
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania 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 2008 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 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, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, 

z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, 

poz. 1301) 

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 2008 r. ze wskazaniem uchybienia 

polegającego na naruszeniu art. 49g pkt 3 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Unia Pracy (EwP 62) przedłoŜyła 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 2008 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). 
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śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5, w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania partii, załączonych do niego dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta, a takŜe na podstawie wyjaśnień Partii, Państwowa Komisja 

Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

W 2008 r. Partia pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie 658.220,00 zł. 

Na bieŜące rachunki bankowe o numerach 74 1130 1062 8000 0000 0000 3306 i 22 1130 

1062 8000 0000 0002 3448 w BGK III O/Warszawa oraz 39 1560 0013 2009 4542 1762 

1001 w Getin Banku S.A. O/Poznań uzyskano wpływy w łącznej kwocie 656.378,00 zł. 

Składały się na nie składki członkowskie wpłacone bezpośrednio na rachunki partii w kwocie 

przekraczającej w jednym roku najniŜsze miesięczne wynagrodzenie (1.600,00 zł) oraz 

w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia 

(2.443,00 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych 

(6.689,00 zł), środki pochodzące ze sprzedaŜy naleŜących do Partii składników 

majątkowych, tj. dwóch samochodów osobowych (II i III transza w łącznej kwocie 

3.000,00 zł), środki z wypłaconej z budŜetu państwa dotacji podmiotowej (267.716,00 zł) 

oraz subwencji (367.256,00 zł), a takŜe środki w kwocie 7.674,00 zł pochodzące z nadwyŜki 

wpłaconych do kasy partii składek członkowskich, przekazanych następnie na rachunek 

bankowy partii. Do kasy partii pozyskano składki w łącznej kwocie 9.516,00 zł, z której 

część (7.674,00 zł) przekazano na rachunek bankowy Unii Pracy, w kasie partii, zgodnie 

z art. 26a ustawy, pozostawiono zaś kwotę 1.842,00 zł. 

Ze sprawozdania i dołączonych do niego dokumentów wynika, Ŝe wpłaty środków 

pienięŜnych przyjętych na rachunki bankowe partii zostały dokonane przez osoby fizyczne 

w formie i wysokości określonej w art. 25 ustawy o partiach politycznych. 

Unia Pracy, w okresie sprawozdawczym nie pozyskała wartości niepienięŜnych 

w postaci darowizn rzeczowych oraz usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz partii. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego 

wykazano, iŜ na rachunku Funduszu o nr 54 1130 1062 8000 0000 0001 5306 prowadzonego 

w BGK III O/Warszawa bilans otwarcia wynosił 5.431,00 zł. W roku 2008 Unia Pracy 

pozyskała na Fundusz Wyborczy środki w łącznej kwocie 9.233,00 zł pochodzące z wpłat 

własnych Partii z jej rachunku bieŜącego (5.912,00 zł), z przekazanej przez Partię subwencji 

(3.297,00 zł) oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym (24,00 zł). 
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Suma wydatków poniesionych z Funduszu Wyborczego wynosiła 410,00 zł 

i w całości przeznaczona został na pokrycie kosztów obsługi bankowej. Nie wykazano 

jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem Partii w wyborach. 

Saldo na dzień 31 grudnia 2008 r. na rachunku Funduszu Wyborczego wynosiło 

14.254,00 zł. 

Jak wynika z załączonej do sprawozdania dokumentacji, Partia nie wprowadziła 

do zawartej z bankiem umowy rachunku jej Funduszu Wyborczego zastrzeŜenia, Ŝe wpłaty 

na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie czekiem przelewem lub kartą płatniczą. 

Stanowi to naruszenie przepisów ustawy o partiach politycznych, nie powodujące jednak 

odrzucenia sprawozdania Partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym 

Unii Pracy, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz wyjaśnieniami Partii postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
 Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski,  Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 

 


