
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich 

uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2008 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, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) przedłoŜyła 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 2008 r. z zachowaniem terminu określonego 

w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Do sprawozdania załączono opinię 

i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 
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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). 

śaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku art. 

38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta, oraz udzielonych przez partię wyjaśnień stwierdziła, 

co następuje. 

Partia Prawo i Sprawiedliwość wykazała w sprawozdaniu za 2008 r. przychody 

w kwocie 62.449.976,00 zł. Na rachunkach bankowych partia zgromadziła środki 

w kwocie 61.838.659,00 zł. W ramach tej kwoty partia wykazała przychody pochodzące 

z wpłat od osób fizycznych w kwocie 458.018,00 zł (w tym składki członkowskie 

w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników – 168.114,00 zł, składki członkowskie w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 

– 226.257,00 zł i darowizny pienięŜne – 63.647,00 zł), odsetki bankowe – 305.488,00 zł, 

środki z otrzymanej dotacji podmiotowej – 28.285.522,00 zł, środki z subwencji 

w kwocie 32.636.774,00 zł, jak równieŜ środki w kwocie 152.857,00 zł przekazane 

na rachunek bankowy jako nadwyŜka środków pienięŜnych pochodzących ze składek 

członkowskich wpłaconych do kasy partii.  

W sprawozdaniu partia wykazała, Ŝe ogółem do kasy partii wpłynęły składki 

członkowskie w kwocie 757.662,00 zł. Ze sprawozdania wynika, Ŝe partia osiągnęła 

takŜe dochody z innych źródeł w kwocie 6.512,00 zł (zwroty kaucji za lokal, wypłata 

przez PZU odszkodowania). Środki te wpłynęły na rachunek bieŜący partii.  

W okresie sprawozdawczym partia Prawo i Sprawiedliwość posiadała Fundusz 

Wyborczy, którego środki gromadzone były na rachunku bankowym prowadzonym przez 
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Bank Ochrony Środowiska S.A III Oddział w Warszawie, nr rachunku 15 1540 1287 

2001 6875 5593 0001. Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika Ŝe stan środków 

finansowych Funduszu Wyborczego na dzień 01.01.2008 r. wynosił 342.459,32 zł. 

W okresie sprawozdawczym partia pozyskała na Fundusz Wyborczy środki pienięŜne 

w kwocie 7.322.434,00 zł. Wpłaty własne partii wyniosły 7.135.985,93 zł. W kwocie tej 

mieści się, przelana z rachunku bieŜącego partii na rachunek Funduszu Wyborczego 

kwota 588,27 zł. Jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta kwota ta stanowi 

nadwyŜkę naleŜności Komitetu, które zostały wpłacone na rachunek bieŜący partii 

(3.328,24 zł), nad uregulowanymi z tych środków zobowiązaniami Komitetu (2.739,97 zł). 

Na dochody Funduszu Wyborczego złoŜyły się ponadto zwrócone przez Komitety wyborcze 

nadwyŜki środków nad wydatkami poniesionymi w kampaniach wyborczych: (do Sejmu 

RP i do Senatu RP – 14.543,00 zł, organów jednostek samorządu terytorialnego w 

Augustowie – 2.705,00 zł i w wyborach uzupełniających  do Senatu RP w okręgu nr 21 

3.117,00 zł), darowizny od osób fizycznych – 4.000,00 zł, odsetki od środków na 

rachunku bankowym – 162.068,00 zł. Do dochodów Funduszu Wyborczego została 

wliczona takŜe wpłata składki członkowskiej w kwocie 15,00 zł, która została zwrócona. 

Ze sprawozdania wynika, Ŝe Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 75.860,00 zł. 

Z kwoty tej – jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta – wydatkowano na wybory 

uzupełniające do Senatu RP przeprowadzone w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu 

wyborczym nr 21 – 54.000,00 zł, na przedterminowe wybory do organów jednostek 

samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi rachunku 

bankowego – 6.860,00 zł. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 

2008 r. – jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta – wynosił 7.589.033,01 zł w 

tym na rachunku podstawowym 33,01 zł i na rachunku lokat 7.589.000,00 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem partii Prawo 

i Sprawiedliwość, dokumentami do niego załączonymi, opinią i raportem biegłego 

rewidenta oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez partię postanowiła, jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.  

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
 Stanisław Kosmal 

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

 


