
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Liga Polskich Rodzin o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 

poz. 924, z późn. zm.
1)

) 

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 2015 r., z powodu 

naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

w 2015 r. 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). 

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. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Liga Polskich Rodzin wykazała, iż w okresie sprawozdawczym na bieżące 

rachunki bankowe: nr 40 1240 1024 1111 0010 4261 3320 (zamknięty w dniu 

20 stycznia 2015 r.), prowadzony w Banku Pekao S.A. oraz nr 35 1160 2202 0000 

0002 6319 0565, prowadzony w Millenium Bank S.A., pozyskała środki w łącznej 

wysokości 18 060,00 zł.  

W sprawozdaniu wykazano, iż środki te pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (11 160,00 zł), oraz darowizn pieniężnych (6 900,00 zł). 

Wpłaty na rachunek bankowy zostały dokonane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych przez osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mającymi 

stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieściły 

się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 

ustawy o partiach politycznych. 

Jak wynika ze złożonego sprawozdania Partia nie pozyskała w okresie 

sprawozdawczym środków finansowych ani wartości niepieniężnych z innych źródeł.  

W załączniku do sprawozdania został też wymieniony rachunek bankowy 

o nr 22 1160 2202 0000 0002 7027 7619, prowadzony w Millenium Bank S.A., który 

został zamknięty w dniu 7 stycznia 2016 r. Rachunek ten został wskazany jako 

rachunek bieżący Partii. Z analizy załączonych do sprawozdania dokumentów wynika 

jednak, że rachunek ten był rachunkiem Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin, 

uczestniczącego w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, 

przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. Na rachunek ten, jak wynika z załączonych 

do sprawozdania dokumentów, w 2015 r. zostały przekazane przez Partię z rachunku 

bieżącego środki finansowe w łącznej wysokości 596,70 zł. Środki te nie zostały 

zwrócone, ale wykorzystane na pokrycie wydatkowo związanych z prowadzeniem 

w/w rachunku Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin. 

Stanowi to naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zgodnie 

z którym wydatki partii politycznej na cele związane z wyborami mogą być 

dokonywane jedynie za pośrednictwem Funduszu Wyborczego, którego w 2015 r. 

Liga Polskich Rodzin nie posiadała, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy. 
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Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy naruszenie przez partię polityczną 

Liga Polskich Rodzin art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych stanowi przesłankę 

odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt. 5 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

proporcji kwoty środków wydatkowanych z naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy 

do ogólnej kwoty wydatków partii politycznej lub komitetu wyborczego ani tego, czy 

naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu 

nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych. 

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

z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych zwróciła się do Partii o wyjaśnienie: 

 czy Partia ponosiła w 2015 r. koszty związane z korzystaniem z lokalu, w którym 

mieściła się jej siedziba; 

 czy Partia ponosiła w 2015 r. koszty związane z odbywaniem zebrań jej jednostek 

organizacyjnych i organów oraz za inne formy prowadzonej działalności; 

 kto poniósł i w jakiej wysokości koszty prowadzenia w 2015 r. strony internetowej 

www.lpr.pl. 

Pismo wysłane na wskazany w sprawozdaniu adres Partii zostało odebrane, 

jednak w wyznaczonym terminie nie została na nie udzielona odpowiedź. 

Stanowi to naruszenie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych, zgodnie z którymi partia polityczna jest obowiązana udzielić 

w wyznaczonym terminie wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej 

w przedmiocie usunięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności 

sprawozdania finansowego.  

W związku z występowaniem w załączonych do sprawozdania 

dokumentach, w szczególności w historii bieżącego rachunku bankowego Partii 

zapisów, uprawdopodobniających poniesienie przez Partię wydatków związanych 

z korzystaniem z lokalu, w którym mieściła się jej siedziba oraz kosztów prowadzenia 

strony internetowej www.lpr.pl, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła, iż wydatki 

takie zostały poniesione w 2015 r. przez Ligę Polskich Rodzin i tym samym Partia nie 

przyjęła w 2015 r. niedozwolonych ustawowo wartości niepieniężnych. 

http://www.lpr.pl/
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W okresie sprawozdawczym partia polityczna Liga Polskich Rodzin 

nie posiadała Funduszu Wyborczego a także nie uczestniczyła w wyborach, 

przeprowadzonych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, 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: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz 


