
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 19 września 2016 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Samoobrona Odrodzenie o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

odrzucić 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 2015 r. z powodu naruszenia art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych. 

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 2015 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). 

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, 

stwierdziła, co następuje. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157. 
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W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Samoobrona Odrodzenie wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała środki w łącznej wysokości 311,20 zł. Pochodziły one z: 

 darowizny pieniężnej dokonanej przez Henryka Dzido – Przewodniczącego Partii, 

w kwocie 155,00 zł, na rachunek bankowy Partii o nr 52 1020 5561 0000 3002 

0007 8782, prowadzony w banku PKO BP S.A. w Warszawie; 

 innych wpłat/darowizn w kwocie 156,20 zł, nieprzekraczającej w jednym roku 

od jednej osoby fizycznej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

pracowników, wpłaconych również przez Przewodniczącego Partii do jej kasy. 

Ponadto, jak wynika z zapisów historii rachunku bankowego Partii, 

na jej rachunek wpłynęły środki w kwocie 69,70 zł pochodzące ze zwrotu środków 

dokonanego przez Firmę Globtel Internet z Gdańska. Środki te nie zostały zaliczone 

do przychodów/wpływów Partii i nie zostały także wykazane w jej sprawozdaniu 

finansowym. Przyjęcie tych środków nie stanowi uchybienia w gospodarce finansowej 

Samoobrony Odrodzenie. 

Przychody pozyskane na rachunek bankowy Partii (155,00 zł) powinny 

zostać wykazane w części I sprawozdania (środki pieniężne wpłacone na rachunki 

bankowe partii). Niewykazanie tych środków finansowych w odpowiedniej pozycji 

sprawozdania 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. 

Zgodnie z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania finansowego Partii. 

Saldo rachunku bieżącego Partii w dniu 31 grudnia 2015 r. wynosiło 

127,35 zł. 

Środki pieniężne pozyskane przez Samoobronę Odrodzenie pochodziły, 

zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, od obywatela polskiego 

mającego stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty 

dokonane na rachunek bankowy Partii mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat 

od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych. 

Jak wskazano wyżej, ze sprawozdania partii Samoobrona Odrodzenie 

wynika, że pozyskała ona w 2015 r. środki pieniężne, w łącznej kwocie 156,20 zł, 

pochodzące z innych wpłat/darowizn wpłaconych do jej kasy. Środki te, jak wynika 

zarówno ze sprawozdania Partii, jak i z historii jej rachunku bieżącego, nie zostały 

w okresie rozliczeniowym odprowadzone na ten rachunek. Stanowi to naruszenie 
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art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym, partia polityczna może 

gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, z wyłączeniem 

składek członkowskich w wysokości nieprzekraczającej od jednego członka w jednym 

roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostawionych w terenowych 

jednostkach organizacyjnych partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącą działalnością. W kasie partii Samoobrona Odrodzenie 

gromadzone były środki pieniężne pochodzące z innych wpłat/darowizn, a zatem inne 

niż składki członkowskie. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy o partiach 

politycznych. Zgodnie z art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy 

o partiach politycznych, gromadzenie środków finansowych partii poza jej rachunkiem 

bankowym z naruszeniem art. 24 ust. 8 tej ustawy, skutkuje odrzuceniem 

sprawozdania finansowego partii Samoobrona Odrodzenie. 

Przepis art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o partiach politycznych ma przy tym 

charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania 

kwoty środków gromadzonych z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy, ani tego, czy 

naruszenie wskazanego przepisu nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu 

nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych. 

Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy o partiach politycznych, korzyści 

majątkowe przekazane partii politycznej z naruszeniem art. 24 ust. 8 tej ustawy 

podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. W związku z tym, środki pozyskane 

przez Samoobronę Odrodzenie z naruszeniem tego przepisu, tj. łącznie 156,20 zł, 

podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została 

przyjęta, zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. Zgodnie 

z art. 39a ust. 4 ustawy o partiach politycznych, partia Samoobrona Odrodzenie, 

w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym 

o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych 

ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, może 

dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny 

z prawem (156,20 zł) 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 

na rzecz Skarbu Państwa we wskazanym terminie, wszczęte zostanie postępowanie 

określone w art. 39a ust. 5 ustawy o partiach politycznych. 
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W okresie sprawozdawczym partia polityczna Samoobrona Odrodzenie 

posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego nr 40 1020 5561 0000 3902 

0009 0100, prowadzony w banku PKO BP S.A. w Warszawie. W 2015 r. na Fundusz 

Wyborczy Samoobrona Odrodzenie nie pozyskała żadnych środków finansowych. 

Z Funduszu tego, w okresie sprawozdawczym, dokonane zostały wydatki w łącznej 

kwocie 300,00 zł wyłącznie na pokrycie koszów bankowych. Saldo rachunku 

Funduszu Wyborczego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 203,50 zł.  

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii oraz dokumentów do niego załączonych, 

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: Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Krzysztof Strzelczyk 


