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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 11. 

 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne 

zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami 

demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne. 

Art. 13. 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do 

totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub 

działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu 

zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 

 

U S T A W A z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH 

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1 

1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel 

udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie 

polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.  

2. Partia polityczna może korzystać z praw wynikających z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii 

politycznych. 

Art. 2 Członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 

lat.  

Art. 3 Partia polityczna opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników.  

Art. 4 Organy władzy publicznej są obowiązane do równego traktowania partii politycznych.  

Art. 5 Partiom politycznym zapewnia się dostęp do publicznej radiofonii i telewizji na zasadach 

określonych w odrębnych ustawach.  

Art. 6 Partie polityczne nie mogą wykonywać zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla organów władzy 

publicznej ani zastępować tych organów w wykonywaniu ich zadań.  

Art. 7 Partia polityczna nie może posiadać jednostek organizacyjnych w zakładach pracy.  

Rozdział 2 STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA PARTII POLITYCZNYCH 
Art. 8 Partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w 

szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i 

podejmowania uchwał większością głosów.  

Art. 9 
1. Statut partii politycznej określa jej cele, strukturę i zasady działania, a w szczególności:  

1) nazwę, skrót nazwy i siedzibę partii;  

2) sposób nabywania i utraty członkostwa;  

3) prawa i obowiązki członków;  

4) organy partii, w tym organy reprezentujące partię na zewnątrz oraz uprawnione do zaciągania 

zobowiązań majątkowych, ich kompetencje oraz czas trwania ich kadencji;  

5) tryb dokonywania wyboru organów partii i uzupełniania składów tych organów;  

6) sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwania środków finansowych oraz tryb sporządzania i 

zatwierdzania informacji o działalności finansowej partii;  

7) zasady tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii;  

8) zasady dokonywania zmian statutu;  

9) sposób rozwiązania się partii oraz tryb połączenia z inną partią lub innymi partiami.  

2. Statut partii politycznej uchwala zgromadzenie ogólne członków partii lub zgromadzenie ich 

demokratycznie wybranych przedstawicieli.  

Art. 10 Członek partii politycznej ma prawo do wystąpienia z niej.  

Rozdział 3 EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH 
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Art. 11 1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej "ewidencją", 

prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem".  

2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii politycznej oraz 

imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do 

reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można 

załączyć wzorzec symbolu graficznego partii politycznej. 

3. Do zgłoszenia należy załączyć:  

1) statut partii politycznej;  

2) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręczne 

podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną 

zdolność do czynności prawnych; każda strona wykazu powinna być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę 

partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.  

4. Do zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach ((Dz. U. z 2018 r. poz. 408).  

5. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej powinny odróżniać się wyraźnie od nazw, 

skrótów nazw i symboli graficznych partii już istniejących.  

6. Zgłoszenia dokonują 3 osoby spośród osób, o których mowa w ust. 2, przyjmując odpowiedzialność za 

prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.  

Art. 12 
1. Sąd dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji niezwłocznie, jeżeli zgłoszenie jest zgodne z 

przepisami prawa.  

2. Przez wpis rozumie się także zmianę oraz wykreślenie wpisu.  

3. Sprawy o wpis do ewidencji rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym; Sąd może zarządzić wyznaczenie 

rozprawy.  

4. Sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia.  

5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu przysługuje apelacja, chyba że przepisy niniejszej ustawy 

stanowią inaczej.  

Art. 15 Prawomocne postanowienia Sądu w sprawach o wpis do ewidencji ogłasza się nieodpłatnie w 

„Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej.  

Art. 16 Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.  

Rozdział 4 FINANSE I FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH 
Art. 23a Źródła finansowania partii politycznych są jawne.  

Art. 24 
1. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów 

z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.  

2. Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne.  

3. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.  

4. Partia polityczna może pozyskiwać dochody z majątku pochodzące jedynie:  

1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;  

2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;  

3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych;  

4) z działalności, o której mowa w art. 27.  

5. Partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, 

senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.  

6. Partia polityczna nie może przeprowadzać zbiórek publicznych.  

7. Partia polityczna może zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.  

8. Partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem 

art. 26a.  

Art. 25 
1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających 

stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, 

art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.  
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4. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy 

partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.  

4a. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych.  

5. Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę, może być dokonywana na rzecz partii 

politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.  

Art. 27 Prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu statutu lub 

programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzujących cele i 

działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z 

wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu 

odrębnych przepisów.  

Art. 28 
1. Partia polityczna, która:  

1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% 

ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo  

2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów 

otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów, ma prawo do otrzymywania przez okres 

kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie, subwencji z budżetu państwa na 

działalność statutową, zwanej dalej "subwencją".  

2. Subwencja przysługująca koalicji wyborczej partii politycznych dzielona jest na rzecz partii wchodzących 

w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą. Proporcje określone w 

tej umowie nie mogą być zmienione.  

3. Umowa zawiązująca koalicję wyborczą przedkładana jest do rejestracji w Państwowej Komisji 

Wyborczej pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej nie określiły w umowie zawiązującej 

koalicję wyborczą proporcji, o których mowa w ust. 2, subwencja nie przysługuje.  

5. W przypadku rozwiązania się koalicji wyborczej po uzyskaniu prawa do subwencji, subwencja 

przysługuje partiom politycznym wchodzącym w skład koalicji wyborczej w proporcjach określonych w 

umowie zawiązującej koalicję wyborczą. 

6. Subwencja, o której mowa w ust. 1, przysługuje poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku, w 

którym odbyły się wybory. Subwencja wypłacana jest do końca roku, w którym odbywają się kolejne 

wybory, 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.  

Art. 30 
1. Partia polityczna tworzy Fundusz Ekspercki.  

2. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą pochodzić jedynie z wpłat 

własnych partii politycznej.  

3. Partia polityczna, która otrzymuje subwencję, przekazuje od 5% do 15% subwencji na Fundusz 

Ekspercki.  
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4. Środki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą być wykorzystane na 

finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz 

finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanych z działalnością statutową partii politycznej.  

5. Środki finansowe Funduszu Eksperckiego gromadzi się na oddzielnym subkoncie rachunku bankowego 

partii politycznej.  

Art. 32 W razie skrócenia kadencji Sejmu prawo do subwencji przysługujących partiom politycznym 

wygasa z końcem kwartału, w którym zakończyła się kadencja Sejmu.  

Art. 34 
1. Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o 

poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją".  

2. Partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 

31 marca następnego roku.  

Art. 35 
1. Partia polityczna tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania udziału partii politycznej w 

wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorządu terytorialnego.  

2. Wydatki partii politycznej na cel, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko za 

pośrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej. W tym celu środki 

pieniężne przekazywane są na odrębny rachunek bankowy odpowiedniego komitetu wyborczego.  

3. O utworzeniu Funduszu Wyborczego, a także o jego likwidacji partia polityczna zawiadamia Państwową 

Komisję Wyborczą.  

4. Nazwa funduszu brzmi: "Fundusz Wyborczy...... (nazwa partii)".  

Art. 36 
1. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Wyborczego mogą pochodzić z wpłat własnych partii 

politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.  

3. Środki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzi się na oddzielnym rachunku bankowym.  

Art. 36a 
1. Łączna suma wpłat osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii politycznej w jednym roku nie 

może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.  

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym odbywają się więcej niż jedne wybory lub referenda ogólnokrajowe, 

łączne sumy wpłat na Fundusz Wyborczy, o których mowa w ust. 1, ulegają zwiększeniu do 25-krotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w 

dniu poprzedzającym wpłatę. Przepis zdania pierwszego nie dotyczy wyborów uzupełniających do Senatu 

oraz wyborów uzupełniających, wyborów ponownych oraz wyborów przedterminowych i nowych wyborów 

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w toku kadencji.  

3. Środki finansowe mogą być wpłacane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub kartą 

płatniczą.  

Art. 38 
1. Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca każdego roku, 

sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich 

uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku 

kalendarzowym, zwane dalej "sprawozdaniem". […]  

4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, o 

których mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 

14 dni od dnia złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.  

Rozdział 5  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ CELÓW LUB 

DZIAŁALNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH 

Art. 42 W sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych właściwy jest 

Trybunał Konstytucyjny. 

Art. 44 Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją celów lub 

działalności partii politycznej, Sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii 

politycznej z ewidencji. 


