
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP 

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 5 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP 

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. z powodu naruszenia art. 25 ust. 4a i art. 35 ust. 2 ustawy 

o partiach politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 327) 

przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania 

środków finansowych 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). 

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. 
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W złożonym sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

partia polityczna Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym posiadała bieżący rachunek bankowy o nr 62 1240 2614 1111 0010 

5225 1398, prowadzony w Banku PKO SA III o/Rzeszów.  

Partia wykazała, iż nie pozyskała w 2013 r. środków finansowych 

na rachunek bankowy ani do kasy, nie otrzymywała również darowizn o charakterze 

niepieniężnym. We wszystkich pozycjach sprawozdania została wykazana wartość 

„0”. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Partii o udzielenie 

wyjaśnień na jakich zasadach Partia korzystała w okresie sprawozdawczym z lokalu 

będącego jej siedzibą i kto ponosił koszty użytkowania tego lokalu, a także kto 

i w jakiej wysokości ponosił koszty prowadzenia strony internetowej Partii znajdującej 

się pod adresem: www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl. 

W odpowiedzi Partia wyjaśniła, iż nie korzystała z lokalu pod którego 

adresem mieści się jej siedziba, adres ten był wykorzystywany jedynie do przesyłania 

korespondencji. 

Ponadto Partia wyjaśniła, iż w okresie sprawozdawczym nie była 

właścicielem oraz nie posiadała żadnych uprawnień do wskazanej strony internetowej, 

informując jednocześnie, że została ona założona i opłacona przez Stronnictwo 

Ludowe „Ojcowizna” (EwP 193), wykreślone w 2010 r. z ewidencji partii 

politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza nie może zgodzić się z tym 

twierdzeniem, gdyż z dostępnych danych wynika, że na tej stronie internetowej 

umieszczane są informacje dotyczące Partii, w 2013 r. zamieszczone na niej zostały 

dane dotyczące Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP 

utworzonego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej w okręgu wyborczym nr 55, a obecnie, jak wynika z pisma Komitetu 

Wyborczego „Ojcowizna” RP, uczestniczącego w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Komitet 

użytkuje podstronę strony internetowej www.ojcowizna-stronnictwoludowe.pl. 

Zostały na niej zamieszczone informacje dotyczące tego komitetu, wraz z adresem 

e-mail i numerem telefonu kontaktowego, które są tożsame z danymi podanymi 
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w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego, złożonym Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

Ponadto złożone przez Partię sprawozdanie zostało oznakowane pieczęcią 

należącą do wykreślonej 15 marca 2010 r. partii Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”, 

wpisanej pod nr EwP 193, na której widnieją zarówno nr NIP jak i nr REGON 

należące do partii Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 193). 

Jak wynika z powyższego Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP korzysta 

z majątku pozostałego po wykreślonej z ewidencji partii politycznych partii 

Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” (EwP 193). Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 4a 

ustawy o partiach politycznych, które — zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 7 ustawy — 

skutkuje odrzuceniem sprawozdania. 

Partia Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP w 2013 r. nie posiadała 

Funduszu Wyborczego, uczestniczyła jednak w wyborach uzupełniających do Senatu, 

przeprowadzonych 8 września 2013 r. w okręgu wyborczym nr 55. Stosownie do treści 

art. 35 ust. 1 ustawy, partia polityczna uczestnicząca w wyborach powinna utworzyć 

stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania swojego udziału w wyborach. 

W celu udziału w tych wyborach Partia utworzyła Komitet Wyborczy 

Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP. Jak wynika z badania sprawozdania 

finansowego Komitetu, a także z odpowiedzi udzielonej przez pełnomocnika 

finansowego Komitetu, Komitetowi przekazana została wartość niepieniężna 

w postaci nieodpłatnego udostępnienia strony internetowej Stronnictwa Ludowego 

„Ojcowizna” RP na potrzeby kampanii wyborczej Komitetu, co skutkowało 

odrzuceniem tego sprawozdania w związku z pozyskaniem przez Komitet środków 

ze źródeł innych niż Fundusz Wyborczy. Jak wynika z powyższego Komitet 

Wyborczy Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP wykorzystał na cele kampanii 

wyborczej świadczenia pozyskane od Partii z pominięciem Funduszu Wyborczego 

Partii. 

Przekazywanie komitetowi wyborczemu przez Partię wartości 

niepieniężnych, których nabycie nie zostało sfinansowane ze środków Funduszu 

Wyborczego, jest równoważne wydatkowaniu środków przeznaczonych 

na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego, 
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co stanowi naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy, które — na podstawie art. 38a ust 2 pkt 5 

ustawy — stanowi przesłankę do odrzucenia sprawozdania finansowego partii 

Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Stronnictwo Ludowe 

„Ojcowizna” RP 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,  

Krzysztof Strzelczyk  

 

 


