
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Liga 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 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 Liga 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 2008 r., ze wskazaniem 

uchybień polegających na naruszeniu art. 35 ust. 1, art. 36a ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53) 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 w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 



 2

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). 

śaden z uprawnionych podmiotów wymienionych w art. 34a ust.5 w związku 

art.38a ust.1 ustawy o partiach politycznych nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, opinii 

i raportu biegłego rewidenta i wyjaśnień partii, stwierdziła co następuje. 

Liga Polskich Rodzin wykazała w sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków 

finansowych (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) przychody w kwocie 2.406.625,52 

zł, które były gromadzone na rachunkach bankowych partii prowadzonych przez PKO 

Bank Polski S.A w Warszawie. Na wpływy te złoŜyły się wpłaty od osób fizycznych 

dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy partii w kwocie 49.671,50 zł, (w tym 

składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników – 16.040,00 zł, składki 

członkowskie w kwocie nie przekraczającej w jednym roku wyŜej wymienionej. 

wysokości wynagrodzenia – 4.481,50 zł i darowizny pienięŜne – 29.150,00 zł), odsetki 

bankowe – 2,34 zł oraz otrzymana w 2008 r. IV rata subwencji za 2007 r. w kwocie 

2.356.951,68 zł.  

Analiza zapisów w historii rachunku bieŜącego partii wskazuje, Ŝe darowizny 

środków od osób fizycznych wyniosły 29.350,00 zł., a nie kwotę 29.150,00 zł wykazaną 

w sprawozdaniu. (jedna z wpłat wynosiła 3.200,00 zł, a nie 3.000,00 zł, jak podano w 

załączniku nr 6 do sprawozdania). Wpłaty od osób fizycznych jak i przychody/wpływy 

partii są zatem wyŜsze o 200,00 zł. 

W złoŜonym przez partię Liga Polskich Rodzin sprawozdaniu o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2008 r. wykazane zostały zatem kwoty niezgodne 

z załączonymi do sprawozdania dokumentami. ZłoŜenie sprawozdania sporządzonego 

w sposób niezgodny ze stanem faktycznym narusza ustawowy obowiązek 

sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z art. 
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38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego. 

Darowizny środków pienięŜnych dokonane na rachunek bieŜący partii przez osoby 

fizyczne,  odpowiadały wymogom określonym w art. 25 ust 4 i 5 ustawy. 

Ze sprawozdania wynika, Ŝe partia nie gromadziła środków poza obrotem 

bankowym. W pkt. II sprawozdania podano, Ŝe partia nie przyjmowała składek 

członkowskich do kasy z przeznaczeniem na bieŜące wydatki. 

W okresie sprawozdawczym Liga Polskich Rodzin posiadała wyodrębniony 

rachunek Funduszu Wyborczego o nr 81 1020 1097 0000 7502 0004 9213 prowadzony 

przez PKO Bank Polski S.A IX Oddział w Warszawie. Z opinii wraz z raportem biegłego 

rewidenta wynika, Ŝe bilans otwarcia rachunku Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 

2008 r. wynosił 1.467,69 zł (w tym 1.439,15 zł na rachunku, 28,54 zł w kasie). 

Na rachunek Funduszu Wyborczego wpłynęły w 2008 r. środki w kwocie 609.254,21 zł, 

(z tego z subwencji przelano 578.200,00 zł, z wpłat własnych – 7.080,98 zł). Kwota 

7.116,00 zł wykazana w sprawozdaniu pochodziła z wpłat od osób fizycznych, 

dokonywanych z zachowaniem limitu określonego w art. 36a ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 0,37 zł. 

W pozycji „inne” wpływy , podano kwotę 16.856,86 zł będącą sumą :zwróconych 

naleŜności i kwot z rozrachunków ujętych w załączniku nr 3A do sprawozdania-  

15.976,06 zł (w tym – jak wynika z opinii biegłego rewidenta zapłata naleŜności 

Komitetu Wyborczego uczestniczącego w wyborach w 2007 r. w wysokości 15.002,50 zł 

i wpływy z tytułu zwrotu za podwójnie zapłacone faktury – 973,56 zł), wpłat w kwocie 

780,80 zł dokonanych w Urzędzie Pocztowym przez osobę fizyczną (zał. nr 3) oraz 

wpłaty składki członkowskiej – 100,00 zł ( zał. nr 3B). Z historii rachunku bankowego 

wynika, Ŝe wpłaty nieprawidłowe zostały zwrócone w kwocie o 0,80 zł mniejszej 

niŜ kwoty wpłat. Oznacza to, Ŝe partia przyjęła darowiznę w wysokości 0,80 zł 

z naruszeniem art. 36a ust 3 ustawy. Stanowi to uchybienie, które zgodnie z art. 38a 

ustawy nie stanowi podstawy do odrzucenia sprawozdania finansowego. Kwota 0,80 zł 

podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy 
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o partiach politycznych. Zgodnie z art. 39a ust. 4 partia polityczna w terminie 60 dni 

od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia, moŜe dobrowolnie 

dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto 

urzędu skarbowego, właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania tej wpłaty na rzecz 

Skarbu Państwa, partia polityczna przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. 

W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyści majątkowej zostanie wszczęte 

postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach politycznych. 

Liga Polskich Rodzin wykazała w sprawozdaniu wydatki Funduszu Wyborczego 

w kwocie 567.829,79 zł dokonane na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. Z opinii i raportu biegłego rewidenta 

wynika, Ŝe wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły kwotę 610.733,36 zł. ZłoŜyły się 

na nie: spłata zobowiązań Komitetu Wyborczego uczestniczącego w wyborach do Sejmu 

RP i do Senatu RP w 2007 r. w kwocie 567.829,79 zł, zajęcie komornicze w kwocie 

8.453,43 zł, zwroty nienaleŜnych wpływów za podwójne zapłacone faktury – 973,56 zł, 

zwroty wpłat dokonanych z naruszeniem ustawy w wysokości 780,00 zł i koszty 

bankowe prowadzenia rachunku – 1.679,98 zł. Z Funduszu Wyborczego przelano 

na rachunek bieŜący partii kwotę 31.016,60 zł, co znajduje potwierdzenie w historii 

rachunku bankowego i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta. Dokonanie przelewu 

środków z Funduszu Wyborczego na rachunek bieŜący partii i wydatkowanie ich na 

bieŜącą działalność partii narusza art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Środki 

Funduszu Wyborczego mogą być bowiem przeznaczone jedynie na finansowanie udziału 

partii w wyborach. Naruszenie przez partię wskazanego przepisu jest uchybieniem, które 

nie stanowi podstawy do odrzucenia sprawozdania, na podstawie art. 38a ustawy 

o partiach politycznych.  

Z opinii biegłego rewidenta wynika, Ŝe stan środków finansowych Funduszu 

Wyborczego partii w dniu 31 grudnia 2008 r. wynosił w kasie 28,54 zł. Na rachunku 

bankowym odnotowano saldo ujemne -40,00 zł. 
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Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Ligi Polskich 

Rodzin, dokumentami do niego załączonymi, 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 

 


