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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych

(druk nr 1054)

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 29.

[1. Wysokość rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii politycznej albo
koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do
łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów tej
partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszczególnym
przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru:

S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - kwotę rocznej subwencji,
W1-5 - liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane

odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali
kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii
politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego
w procentach przedziału,

M1-5 - wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli1):

Wiersz

 Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy
okręgowe kandydatów na posłów danej partii

politycznej albo koalicji wyborczej
w rozbiciu odpowiednio dla każdego przedziału

 Wysokość kwoty za jeden
głos (M)

 procent  liczba głosów (W)

1  do 5 %  11 złotych 53 grosze
2  powyżej 5 % do 10 %  9 złotych 22 grosze
3  powyżej 10 % do 20 %  8 złotych 7 groszy
4  powyżej 20 % do 30 %  4 złote 61 groszy
5  powyżej 30 %  1 złoty 73 grosze]

                                                
1) Kwoty w tabeli wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie

podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej (Dz. U. Nr 207, poz. 1301).
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<1. Wysokość rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii politycznej
albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie
do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów
tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające
poszczególnym przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru:

S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S        – kwotę rocznej subwencji,
W1-5   – liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli,

podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych
oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na
posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio
do wyznaczonego w procentach przedziału,

M1-5    – wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli:

Wiersz

Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy
okręgowe kandydatów na posłów danej partii

politycznej albo koalicji wyborczej
w rozbiciu odpowiednio dla każdego przedziału

 Wysokość kwoty za jeden
głos (M)

procent liczba głosów (W)
1 do 5 % 11 złotych 53 grosze
2 powyżej 5 % do 10 % 9 złotych 22 grosze
3 powyżej 10 % do 20 % 8 złotych 7 groszy
4 powyżej 20 % do 30 % 4 złote 61 groszy
5 powyżej 30 % 1 złoty 73 grosze>

2. Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie ust. 1 i art. 28, jest każdego roku
w okresie kadencji Sejmu wypłacana danej partii politycznej w czterech równych
kwartalnych ratach, z zastrzeżeniem art. 32.

3. Podstawę wypłacenia subwencji stanowi złożenie przez organ partii politycznej statutowo
uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, w terminie do 31 marca każdego roku,
wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, sporządzonego na urzędowym formularzu
i potwierdzonego przez Państwową Komisję Wyborczą w przedmiocie uprawnienia do
subwencji oraz jej wysokości.

4. Środki finansowe pochodzące z subwencji gromadzi się na osobnym subkoncie rachunku
bankowego partii politycznej. Przekazania subwencji na wskazany przez partię polityczną
rachunek bankowy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

5. Pierwsza kwartalna rata przysługującej partii politycznej subwencji wypłacona zostanie
najpóźniej 30 dnia od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacji o przyjętych
i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.
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[6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podwyższy
kwoty, o których mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem o ponad 5%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

7. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 6, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego
kwartału.]


