
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Unia Pracy o otrzymanej subwencji 

oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

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

z późn. zm.1)) 

postanawia 

przyj ąć informację finansową partii politycznej Unia Pracy o otrzymanej subwencji 

oraz wydatkach poniesionych z subwencji w 2010 r. ze wskazaniem uchybienia 

polegającego na naruszeniu art. 34 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Unia Pracy (EwP 62) przedłożyła Państwowej Komisji 

Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2010 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 33, poz. 268). 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 ustawy 

nie zgłosił zastrzeżeń do informacji. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonej informacji 

finansowej, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz załączonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702. 



Partia polityczna Unia Pracy dla gromadzenia środków z subwencji 

posiadała subkonto o numerze 67 1130 1062 8000 0000 0002 3511 otwarte w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Stan środków na subkoncie na dzień 1 stycznia 2010 r., 

jak wynika z opinii i raportu biegłego rewidenta, wyniósł 66,51 zł. 

W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 521 330,94 zł. na którą składały się: IV rata subwencji za rok 2009 

(130 332,74 zł), I rata subwencji za rok 2010 (130 332,72 zł), II rata subwencji 

za rok 2010 (130 332,74 zł), III rata subwencji za rok 2010 (130 332,74 zł). 

Z opinii i raportu biegłego rewidenta wynika, iż na rachunku 

dla gromadzenia środków z subwencji odnotowano wpływy z tytułu odsetek 

naliczonych przez bank od zgromadzonych środków w kwocie 58,34 zł.  

W sprawozdaniu partia wykazała, iż jej wydatki z otrzymanej subwencji 

w 2010 r. wyniosły 29 961 zł.  

Z tej kwoty partia przekazała na Fundusz Ekspercki kwotę 26 450 zł, 

co stanowi 5,07% otrzymanej w 2010 r. subwencji, a także wydatkowała na cele 

statutowe 3 511 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia. W złożonej informacji wpisano wydatki na wynagrodzenia, jednak 

w części II „Wydatki poniesione z subwencji”, pkt 3 „wydatki na cele statutowe” 

wpisano wartość zerową, należało zaś wpisać wartość zsumowanych wydatków 

statutowych (3 511,19 zł).  

Środki Funduszu Eksperckiego gromadzone były na wyodrębnionym 

rachunku bankowym prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 

08 1130 1062 0001 0022 1920 0001. 

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2010 r. na Funduszu Eksperckim 

wyniosło 35 186,39 zł. Przychodami na rachunku Funduszu Eksperckiego w 2010 r., 

poza środkami pochodzącymi z subwencji, były także odsetki bankowe w wysokości 

85,28 zł. Wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły łącznie 12 578,44 zł i były 

związane z finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych i społeczno-

ekonomicznych w wysokości 12 080,44 zł oraz opłat bankowych w wysokości 

498,00 zł. W złożonej przez partię informacji finansowej nie uwzględniono 

poniesionych z Funduszu Eksperckiego kosztów opłat bankowych i wpisano wydatki 

w wysokości 12 080 zł. Stan środków na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 49 143,23 zł. 



Złożenie informacji finansowej sporządzonej w sposób niezgodny 

ze stanem faktycznym, narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony 

w art. 34 ust 1 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 34a ustawy uchybienie 

to nie stanowi przesłanki do odrzucenia informacji.  

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej 

w 2010 r. wyniosła 491 370 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową 

partii politycznej Unia Pracy o otrzymanej subwencji oraz wydatkach poniesionych 

z subwencji w 2010 r. z uwzględnieniem 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: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 

Włodzimierz Ryms,  

 

 


