
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Samoobrona Odrodzenie 

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 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 Samoobrona Odrodzenie o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2013 r. z powodu naruszenia art. 25 ust. 4a 

ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Samoobrona Odrodzenie (EwP 321) 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 

oraz wyjaśnień Partii, stwierdziła co następuje. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Samoobrona Odrodzenie 

posiadała bieżący rachunek bankowy nr 52 1020 5561 0000 3002 0007 8782, 
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prowadzony w PKO Bank Polski SA. W sprawozdaniu nie podano nazwy banku, 

adresu jego siedziby ani numeru rachunku. 

W złożonym sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) Partia błędnie wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym pozyskała środki finansowe w wysokości 150,00 zł pochodzące 

z darowizn od jednej osoby fizycznej, w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazana została wartość „0”. 

Z załączonych do sprawozdania dokumentów, a także z udzielonych przez 

Partię dodatkowych wyjaśnień wynika, że faktycznie na podstawowy rachunek 

bankowy Partii wpłynęły środki w wysokości 2,25 zł, pochodzące z likwidacji 

rachunku Funduszu Wyborczego Partii, a kwota 150,00 zł była przychodem Funduszu 

Wyborczego. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Partii o wyjaśnienie, kto 

i w jakiej wysokości ponosił koszty związane z prowadzeniem strony internetowej 

samoobrona.mazowsze.pl. W udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Partii 

odpisał, iż nie posiada wiedzy kto jest właścicielem wskazanej strony internetowej 

oraz kto ponosi koszty związane z jej prowadzeniem, a Partia z niej nie korzystała. 

Państwowa Komisja Wyborcza nie może zgodzić się z tym twierdzeniem, gdyż 

na wskazanej stronie internetowej znajdują się liczne publikacje oraz szczegółowe 

dane dotyczące partii Samoobrona Odrodzenie (informacje o składzie władz Partii, jej 

programie i bieżącej działalności)), a także zamieszczone na powyższej stronie zostały 

informacje o utworzeniu oraz wszelkie dane Komitetu Wyborczego Samoobrona 

Odrodzenie, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (nr sprawy ZPOW-7500-

19/14) (nazwa komitetu, adres siedziby, dane pełnomocników komitetu, telefony 

kontaktowe). Stanowi to przesłankę do uznania, że Partia korzysta ze wskazanej strony 

internetowej. 

Partia zatem w 2013 r. przyjęła wartość niepieniężną w postaci użyczenia 

strony internetowej i nie wskazała w sprawozdaniu ani w złożonych wyjaśnieniach, 

kto ponosił koszty jej prowadzenia. Przyjęcie przez partię Samoobrona Odrodzenie 

korzyści z nieudokumentowanych źródeł stanowi naruszenie art. 25 ust. 4a ustawy, 
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zgodnie z którym partii politycznej mogą być przekazywane wartości niepieniężne 

jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Brak danych podmiotu przekazującego darowiznę 

niepieniężną uniemożliwia Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzenie, że Partia 

uzyskała ją z dozwolonego źródła. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 7 ustawy, przyjęcie przez partię Samoobrona 

Odrodzenie wartości niepieniężnych z niedozwolonych źródeł stanowi przesłankę 

do odrzucenia sprawozdania finansowego. 

Partia wypełniła w sprawozdaniu część dotyczącą wpływów i wydatków 

Funduszu Wyborczego. Samoobrona Odrodzenie w 2013 r. uczestniczyła w wyborach 

uzupełniających do Senatu, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. w okręgu 

wyborczym nr 55. Stosownie to treści art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, 

partia uczestnicząca w wyborach tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania 

swojego udziału w wyborach. Partia nie poinformowała Państwowej Komisji 

Wyborczej o utworzeniu Funduszu Wyborczego, co zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy 

powinna była uczynić. 

Jak wynika z wyjaśnień Partii, w okresie sprawozdawczym nie został 

powołany pełnomocnik finansowy Funduszu Wyborczego, co stanowi naruszenie 

art. 35a ustawy o partiach politycznych. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego błędnie wykazano, iż w okresie sprawozdawczym na rachunku 

bankowym funduszu, prowadzonym w banku PKO Bank Polski SA o nr 54 1020 5561 

0000 3902 0007 8790, nie pozyskano ani nie wydatkowano żadnych środków. 

Jak wynika z historii rachunku bankowego załączonego do sprawozdania, 

oraz dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez Partię, na ten rachunek dokonano 

jednorazowej wpłaty darowizny od osoby fizycznej w wysokości 150,00 zł i taka 

kwota powinna zostać wyszczególniona w pozycji A „Przychody/wpływy”. 

Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym, 

narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy określony w art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 
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Wydatki Partii z rachunku Funduszu Wyborczego wyniosły 147,75 zł i były 

związane z opłatami za prowadzenie rachunku bankowego. Pozostała na rachunku 

kwota 2,25 zł została przekazana w dniu 4 grudnia 2013 r. na rachunek podstawowy 

Partii, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 o partiach politycznych, który stanowi, 

że partia polityczna tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania jej udziału 

w wyborach. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Samoobrona 

Odrodzenie 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  

 


