
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie informacji finansowej partii politycznej Samoobrona Rzeczpospolitej 

Polskiej o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji 

w 2008 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, 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 

przyj ąć informację finansową partii politycznej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 

o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach poniesionych z subwencji w 2008 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 30 ust. 3 ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej przedłoŜyła 

Państwowej Komisji Wyborczej informację o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach 

poniesionych z subwencji w 2008 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 34 ust. 

2 ustawy o partiach politycznych. Do informacji załączono opinię i raport biegłego 

rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Informacja finansowa sporządzona została według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 33, 

poz. 268).  

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

nie zgłosił zastrzeŜeń do informacji. 

W wyniku badania informacji finansowej Państwowa Komisja Wyborcza 

ustaliła, Ŝe w okresie sprawozdawczym Partia posiadała wyodrębnione subkonto dla 

gromadzenia środków subwencji na rachunku o nr 12 1020 1097 0000 7002 0005 

0021 w banku PKO BP S.A. w Warszawie 

Stan środków na rachunku subwencji w dniu 1 stycznia 2008 r. wynosił 

2.089,06 zł. 
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W okresie sprawozdawczym partia otrzymała łączną kwotę subwencji 

w wysokości 3.192.166,03 zł, na którą złoŜyła się IV rata subwencji za 2007 r. 

Ponadto partia uzyskała kwotę 5.327,93 zł z tytułu odsetek od środków 

zgromadzonych na subkoncie, a takŜe kwotę 359.000 zł z tytułu zwrotu załoŜonej 

lokaty ze środków zgromadzonych na subkoncie.  

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej łącznie wydatkowała z otrzymanej 

subwencji kwotę 3.477.079,29 zł. 

Z kwoty tej partia przeznaczyła kwotę 2.873.800,37 zł na spłatę zaciągniętych 

kredytów bankowych wraz z odsetkami. 

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, jak wynika z opinii i raportu biegłego 

rewidenta, badającego informację finansową nie przekazała w 2008 r. na Fundusz 

Ekspercki, prowadzony na rachunku bankowym nr 15 1020 1097 0000 7402 0005 

0062 w banku PKO BP S.A. w Warszawie Ŝadnych środków finansowych. Stanowi to 

naruszenie art. 30 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym partia polityczna, która otrzymuje 

subwencję, ma obowiązek przekazać od 5 do 15% subwencji na Fundusz Ekspercki. 

Stan środków Funduszu Eksperckiego w dniu 1 stycznia 2008 r. wyniósł 956,66 

zł. Na Fundusz Ekspercki w 2008 r. wpłynęły środki finansowe w łącznej wysokości 

323.113,70 zł, pochodzące z tytułu wygaśnięcia załoŜonej lokaty terminowej 

(320.000,00 zł) oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku (3.113,70 zł).   

Wydatki z Funduszu Eksperckiego w 2008 r. wyniosły łącznie 313.274,00 zł i 

były związane z finansowaniem działalności wydawniczo-edukacyjnej partii 

(287.174,00 zł) oraz sporządzonych ekspertyz prawnych, politycznych, 

socjologicznych i społeczno-ekonomicznych (26.100,00 zł). Niewykorzystana kwota 

środków finansowych Funduszu Eksperckiego w dniu 31 grudnia 2008 r. wyniosła 

10.069,36 zł. 

Ze środków subwencji zostały poniesione takŜe wydatki na inne cele statutowe 

w wysokości 603.278,92 zł.  

Wykazana w sprawozdaniu niewykorzystana kwota subwencji otrzymanej 

w 2008 r. wyniosła 81.504,23 zł. 

Jak wynika z analizy zapisów historii rachunków bankowych partii 

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowała środki subwencji i Funduszu 

Eksperckiego zarówno w formie przelewów jak i wypłat gotówkowych.  

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy zwróciła się 

do organu statutowego partii o przedłoŜenie wykazu wydatków partii dokonywanych 

w formie wypłat gotówkowych z subkonta dla gromadzenia środków subwencji jak i 

Funduszu Eksperckiego. Partia przedłoŜyła rozliczenie tychŜe wydatków w 2008 r. 
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z załączeniem faktur potwierdzających dokonanie tychŜe wydatków. W wyniku 

analizy udzielonej przez partię odpowiedzi nie stwierdzono wykorzystywania przez 

Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej środków z otrzymanej subwencji na cele 

niezwiązane z działalnością statutową. 

Stwierdzone uchybienie w gospodarce finansowej partii, na podstawie art. 34a 

ust. 1 i 1a ustawy, nie stanowi przesłanki odrzucenia informacji finansowej 

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. 

Po przeanalizowaniu informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz 

o poniesionych z tej subwencji wydatkach, dokumentów do niej załączonych, opinii i 

raportu biegłego rewidenta a takŜe udzielonych przez partię wyjaśnień, Państwowa 

Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

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 

 


