
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Samoobrona Odrodzenie o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2017 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 i art. 38a ust. 3 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) 

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 2017 r. 

z powodu dokonania czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii 

politycznej przez inną osobę aniżeli wymieniona w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 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 2017 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. 

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. poz. 269). 

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

Partii w zakresie wpływów na jej Fundusz Wyborczy, wybranego przez Państwową 

Komisję Wyborczą. 
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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 

oraz sprawozdania biegłego rewidenta, stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Samoobrona Odrodzenie 

wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała przychody w wysokości 510,63 zł, 

które pochodziły z darowizn od osób fizycznych.  

Środki te gromadzone były na bieżącym rachunku bankowym nr 52 1020 

5561 0000 3002 0007 8782 prowadzonym przez PKO Bank Polski SA. 

Wpłaty pochodziły, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, 

od obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej; mieściły się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, 

określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych a ich forma była zgodna 

z określoną w art. 25 ust. 5 tej ustawy. 

W sprawozdaniu Partia wykazała, iż w 2017 r. nie pozyskała środków 

finansowych ani wartości niepieniężnych z innych źródeł, w pozostałych pozycjach 

wykazano „0”. 

W 2017 r. partia polityczna Samoobrona Odrodzenie posiadała 

wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 40 1020 5561 0000 3902 0009 

0100 prowadzony przez PKO Bank Polski SA. 

Saldo środków finansowych Funduszu Wyborczego Partii w dniu 1 stycznia 

2017 r. było ujemne i wynosiło – 126,50 zł. 

W części sprawozdania dot. wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego, 

Partia wykazała, iż pozyskała na ten rachunek środki w wysokości 256,19 zł, 

pochodzące z darowizn od osób fizycznych (153,99 zł) oraz z innych źródeł 

– umorzenie kapitału (102,20 zł).  

Jak wynika z historii rachunku bankowego, sprawozdania biegłego rewidenta 

oraz pisma Przewodniczącego partii Samoobrona Odrodzenie, rachunek Funduszu 

Wyborczego został zamknięty w dniu 19 lipca 2017 r. Zamknięcia rachunku dokonał 

Bank PKO Bank Polski SA w związku z niedozwolonym saldem debetowym. Do dnia 

zamknięcia tego rachunku, Partia posiadała nieuregulowane zobowiązania wobec banku 
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w wysokości 102,20 zł, związane z opłatami za prowadzenie rachunku. Bank w dniu 

19 lipca 2017 r. umorzył całość tej kwoty i zamknął rachunek. Dokonał tym samym 

czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii Samoobrona 

Odrodzenie. 

Zgodnie z art. 38a ust. 3 ustawy o partiach politycznych, dokonanie 

czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii politycznej przez inną 

osobę aniżeli wymieniona w art. 25 ust 1 i art. 25a ust. 1, powoduje odrzucenie 

sprawozdania. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1a i ust. 3 ustawy o partiach politycznych korzyść 

majątkowa stanowiąca równowartość dokonanej czynności skutkującej zmniejszeniem 

wartości zobowiązań partii politycznej przez inną osobę aniżeli wymieniona w art. 25 

ust. 1 i art. 25a ust. 1 podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.  

Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy o partiach politycznych, Partia w terminie 

60 dni od dnia wydania niniejszego postanowienia może dokonać dobrowolnej wpłaty 

na konto urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby Partii, równowartość korzyści 

majątkowej pozyskanej niezgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych. 

Potwierdzenie przekazania kwoty 102,20 zł należy przedstawić Państwowej Komisji 

Wyborczej. W przypadku niedokonania dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie 

postępowanie określone w art. 39a ust. 5 powyższej ustawy. 

Partia wykazała w sprawozdaniu, iż jej wydatki/koszty poniesione w 2017 r. 

z Funduszu Wyborczego wyniosły 154,70 zł i związane były opłatami za prowadzenie 

rachunku bankowego. Do kwoty tej zostały wliczone opłaty, które zostały przez bank 

anulowane. Faktycznie naliczono opłaty bankowe w wysokości 129,69 zł i taka wartość 

powinna być wykazana w części sprawozdania dot. wpływów i wydatków Funduszu 

Wyborczego, pkt B. Wydatki/koszty.  

Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym 

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 ust. 2 i 3 ustawy, stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia 

sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz dodatkowych wyjaśnień Partii 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 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk 

 


