
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 października 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

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

postanawia 

przyj ąć sprawozdanie partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej 

Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r. ze wskazaniem uchybienia 

polegającego na naruszeniu art. 38 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. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 

(EwP 131) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach 

pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków 

Funduszu Wyborczego w 2013 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 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. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym pozyskała przychody w łącznej kwocie 22 771 985,13 zł. W ramach 

tych środków na rachunkach bankowych należących do Partii zgromadziła ona środki 

w kwocie 22 231 110,82 zł. Partia wykazała, iż od osób fizycznych pozyskała łącznie 

1 253 251,02 zł, w tym ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników 505 839,39 zł i z darowizn pieniężnych 747 411,63 zł. Poza tym, 

na środki gromadzone na rachunku bankowym składały się odsetki od środków 

na rachunkach i lokatach bankowych (1 771 389,44 zł), środki pochodzące 

z działalności własnej partii  (1 874,34 zł), środki pochodzące z otrzymanej subwencji 

(17 729 870,91 zł). Na rachunki bankowe Partii przekazane zostały także nadwyżki 

środków pieniężnych zgromadzone w kasie Partii (1 474 725,11 zł). 

Ponadto Partia wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała do kasy 

środki w kwocie 2 015 599,42 zł, w tym ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników wpłaconych do kasy 1 993 516,92 zł i z innych wpłat/darowizn 

dokonanych do kasy w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 22 082,50 zł. Ze środków tych 

Partia 1 474 725,11 zł przekazała na swoje rachunki bankowe. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po analizie złożonego przez Partię 

sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów, na podstawie art. 38a ust. 1 

w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, w dniu 8 października 

2014 r. zwróciła się do Skarbnika Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 

pismem nr ZKF-4130-1/14 z prośbą o wyjaśnienia. 

Po analizie wyjaśnień przedłożonych przez Partię w dniu 17 października 

2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że nie wszystkie osoby, które 

zgodnie z historią rachunków bankowych Partii dokonały wpłat składek 

członkowskich lub darowizn na te rachunki, zostały ujęte w wykazach osób, które 

to wykazy stanowią integralną część sprawozdania finansowego Partii. Powstała 

w związku z tym również wątpliwość czy wpłaty tych osób zostały właściwie 

wykazane w sprawozdaniu finansowym Partii za 2013 r. W związku z tym Państwowa 

Komisja Wyborcza w dniu 20 października 2014 r. zwróciła się do Platformy 

Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o wyjaśnienie tych wątpliwości.  



— 3 — 

W udzielonej w dniu 21 października 2014 r. odpowiedzi Partia 

potwierdziła, że osoby fizyczne dokonujące wpłat składek i darowizn w formie 

gotówkowej na rachunki bankowe Partii nie zostały ujęte w wykazach osób, które 

dokonały wpłat składek członkowskich (załącznik nr 2) czy darowizn na rachunki 

bankowe partii (załącznik nr 3) (załączniki do części I, pkt 1 lit. a i b sprawozdania). 

Środki finansowe pochodzące ze składek i darowizn wpłacone przez te osoby 

na rachunki bankowe Partii nie zostały także wykazane, jak powinno to mieć miejsce, 

w części I sprawozdania (środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii), 

pkt 1 (pochodzące od osób fizycznych – ogółem), lit. a (składki członkowskie) 

lub lit. b (darowizny pieniężne). Partia dokonała jednocześnie korekty danych 

zawartych w jej sprawozdaniu finansowym oraz wykazach wpłat. 

W związku z powyższym, na podstawie przedłożonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdziła, że w 2013 r. partia polityczna Platforma Obywatelska 

Rzeczypospolitej Polskiej pozyskała przychody/wpływy w kwocie 22 771 985,13 zł. 

Na bieżących rachunkach bankowych wykazanych w załączniku nr 1 do sprawozdania 

Partia zgromadziła środki w kwocie 22 231 110,82 zł. Na kwotę tę składały się środki 

pochodzące od osób fizycznych w kwocie 1 378 801,27 zł, w tym ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 609 547,14 zł i z darowizn 

pieniężnych 769 254,13 zł. 

Ponadto Partia pozyskała na rachunki bankowe środki w kwocie 

1 771 389,44 zł – z odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych; 

w kwocie 1 874,34 zł – z działalności własnej partii, o której mowa w art. 27 ustawy 

o partiach politycznych; w kwocie 17 729 870,91 zł – z otrzymanej subwencji; 

pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych wykazanych w części II pkt 1 

oraz w części II pkt 2 i 3 sprawozdania, odprowadzone na rachunki bankowe Partii 

wyniosły 1 349 174,86 zł. 

W kasie Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej zgromadziła 

w 2013 r. środki w kwocie 1 890 049,17 zł, w tym 1 889 809,17 zł ze składek 

członkowskich wpłaconych do kasy w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników i 240,00 zł z innych 

wpłat/darowizn w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników. Partia przedłożyła zatem 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe, w części ogólnej niezgodne 
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ze stanem faktycznym. Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem 

faktycznym narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 

Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania finansowego. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunek główny w banku 

PKO BP S.A. Oddział w Warszawie (nr rachunku 20 1020 1013 0000 0102 0002 

5098), subkonta dla gromadzenia środków finansowych subwencji z budżetu państwa, 

funduszu eksperckiego, dotacji celowych z budżetu państwa, składek i darowizn 

oraz funduszu wyborczego, a także 17 rachunków otwartych na potrzeby struktur 

regionalnych Partii. 

Wpłaty od osób fizycznych pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszczą się w dopuszczalnym limicie 

wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki były gromadzone na rachunku w banku PKO BP S.A. I Oddział w Warszawie, 

nr rachunku 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2013 r. wyniósł 1 133 089,90 zł. 

W okresie sprawozdawczym Partia uzyskała wpływy w łącznej wysokości 

42 961,95 zł, które pochodziły z: wpłat dokonanych przez uprawnione osoby fizyczne 

z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 ustawy o partiach politycznych 

oraz zostały dokonane w formie określonej w art. 36a ust. 3 tej ustawy (41 501,12 zł); 

z odsetek od środków na rachunku bankowym (73,83 zł) i z nadwyżki finansowej 

Komitetów Wyborczych Platformy Obywatelskiej RP uczestniczących w wyborach 

w 2013 r. (1 387,00 zł). Na rachunek Funduszu Wyborczego Partii wpłynęła także 

kwota 349,21 zł, jako zwrot nadwyżki uzyskanej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy 

PO-PSL, która została uznana przez Partię za nieprawidłową i przekazana na rzecz 

Skarbu Państwa. W zawiązku z tym nie została zaliczona do przychodów Funduszu 

Wyborczego Partii. 

Wydatki Funduszu Wyborczego w okresie sprawozdawczym wyniosły 

220 628,68 zł i były przeznaczone na udział Partii w wyborach uzupełniających 

do Senatu RP (82 526,54 zł), na finansowanie udziału w wyborach organów 
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samorządu terytorialnego (134 000,00 zł), na opłacenie zobowiązań Partii związanych 

z udziałem jej komitetów w wyborach (3 700,14 zł), na opłaty i prowizje bankowe 

za prowadzenie rachunku Funduszu Wyborczego (402,00 zł). 

W dniu 31 grudnia 2013 r. stan środków na rachunku Funduszu 

Wyborczego wyniósł 955 423,17 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
  

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


