
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania Unii Pracy o źródłach pozyskania środków finansowych,

w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach

poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 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 oraz z 2004 r. Nr 25, 

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

postanawia

przyjąć  bez  zastrzeżeń  sprawozdanie  Unii  Pracy  o  źródłach  pozyskania  środków 

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

wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2006 r.

Uzasadnienie

Partia  polityczna  Unia  Pracy  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 2006 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 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269).

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 

stwierdziła co następuje. 

W sprawozdaniu  o  źródłach  pozyskania  środków (z  wyłączeniem Funduszu 

Wyborczego) Unia Pracy wykazała, iż w 2006 r. pozyskała środki finansowe w łącznej 

wysokości  67.003,00  zł.  Na  rachunkach  bankowych  prowadzonych  przez  Bank 

Gospodarstwa  Krajowego  oraz  Getin  Bank  S.A.  partia  zgromadziła  przychody  w 

kwocie 58.272,00 zł,  na które składają się  wpłaty od osób fizycznych dokonywane 

bezpośrednio  na  rachunki  bankowe partii  (wykazane  w sprawozdaniu  jako składki 

członkowskie–  58.207,00  zł).  W  sprawozdaniu  do  środków  gromadzonych  na 

rachunkach bankowych zaliczono także, wykazaną w pkt I lit. a) kwotę w wysokości 

6.800,00  zł,  na  którą  według  partii  składają  się  nieprawidłowe  wpłaty  (1.800,00  i 

5.000,00)  pochodzące  od  osób  fizycznych  na  rachunki  podstawowe  partii.  Z 

załączonego  do  sprawozdania  wykazu  wynika,  że  kwota  ta  została  zwrócona 

darczyńcom (zał. nr 1) i nie zaliczona do przychodów partii w 2006 r. 

Wpłaty  dokonane  na  rachunek  partii  przez  osoby  fizyczne  mieszczą  się  w 

dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o 

partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy.

Do przychodów wliczono ponadto środki w wysokości 8.731,00 zł wpłacone do 

kasy partii z tytułu składek członkowskich. 

Na  rachunku  bankowym  Funduszu  Wyborczego  partia  posiadała  na  dzień 

1 stycznia  2006  r.  środki  w  wysokości  38.782,15  zł.  Jedynymi  przychodami 

odnotowanymi na rachunku w 2006 r. był wpływ odsetek bankowych w wysokości 

68,00 zł.

Wydatki partii z Funduszu Wyborczego wyniosły 23.868,00 zł, w tym środki 

przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyborami do organów samorządu 
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terytorialnego przeprowadzonych w listopadzie 2006 r. w wysokości 23.500,00 zł oraz 

środki przeznaczone na pokrycie kosztów prowizji bankowych w wysokości 368,00 zł. 

Saldo rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 31 grudnia 2006 r.  wynosiło 

14.982 zł.

Po  przeanalizowaniu  sprawozdania  o  źródłach  pozyskania  środków 

finansowych,  dokumentów  do  niego  załączonych  oraz  opinii  i  raportu  biegłego 

rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms,  
Tadeusz Żyznowski
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