
UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdania partii Organizacja Narodu Polskiego-Liga Polska

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 3 i ust. 2 pkt 4 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  oraz  z  2005  r.  Nr  167,  poz.  1398  i  Nr  266, 
poz. 2236) 

postanawia

odrzucić  sprawozdanie  partii  Organizacja  Narodu  Polskiego-Liga  Polska  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 powodu naruszenia art. 24 ust. 8 powołanej ustawy.

Uzasadnienie

Partia  Organizacja  Narodu  Polskiego-Liga  Polska  przedłożyła  Państwowej 
Komisji  Wyborczej  sprawozdanie  o  źródłach  pozyskania  środków  finansowych 
z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.

Sprawozdanie 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).

Do  sprawozdania  załączono  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta,  z  badania 
sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

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, iż w 2006 r. partia zgromadziła środki finansowe w kwocie 9.100,00 zł. 



Pochodziły  one  z  darowizn  pieniężnych  dokonanych  przez  osoby  fizyczne  do  kasy 
partii  w  kwotach  nieprzekraczających  w  jednym  roku  minimalnego  miesięcznego 
wynagrodzenia  za  pracę  pracowników.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  8  ustawy  o  partiach 
politycznych,  partia  może  gromadzić  środki  finansowe  jedynie  na  rachunkach 
bankowych. W kasie partii, zgodnie z art. 26a ustawy, mogą być gromadzone wyłącznie 
składki członkowskie nieprzekraczające w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za 
pracę,  przeznaczone  na  pokrycie  wydatków związanych  z  jej  bieżącą  działalnością. 
A zatem darowizny wpłacone do kasy partii powinny w całości zostać przekazane na jej 
rachunek  bankowy.  Jak  wynika  ze  sprawozdania  partii  oraz  z  zestawienia  obrotów 
i sald, a także z historii rachunku bieżącego partii nr 63 1930 1523 2020 2070 0650 
0001,  saldo  tego  rachunku  w dniu  1 stycznia  2006  r.  roku  wynosiło  350,00  zł.  W 
2006 r.  nie  dokonano  na  ten  rachunek  żadnych  wpłat,  a  jedynie  poniesione  zostały 
koszty jego prowadzenia w łącznej kwocie 350,00 zł. W dniu 31 grudnia 2006 r. nie 
pozostały na nim żadne środki finansowe. Jak wynika z oświadczenia partii również na 
drugi jej rachunek nr 73 1020 1156 0000 7102 0008 4889 prowadzony w Banku PKO 
BP SA O/Warszawa, który w trakcie 2006 r. został zamknięty, nie wpłynęły w okresie 
sprawozdawczym  żadne  środki  finansowe.  A zatem  środki  pochodzące  z  darowizn 
wpłaconych do kasy partii nie zostały przekazane na jej rachunek bankowy, co stanowi 
naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy, które to naruszenie, na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3 
ustawy, powoduje odrzucenie sprawozdania.

Poza tym, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy, korzyści majątkowe przekazane partii 
politycznej z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu 
Państwa.  Partia  polityczna,  w  terminie  60  dni  od  dnia  wydania  przez  Państwową 
Komisję  Wyborczą  niniejszego  postanowienia,  może  dobrowolnie  dokonać  wpłaty 
korzyści majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem w kwocie 9.100,00 zł na 
konto urzędu skarbowego właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na 
rzecz Skarbu Państwa partia polityczna przedstawia Państwowej  Komisji  Wyborczej 
(art.  39a  ust.  4  ustawy).  W  przypadku  odmowy  dobrowolnego  wydania  korzyści 
majątkowej  na  rzecz  Skarbu  Państwa  zostanie  wszczęte  postępowanie  określone 
w art. 39a ust. 5 ustawy.

Na rachunku Funduszu Wyborczego nr  36 1930 1523 2020 2070 0650 0002 
prowadzonym  w  Banku  Polskiej  Spółdzielczości  SA  O/Warszawa  partia  nie 
zgromadziła w 2006 r. żadnych środków finansowych. Saldo tego rachunku na dzień 
1 stycznia  2006  r.  wynosiło  748,66  zł,  a  na  koniec  388,66  zł.  Poniesione  koszty 
w kwocie 360,00 zł związane były z kosztami prowadzenia rachunku.
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Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  ustaleniu  powyższego  na  podstawie 
sprawozdania finansowego partii oraz dokumentów do niego załączonych, postanowiła 
jak w sentencji.

Od  niniejszego  postanowienia  partii  politycznej  przysługuje  prawo 
wniesienia  skargi  do  Sądu  Najwyższego,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 
postanowienia.

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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