
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Liga Polskich Rodzin 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a 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 informację finansową partii politycznej Liga Polskich Rodzin o otrzymanej 

subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r., ze wskazaniem 

uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2008 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 

2 ustawy o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego 

rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 268).  

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

nie zgłosił zastrzeŜeń do informacji. 

W wyniku badania informacji finansowej Państwowa Komisja Wyborcza 

stwierdziła, Ŝe dla gromadzenia środków finansowych z subwencji partia posiadała 

wyodrębniony rachunek bankowy w PKO BP S.A. o numerze 82 1020 1097 0000 

7202 0004 9924. 

W okresie sprawozdawczym Liga Polskich Rodzin otrzymała IV ratę subwencji 

za 2007 r. w wysokości 2.356.951,68 zł, w związku z wyborami do Sejmu RP 
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przeprowadzonymi w 2005 r., przekazaną przez Ministerstwo Finansów w dniu 

29 stycznia 2008 r. 

Z raportu biegłego rewidenta wynika, Ŝe na subkoncie dla gromadzenia 

środków z subwencji partia uzyskała równieŜ wpływy wynikające z dokonanych 

zwrotów nadpłat od 3 firm na łączną kwotę 5.029,50 zł, z tytułu zwrotu kwoty 

4.977,00 zł przez osobę fizyczną, z tytułu anulowania operacji błędnie wykonanego 

przelewu na rzecz  Poligrafii w kwocie 4.198,02 zł, dokonania korekty uznaniowej 

banku z tytułu opłat – 7,00 zł i z odsetek w wysokości 1,28 zł. Razem uznania 

na rachunku subwencji wyniosły 2.371.164,48 zł.  

Liga Polskich Rodzin wydatkowała z subwencji kwotę 2.363.828,09 zł 

Ze środków otrzymanej subwencji – jak wynika z opinii wraz z raportem 

biegłego rewidenta - partia przekazała na rachunek bankowy Funduszu Eksperckiego, 

o nr 59 1020 1097 0000 7202 0005 0047, kwotę 117.847,55 zł, co stanowi 4,99% 

otrzymanej w 2008 r. subwencji w wysokości 2.356.951,68 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 3 

ustawy o partiach politycznych, Liga Polskich Rodzin powinna przekazać na Fundusz 

Ekspercki minimum 5% otrzymanej subwencji. Przekazanie kwoty procentowo niŜszej 

jest uchybieniem, które nie stanowi przesłanki do odrzucenia informacji na podstawie 

art. 34a ustawy. 

W ramach Funduszu Eksperckiego partia uzyskała takŜe przychody z tytułu 

zwrotu zaliczek od niezrealizowanych umów – 20.000,00 zł, zwrotu opłat niesłusznie 

pobranych przez bank – 314,97 zł oraz odsetek bankowych – 0,42 zł. Z opinii biegłego 

rewidenta wynika, Ŝe stan środków finansowych Funduszu Eksperckiego na dzień 

1 stycznia 2008 r. wynosił 15.139,72 zł (1.010,87 zł na rachunku i 14.128,85 zł 

w kasie partii). W okresie sprawozdawczym na rachunku Funduszu Eksperckiego 

partia posiadała środki w łącznej kwocie 153.302,66 zł. Z opinii biegłego rewidenta 

wynika, Ŝe wydatki z Funduszu Eksperckiego wyniosły 140.271,81 zł były związane z 

finansowaniem ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno- 

-ekonomicznych (82.070,00 zł) oraz z działalnością wydawniczo edukacyjną 

(52.826,00 zł). Poza tym partia poniosła koszty związane z obsługą tego rachunku w 

kwocie 815,81 zł. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 

dzień 1 stycznia 2008 r. wyniosły 12.782,55 zł , a na dzień 31 grudnia 2008 r. 

wynosiły 8.216,55 zł. a nierozliczone zobowiązanie wobec ARS POLITICA Sp. z o. o. 

wyniosło 6,00 zł. Stan środków finansowych Funduszu Eksperckiego na dzień 

31 grudnia 2008 r. wynosił 13.030,85 zł ( w kasie 13.070,85 zł , na rachunku saldo 

ujemne –40 zł). 
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Ze środków subwencji Liga Polskich Rodzin przekazała na Fundusz Wyborczy 

kwotę 578.200,00 zł i na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami 

1.508.284,93 zł. Partia wydatkowała ponadto na cele statutowe (nie związane 

bezpośrednio z wyborami lub referendum) 159.495,61zł  w tym na usługi obce – 

85.301,15 zł, na wynagrodzenia i pochodne kosztów – 72.722,24 zł, na zuŜycie 

materiałów i energii 771,22 zł, na podatki i opłaty 701,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. 

saldo rachunku subwencji jest ujemne i wynosi –29,47 zł (zobowiązanie wobec 

banku). 

Z opinii biegłego rewidenta wynika, Ŝe nie stwierdzono wydatków 

poniesionych na inne cele niŜ działalność statutowa partii.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z informacją finansową Ligi 

Polskich Rodzin  o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień 

udzielonych przez partię 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 


