
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 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 2013 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 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

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 2013 r. wskazując 

na uchybienie polegające na nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. 

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne (Dz. U. Nr 11 

poz. 118). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53) przedłożyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym 

o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w 2013 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). 

Do sprawozdania zostały załączone opinia i raport biegłego rewidenta w zakresie 

wpływów na Fundusz Wyborczy partii. 
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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 sprawozdania oraz 

załączonych do niego dokumentów stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Liga Polskich Rodzin wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała 

przychody w łącznej wysokości 17 662,24 zł, w tym na wymienionym 

w sprawozdaniu rachunku bankowym Partii o nr 40 1240 1024 1111 0010 4261 3320, 

prowadzonym w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, zgromadzono środki 

na ogólną kwotę 13 411,00 zł, które w całości pochodziły z wpłat osób fizycznych 

z tytułu składek członkowskich w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Wpłaty dokonane na rachunek partii przez osoby fizyczne mieszczą się 

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

o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Ze sprawozdania wynika, że Partia do swoich przychodów uzyskanych 

w 2013 r. zaliczyła środki w kwocie 4 251,24 zł pochodzące ze zwrotu nadwyżki 

powstałej w wyniku rozliczenia kwoty podlegającej zajęciu komorniczemu. Środki te 

zgodnie z prawem zostały odprowadzone na rachunek bankowy Partii o nr 40 1240 

1024 1111 0010 4261 3320  otwartym w banku  PKO BP S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych 

ani wartości niepieniężnych z innych źródeł; w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano „0”. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy, którego 

środki były gromadzone na rachunku bankowym nr 25 1240 5963 1111 0010 3604 

3791 prowadzonym w Banku PEKAO S.A. Do umowy rachunku bankowego 

Funduszu Wyborczego zostało wprowadzone zastrzeżenie, o którym mowa w art. 36a 

ust. 3 ustawy o partiach politycznych. 

Saldo środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu 

Wyborczego na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 79,27 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunku tym, jak wynika z treści 

sprawozdania, załączonych do niego dokumentów oraz opinii i raportu biegłego 

rewidenta nie były prowadzone żadne operacje finansowe zarówno po stronie 
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przychodów, jak i wydatków. Stan środków na rachunku Funduszu Wyborczego 

w dniu 31 grudnia 2013 r. wyniósł 79,27 zł.  

Z opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

Liga Polskich Rodzin w 2013 r. wynika, że Partia w okresie sprawozdawczym 

nie prowadziła ewidencji księgowej, do prowadzenia której jest zobowiązana 

przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczne. Uchybienie to, zgodnie 

z art. 38a ustawy o partiach politycznych nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania finansowego partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego partii, dokumentów do niego załączonych, wyjaśnień Partii 

oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 
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