
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Praca Zdrowie Ekologia

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 

i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 

r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, 

poz. 2236) 

postanawia

odrzucić sprawozdanie partii  Praca Zdrowie Ekologia o źródłach pozyskania środków 

finansowych  w  2006  r.  z  powodu  naruszenia  art.  24  ust.  8  ustawy  o  partiach 

politycznych.

Uzasadnienie

Partia  Praca  Zdrowie  Ekologia  przedłożyła  Państwowej  Komisji  Wyborczej 

sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych z zachowaniem terminu 

określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.

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.

W  sprawozdaniu  partia  wykazała,  że  w  2006  r.  uzyskała  przychody 

w wysokości 32.650,00 zł. Składały się na nie środki finansowe w kwocie 795,00 zł 

gromadzone w kasie partii, pochodzące ze składek członkowskich przeznaczonych na 



pokrycie  wydatków  związanych  z  bieżącą  działalnością  partii  oraz  wartości 

niepieniężne wycenione przez partię na 31.855,00 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza analizując sprawozdanie  stwierdziła,  iż  część 

przychodów partii, wykazanych jako usługi świadczone na jej rzecz nieodpłatnie nie 

może  być  ujęta  w  tej  rubryce.  Przekazywanie  wartości  niepieniężnych  nie  może 

bowiem  polegać  na  sfinansowaniu  zakupu  towarów  lub  usług  służących 

funkcjonowaniu partii. Nie jest zatem nieodpłatną usługą świadczoną na rzecz partii 

opłacenie  kosztów  internetu,  kosztów  rozmów  telefonicznych,  usług  pocztowych, 

przejazdów  kolejowych,  a  także  drukowanie  czy  powielanie  informacyjnych  bądź 

propagandowych  materiałów  partyjnych.  Świadczeniem  takich  wartości  będzie 

natomiast  nieodpłatne  udostępnienie  przez  osobę  fizyczną  własnego  lokalu  w celu 

odbycia  w nim spotkań partii,  użyczenie  prywatnego  samochodu,  czy  też  osobiste 

nieodpłatne świadczenie usługi polegającej na pracy na rzecz partii. 

Pokrycie przez osoby fizyczne wydatków partii  bezpośrednio z ich środków 

własnych  stanowi  naruszenie  art.  24  ust.  8  ustawy  o  partiach  politycznych,  który 

nakłada  na  partię  obowiązek  gromadzenia  środków  finansowych  na  rachunkach 

bankowych.  Środki,  z  których  opłacone  zostały  te  wydatki  nigdy  na  rachunek 

bankowy partii nie trafiły, co wykazane zostało w sprawozdaniu. Wynika to również 

z faktu, iż partia w okresie sprawozdawczym nie posiadała rachunku bankowego, gdyż 

umowa jego prowadzenia została wypowiedziana przez bank w 2004 r. Środki te nie 

zostały również wykazane jako składki wpłacone do kasy partii.

Gromadzenie przez partię środków finansowych poza rachunkiem bankowym 

skutkuje  odrzuceniem  sprawozdania  na  podstawie  art.  38a  ust.  2  pkt  3  ustawy, 

a ponadto środki pieniężne w kwocie 1.935,00 zł (na jaką wycenione zostały przez 

partię usługi, które nie mogą być uznane za świadczone nieodpłatnie na rzecz partii) 

podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy. 

Partia polityczna może, zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy, w terminie 60 dni od dnia 

wydania  przez  Państwową  Komisję  Wyborczą  niniejszego  postanowienia, 

dobrowolnie dokonać wpłaty tej kwoty na konto urzędu skarbowego właściwego dla 

jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia polityczna 

przedstawia Państwowej  Komisji  Wyborczej.  W przypadku odmowy dobrowolnego 

wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw 
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finansów publicznych  występuje  do  Sądu Okręgowego w Warszawie  o  orzeczenie 

przepadku korzyści majątkowej.

Partia w okresie sprawozdawczym nie utworzyła Funduszu Wyborczego i nie 

zarejestrowała  kandydatów  w  wyborach  samorządowych  przeprowadzonych 

w listopadzie 2006 r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem, 

postanowiła jak w sentencji.

Od  niniejszego  postanowienia  partii  politycznej  przysługuje  prawo 

wniesienia  skargi  do  Sądu Najwyższego  w terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 

postanowienia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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