
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Samoobrona Odrodzenie o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2016 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089). 

postanawia 

przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie partii politycznej Samoobrona Odrodzenie 

o źródłach pozyskania środków finansowych w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w 2016 r. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Samoobrona Odrodzenie (EwP 321) przedłożyła 

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 2016 r. 

w terminie określonym 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). 

Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Samoobrona Odrodzenie wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała środki w łącznej wysokości 156,20 zł pochodzące wyłącznie z jednej wpłaty 

dokonanej w formie darowizny pieniężnej przez Henryka Dzido bezpośrednio 

na rachunek Partii o nr 52 1020 5561 0000 3002 0007 8782, prowadzony w banku 

PKO BP S.A w Warszawie. 

Środki pieniężne pozyskane przez Partię pochodziły, zgodnie z art. 25 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych, od obywatela polskiego mającego stałe miejsce 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłata dokonana na rachunek 

bankowy Partii mieściła się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, 

określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym środków finansowych ani 

wartości niepieniężnych z innych źródeł. W pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano „0”. 

W 2016 r. Partia nie pozyskała żadnych środków finansowych na Fundusz 

Wyborczy. Dokonane zostały z niego wydatki w łącznej kwocie 300,00 zł 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bankowych. 

Z przesłanych przy piśmie z dnia 12.07.2017 r. wyjaśnień wynika, że Partia 

w okresie sprawozdawczym nie prowadziła praktycznie żadnej działalności, jedynym 

przejawem jej aktywności była korespondencja z Państwową Komisją Wyborczą oraz 

Sądem Najwyższym, przesyłana w związku z badaniem sprawozdania rocznego Partii. 

Z wyjaśnień wynika ponadto, że Partia nie korzystała z lokalu, w którym 

według wskazanego w sprawozdaniu adresu znajdowała się jej siedziba; jak stwierdził 

Przewodniczący Partii adres tego lokalu był potrzebny wyłącznie do zarejestrowania 

partii Samoobrona Odrodzenie. Partia nie korzystała również ze sprzętu oraz urządzeń 

technicznych, które ewentualnie mogłyby generować koszty. 

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Samoobrona Odrodzenie 

posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 40 1020 5561 0000 

3902 0009 0100, prowadzony w banku PKO BP S.A. w Warszawie. 
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Saldo środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Wyborczego 

na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 203,50 zł. W okresie sprawozdawczym 

na rachunek Funduszu Wyborczego nie wpłynęły żadne środki, natomiast koszty 

prowadzenia rachunku wyniosły 330,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo środków 

na rachunku było ujemne i wynosiło -126,50 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

Przewodniczącego Partii, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

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, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 
 


