
     UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 17 stycznia 2005 r. 

 

w sprawie sprawozdania  Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu  

z wyborów do Parlamentu Europejskiego,  

przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 95 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 

219) 

 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeŜeń sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Liga Polskich 

Rodzin o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu z 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Uzasadnienie 

 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin przedłoŜył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie wyborcze z zachowaniem terminu określonego w art. 93 ust. 

1 Ordynacji wyborczej. 

Do sprawozdania wyborczego dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Sprawozdanie wyborcze zostało sporządzone według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Dz.U. Nr 53, poz. 528). 
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śaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej 

zastrzeŜeń do sprawozdania. 

W wyniku badania sprawozdania wyborczego, załączonych do niego 

dokumentów, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Komitetu udzielonych 

w związku z analizą wydatków z rachunku bankowego Komitetu Wyborczego, 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące okoliczności faktyczne, istotne dla 

oceny sprawozdania wyborczego oraz prawidłowości gospodarki finansowej Komitetu 

Wyborczego Liga Polskich Rodzin. 

W sprawozdaniu wyborczym Komitet wykazał, iŜ na jego konto bankowe 

wpłynęły ogółem środki pienięŜne w kwocie 2.691.168,99 zł. Na kwotę tę złoŜyły się 

środki w wysokości 2.685.415,29 zł przekazane z Funduszu Wyborczego partii wraz z 

odsetkami, które stanowią przychody Komitetu Wyborczego oraz wpływy nienaleŜne w 

kwocie 5.753,70, w tym: wpłaty od osób fizycznych, które zostały zwrócone tym 

osobom oraz zwroty środków z tytułu dwukrotnie zapłaconych faktur. Ze środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym Komitet Wyborczy do dnia sporządzenia 

sprawozdania wykorzystał kwotę 2.685.274,12 zł. Saldo końcowe na rachunku w dniu 

01.10.2004 r. wynosi 141,17 zł. 

Koszty kampanii wyborczej Komitetu wynoszą 3.250.831,65 zł, w tym 

nieuregulowane zobowiązania finansowe wykazano w kwocie 579.127,90 zł. W 

stosunku do określonego ustawowo limitu, wydatki tego Komitetu stanowią 36,3% 

maksymalnej kwoty. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie opinii biegłego rewidenta i analizy 

zestawienia operacji na rachunku bankowym Komitetu utworzonego dla środków 

przeznaczonych na sfinansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 

stwierdziła występowanie 2 przelewów na łączną kwotę 10.717,62 zł, których tytuły nie 

wskazywały związku z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego. 

PoniewaŜ środki finansowe Komitetu Wyborczego, zgodnie z art. 85 ust. 1 

Ordynacji wyborczej, mogły być przeznaczone wyłącznie na cele wyborcze, 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 95 ust. 2 Ordynacji wyborczej 

zwróciła się do Komitetu Wyborczego o przedłoŜenie dowodów dotyczących tych 



 3 

przelewów. W wyniku wyjaśnienia ustalono, Ŝe obciąŜenie rachunku Komitetu 

Wyborczego było nieprawidłowe, a kwota obciąŜenia nie została wliczona do kosztów 

kampanii wyborczej, lecz wydzielono ją i zaksięgowano do rozliczenia z innych 

rachunków partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszenia przez Komitet 

Wyborczy Liga Polskich Rodzin Ordynacji wyborczej i postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia Komitetowi Wyborczemu 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 Kisielewicz, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz śyznowski 

 

 


