
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 października 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Unia Pracy o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2013 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) 

postanawia 

przyj ąć 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 2013 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. z 2011 r. Nr 155, poz. 924). 

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 2013 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 finansowe 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. 
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W przedłożonym sprawozdaniu Partia wykazała, iż w 2013 r. pozyskała 

przychody w łącznej kwocie 63 214,06 zł. Według sprawozdania Partia posiadała dwa 

podstawowe rachunki bankowe, o nr 74 1130 1062 8000 0000 0000 3306, prowadzony 

w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie oraz o nr 39 1560 0013 2009 

4542 1762 1001, prowadzony w GETIN Banku S.A. w Poznaniu.  

W sprawozdaniu Partia wykazała, że na rachunkach zgromadziła środki 

w łącznej wysokości 62 038,06 zł, w tym:  

− wpłaty od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie 

przekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników: 24 000,00 zł, 

−  wpłaty od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników: 3 251,00 zł, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

22 143,06 zł, 

− pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków finansowych, odprowadzone następnie 

na rachunki bankowe: 12 644,00 zł. 

W sprawozdaniu Partia wykazała również, że w kasie zgromadziła środki 

w kwocie 13 820,00 zł z których większą część (12 644,00 zł), jak stwierdzono wyżej 

przekazała na rachunki bankowe. Pozostała w kasie kwota została przeznaczona 

na bieżącą działalność Partii. 

Analiza sprawozdania finansowego Partii dokonana na podstawie 

dokumentacji do niego załączonej wykazała, że ujęta w sprawozdaniu kwota środków 

wpłaconych na rachunki bankowe nie bilansuje się do ogólnej kwoty środków 

zgromadzonych na tych rachunkach. 

W związku z wystąpieniem wątpliwości co do poprawności złożonego 

sprawozdania Państwowa Komisja Wyborcza, w trybie określonym w art. 34a ust. 2 

ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do Partii o złożenie stosownych 

wyjaśnień. 

W trakcie badania Partia nadesłała w dwóch odrębnych pismach niespójne 

i wewnętrznie sprzeczne wyjaśnienia, co spowodowało konieczność wystąpienia 

do Partii o ich uzupełnienie w części dotyczącej ilości wpłat zwróconych darczyńcom 

i niezaliczonym do przychodów Partii w 2013 r. oraz wystąpienia o ponowną 

i pogłębioną analizę rachunków bankowych Partii pod kątem wpłat, które 
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rzeczywiście Partia zaliczyła do swoich przychodów i wykazała w sprawozdaniu 

rocznym. 

W kolejnym piśmie Partia wyjaśniła, że ostateczna suma środków 

pozyskanych na rachunki bankowe w 2013 r. wynosi 62 078,06 zł i obejmuje wpłaty 

tylko przyjęte i niezwrócone. Podana kwota jest o 40,00 zł większa od kwoty 

wykazanej w sprawozdaniu. Różnica wynika z błędnie zaniżonej kwoty 

odprowadzonej z kasy na rachunki bankowe Partii. W tym stanie rzeczy należy 

dokonać korekty sprawozdania mając na względzie zmianę kwoty przekazanej z kasy 

na rachunki bankowe Partii  (jest 12 644,00 zł, powinno być 12 684,00 zł).  

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, 

że Partia w 2013 r. uzyskała przychody/wpływy w kwocie 63 214,06 zł, w tym 

na rachunkach bankowych zgromadziła środki w łącznej wysokości 62 078,06 zł, 

na które złożyły się:   

− wpłaty od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie 

przekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników: 24 000,00 zł, 

−  wpłaty od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę pracowników: 3 251,00 zł, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych: 

22 143,06 zł, 

− pochodzące z kasy Partii nadwyżki środków finansowych, odprowadzone następnie 

na rachunki bankowe: 12 684,00 zł. 

W kasie Partia zgromadziła środki w kwocie 13 820,00 zł, z których 

12 684,00 zł przekazała na rachunki bankowe. Pozostała w kasie kwota została 

przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Partii. 

Złożenie sprawozdania 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 ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego. 

W części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego Partia wykazała, 

iż w okresie sprawozdawczym posiadała odrębny rachunek bankowy Funduszu 
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Wyborczego o nr 73 1240 5963 1111 0010 2896 0569, prowadzony w banku PKO BP 

S.A. w Warszawie.  

Ze sprawozdania wynika, że w okresie rozliczeniowym na rachunku 

Funduszu Wyborczego nie były prowadzone żadne operacje finansowe. Partia poza 

kwotą salda w wysokości 302,33 zł przeniesioną automatycznie z poprzedniego roku 

rozliczeniowego nie pozyskiwała ani nie wydatkowała z rachunku Funduszu żadnych 

środków. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego zarówno w dniu 

1 stycznia 2013 r., jak i 31 grudnia 2013 r. wynosił 302,33 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień Partii 

oraz 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: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, 
Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


