
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Ruch Ludowo-Narodowy 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. 

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

ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Ruch Ludowo-Narodowy o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 r. z powodu niezałączenia wymaganych 

dokumentów finansowych oraz nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej 

Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej 

Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, 

czy Partia nie pozyskiwała środków finansowych z niedozwolonych źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych w 2013 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych. Sprawozdanie zostało nadesłane przesyłką pocztową nadaną 

w dniu 3 czerwca 2014 r., (data wpływu 4 czerwca 2014 r.), podczas gdy termin jego 

złożenia upłynął w dniu 31 marca 2014 r. 

Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki 

do odrzucenia sprawozdania finansowego, powoduje natomiast skutki określone 

w art. 38c ustawy. 



— 2 — 

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. 

W złożonym sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

partia polityczna Ruch Ludowo-Narodowy wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

posiadała jeden bieżący rachunek bankowy o nr 20 1020 1097 0000 7502 0174 7617, 

prowadzony w Banku PKO BP SA Oddział w Warszawie oraz że na rachunku tym 

zgromadziła w 2013 r. środki pieniężne w łącznej kwocie 300,00 zł. W sprawozdaniu 

nie wskazano źródeł pochodzenia tych środków, we wszystkich rubrykach 

specyfikujących pochodzenie środków wpisano „0”. Do sprawozdania nie załączono 

umowy i historii wskazanego w nim rachunku bankowego Partii. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie 

art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zwróciła 

się do Przewodniczącego Zarządu Ruchu Ludowo-Narodowego o wyjaśnienia 

dotyczące braków sprawozdania i nadesłanie wymaganych dokumentów źródłowych. 

Pismo w tej sprawie zostało doręczone w dniu 15 lipca 2014 r. i pozostało bez 

odpowiedzi. 

Niedołączenie wymaganych dokumentów źródłowych i niewyjaśnienie 

przez Partię pochodzenia pozyskanych środków uniemożliwia stwierdzenie, 

czy wykazane w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy Partia 

nie pozyskiwała w okresie sprawozdawczym środków ze źródeł innych niż określone 

w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

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 III SW 10/08). 

Partia nie posiadała w 2013 r. Funduszu Wyborczego i nie uczestniczyła 

w odbywających się w tym roku wyborach. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Ruch Ludowo- 

-Narodowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


