
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Pracy o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 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, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz 

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

przyj ąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo Pracy o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania, oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2008 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Pracy (EwP 196) przedłoŜyła 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). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta wybranego przez 

Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii. 

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych (z wyłączeniem 

Funduszu Wyborczego) partia polityczna Stronnictwo Pracy wykazała, iŜ w okresie 



sprawozdawczym nie pozyskała środków pienięŜnych ani wartości niepienięŜnych. 

We wszystkich pozycjach sprawozdania wykazano zero. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego wykazano, Ŝe na Fundusz Wyborczy nie pozyskano Ŝadnych środków i 

nie poniesiono z niego Ŝadnych wydatków. Rachunek bankowy Funduszu 

Wyborczego nr 89 1090 1056 0000 0001 0429 1776, prowadzony w Banku 

Zachodnim WBK IV Oddział w Warszawie został zamknięty 17 listopada 2008 r. 

PowyŜsze potwierdza opinia i raport biegłego rewidenta. 

Stronnictwo Pracy nie uczestniczyło w przeprowadzonych w 2008 r. wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyŜszego na podstawie 

sprawozdania finansowego partii i dokumentów do niego załączonych, w tym opinii i 

raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


