
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, 

z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń informację finansową partii politycznej Platforma 

Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2015 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 

(EwP 131) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2015 r. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 34 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji 

finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 

(Dz. U. Nr 33, poz. 268). Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

W złożonej informacji o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2015 r. partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, że dla gromadzenia środków finansowych 
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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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z subwencji posiadała odrębne subkonto o numerze 28 1020 1013 0000 0402 0130 

4237, prowadzone w PKO Bank Polski S.A.  

Saldo środków finansowych subwencji w dniu 1 stycznia 2015 r. wyniosło 

2 734 761,43 zł. 

Na rachunek subwencji w okresie sprawozdawczym Partia otrzymała 

łączną kwotę subwencji w wysokości 17 729 870,91 zł, na którą składały się: IV rata 

subwencji za rok 2014 r. w wysokości 4 432 467,73 zł oraz 3 raty subwencji za 2015 r., 

w tym I rata w wysokości 4 432 467,72 zł oraz II i III rata, obie w wysokości 

4 432 467,73 zł. 

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości 36 507,33 zł. 

W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2015 r. wyniosły 17 615 314,06 zł, w tym: 

 na Fundusz Ekspercki przekazano kwotę 886 500,00 zł; 

 na Fundusz Wyborczy przekazano kwotę 10 266 084,04 zł; 

 na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) 

wydatkowano kwotę 6 462 730,02 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 5 843 270,66 zł, zużycie materiałów i energii 22 251,38 zł, 

usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 593 775,66 zł, 

podatki i opłaty 1 963,74 zł, oraz pozostałe cele statutowe 1 468,58 zł. 

Wykazana w informacji kwota niewykorzystanej przez Partię subwencji 

w 2015 r. wyniosła 2 885 825,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostawała 

ona na subkoncie utworzonym dla gromadzenia środków pochodzących z subwencji 

budżetowej. 

Partia przekazała na Fundusz Ekspercki z subkonta dla gromadzenia 

środków subwencji kwotę 886 500,00 zł, co stanowi 5% otrzymanej w 2015 r. 

subwencji. Środki te gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym 

nr 53 1020 1013 0000 0302 0144 3613 prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.  

Saldo początkowe rachunku Funduszu Eksperckiego na dzień 1 stycznia 

2015 r. wynosiło  8 415 668,23 zł.  

Poza środkami przekazanymi z subwencji w 2015 r., na rachunek ten 

wpłynęły także środki z odsetek bankowych w wysokości 87 177,95 zł. 

Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły 760 844,00 zł i były 

związane z: 

 finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno- 

-ekonomicznych: 659 764,00 zł; 
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 działalnością wydawniczo-edukacyjną: 101 080,00 zł. 

Wydatki te związane były z realizacją celów określonych w art. 30 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych.  

Ponadto z rachunku bankowego poniesiono koszty prowizji bankowych 

w wysokości 1 165,00 zł. 

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 

2015 r. wynosiło 8 627 337,18 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej o otrzymanej 

subwencji oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2015 r., załączonymi do niej 

dokumentami, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz udzielonymi przez Partię 

wyjaśnieniami, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Krzysztof Strzelczyk 


