
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Pracy o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2015 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, 

z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Unia Pracy o źródłach pozyskania środków 

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

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 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 Unia Pracy (EwP 62) przedłożyła Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym 

o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 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 w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. 

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, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień 

stwierdziła, co następuje. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Unia Pracy wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki 

finansowe w łącznej kwocie 86 051,86 zł, z których kwota 82 007,04 zł gromadzona 

była na rachunku bankowym w Getin Bank S.A. Oddział w Poznaniu nr rach. 39 1560 

0013 2009 4542 1762 1001. Środki te pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(1 356,00 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach 

bankowych (6 902,95 zł), otrzymanej dotacji podmiotowej z tytułu udziału 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w 2014 r. 

(67 669,52 zł) i nadwyżek środków finansowych, pochodzących z wpłaconych do kasy 

składek członkowskich (6 078,57 zł). 

Jak wynika z analizy zapisów historii rachunku bankowego faktyczna 

kwota przekazana Partii z tytułu dotacji podmiotowej wyniosła 67 715,00 zł i w takiej 

wysokości powinna zostać wykazana w części I pkt 7 sprawozdania. Tym samym 

całkowita kwota przychodów Partii wyniosła 86 097,34 zł i w takiej wysokości 

powinna zostać wykazana w sprawozdaniu finansowym. 

Złożenie sprawozdania finansowego 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 ust. 2 i 3 ustawy stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Całkowita kwota środków finansowych wpłaconych do kasy wyniosła 

9 334,57 zł i pochodziła ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Środki nieprzekazane 

na rachunek bankowy zostały pozostawione w terenowych jednostkach 

organizacyjnych Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością (art. 26a ustawy). 

Partia pozyskała też przychód pochodzący ze zwrotu środków z tytułu 

niezasadnie przeprowadzonej egzekucji przez Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa 

Śródmieście. Środki te w wysokości 788,82 zł, zostały przekazane w dniu 7 sierpnia 

2015 r. na rachunek bankowy Partii. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego  

środki gromadzone były na rachunku bankowym nr 73 1240 5963 1111 0010 2896 

0569, prowadzonym w Banku Pekao S.A. w Warszawie. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2015 r. wynosił 88,33 zł. W okresie sprawozdawczym, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, na Fundusz 

Wyborczy wpłynęły środki w łącznej wysokości 313 500,00 zł, które pochodziły 

z wpłat własnych dokonanych przez Partię z rachunku bieżącego. 
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Jak wynika z treści opinii i raportu biegłego rewidenta, badającego 

sprawozdanie finansowe, z rachunku Funduszu Wyborczego została wydatkowana 

łączna kwota 313 180,40 zł (niewykazana w treści sprawozdania), która została 

przeznaczona na: 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015 r.: 309 500,00 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w 2015 r.: 3 476,90 zł; 

 prowizje bankowe i koszty przelewów: 203,50 zł. 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 

2015 r. wyniósł 407,93 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


