
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 5 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 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2008 r. z powodu naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) przedłoŜyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2008 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). 
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Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.  

śaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 w związku 

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

opinii i raportu biegłego rewidenta oraz wyjaśnień i uzupełnień dokonanych przez 

partię stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych (z wyłączeniem 

Funduszu Wyborczego) partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wykazała, iŜ 

w 2008 r. pozyskała środki w kwocie 3.202.023,87 zł. Były one gromadzone 

na rachunkach bankowych Partii prowadzonych przez PKO Bank Polski SA 

w Warszawie. Na wpływy te złoŜyły się wpłaty pochodzące od osób fizycznych 

(1.414,76 zł), w tym z tytułu składek członkowskich (1.385,00 zł) oraz z darowizn 

od osób fizycznych (29,76 zł), z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym (8.443,08 zł) oraz z otrzymanej w 2008 r. IV raty subwencji za 2007 r. 

(3.192.166,03 zł). Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej nie wykazała w sprawozdaniu 

Ŝadnych innych przychodów, czy to z kredytów bankowych, ze sprzedaŜy składników 

majątkowych, obrotu papierami wartościowymi Skarbu Państwa i z działalności 

własnej. Partia wykazała równieŜ, iŜ nie gromadziła środków finansowych w kasie. 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego, po stronie przychodów wykazano kwotę 3.335,79 zł. Stan środków 

finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2008 r. wyniósł 58.434,32 zł. 

Środki Funduszu Wyborczego gromadzone były na wyodrębnionym rachunku 

bankowym nr 40 1020 1097 0000 7602 0004 9999 w Banku PKO BP S.A. 

w Warszawie. Na przychody Funduszu Wyborczego składały się wpłaty od osób 

fizycznych (2.915,17 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (402,76 zł) 

i środki pochodzące z zamknięcia rachunku bankowego Komitetu Wyborczego 

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej (17,86 zł). 

Jak wynika z zapisów historii Funduszu Wyborczego w ramach środków 

pochodzących od osób fizycznych, w dniu 4 czerwca 2008 r. dokonano wpłaty 

w wysokości 200,00 zł od Zbigniewa Jaworskiego w formie wpłaty gotówkowej 

w urzędzie pocztowym. Środki te nie zostały zwrócone darczyńcy, ale wykorzystane 

przez partię na finansowanie wydatków Funduszu Wyborczego. Stanowi to naruszenie 
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art.36a ust. 3 ustawy, zgodnie z którym środki finansowe mogą być wpłacane 

na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.  

W części „B” sprawozdania dotyczącej wydatków/kosztów Funduszu 

Wyborczego, partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wykazała, iŜ w 2008 r. 

na cele wyborcze wydatkowała kwotę 54.000,00 zł. Według sprawozdania cała kwota 

przeznaczona została na finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających 

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. 

w okręgu wyborczym nr 21 i przekazana komitetowi wyborczemu partii, 

utworzonemu w tychŜe wyborach. Ponadto, jak wynika z opinii i raportu biegłego 

rewidenta, partia poniosła wydatki w kwocie 480 zł związane z prowadzeniem 

rachunku bankowego Funduszu Wyborczego. 

W dniu 31 grudnia 2008 r. stan Funduszu Wyborczego partii Samoobrona 

Rzeczpospolitej Polskiej wynosił 7.290,11 zł. 

W wyniku analizy zapisów historii subkonta dla gromadzenia środków 

subwencji stwierdzono, Ŝe z rachunku tego przekazano środki finansowe na rzecz 

następujących podmiotów: 

a) Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie – przelew w dniu 8 stycznia 2008 r., 

kwota 84,00 zł; 

b) Burmistrza Sławy – przelew w dniu 8 stycznia 2008 r., kwota 13,50 zł; 

c) Wydawnictwa Wulkan ze śnina:  

– przelew w dniu 8 stycznia 2008 r., kwota 2.029,84 zł; 

– przelew w dniu 28 stycznia 2008 r., kwota 500,00 zł; 

d) INIS GROUP z Gorlic – przelew w dniu 8 stycznia 2008 r., kwota 286,70 zł; 

e) Powiatowego Zarządu Dróg w Chojnicach – przelew w dniu 28 stycznia 

2008 r., kwota 33,60 zł; 

f) Studia N-ART z Warszawy – przelew w dniu 31 stycznia 2008 r., kwota 

12.200,00 zł; 

g) Edytor Press z Lublina – przelew w dniu 7 lutego 2008 r., kwota 2.487,99 zł; 

h) Prasy Lokalnej w Krotoszynie – przelew w dniu 22 lutego 2008 r., kwota 

976,00 zł; 

i) OST Gromada z Warszawy – przelew w dniu 26 lutego 2008 r., kwota 

169,09 zł; 

j) TVP S.A./Lublin – przelew w dniu 9 kwietnia 2008 r., kwota 900,10 zł; 
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k) Urzędu Miasta w Zielonej Górze – przelew w dniu 29 maja 2008 r., kwota 

513,00 zł; 

l) Presspublica sp. z o.o. w Warszawie – przelew w dniu 18 czerwca 2008 r., 

kwota 220,00 zł; 

m) Urzędu Miejskiego w Prudniku – przelew w dniu 9 lipca 2008 r., kwota 

1000,25 zł. 

Jak wynika z zapisów historii subkonta dla gromadzenia środków subwencji, 

a takŜe dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez partię, powyŜsze wydatki 

(za wyjątkiem kwoty 169,09 zł przekazanej na rzecz OST Gromada w Warszawie) 

dotyczyły pokrycia zobowiązań Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej 

Polskiej uczestniczącego w wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w 2007 r. 

Dokonanie powyŜszych płatności bezpośrednio z subkonta dla gromadzenia 

środków subwencji stanowi naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy. Wszelkie wydatki 

wyborcze partii, do których zalicza się równieŜ regulowanie zobowiązań zaciąganych 

przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach i prowadzące, na zasadzie 

wyłączności, kampanię wyborczą na rzecz kandydatów partii, muszą być pokrywane 

ze środków Funduszu Wyborczego partii. 

Na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy dokonywanie przez 

partię wydatków na kampanie wyborcze z pominięciem Funduszu Wyborczego 

stanowi przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego partii. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy, kwota w wysokości 200 zł, pozyskana przez 

partię z naruszeniem art. 36a ust. 3 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa. JeŜeli korzyść została przez partię zuŜyta lub utracona, przepadkowi podlega 

jej równowartość. 

Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy, partia polityczna, w terminie 60 dni 

od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą niniejszego postanowienia, 

moŜe dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej w sposób 

sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, właściwego dla jej siedziby. 

Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia polityczna przedstawia 

Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnego wydania 

korzyści majątkowej zostanie wszczęte postępowanie określone w art. 39a ust. 5 

ustawy. 
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Po przeanalizowaniu sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, dokumentów do niego załączonych, udzielonych przez partię wyjaśnień 

i uzupełnień oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, Państwowa Komisja Wyborcza 

postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

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

 


