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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
c) sp∏aconych kredytach bankowych wraz z odsetkami,

Na podstawie art. 34 ust. 3 i 4a ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach, zakres zawartych w niej danych, a tak˝e rodzaj noÊnika elektronicznego i format
oprogramowania, w jakim sk∏ada si´ informacj´.

d) wydatkach poniesionych niezgodnie z przeznaczeniem okreÊlonym w art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
2) wydatkach poniesionych z Funduszu Eksperckiego
na:
a) ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne
i spo∏eczno-ekonomiczne,

§ 2. Zakres sk∏adanej przez parti´ politycznà informacji, o której mowa w § 1, obejmuje informacje o:

b) dzia∏alnoÊç wydawniczo-edukacyjnà,
c) cele niezgodne z przeznaczeniem okreÊlonym
w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych.

1) wydatkach partii politycznej, w tym dane o:
a) kwotach przekazanych na Fundusz Ekspercki
i Fundusz Wyborczy,
b) wydatkach poniesionych na cele statutowe,
w tym w szczególnoÊci na:
— wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia,
— zu˝ycie materia∏ów i energii,
— us∏ugi obce, w tym korzystanie ze Êrodków
masowego przekazu,
— podatki i op∏aty,

§ 3. Wzór informacji finansowej, o której mowa
w § 1, wraz z niezb´dnymi wyjaÊnieniami co do sposobu
jej sporzàdzania, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Informacj´ finansowà, o której mowa w § 1,
opracowanà w formie elektronicznej sporzàdza si´
w edytorze tekstu lub w arkuszu kalkulacyjnym i sk∏ada na dyskietce FDD 3,5 cala.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201), które utraci∏o moc
z dniem 10 sierpnia 2002 r.
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 18 lutego 2003 r. (poz. 268)

WZÓR
INFORMACJA FINANSOWA
o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach
...........................................................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa partii)

...........................................................................................................................................................................................
(adres siedziby partii)

...........................................................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzàcych w sk∏ad organu statutowego partii politycznej,
uprawnionego do jej reprezentowania)
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PA¡STWOWA KOMISJA WYBORCZA
W wykonaniu obowiàzku na∏o˝onego przepisem art. 34 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z póên. zm.)
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

przedstawia informacj´ za ........... r. o otrzymanej z bud˝etu paƒstwa subwencji (w tym równie˝ dotyczàcà tej
cz´Êci subwencji, która zosta∏a przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinià i raportem bieg∏ego rewidenta

Wyszczególnienie

Kwota w z∏

I. Kwota otrzymanej subwencji
..............................................................................................................................................
(numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone sà Êrodki
finansowe pochodzàce z subwencji)

II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
1. wysokoÊç kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki
2. wysokoÊç kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy
3. wydatki na cele statutowe (niezwiàzane bezpoÊrednio z wyborami lub referendum),
w tym w szczególnoÊci na:
— wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia
— zu˝ycie materia∏ów i energii
— us∏ugi obce, w tym korzystanie ze Êrodków masowego przekazu
— podatki i op∏aty
— pozosta∏e cele
4. suma sp∏aconych kredytów bankowych wraz z odsetkami
5. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, okreÊlonym w art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
III. Niewykorzystana kwota subwencji
IV. Wydatki z cz´Êci subwencji, która zosta∏a przekazana na Fundusz Ekspercki
.............................................................................................................................................
(numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone sà Êrodki
finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i spo∏eczno-ekonomiczne
2. dzia∏alnoÊç wydawniczo-edukacyjna
3. cele niezgodne z przeznaczeniem okreÊlonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

............................................

....................................................................................................

(miejscowoÊç i data)

....................................................................................................
(imi´, nazwisko, stanowisko i podpis osoby/osób
uprawnionej/-ych do reprezentowania partii politycznej)
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WyjaÊnienia co do sposobu sporzàdzenia informacji finansowej o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach, w tym równie˝ z tej cz´Êci subwencji, która zosta∏a
przekazana na Fundusz Ekspercki
1. Informacj´ nale˝y sporzàdzaç pismem drukowanym lub czytelnym pismem r´cznym, wype∏niajàc wszystkie
pozycje w miejscach przeznaczonych na wpisanie danych lub kwot w z∏otych, nawet je˝eli kwota jest równa
zero.
2. Do informacji nie do∏àcza si´ dokumentów, na podstawie których zosta∏a ona sporzàdzona.
3. Ad cz´Êci II ust. 3 tiret 1:
Przy wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ nale˝y uwzgl´dniç ka˝dà sum´ pieni´dzy
faktycznie wydatkowanà na Êwiadczone na rzecz partii politycznej us∏ugi lub prac´, a wi´c zarówno ze stosunku pracy — bez wzgl´du na êród∏o jego nawiàzania — jak te˝ ze stosunków cywilnoprawnych.
4. Ad cz´Êci II ust. 4:
Przy wydatkach na sp∏aty kredytów bankowych zaciàgni´tych na finansowanie dzia∏alnoÊci statutowej nale˝y wyszczególniç dane o sp∏aconym kapitale, odsetkach i innych kosztach kredytu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie sprawozdania o êród∏ach pozyskania Êrodków finansowych
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3a ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór sprawozdania
o êród∏ach pozyskania Êrodków finansowych, w tym
o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania
oraz wydatkach poniesionych ze Êrodków Funduszu
Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym,
wraz z niezb´dnymi wyjaÊnieniami co do sposobu jego sporzàdzenia, wykaz dokumentów do∏àczanych do
sprawozdania, a tak˝e rodzaj noÊnika elektronicznego
i format oprogramowania, w jakim sk∏ada si´ sprawozdanie.
§ 2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1,
wraz z niezb´dnymi wyjaÊnieniami co do sposobu
jego sporzàdzania okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Do sprawozdania, o którym mowa w § 1, nale˝y do∏àczyç nast´pujàce dokumenty:
1) umowy rachunków bankowych — bie˝àcych i Funduszu Wyborczego;

2) wyciàgi bankowe prowadzonych rachunków bankowych na ostatni dzieƒ okresu sprawozdawczego
oraz histori´ ka˝dego rachunku;
3) umowy kredytu bankowego;
4) umowy i inne dokumenty dotyczàce u˝yczenia posiadanych przez parti´ nieruchomoÊci i lokali;
5) wyciàg z rachunku prowadzonego w biurze maklerskim potwierdzajàcy przychody z obrotu obligacjami Skarbu Paƒstwa i bonami skarbowymi Skarbu
Paƒstwa.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç jako kopie poÊwiadczone przez odpowiednie
osoby reprezentujàce organy statutowe partii politycznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego oraz opatrzone klauzulà „za zgodnoÊç z orygina∏em”.
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, opracowane w formie elektronicznej, sporzàdza si´ w edytorze tekstu lub w arkuszu kalkulacyjnym i sk∏ada na dyskietce FDD 3,5 cala.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

———————

2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1201), które utraci∏o moc
z dniem 10 sierpnia 2002 r.

