
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 marca 2008 r. 

 

w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy 

z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz.1360) 

 

postanawia 

 

przyj ąć bez zastrzeżeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Polska Partia 

Pracy o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu 

z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonych 21 października 2007 r. 

 

Uzasadnienie 
 

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 120 

ust. 1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego 

przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania 

komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881). 
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Żaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 122 ust. 5 Ordynacji 

wyborczej nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych dokumentów oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, 

co następuje. 

Komitet pozyskał na cele związane z wyborami środki finansowe w wysokości 

15.814,51 zł. Środki te były gromadzone na rachunku o nr 23 1020 1156 0000 7602 

0077 0073 w PKO Bank Polski SA 15 O/Warszawa. Zgodnie z art. 111 ust. 1 

Ordynacji wyborczej, środki te pochodziły z rachunku Funduszu Wyborczego Polskiej 

Partii Pracy, z wyłączeniem 0,03 zł stanowiących odsetki od środków zgromadzonych 

na rachunku bankowym. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych przez 

Komitet odbywało w terminach nie naruszających przepisów art. 110 ust. 2 i ust. 4 

Ordynacji wyborczej. Na rachunek Komitetu wpłynęła co prawda, po dniu wyborów 

kwota 14,48 zł, która w całości została jednak przeznaczona na pokrycie kosztów 

zamknięcia rachunku bankowego Komitetu, a w związku z tym jej przyjęcie nie 

stanowi naruszenia przepisów ustawy. 

Wydatki Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy wyniosły 30.474,04 zł 

i stanowiły 0,12% limitu wydatków ustalonego dla Komitetu zgodnie z treścią art. 114 

Ordynacji wyborczej, który wynosił 24.893.513,61zł. 

Zgromadzone środki wydatkowane były zgodnie z art. 110 ust. 1 Ordynacji, na 

cele związane z wyborami. 

Nieuregulowane zobowiązania na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 

wynoszą 14.659,43 zł. Zgodnie z art. 104 pkt 1 Ordynacji wyborczej 

odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego partii politycznej 

ponosi partia, która komitet powołała. 

Z arytmetycznego rozliczenia przychodów i kosztów Komitetu wynika, 

iż zobowiązania Komitetu wynoszą 14.659,53 zł. Różnica 0,10 zł w wysokości 

wykazanych w sprawozdaniu zobowiązań powstała na skutek nieprecyzyjnego 

rozliczenia pobranych zaliczek. 
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 W wyniku analizy sprawozdania Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy, 

załączonych do niego dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta 

Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszenia przepisów Ordynacji 

wyborczej i postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak 
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 

Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 

 


