
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Liga Polskich Rodzin o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 876 i 1089) 

postanawia 

odrzucić 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 2016 r., 

z powodu nieudzielenia wyjaśnień na pytania Państwowej Komisji Wyborczej, 

co uniemożliwiło potwierdzenie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami 

ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, że Liga Polskich 

Rodzin w okresie rozliczeniowym nie pozyskiwała przychodów z niedozwolonych 

ustawowo źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

w 2016 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie 

sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. 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 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Liga Polskich Rodzin wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 
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środki finansowe w łącznej kwocie 31 616,70 zł. Wszystkie te środki wpłacone zostały 

na rachunek bankowy Partii o nr 35 1160 2202 0000 0002 6319 0565 prowadzony 

przez Bank Millenium S.A. Jak wynika z oświadczenia Partii, załączonego 

do jej sprawozdania, na początku 2016 r. posiadała ona w tym samym Banku także 

drugi rachunek o nr 22 1160 2202 0000 0002 7027 7619, który — jak oświadczyła 

Partia — został zamknięty 7 stycznia 2016 r. Z informacji Banku wynika jednak, 

że rachunek ten funkcjonował jeszcze w lutym 2016 r. Jego saldo na dzień 29 lutego 

2016 r. wynosiło 0,00 zł. Partia nie przesłała bankowego potwierdzenia zamknięcia 

tego rachunku. 

Liga Polskich Rodzin wykazała w sprawozdaniu, że pozyskane przez nią 

środki pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym 

roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników 

(9 883,64 zł) oraz z darowizn pieniężnych (21 733,06 zł), wpłaconych bezpośrednio 

na rachunek bankowy Partii. W załączonym do sprawozdania wykazie wpłat składek 

członkowskich nie zostały wskazane miejsca zamieszkania wszystkich osób 

dokonujących wpłat na rzecz Partii. Część z nich została ustalona w trakcie badania 

sprawozdania na podstawie załączonej do niego historii rachunku bankowego Partii, 

jednak nie we wszystkich wypadkach było to możliwe. Analiza historii rachunku 

bankowego Partii nie potwierdziła także jednoznacznie danych dotyczących 

wysokości pozyskanych przez Partię środków finansowych wykazanych w jej 

sprawozdaniu oraz wysokości wpłat dokonanych przez poszczególnych darczyńców. 

Nie dała także odpowiedzi, czy wszystkie składki wpłacone zostały bezpośrednio 

na rachunek Partii, czy też za pośrednictwem kas prowadzonych przez jej lokalnych 

skarbników, czy kwoty wykazane w sprawozdaniu i w załączonych do niego 

wykazach odpowiadają rzeczywistości oraz czy Partia nie pozyskiwała środków 

od podmiotów innych niż osoby fizyczne. W związku z tym, Państwowa Komisja 

Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych, zwróciła się do prezesa i skarbnika Ligi Polskich Rodzin pismami z dnia 

2 czerwca 2017 r. (ZKF-413-75/17) o wyjaśnienia w powyższych kwestiach, 

pozwalające na potwierdzenie, że gospodarka finansowa Partii w 2016 r. prowadzona 

była zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych. Pismo skierowane 

do prezesa Partii nie zostało odebrane (zwrot z dnia 22 czerwca 2017 r.), natomiast 

pismo skierowane do jej skarbnika odebrane zostało w dniu 8 czerwca 2017 r. 

(pocztowe potwierdzenie odbioru). W związku z nieudzieleniem na nie odpowiedzi 

w wyznaczonym terminie Państwowa Komisja Wyborcza, pismami z dnia 5 lipca 

2017 r., ponownie zwróciła się pisemnie do prezesa i skarbnika Partii o udzielenie 
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wyjaśnień we wskazanych wyżej kwestiach. Ponownie jednak pismo kierowane 

do prezesa Partii zostało zwrócone przez Pocztę Polską nieodebrane, natomiast pismo 

skierowane do skarbnika Partii zostało odebrane w dniu 7 lipca 2017 r. (pocztowe 

potwierdzenie odbioru). Ponownie jednak nie została na nie udzielona odpowiedź. 

Brak wyjaśnień Partii w kwestiach wskazanych w przywołanych wyżej 

pismach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca i 5 lipca 2017 r. 

uniemożliwia potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych 

w sprawozdaniu oraz tego, że wszystkie pozyskane przez Partię środki pieniężne 

pochodzą z dozwolonych ustawowo źródeł. Dotyczy to w szczególności środków, 

które wpłaciła na rachunek bankowy Partii Fundacja Promedica z siedzibą w Gdyni 

(3 000,00 zł) oraz M. Rozbicki (360,00 zł), którego stałego miejsca zamieszkania nie 

udało się ustalić. 

W związku z powyższym sprawozdanie nie może zostać przyjęte i należy je 

odrzucić. Stanowisko takie, przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, zajął 

również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 2008 r. (Sygn. akt 

SW 10/08). 

Zgodnie z art. 39a ustawy o partiach politycznych, korzyści majątkowe 

pochodzące z nieudokumentowanych źródeł, przekazane partii z naruszeniem 

art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym partii politycznej mogą być przekazywane 

środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają przepadkowi na rzecz 

Skarbu Państwa. W związku z tym, środki, które należy uznać za pozyskane przez 

Ligę Polskich Rodzin z naruszeniem tego przepisu, tj. łącznie 3 360,00 zł, podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub 

utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. 

Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową 

Komisję Wyborczą niniejszej uchwały, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści 

majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, 

właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa 

partia przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy 

dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa we wskazanym 

terminie wszczęte zostanie postępowanie określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach 

politycznych. 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w przeprowadzonych w tym czasie wyborach. 
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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 Liga Polskich Rodzin 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz, 

Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


