
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Partia Pracy – Sierpień 80 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 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 Polska Partia Pracy – Sierpień 80 o źródłach 

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

uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2010 r. ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 25 ust. 5 

ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (EwP 211) 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 2010 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Polska Partia Pracy – Sierpień 80 wykazała przychody w łącznej wysokości 

19 833,52 zł. Środki te gromadzone były na rachunku bankowym w Banku PKO BP 

SA 15 Oddział w Warszawie o nr 47 1020 1156 0000 7102 0060 1591 i pochodziły z: 

− darowizn od osób fizycznych: 18 633,44 zł, 

− składek członkowskich: 1 200,00 zł 

− odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,08 zł. 

Jak wynika z zapisów historii rachunku bankowego Partii w dniu 1 czerwca 

2010 r. została na ten rachunek dokonana w formie gotówkowej wpłata w wysokości 

2 000,00 zł. Nadwyżka tej kwoty ponad 1 317,00 zł nie została zwrócona darczyńcy, 

ale przyjęta przez Partię. Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym 

wpłaty na rzecz partii przekraczające jednorazowo kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (w 2010 r. kwotę 1 317,00 zł) mogą być dokonywane na rachunek bankowy 

partii jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy o partiach politycznych stwierdzone 

uchybienie nie stanowi przesłanki odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Partia nie pozyskała w 2010 r. środków finansowych z innych źródeł 

ani wartości niepieniężnych. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała odrębny rachunek bankowy 

Funduszu Wyborczego o nr 10 1020 1156 0000 7002 0060 5410 w Banku PKO BP 

SA 15 Oddział w Warszawie. Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego 

w dniu 1 stycznia 2010 r. wynosił 85,63 zł. W okresie sprawozdawczym Polska Partia 



Pracy – Sierpień 80 uzyskała na rachunek Funduszu Wyborczego przychody 

w wysokości 12 317,00 zł, które pochodziły z: 

− wpłat własnych partii: 12 235,00 zł, 

− zwrotu środków Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy – Sierpień 80, 

uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzonych 

w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgu wyborczym nr 30 w województwie śląskim: 

82,00 zł. 

W sprawozdaniu partia wykazała wydatki Funduszu Wyborczego w kwocie 

12 298,16 zł, które związane były z uczestnictwem partii w: 

− wyborach uzupełniających do Senatu, przeprowadzonych w 2010 r.: 100,00 zł, 

− wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 

20 czerwca 2010 r.: 3 600,00 zł, 

− wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych 

w 2010 r.: 8 250,00 zł. 

Ponadto na koszty prowadzenia rachunku Funduszu Wyborczego Partia wydatkowała 

kwotę 348,16 zł. 

Stan środków Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2010 r. wynosił 

104,47 zł. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy, kwota w wysokości 683,00 zł, pozyskana 

z naruszeniem art. 25 ust. 5 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Jeżeli korzyść została przez partię zużyta lub utracona, przepadkowi podlega 

jej równowartość. Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy Polska Partia Pracy – Sierpień 

80 w terminie 60 dni od daty wydania niniejszego postanowienia może dokonać 

dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Partii 

kwoty 683,00 zł, tj. równowartości korzyści majątkowych pozyskanych niezgodnie 

z prawem. Potwierdzenie przekazania tej kwoty należy przedstawić Państwowej 

Komisji Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, wszczęte 

zostanie postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy 



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. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Janusz 
Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


