
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca  2007 r.

w sprawie sprawozdania Ligi Polskich Rodzin
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  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 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  sprawozdanie  Ligi  Polskich  Rodzin  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., ze wskazaniem 
uchybień polegających na naruszeniu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy.

Uzasadnienie

Liga  Polskich  Rodzin  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 oraz 
opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdziła, co następuje.

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych (z wyłączeniem 
Funduszu  Wyborczego)  Liga  Polskich  Rodzin  wykazała,  iż  w  okresie 
sprawozdawczym pozyskała łącznie na rachunkach bankowych prowadzonych przez 
bank  PKO  BP  S.A  kwotę  22.857.307,28  zł.  Składają  się  na  nią  wpłaty  od  osób 
fizycznych dokonywane bezpośrednio na rachunki bankowe partii w kwocie 87.905,24 
zł  (w  tym  składki  członkowskie  w  kwocie  nieprzekraczającej  w  jednym  roku 
wysokości  minimalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  za  pracę  pracowników  – 
16.737,54  zł,  składki  członkowskie  w  kwocie  przewyższającej  w  jednym  roku  to 
wynagrodzenie – 36.465 zł i darowizny pieniężne – 34.702,70 zł), odsetki bankowe w 
wysokości  46.571,98  zł,  kwota  otrzymanej  dotacji  podmiotowej  w  wysokości 
9.998.887,52  zł,  kwota  otrzymanej  subwencji  –  9.223.917,54  zł,  oraz  kwota 
zaciągniętego kredytu bankowego – 3.500.000 zł.

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.

Ponadto  partia  pozyskała  do  kasy  kwotę  25,00  zł  z  tytułu  składek 
członkowskich, w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości minimalnego 
wynagrodzenia  za  pracę  pracowników,  które  to  środki  zostały  pozostawione  w 
terenowych  jednostkach  organizacyjnych  partii  –  z  przeznaczeniem  na  pokrycie 
wydatków związanych z bieżącą działalnością (art. 26a ustawy).

Odrębny rachunek Funduszu Wyborczego partii nr 81 1020 1097 0000 7502 
0004 9213 prowadzony jest przez bank PKO BP S.A. IX Oddział w Warszawie. Saldo 
rachunku  Funduszu,  według  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta,  badającego 
sprawozdanie finansowe, w dniu 1 stycznia 2006 r. wynosiło 68.622,04 zł. W 2006 r. 
zgromadzono na nim środki w łącznej kwocie 5.624.709,88 zł, w tym 711.159,22 zł 
pochodzące  z  darowizn  od  osób  fizycznych,  dokonanych  z zachowaniem  limitu 
określonego w art. 36a ust. 1 oraz w formie zgodnej z art. 36a ust. 3 ustawy o partiach 
politycznych, 570.000 zł z wpłat własnych partii, 4.341.000 zł z subwencji, 2.413,06 zł 
z innych źródeł (m.in. ze zwrotu nadpłaconych faktur oraz z przekazanych na Fundusz 
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Wyborczy środków pozostałych na rachunkach bankowych komitetów wyborczych, 
utworzonych przez partię). 

Z  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  wynika,  że  w  2006  r.  na  rachunek 
Funduszu Wyborczego dokonane zostały  ponadto wpłaty  z  naruszeniem przepisów 
ustawy o partiach politycznych na łączną kwotę 26.920,07 zł. Nie zostały one jednak 
przyjęte przez partię, lecz zwrócone darczyńcom w dozwolonym ustawowo terminie, 
co potwierdzają zapisy w historii rachunku Funduszu Wyborczego.

Liga Polskich Rodzin przeznaczyła z Funduszu Wyborczego kwotę 438.783,52 
zł na cele związane z udziałem w wyborach do Sejmu i do Senatu, przeprowadzonych 
w  2005  r.,  kwotę  41.104,00 zł  na  cele  związane  z  udziałem  w  wyborach 
uzupełniających do Senatu, kwotę 147,97 zł na cele związane z wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  w  2005  r.,  kwotę  5.192.694,91  zł  na  wybory  organów 
samorządu  terytorialnego,  przeprowadzone  w 2006 r.  Łącznie  wydatki  z  Funduszu 
Wyborczego  partii  w  2006  r.  (bez  uwzględnienia  kosztów  prowadzenia  rachunku 
bankowego Funduszu) wyniosły 5.672.730,40 zł. 

Wykazane  w  sprawozdaniu  wydatki  związane  z  wyborami  Prezydenta  RP 

dotyczyły  spłaty  zobowiązań  Komitetu  Wyborczego  Kandydata  na  Prezydenta  RP 

Macieja Giertycha.  Wydatkowanie  z Funduszu Wyborczego partii  kwoty 147,97 zł 

na pokrycie  zobowiązań  komitetu  wyborczego,  uczestniczącego  w  wyborach 

prezydenckich  narusza  art.  35  ust.  2  ustawy,  zgodnie  z  którym  wydatki  partii 

politycznej związane z udziałem w wyborach Prezydenta RP mogą być dokonywane 

jedynie  poprzez  przekazanie  środków  finansowych  z  Funduszu  Wyborczego  na 

rachunek bankowy Komitetu Wyborczego, w terminach wynikających z ustawy z dnia 

27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze 

zm.).
W  wyniku  analizy  zapisów  historii  rachunku  Funduszu  Wyborczego 

stwierdzono, że w dniu 21 sierpnia 2006 r. z tego rachunku dokonano przelewu kwoty 
40.739,02  zł  na  rzecz  Trzeciego  Urzędu  Skarbowego  w  Warszawie,  tytułem 
dobrowolnej  wpłaty  korzyści  majątkowych  pozyskanych  przez  partię  niezgodnie  z 
przepisami  ustawy  o  partiach  politycznych  w  2005  r.  (co  zostało  stwierdzone  w 
uchwale  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  17  lipca  2006  r.).  Stanowi  to 
naruszenie art.  35 ust.  1 ustawy, na podstawie którego środki finansowe Funduszu 
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Wyborczego  mogą  być  przeznaczane  jedynie  na  finansowanie  udziału  partii  w 
wyborach do organów, wymienionych w tym przepisie.

W dniu  31  grudnia  2006  r.  według  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta,  na 
rachunku bankowym Funduszu pozostała kwota 17.428,72 zł.

Stwierdzone uchybienia w gospodarce finansowej partii, na podstawie art. 38a 
ust.  1  i  2  ustawy  o  partiach  politycznych,  nie  stanowią  podstawy  odrzucenia 
sprawozdania finansowego partii.  Nie wywołują one również skutków, określonych 
w art. 39a ustawy.

Po  przeanalizowaniu  sprawozdania  o  źródłach  pozyskania  środków 
finansowych, dokumentów do niego załączonych, 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: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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