
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  23  lipca  2007 r.

w sprawie informacji finansowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej
o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza  na  podstawie  art.  34a  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)

postanawia

przyjąć  bez  zastrzeżeń informację  finansową Samoobrony  Rzeczpospolitej  Polskiej 
o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2006 r. 

Uzasadnienie

Samoobrona  Rzeczpospolitej  Polskiej  przedłożyła  Państwowej  Komisji 
Wyborczej  informację  o  otrzymanej  subwencji  oraz  o  wydatkach  poniesionych  z 
subwencji w 2006 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 2 ustawy o 
partiach  politycznych.  Informacja  finansowa  została  sporządzona  według  wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 
33, poz. 268). 

Do informacji załączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez 
Państwową Komisję Wyborczą.

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art.  34a ust.  5 ustawy, 
nie zgłosił zastrzeżeń do informacji.

Informacja  finansowa  za  2006  r.,  według  opinii  biegłego  rewidenta, 
sporządzona  została  na  podstawie  prawidłowo prowadzonych ksiąg  rachunkowych. 
Kwotę wpływów oraz poniesione wydatki wykazano zgodnie z zestawieniem obrotów 
i sald księgi głównej na ostatni dzień roku sprawozdawczego.



Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała w 2006 r. z budżetu państwa 
subwencję w kwocie 12.463.152,34 zł, wypłaconą w kwartalnych ratach, w tym: za IV 
kwartał 2005 r. w wysokości 2.886.654,25 zł oraz trzy raty za 2006 r. w wysokości 
ustalonej na nową kadencję po 3.192.166,03 zł każda.

Środki subwencji  gromadzone były na wydzielonym rachunku bankowym w 
Banku PKO BP S.A. o numerze 12 1020 1097 0000 7002 0005 0021.

Do  kwoty  subwencji  doliczono  odsetki  od  zgromadzonych  środków  i 
krótkoterminowych  lokat  w  wysokości  34.658,46  zł.  Łączna  kwota  przychodów 
podlegająca rozliczeniu w informacji finansowej wynosi 12.497.825,09 zł.

Zgodnie  z  art.  30  ust.  1  ustawy  partia  zobowiązana  była  do  przekazania 
minimum 5% kwoty otrzymanej subwencji na Fundusz Ekspercki. Powyższy wymóg 
został spełniony; przekazane w 4 ratach na subkonto Funduszu Eksperckiego kwota 
wynosi 623.165,00 zł.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  ze środków subwencji realizowała cele 
statutowe związane z wyborami oraz ponosiła wydatki na funkcjonowanie partii.

W związku z wyborami samorządowymi, ze środków subwencji przelano na 
Fundusz Wyborczy kwotę 1.800.000 zł. Znaczącą pozycją wydatków partii była spłata 
zobowiązań  z  kampanii  wyborczej  w  2005  r.  do  Sejmu  i  do  Senatu  —  łącznie 
2.960.011,64  zł.  Suma  spłaconych  z  subwencji  kredytów  bankowych  wynosi 
1.428.571,48 zł.

Na  funkcjonowanie  partii  wydatkowano  5.387.788,75  zł,  w  tym:  na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.246.576,63 zł, na materiały i energię – 
2.116.232,64 zł na usługi obce (środki masowego przekazu) – 2.015.294,72 zł. 

Według historii rachunku bankowego z subkonta subwencji w dniu 04.08.2006 r. 
dokonano wpłaty na  rzecz Skarbu Państwa kwoty 298.044,86 zł.  Wysokość  wpłaty 
odpowiada  kwocie  korzyści  majątkowych  przyjętych  przez  partię  w  2005  r. 
niezgodnie  z  prawem,  co  stwierdzone  zostało  w  uchwale  Państwowej  Komisji 
Wyborczej z dnia 17 lipca 2006 r.

Wykazana w informacji niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej w 2006 r. 
wynosi 630,43 zł.

Z  części  subwencji,  która  została  przekazana  na  subkonto  Funduszu 
Eksperckiego  (nr  rachunku  15  1020  1097  0000  7402  0005  0062)  zrealizowano 
wydatki  na  kwotę  446.522,00  zł,  z  tego  na  ekspertyzy  prawne,  polityczne, 
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socjologiczne  i  społeczno-ekonomiczne  wydatkowano  20.000  zł.  Pozostałą  kwotę 
przeznaczono  na  działalność  wydawniczo-ekonomiczną.  Niewykorzystana  kwota 
Funduszu  Eksperckiego  ze  środków  subwencji  otrzymanych  w  2006  r.  wynosi 
176.643,00 zł. Saldo subkonta na koniec 2006 r., według historii rachunku bankowego 
w  kwocie  472.565,40  zł,  uwzględnia  środki  przeniesione  z  poprzedniego  roku 
kalendarzowego.

Państwowa  Komisja  Wyborcza,  po  zapoznaniu  się  z  informacją  finansową 
Samoobrony  Rzeczpospolitej  Polskiej  o  otrzymanej  subwencji  oraz  o  wydatkach 
poniesionych  z  subwencji  w  2006  r.,  z  uwzględnieniem  opinii  i  raportu  biegłego 
rewidenta postanowiła jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz,  
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
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