
 

 

UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Twój Ruch o otrzymanej subwencji 

oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 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 informację finansową partii politycznej Twój Ruch o otrzymanej subwencji 

oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r. ze wskazaniem uchybienia, 

polegającego na naruszeniu art. 34 ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33, poz. 268). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Twój Ruch (EwP 313) 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 zgodnie ze wzorem określonym 

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.  

                                                           
1)

 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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W złożonej informacji o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych 

z subwencji wydatkach w 2015 r. partia polityczna Twój Ruch wykazała, 

że dla gromadzenia środków finansowych z subwencji posiadała odrębne subkonto 

o numerze 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724, otwarte w banku PKO BP S.A. 

IV Centrum Korporacyjne w Warszawie. Saldo środków finansowych subwencji 

w dniu 1 stycznia 2015 r. wyniosło 40 337,69 zł, co potwierdziła Partia w wyjaśnieniu 

do informacji finansowej.  

Na rachunek subwencji w okresie sprawozdawczym Partia otrzymała 

łączną kwotę subwencji w wysokości 7 468 033,83 zł, na którą składały się: IV rata 

subwencji za rok 2014 r. (1 867 008,46 zł), oraz 3 raty subwencji za 2015 r. 

(I w kwocie 1 867 008,45 zł oraz II i III w kwocie 1 867 008,46 zł).  

Na rachunku dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano również 

wpływy w wysokości 12,73 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w kwocie 720,00 zł 

z tytułu zasilenia subkonta subwencji z rachunku podstawowego na pobranie opłat 

bankowych.  

W informacji Partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2015 r. wyniosły 7 446 263,07 zł. Partia wykazała, że środki te przeznaczyła na: 

 Fundusz Ekspercki: 380 000,00 zł; 

 Fundusz Wyborczy: 1 321 600,00 zł; 

 cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami): 2 914 173,28 zł, w tym: 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (491 473,11 zł), 

zużycie materiałów i energii (123 897,72 zł), usługi obce, w tym korzystanie 

ze środków masowego przekazu (2 244 734,44 zł), podatki i opłaty (8 990,00 zł) 

oraz pozostałe cele statutowe, opisane w odpowiedzi udzielonej na zapytanie 

Państwowej Komisji Wyborczej (44 881,87 zł); 

 spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami: 2 830 489,79 zł.  

Jednak z zsumowania kwot wykazanych w pozycjach informacji, jako 

składających się na wydatki Partii na cele statutowe, nie wynikała łączna kwota 

2 914 173,28 zł, wykazana jako przeznaczona na cele statutowe Partii (niezwiązane 

bezpośrednio z wyborami). Ponadto z zestawienia wyników analizy zapisów w historii 

rachunku bankowego Partii przeznaczonego dla gromadzenia środków z subwencji, 
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z zapisami w informacji finansowej Partii wynikało, że także łączne wydatki 

poniesione z otrzymanej subwencji nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Uwzględnienie bowiem salda rachunku bankowego subwencji z dnia 1 stycznia 

2015 r. oraz wykazanych w informacji finansowej przez Partię kwot wpływów na ten 

rachunek bankowy i kwot dokonanych z niego wydatków wskazywało, że saldo tego 

rachunku na koniec 2015 r. jest niezgodne z saldem wynikającym z historii tego 

rachunku bankowego w kwocie 21 770,76 zł, które potwierdzone zostało przez samą 

Partię w pozycji III informacji (niewykorzystana kwota subwencji). W związku z tym 

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Partii o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że Partia w złożonej informacji finansowej błędnie 

wskazała wysokość środków wydatkowanych w 2015 r. na usługi obce. Zamiast 

kwoty 2 244 734,44 zł, w pozycji II.3 informacji finansowej (usługi obce, w tym 

korzystanie ze środków masowego przekazu) wykazana powinna zostać kwota 

2 285 281,00 zł. W związku z tym, także w pozycji II.3 informacji (wydatki na cele 

statutowe niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) wykazana powinna 

być kwota 2 954 523,70 zł, zamiast kwoty 2 914 173,28 zł, a w pozycji II (wydatki 

poniesione z otrzymanej subwencji) zamiast błędnie wykazanej kwoty 7 446 263,07 zł 

powinna znajdować się kwota 7 486 613,49 zł. Taki stan faktyczny potwierdza, 

że saldo na rachunku bankowym właściwym dla gromadzenia subwencji na dzień 

31 grudnia 2015 r. wynosiło 21 770,76 zł i było zgodne zarówno z zapisami w historii 

rachunku bankowego Partii, jak i w złożonej przez Partię informacji finansowej.  

Wydatki Partii z otrzymanej subwencji były dokonywane za pośrednictwem 

innych należących do Partii rachunków bankowych. Z rachunków tych część środków 

wypłacana była osobom fizycznym w celu dokonywania zakupów na rzecz Partii. 

Z wyjaśnień Partii oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta, dotyczących informacji 

o subwencji Partii wynika, że środki z subwencji przeznaczane były na cele związane 

z działalnością statutową Partii.  
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W 2015 r. Twój Ruch przekazał na Fundusz Ekspercki z subkonta 

dla gromadzenia środków subwencji kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 5,09% 

otrzymanej w roku sprawozdawczym subwencji. Partia przekazała także na Fundusz 

Ekspercki z konta podstawowego środki w wysokości 747,00 zł oraz pozyskała 

na rachunek Funduszu Eksperckiego przychody z odsetek bankowych w wysokości 

2,40 zł, co potwierdził także biegły rewident w raporcie.  

Wszystkie te środki gromadzone były na wyodrębnionym rachunku 

bankowym prowadzonym w banku PKO BP S.A. IV Centrum Korporacyjne 

w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8202 0273 7732. W informacji finansowej 

błędnie wskazany został numer tego rachunku jako 86 1020 1042 0000 8402 0273 

7732.  

Saldo Funduszu Eksperckiego na dzień 1 stycznia 2015 r. wyniosło 

22 731,38 zł.  

Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz 

Ekspercki, wyniosły 315 951,00 zł. Były one związane z finansowaniem ekspertyz 

prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych. Partia 

w wyjaśnieniach złożonych na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej 

potwierdziła, że wydatki te były dokonywane na cele określone w art. 30 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych.  

Poza tym, z rachunku Funduszu Eksperckiego wydatkowane były środki 

pochodzące z rachunku bieżącego Partii, w kwocie 747,00 zł, na opłaty bankowe.  

Saldo środków pieniężnych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 

2015 r. wyniosło 86 782,78 zł.  

Złożenie informacji finansowej zawierającej wskazane wyżej uchybienia 

oznacza, że została ona sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym. Narusza to 

ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 34 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji 

wydatkach. Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy, uchybienie to nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania.  
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Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

Twojego Ruchu o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z subwencji wydatkach 

w 2015 r., załączonymi do niej dokumentami, opinią i raportem biegłego rewidenta 

oraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Partię, 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: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


