
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 października 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Polska Partia Pracy – Sierpień 80 

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 Polska Partia Pracy – Sierpień 80 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 Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (EwP 211) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych 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. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych Polska Partia 

Pracy – Sierpień 80 wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała łączną kwotę 

0,12 zł. Środki te były gromadzone na rachunku bankowym nr 47 1020 1156 0000 

7102 0060 1591 prowadzonym w Banku PKO BP S.A. Oddział w Warszawie 

i pochodziły z odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku. 

Partia wykazała również, że w okresie sprawozdawczym nie pozyskała 

na bieżący rachunek bankowy oraz do kasy środków finansowych z innych źródeł, 

jak również wartości niepieniężnych. 

Partia nie załączyła do sprawozdania żadnych dokumentów 

potwierdzających prowadzoną przez nią w 2013 r. gospodarkę finansową, 

wymaganych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów. Poza tym, jak 

wynika z raportu biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy 

Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80, Partia korzystała w 2013 r. z siedziby użyczonej 

przez osobę prawną, tj. przez Wolny Związek Zawodowy — Sierpień 80. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku 

z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do Przewodniczącego 

Partii o udzielenie wyjaśnień dotyczących zasad, na jakich Partia korzystała w okresie 

sprawozdawczym z lokalu będącego jej siedzibą, o wyjaśnienie czy Partia prowadziła 

w 2013 r. działalność generującą koszty, polegającą np. na prowadzeniu 

korespondencji, kontaktach telefonicznych, powielaniu materiałów, itp., i kto 

je ewentualnie ponosił. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się również 

o dostarczenie kserokopii umów rachunków bankowych Partii (rachunku bieżącego 

i rachunku Funduszu Wyborczego), historii bankowych tych rachunków oraz uchwały 

Partii w sprawie powołania Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego. 

Z udzielonych wyjaśnień i załączonych do nich dokumentów wynika, 

że Partia w okresie sprawozdawczym na bieżący rachunek bankowy faktycznie 

pozyskała środki w łącznej kwocie 0,12 zł pochodzące z odsetek bankowych. Saldo 

tego rachunku na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 1 837,17 zł, a w dniu 31 grudnia 

2013 r. 1 301,29 zł. Partia nie udzieliła natomiast wyjaśnień pozwalających 

na potwierdzenie faktycznych przychodów uzyskanych przez nią w 2013 r.  

Partia w przesłanej odpowiedzi stwierdziła, że w 2013 r. korzystała z lokalu 

przy Al. Wyzwolenia 18 w Warszawie wyłącznie w celach korespondencyjnych 

i nie ponosiła w związku z tym kosztów jego użytkowania. Partia odpowiedziała, 

że koszty korespondencji pokrywane były przez członków kierownictwa Partii, którzy 

jednak nie przedstawili na potwierdzenie tego żadnych rachunków. W związku 
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z powyższym „Partia nie jest w stanie wskazać kosztów, jakie ponieśli indywidualnie 

członkowie kierownictwa partii na prowadzoną przez siebie korespondencję”. 

Oznacza to, że Partia przyjęła w 2013 r. darowizny niepieniężne, których nie jest 

w stanie wycenić. Wartość tych darowizn powinna być wykazana w części III 

(wartości niepieniężne) pkt 1 (darowizny rzeczowe) sprawozdania oraz o wartość tych 

darowizn powiększona powinna zostać kwota wykazana w pozycji sprawozdania - 

przychody/wpływy - suma pkt I+II+III+IV (z wyłączeniem pkt 9 w części I). 

Nieudzielenie przez Partię wyjaśnień umożliwiających stwierdzenie 

faktycznych przychodów Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 w 2013 r. powoduje, 

że sprawozdanie to nie potwierdza prowadzonej przez Partię w okresie 

sprawozdawczym gospodarki finansowej. Jednocześnie jednak nie powstaje w tym 

przypadku domniemanie, że darowizny rzeczowe przyjęte przez Partię (koperty, 

znaczki pocztowe, papier) pochodziły z niedozwolonego źródła lub też przekraczały 

limity wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych (art. 25 ustawy o partiach 

politycznych). Oznacza to, że nie powstaje w tym przypadku domniemanie naruszenia 

przepisów ustawy o patiach politycznych stanowiących podstawę do odrzucenia 

sprawozdania finansowego Partii. 

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 przedłożyła natomiast Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe niezgodne 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 to jednak przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki były gromadzone na rachunku nr 10 1020 1156 0000 7002 0060 5410 w Banku 

PKO BP S.A. Odział w Warszawie. Stan środków finansowych Funduszu 

Wyborczego w dniu 1 stycznia 2013 r. wyniósł 235,87 zł. 

W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych do sprawozdania 

dokumentów oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, 

na Fundusz Wyborczy dokonana była jedna wpłata w wysokości 200,00 zł, z rachunku 

bieżącego Partii. Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 336,00 zł i były związane 

z ponoszeniem opłat bankowych za prowadzenie rachunku Funduszu Wyborczego. 
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W dniu 31 grudnia 2013 r. na rachunku Funduszu Wyborczego pozostawała 

kwota 99,87 zł. 

Jak wynika z dokumentów załączonych do sprawozdania, z wyjaśnień 

Partii oraz z opinii i raportu biegłego rewidenta, Partia nie prowadziła w 2013 r. 

rachunkowości zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o rachunkowości 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), do czego zobligowana była przez przepis 

§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 118). 

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: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

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

 


