
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach 

pozyskania środków finansowych w  2016 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 2017 r. poz. 876 i 1089) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń 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 2016 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) 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 2016 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

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). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej kwocie 

56 442 685,65 zł, w tym na rachunkach bankowych wymienionych w sprawozdaniu 

zgromadziła środki w kwocie 54 263 646,32 zł, na które złożyły się: 

 składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 248 582,56 zł; 

 składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 424 821,07 zł; 

 darowizny pieniężne: 49 250,29 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

76 692,27 zł; 

 środki pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych: 

37 889,36 zł; 

 kredyty bankowe: 5 000 000,00 zł; 

 kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 29 71 609,96 zł; 

 kwota otrzymanej subwencji: 18 043 985,22 zł; 

 pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych: 671 815,59 zł. 

Wpłaty dokonane na rachunki Partii przez osoby fizyczne pochodzą, 

zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych od obywateli polskich, 

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 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. 

Do kasy Partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 

2 850 854,92 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników. Ze środków zgromadzonych w kasie kwotę 671 815,59 zł przekazano 

na rachunki bankowe Partii. 
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W okresie sprawozdawczym partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość 

posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 03 1020 1026 0000 

1702 0171 4427 prowadzony w PKO BP SA Centrum Korporacyjne Oddział II 

w Warszawie. Saldo rachunku w dniu 1 stycznia 2016 r. wynosiło 54 192,92 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego 

pozyskano środki w łącznej kwocie 849 027,87 zł, w tym: 

 środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 24 700, 00 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi 

wydatkami Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, utworzonego 

w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w okręgu wyborczym nr 59: 217,68 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi 

wydatkami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r.: 823 980,00 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi 

wydatkami w przedterminowych wyborach na prezydenta Radomska: 53,82 zł; 

 nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi 

wydatkami w przedterminowych wyborach burmistrza Łochowa: 54,67 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 21,70 zł. 

Wpłaty od osób fizycznych mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat 

od jednej osoby, określonym w art. 36a ust. 1 ustawy, a ich forma jest zgodna 

z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy.  

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 84 514,00 i poza kosztami 

prowizji bankowych (2 714,00 zł) w całości zostały przeznaczone na finansowanie 

udziału Partii w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w okręgu wyborczym nr 59 (54 800,00 zł) oraz w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego (27 000,00 zł). 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

818 706,79 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta postanowiła, jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk 


