
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków 
Funduszu Wyborczego w 2006 r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza  na  podstawie  art.  38a  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  bez  zastrzeżeń  sprawozdanie  Platformy  Obywatelskiej  Rzeczypospolitej 
Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 
i warunkach  ich  uzyskania  oraz  o  wydatkach  poniesionych  ze  środków  Funduszu 
Wyborczego w 2006 r.

Uzasadnienie

Platforma  Obywatelska  Rzeczypospolitej  Polskiej  przedłożyła  Państwowej 
Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym 
o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych 
ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.  z  zachowaniem terminu określonego 
w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Do  sprawozdania  załączono  opinię  i raport  biegłego  rewidenta  z  badania 
sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  według  wzoru  określonego 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 
sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269).

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 
z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.



Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz 
opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła co następuje.

W sprawozdaniu  o  źródłach  pozyskania  środków (z  wyłączeniem Funduszu 
Wyborczego)  Platforma  Obywatelska  wykazała,  iż  w  okresie  sprawozdawczym 
pozyskała łącznie kwotę 46.537.467,55 zł. Na rachunkach bankowych prowadzonych 
przez  bank  PKO  BP  S.A  zgromadziła  środki  finansowe  w  łącznej  kwocie 
46.311.521,16  zł.  Składają  się  na  nią  wpłaty  od  osób  fizycznych  dokonywane 
bezpośrednio na rachunki bankowe partii w kwocie 1.532.521,52 zł (w tym składki 
członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 
miesięcznego  wynagrodzenia  za  pracę  pracowników  –  2.437,50  zł  i  darowizny 
pieniężne  –  1.530.084,02  zł),  odsetki  bankowe  w  wysokości  202,04  zł,  kwota 
otrzymanej  dotacji  podmiotowej  w  wysokości  27.190.281,49  zł,  kwota  otrzymanej 
subwencji  –  16.924.535,01  zł  oraz  środki  w  kwocie  663.981,10  zł  przelane  na 
rachunki bankowe z kasy partii jako nadwyżka środków pieniężnych pochodzących ze 
składek członkowskich, darowizn oraz z działalności własnej partii.

Wpłaty  dokonane  na  rachunek  partii  przez  osoby  fizyczne  mieszczą  się 
w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 
o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy.

Na  pokrycie  wydatków  związanych  z  bieżącą  działalnością  terenowych 
jednostek organizacyjnych partii,  zgodnie z art.  26a ustawy,  pozostawiono w kasie 
kwotę 225.946,39 zł, pochodzącą ze składek członkowskich.

Odrębny rachunek Funduszu Wyborczego partii nr 15 1020 1013 0000 0602 
0005 9378 prowadzony jest przez bank PKO BP S.A. I Oddział Centrum Warszawa. 
Saldo rachunku Funduszu w dniu 1 stycznia 2006 r. wynosiło 799,61 zł. W 2006 r. 
zgromadzono  na  nim  środki  w  łącznej  kwocie  24.337.139,89  zł,  w  tym 
15.168.397,51 zł  pochodzące  z  darowizn  od  osób  fizycznych,  dokonanych 
z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 ustawy o partiach politycznych, 
4.664.993,00  zł  z  wpłat  własnych partii,  4.503.670,00  zł  z  przekazanej  subwencji, 
16,09 zł z odsetek bankowych i 63,29 zł stanowiące przekazane salda z zamkniętych 
rachunków Komitetów Wyborczych  tworzonych  przez  partię.  Wpłaty  na  rachunek 
Funduszu dokonywane były w formie zgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy.

Z  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  wynika,  że  w  2006  r.  na  rachunek 
Funduszu Wyborczego dokonane zostały wpłaty z naruszeniem art. 36a ust. 1 i 36a 
ust.3 ustawy na łączną kwotę 288.908,84 zł.  Nie zostały one jednak przyjęte przez 
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partię  lecz  zwrócone  darczyńcom  w  dopuszczalnym  ustawowo  terminie  bądź 
wpłacone na konto I Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Platforma  Obywatelska  przeznaczyła  z  Funduszu  Wyborczego  kwotę 
9.700,00 zł  na  cele  związane  z  udziałem  w wyborach  uzupełniających  do  Senatu, 
kwotę  30.100,00  zł  na  cele  związane  z  wyborami  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej  w  2005  r.  (wpłaty  przekazano  Komitetowi  Wyborczemu  Kandydata  na 
Prezydenta  RP  Donalda  Tuska),  23.317.070,45  zł  na  wybory  organów  samorządu 
terytorialnego  w 2006 r.,  kwotę  977.652,04 zł  na  pokrycie  zobowiązań Komitetów 
Wyborczych  utworzonych  przez  partię  oraz  kwotę  2.491,00  zł  stanowiącą  koszty 
prowizji  bankowych.  Łącznie  wydatki  z  Funduszu  Wyborczego  partii  w  2006  r. 
wyniosły  24.377.013,49  zł.  W  dniu  31  grudnia  2006  r.  na  rachunku  bankowym 
Funduszu pozostała kwota 1.290,01 zł.

Po  przeanalizowaniu  sprawozdania  o  źródłach  pozyskania  środków 
finansowych, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu biegłego rewidenta, 
Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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