
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Pracy o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2017 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 2018 r. poz. 580) 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń 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 2017 r. 

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 2017 r. 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. poz. 269). Do sprawozdania 

załączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie 

wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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 stwierdziła, 

co następuje. 
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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 520 787,29 zł, w tym na rachunku bankowym 

wymienionym w sprawozdaniu zgromadziła łączną kwotę 512 351,10 zł, na którą 

złożyły się środki pochodzące: 

 ze składek członkowskich w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 5 870,00 zł, 

 ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokość 

najniższego miesięcznego za pracę pracowników: 4 082,00 zł, 

 z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

6 252,72 zł, 

 z otrzymanej subwencji: 493 582, 38 zł, 

 ze składek członkowskich wpłaconych do kasy Partii i następnie odprowadzonych 

na jej rachunek bankowy: 2 564,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Unia Pracy pozyskała do swojej kasy środki 

pochodzące z wpłat składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku od jednego wpłacającego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników w łącznej kwocie 2 564,00 zł. Środki te w całości odprowadzone zostały 

na bieżący rachunek bankowy Partii. Ponadto na bieżący rachunek bankowy Partii 

wpłynęły środki w kwocie 8 436,19 zł pochodzące ze zwrotu za niewykorzystaną usługę 

oraz kosztów egzekucyjnych.  

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała rachunek Funduszu 

Wyborczego o nr 73 1240 5963 1111 0010 2896 0569 prowadzony w Banku Pekao S.A. 

Oddział w Warszawie. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 

1 stycznia 2017 r. wynosił 407,93 zł. 

Jak wynika z załączonych do sprawozdania dokumentów oraz 

ze sprawozdania biegłego rewidenta, w okresie sprawozdawczym na Fundusz 

Wyborczy Partii nie wpłynęły żadne środki. Nie dokonywano również z niego żadnych 

wydatków. Saldo tego rachunku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło również 

407,93 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień, postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


