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NIEZALEŻNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW WIELKIEJ BRYTANII (IWGB) 

OSWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW 

OŚWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO IWGB OD LIPCA 2012 DO GRUDNIA 2013. 

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 32A SKONSOLIDOWANEJ USTAWY Z R. 1992 O ZWIĄZKACH 

ZAWODOWYCH I STOSUNKACH PRACY 

Oświadczam, że pełniłam obowiązki skarbnika Niezależnego Związku Pracowników Wielkiej 

Brytanii od Maja 2013. 

Dążę do utrzymania jasnych i dokładnych dokumentacji dotyczących wydatków i przychodów 

związku jako całości, podczas pracy z innymi członkami komitetu, w celu upewnienia , że 

odpowiadają one normom uprawnionego związku zawodowego. 

Moim zdaniem  niniejsze oświadczenie członków związku jest prawdziwym i rzetelnym 

sprawozdaniem aktywności finansowych związku w okresie od lipca 2012 do grudnia 2013. 

Całkowity dochód z okresu rozliczeniowego od lipca 2012 do grudnia 2012 wynosił 

£25,775.19. Kwota ta zawiera opłaty wynoszące £17,022.69 w odniesieniu do dochodów z 

członkostwa w związku. 

Całkowite wydatki z okresu rozliczeniowego od lipca 2012 do grudnia 2013 wynosiły 

£15,882,97. 

Rachunki związkowe zostały przeanalizowane przez biegłych księgowych Chessons Chartered 

Certified Accountants  oraz biegłych rewidentów. Rewizje finansowe w formie rocznego 

rozliczenia podatkowego zostały złożone u Sekretarza ds. kontroli działalności związków 

zawodowych i organizacji pracodawców w dniu 1 Października 2014 roku. 

 

 Yvette Bailey 

Skarbnik IWGB 

(NIEZALEŻNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW WIELKIEJ BRYTANII) 

Podpis  [podpis nieczytelny] 

Data     24.09.2014 



RAPORT KOŃCOWY  

 Fundusze ogółem nie 
uwzgledniając 

funduszy na cele 
polityczne 

£ 

 
Fundusze na cele 

polityczne 
£ 

 
Fundusze suma 

£ 

          DOCHODY  0  

Od członków  17,022.69  17,022.69 

Z inwestycji 0  0 

Inne (zawierające wzrost 
spowodowany przeszacowaniem 

aktywów) 

11,094.33  11,094.33 

Dochody suma 25,775.19 0 25,775.19 

WYDATKI  
(zawierające spadek 

spowodowany przeszacowaniem 
aktywów)  

   

Wydatki suma 15,882.87 0 15,882.97 

 

Fundusze z początku roku 
(włączając  oszczędności)  

383 0 383 

Fundusze z końca roku 
(włączając oszczędności) 

10,276 0 10,276 

 

0 

0 

12,071 

12,071 

1,795 

10,276 

AKTYWA 

AKTYWA TRWAŁE 

 

AKTYWA INWESTYCYJNE 

INNE 

AKTYWA OGÓŁEM 

PASYWA 

PASYWA OGÓŁEM 

AKTYWA NETTO (AKTYWA POMNIEJSZONE O PASYWA) 



OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 

(Przeprowadzona zgodnie z art. 36 skonsolidowanej ustawy z r. 1992 o związkach 

zawodowych i stosunkach pracy 

1. Czy w opinii biegłego rewidenta/biegłych rewidentów niniejsze sprawozdanie 

finansowe daje rzetelny i jasny obraz spraw których ono dotyczy ? 

(Patrz art. 36(1) i (2)  Ustawy z r. 1992 o związkach zawodowych i stosunkach pracy 

oraz ad. 83 i 84) 

 

TAK 

Jeśli „Nie” wyjaśnij poniżej. 

 

2. Czy biegły rewident/biegli rewidenci przeprowadzający badanie w celu wystawienia 

sprawozdania finansowego mogą stwierdzić, że : 

a) związek zawodowy prowadzi właściwą ewidencję księgową zgodną z art. 28 

Ustawy z r.1992; 

b) utrzymuje odpowiedni system kontroli transakcji zgodnych z wymogami wyżej 

wymienionego artykułu ustawy; 

c)stan kont których dotyczy raport zgadza się z zapisami księgowymi ? 

(Patrz art. 36(3) Ustawy z r. 1992 przedstawiony w ad. 83). 

 

TAK 

Jeśli „Nie” wyjaśnij poniżej. 

 

3. Czy biegły rewident/biegli rewidenci stwierdzają, że związek zawodowy zastosował 

się do art. 28  Ustawy z r. 1992 oraz: 

a)utrzymywał dokładne zapisy księgowe zgodne z transakcjami i jego aktywami oraz 

pasywami; oraz 

b)utworzył i utrzymywał odpowiedni system kontroli zapisów księgowych tzn. 

gotówkę uwzględniając pokwitowania oraz przekazy pieniężne. 

(Patrz art. 36(4) Ustawy z r. 1992 przedstawiony w orzeczeniu 83). 

 

TAK 

Jeśli „Nie” wyjaśnij poniżej. 

 

4. Uprzejmie prosi się o przedstawienie niniejszego sprawozdania sporządzonego przez 

biegłego rewidenta/biegłych rewidentów na rachunki, których ten AR21 dotyczy. 

Sprawozdanie ma na celu określenie na jakiej podstawie została przeprowadzona 

kontrola lub przedstawienie takiego bądź innego oświadczenia które biegły rewident 

uzna za odpowiednie. Takie oświadczenie musi być dostarczone jako odrębny 

dokument. (Patrz ad.85)   



OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA (ciąg dalszy) 

Opinia biegłych rewidentów dla Niezależnego Związku Pracowników Wielkiej Brytanii. 

Przeprowadziliśmy kontrolę zestawienia finansowego –fundusz ogólny na stronie 3 i notatki 

na stronach 4,5 &10,  zestawienie finansowe na stronie 13, bilans końcowy na stronie 17 

oraz notatki na stronach 18 & 19 zgodnie z art. 36 Ustawy z r. 1992. 

Na podstawie art. 28 obowiązkiem związku zawodowego jest: 
Związek zawodowy powinien- 
a) przechowywać odpowiednia zapisy księgowe w odniesieniu do jego transakcji oraz jego 
aktywów i pasywów 
b) stworzyć i utrzymywać odpowiedni system kontroli zapisów księgowych tzn. gotówkę 
uwzględniając pokwitowania oraz przekazy pieniężne. 

 

Jako biegli rewidenci przeprowadzający badanie w celu wystawienia sprawozdania 

finansowego jesteśmy zobowiązani stwierdzić czy: 

a) związek zawodowy prowadzi właściwą ewidencję księgową zgodną z art. 28  

Ustawy z  r. 1992; 

b)  utrzymuje odpowiedni system kontroli transakcji zgodnych z wymogami wyżej 

wymienionego artykułu Ustawy; 

c) stan kont których dotyczy raport zgadza się z zapisami księgowymi . 

 

Przeprowadziliśmy badania ksiąg rachunkowych, ewidencji i uzyskaliśmy informacje i 

wyjaśnienia od urzędników związku które są zadowalające. Rozliczenie roczne jest umową ze 

sprawozdaniem finansowym. 

 

Naszym zdaniem niniejszy raport rzetelnie i jasno przedstawia sytuację funduszu ogólnego, 

zestawienia finansowego oraz bilansu końcowego z dnia 31 grudnia 2013. 

 

Podpis rewidentów/rewidenta 

[podpis nieczytelny] 

Imię i nazwisko 

Festus Ughaonu 

Zawód 

Biegły Rewident 

Data 

30 Wrzesień 2014 

Kontakt 

Festus Ughaonu 0207 264 1942 

Nb. Jeżeli raport biegłego rewidenta zawiera odwołania do informacji dodatkowej do 

sprawozdania, odwołania te muszą zostać załączone do rozliczenia. 

 



 

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDZANIA FINANSOWEGO 

 

Wycena aktywów: próg wynosi 500£. Wszystkie aktywa materialne posiadane przez związek 

to używane bądź ofiarowane meble lub rzeczy zakupione o wartości mniejszej niż 500£. Z 

tego względu aktywa ogółem w postaci gotówki umieszczone są w banku. 

 

Na początku roku obrotowego związek posiadał konto bankowe z podręczną gotówką, na 

którym nie dochodziło do zadowalających obrotów gotówkowych. Z tego powodu nie będzie 

widać dużych różnic pomiędzy wpływami  z dokumentacji finansowej, a wyciągami 

bankowymi. W tamtym okresie większość przychodów i rozchodów odbywała się poprzez 

dwa konta bankowe. 

 

Związek posiada dwa konta bankowe – pierwsze pochodzi z University of London, a drugie to 

konto łączone Cleaners and Facilities Branch i Central Union. Ze względu na to, że związek 

posiada tylko jeden Komitet Wykonawczy, a wyżej wymienione konta bankowa pełnią  dla 

podobne funkcje (za poleceniem Sekretarza ds. kontroli działalności związków zawodowych i 

organizacji pracodawców) sklasyfikowaliśmy je jako jeden fundusz ogólny. 

 

Członkami Komitetu Wykonawczego przez większość czasu byli Alberto Durango, Petros Elias 

i Christian Ford. Ze względu na to, że członkowie komitetu nie otrzymywali pensji, wszystkie 

ich wydatki (głównie za transport) zostały uwzględnione w części administracyjnej „Wydatki 

komitetu wykonawczego”.  



 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 

Członek, który obawia się, że występują bądź wystąpiły nieprawidłowości w prowadzeniu 

spraw finansowych związku może podjąć kroki w celu ich zbadania, uzyskania wyjaśnień i 

jeśli to jest konieczne zapewnienia uregulowania tego postępowania. 

Członek może wyrazić swoją obawę  dotyczącą powyższej kwestii i jeżeli uzna za stosowne 

zgłosić swoje obawy do następujących organów:  urzędników związku, powierników 

nieruchomości związku, biegłych rewidentów związku, Sekretarza ds. kontroli działalności 

związków zawodowych i organizacji pracodawców (który jest niezależnym urzędnikiem 

mianowanym przez Sekretarza Stanu) oraz policji.  

W przypadku gdy członek uważa, że sprawy finansowe związku były lub są prowadzone z 

naruszeniem prawa lub z naruszeniem przepisów związku i rozważa wszczęcie postępowania 

cywilnego przeciw związkowi lub odpowiedzialnym urzędnikom lub powiernikom, powinien 

rozważyć uzyskanie niezależnych opinii prawnych 


