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ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
Na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
wypełniając swój społeczny obowiązek, niniejszym zawiadamiam o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przez władze fundacji Instytut Myśli Demokratycznej tj.
Marcina Anaszewicza, Krzysztofa Jana Śmiszka, Monikę Gotlibowską, przez władze
spółki Klic Sp. z o.o. tj. Katarzynę Ueberhan oraz przez władze partii politycznej Wiosna
Roberta Biedronia (aktualnie w EwP jako: Kocham Polskę, nr 386) tj. Roberta Biedronia,
Marcina Anaszewicza, Gabrielę Morawską – Stanecką, Krzysztofa Gawkowskiego oraz
Monikę Gotlibowską czynów wypełniających znamiona przestępstwa określonego w art.
49c ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, tj. przestępstwa
przekazywania partii politycznej lub przyjmowania w imieniu partii politycznej środków
finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 25 ustawy o
partiach politycznych.
UZASADNIENIE
W dniu 29 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy
postanowił wpisać do ewidencji partii politycznych pod numerem 386 partię Kocham Polskę
(dalej: partia). W skład Zarządu Krajowego partii uprawnionego do jej reprezentacji weszli:
Monika Gotlibowska, Sławomir Szymczak oraz Diana Agnieszka Mróz. W dniu 21 grudnia
2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o wpisanie zmian do ewidencji
partii politycznych dotyczący partii obejmujący między innymi zmianę dotychczasowej
nazwy partii na nową nazwę „Wiosna” oraz zmianę składu Zarządu Krajowego na zarząd
w składzie: Robert Biedroń, Marcin Anaszewicz, Gabriela Morawska – Stanecka, Krzysztof
Gawkowski oraz Monika Gotlibowska. W dniu 23 stycznia 2019 r. do Sądu Okręgowego w
Warszawie wpłynął kolejny wniosek obejmujący zmianę nazwy partii na nową nazwę

„Wiosna Roberta Biedronia”, skrót „Wiosna”. Obydwa przedłożone do Sądu Okręgowego w
Warszawie wnioski są aktualnie w trakcie rozpatrywania.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 1: treść wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącego partii
politycznej Kocham Polskę, EwP 386.
Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej (dalej: fundacja) została zarejestrowana w rejestrze
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 marca 2014 r. Od dnia 20 listopada
2017 r. w jej władzach zasiadają: Marcin Anaszewicz jako Prezes Zarządu oraz Krzysztof
Śmiszek jako Członek Zarządu. Od dnia 23 maja 2018 r. Członkiem Zarządu fundacji jest
także Monika Gotlibowska. W skład Rady Fundatorów fundacji wchodzi Robert Biedroń.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 2: odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący fundacji Instytut
Myśli Demokratycznej
Spółka Klic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka) zarejestrowana została
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2014 r. Jedynym
wspólnikiem spółki, a zarazem Prezesem Zarządu jest Katarzyna Ueberhan. Spółka
prowadzi m. in. działalność polegającą na sprzedaży ubrań, kubków, książek oraz innych
gadżetów za pośrednictwem tzw. „Sklepu Roberta” pod adresem www:
sklep.robertbiedron.pl oraz skleproberta.pl. Sprzedaż ta prowadzona jest od początku
grudnia 2018 r. do dnia 15 lutego 2019 r.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 3: odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki Klic Sp. z
o.o.
- załącznik nr 4: regulamin „Sklepu Roberta” pobrany ze strony www:
sklep.robertbiedron.pl
Z racji tego, że od dnia 29 czerwca 2018 r. partia zarejestrowana jest w ewidencji partii
politycznych, podlega ona od tego dnia w pełni przepisom ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych (dalej: upp), w tym przepisom dotyczącym zgodnych z prawem
źródeł finansowania partii politycznych. Zgodnie z art. 25 upp partii politycznej mogą być
przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a łączna suma wpłat od osoby fizycznej
na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie
nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz
wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-

krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Ograniczenia te stosuje się
także odpowiednio do wartości niepieniężnych. Na mocy aktualnie obowiązującego prawa
niezgodne z przepisami jest przekazywanie środków finansowych oraz wartości
niepieniężnych na rzecz partii politycznej przez podmioty nie będące osobami fizycznymi,
czyli także przez fundacje oraz spółki prawa handlowego. Przyjmowanie przez partię
środków finansowych oraz wartości niepieniężnych z takich źródeł skutkuje odrzuceniem
sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych
i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu
Wyborczego. Niezależnie od tej sankcji przekazywanie partii politycznej albo przyjmowanie
w imieniu partii politycznej środków finansowych lub wartości niepieniężnych z
naruszeniem przepisów art. 25 upp jest przestępstwem określonym w art. 49c upp i
zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł.
Od początku 2018 r. Robert Biedroń, który wtedy piastował jeszcze urząd Prezydenta
Słupska, rozpoczął działania medialne inicjujące jego nowy projekt polityczny, którego miał
stać się liderem. Zaczął on organizować szereg spotkań na terenie całego kraju, w ramach
których m.in. promował wydaną przez siebie w 2016 r. książkę pt. „Pod Prąd”. Działalność
ta była kontynuowana w kolejnych miesiącach 2018 roku. Od września do grudnia 2018 r.
Robert Biedroń odbył co najmniej 27 spotkań w ramach cyklu „Burza mózgów z Robertem
Biedroniem”. Organizacją tych spotkań zajmowała się m.in. fundacja Instytut Myśli
Demokratycznej, której Robert Biedroń był fundatorem. Dopóki Robert Biedroń nie miał
formalnych powiązań z istniejącą wówczas partią polityczną „Kocham Polskę” jego
działalność polityczna i publiczna, mogła być finansowana z dowolnych źródeł i przez
dowolne podmioty. Odrębną kwestią jest ustalenie, czy tego typu działalność, finansowana
przecież ze środków finansowych różnego rodzaju podmiotów, nie miała charakteru
przekazywania partii politycznej korzyści niepieniężnych w postaci działalności promocyjnej
na jej rzecz. Jednakże, najpóźniej w dniu 21 grudnia 2018 r., czyli w dniu w którym do Sądu
Okręgowego trafił wniosek o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych dotyczący
partii „Kocham Polskę” i zawierający m.in. zmiany w składzie Zarządu Krajowego partii, w
tym wpisanie do składu tego organu Roberta Biedronia, został on członkiem władz partii.
Od tego momentu jego stricte polityczna działalność, nacelowana na zwiększanie poparcia
społecznego dla kierowanej przez niego formacji politycznej, powinna być finansowana
wyłącznie ze środków partyjnych. Jednocześnie, zgodnie z przepisami upp zewnętrzne
wobec partii podmioty, nie mające prawa do legalnego wspierania finansowego partii
politycznych, powinny powstrzymać się od działań, które mógłby w sposób bezpośredni i
pośredni stanowić finansowe (pieniężne oraz niepieniężne) wsparcie partii politycznej, a
sama partia powinna powstrzymać się od przyjmowania tego rodzaju świadczeń od
podmiotów nieuprawnionych.
W okresie od 21 grudnia 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Robert Biedroń odbył co najmniej 4
spotkania w ramach cyklu „Burza Mózgów z Robertem Biedroniem”. Odbyły się one w
następujących miastach: Jeleniej Górze (20 stycznia 2019 r.), Głogowie (21 stycznia 2019 r.),
Białej Podlaskiej (24 stycznia 2019 r.) oraz w Inowrocławiu (28 stycznia 2019 r.). Koszty
organizacji tych spotkań, z racji ich stricte politycznego charakteru, powinny zostać

poniesione ze środków finansowych partii politycznej. Tymczasem można domniemywać,
że sfinansowane one zostały ze środków pochodzących od fundacji Instytut Myśli
Demokratycznej.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 5: zrzuty ekranu z oficjalnej strony Roberta Biedronia na portalu
internetowego Facebook.com dotyczące organizowanych przez niego spotkań w styczniu
2019 r.
W dniu 3 lutego 2019 r. odbyła się w warszawskiej hali Torwar konwencja programowa
ruchu politycznego Roberta Biedronia. Podczas tej konwencji zaprezentowano m.in. nazwę
partii politycznej, której liderem jest Robert Biedroń. Jak sami organizatorzy informowali na
stronie wydarzenia na portalu Facebook.com: „Na konwencji ogłosimy program, do którego
postulaty przez kilka miesięcy, wspólnie z Wami tworzyliśmy na Burzach Mózgów w całej
Polsce, a także na spotkaniach z Polonią poza granicami kraju.” Jak ujawnił dniu 12.02.2019
r. portal Polskieradio24.pl umowa dotycząca organizacji konwencji partyjnej zawarta została
pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Sportu a fundacją Instytut Myśli Demokratycznej w dniu
7 grudnia 2018 r. Przedmiotem umowy było udostępnienie na rzecz Organizatora
wydarzenia (czyli fundacji) hali widowiskowo-sportowej w dniu 3 lutego 2019 r. W umowie
nie znalazła się klauzula uprawniająca organizatora do podnajęcia wynajętych pomieszczeń
na rzecz innego podmiotu. Łączny koszt wynajmu hali wyniósł 55 350,00 zł brutto. 11 070 zł
brutto zostało wpłacone jako zadatek w dniu 29.10.2018 r., pozostała kwota miała zostać
opłacona przez organizatora do dnia 18.01.2019 r. Fundacja jako podmiot niewpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności
gospodarczej, a co za tym idzie wszelkie jej działania powinny mieć na celu realizację celów
statutowych fundacji. Niezależnie od interpretacji celów działalności fundacji zawartych w
jej statucie, ciężko jest domniemywać, że organizacja partyjnej konwencji mogłaby być
potraktowana jako realizacja celów statutowych fundacji, będącej podmiotem wobec partii
zewnętrznym i w żaden formalny sposób z nią nie powiązanej. Mając na uwadze, że 2/3
członków władz fundacji (Marcin Anaszewisz, Monika Gotlibowska) jest zarazem
(najpóźniej od 21 grudnia 2018 r.) członkami władz krajowych partii, niewątpliwie świadomi
byli oni tego, że jako fundacja nie mogą, nawet w przypadku zawarcia z partią odpowiedniej
umowy, świadczyć na jej rzecz usług tego rodzaju. Z tego samego powodu należy
domniemywać, że również władze partii miały pełną świadomość, że brak prowadzenia
przez fundację działalności gospodarczej powoduje, że nie może ona być pośrednikiem przy
organizacji wydarzeń partyjnych. Na pytania skierowane do partii przez dziennikarzy
portalu Polskieradio24.pl, uzyskali oni następującą odpowiedź: „Potwierdzamy, że wszelkie
rozliczenia konwencji pomiędzy partią Wiosna Roberta Biedronia, a działającymi na jej
zlecenie wykonawcami, następowały w oparciu o stosowne podstawy prawne (m.in. umowy
- dotyczy to w szczególności relacji pomiędzy partią a Fundacją Instytutem Myśli
Demokratycznej)”. Tymczasem w dniu 31.01.2019 r. na antenie TVN24 w programie
„Rozmowa Piaseckiego” lider partii Robert Biedroń informował, że „kilkaset tysięcy złotych,
które zebrałem dzięki sklepowi, gdzie można kupować koszulki, bluzy. To działa, to
funkcjonuje i bardzo pomaga.” W dniu 01.02.2019 r. w rozmowie z redaktorem Radosławem

Grucą Robert Biedroń mówił: "Red.: Spotykamy się w przededniu założycielskiej konwencji
partii Roberta Biedronia. A kto za to wszystko płaci, za atrakcje które mają nas czekać w
najbliższy weekend? R. Biedroń: Pan Panie Redaktorze, Pani, Pan. Wszyscy Państwo płacicie
dlatego, że ja dzisiaj jestem szefem Instytutu Myśli Demokratycznej. To jest fundacja, którą
powołałem kilka lat temu. Przez IMD prowadzę działalność społeczną, tworzę ruch
społeczny, który przekształci się 4 lutego w partię polityczną. Państwo wiecie, że ja
otworzyłem swój sklep. Zapraszam na zakupy do mojego sklepu. Sprzedaję koszulki, dostaję
każdego dnia wpłaty też. Red.:Jak się sprzedają koszulki? R.B.: Świetnie. Rewelacyjnie. Bluzy
też. Jak się nie ma niestety, albo stety, dostępu do spółek skarbu państwa, nie dostaje dotacji,
subwencji... No i ludzie dobrej woli, do czego Państwa zachęcam, wspierają mnie i z tego to
jest opłacane. Red.: I to jest duża kwota, którą udało się już dzisiaj zebrać? R.B.: No, jest to
przynajmniej na te koszty związane dzisiaj z organizacją tych spotkań, burz mózgów,
Torwaru, to jest kilkaset tysięcy złotych. To jest sporo...".
(rozmowa dostępna jest pod adresem www:
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/robert-biedron-wolalbym-uzbierac-kilkamilionow-ale-to-co-nam-wplacajawystarcza/zfkhm07?fbclid=IwAR2uxKlKEVI7R58Z4G8coCFrtYjGLDllmlKF4CYd7RI_vcImQK1UJbZ_4Y )
Robert Biedroń informował również, że środki finansowe uzyskane z działalności sklepu
przeznaczane są na funkcjonowanie jego fundacji Instytut Myśli Demokratycznej. Działacze
partii, w tym członkowie jej władz, wielokrotnie w mediach przedstawiali sprzeczne
informacje odnośnie tego, z jakich funduszy finansowana jest działalność ich ugrupowania.
Odmawiali oni też udzielenia bardziej szczegółowych informacji na temat źródeł
finansowania partii, zasłaniając się ochroną danych osobowych darczyńców.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 6: zrzuty ekranu z oficjalnej strony wydarzenia o nazwie „Nowy rozdział –
konwencja
Roberta
Biedronia”
na
portalu
internetowego
Facebook.com
- załącznik nr 7: wydruk artykułu pt. „Wiemy, kto finansował konwencję Roberta Biedronia.
Ujawniamy fragment umowy z Torwarem” opublikowanego w dniu 12.02.2019 r. na stronie
www: polskieradio24.pl
- załącznik nr 8: wydruk artykułu pt. „Robert Biedroń: z wpłat i sklepu internetowego
zebrałem kilkaset tys. zł na kampanię” opublikowanego w dniu 31.01.2019 r. na stronie
wirtualnemedia.pl

Niezależnie od naruszeń prawa polegających na finansowaniu wydarzeń partyjnych ze
środków zgromadzonych przez inne podmioty, nie mające prawa do finansowania
działalności partii politycznych, przedmiotem niniejszego zawiadomienia jest także
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 49c upp polegającego na
przekazywaniu partii politycznej oraz przyjmowaniu w jej imieniu wartości niepieniężnych

z naruszeniem art. 25 upp. W taki sposób należy rozpatrywać część działalności fundacji
Instytut Myśli Demokratycznej oraz spółki Klic Sp. z o. o. prowadzącej sklep internetowy
pod adresem www: sklep.robertbiedron.pl.
Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej jeszcze w okresie, kiedy nie istniały formalne
powiązania Roberta Biedronia z partią polityczną Kocham Polskę (Wiosna Roberta
Biedronia) koordynowała jego działalność polityczną i publiczną, tym samym pośrednio
doprowadzając do wzrostu zainteresowania społecznego politycznym projektem aktualnego
lidera partii. Tego typu działania niewątpliwie przynosiły partii wymierne korzyści.
Dodatkowo fundacja finansowała spotkania z udziałem Roberta Biedronia, na których w
ramach „burzy mózgów” tworzone były zręby programu politycznego partii. Tego rodzaju
działania, gdyby były organizowane przez samą partię, wymagałyby zaangażowania w nie
znacznych środków finansowych ze strony partii. Dodatkowo fundacja użytkowała w
okresie do stycznia 2019 r. stronę www: robertbiedron.pl. Archiwalna wersja tej strony z
dnia 10.01.2019 r. dostępna jest do wglądu na portalu web.archive.org i zawiera z jednej
strony reklamę zaplanowanej na 03.02.2019 r. konwencji partyjnej, a z drugiej m in.
narzędzie do finansowego wspierania działania fundacji. Tego typu wymieszanie
działalności partyjnej z działalnością fundacji rodzi podejrzenia, że mogło mieć na celu
naruszanie przepisów ustawy o partiach politycznych poprzez organizowanie przez
fundację kampanii reklamowej na rzecz partii politycznej.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 9: wydruk archiwalnej wersji strony www: robertbiedron.pl z dnia 10.01.2019
r. opublikowanej na stronie www: web.archive.org
Spółka Klic Sp. z o. o. od początku grudnia 2018 r. do dnia 15 lutego 2019 r prowadzi
działalność polegającą na sprzedaży ubrań, kubków, książek oraz innych gadżetów za
pośrednictwem tzw. „Sklepu Roberta” pod adresem www: sklep.robertbiedron.pl oraz
skleproberta.pl. Wśród dostępnych w sklepie internetowym gadżetów dostępne są m. in.
książki autorstwa Roberta Biedronia oraz torby, koszulki i bluzy z jego podobizną.
Dodatkowo na stronie sklepu zamieszczone są opisy ewidentnie sugerujące wspieranie
politycznej działalności prowadzonej przez Robert Biedronia poprzez zakup dostępnych w
sklepie produktów: „kupuj i wspieraj mój projekt”, „każdy zakup wspiera mój projekt i
przybliża nas do realizacji planów na rzecz lepszej Polski”, „Musimy zmienić zasady gry –
nie możemy typować tych samych graczy i spodziewać się lepszych rezultatów. Potrzebna
jest zmiana! Potrzebujemy nowych idei i nowych przywódców. Nowej polityki na nowe
czasy!”, „Polska potrzebuje liderów i liderek, którzy wierzą w wolność dla wszystkich.
Pokaż, że się z tym zgadzasz!”. Od momentu kiedy Robert Biedroń formalnie związany jest z
partią polityczną, wspieranie jego działalności politycznej powinno być utożsamiane z
ugrupowaniem politycznym, któremu przewodzi, w związku z tym uzasadnione jest
twierdzenie, że działania mające na celu promocję jego osoby jako polityka i promocję jego
„projektu” są tożsame z promocją partii politycznej. W związku z tym działania
podejmowane przez spółkę prowadzącą „Sklep Roberta” należy uznać za przekazywanie na
rzecz partii politycznej korzyści niepieniężnych poprzez organizację na rzecz partii kampanii

reklamowej. Bardzo podobne działania były przedmiotem uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej
KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja o źródłach pozyskania
środków finansowych w 2015 r. PKW w uchwale tej stwierdziła, że tego rodzaju działalność
promocyjna świadczona na rzecz partii przez podmioty wobec niej zewnętrzne stanowi
naruszenie przepisów upp. PKW uznała, że tego rodzaju działania stanowią przekazywanie
na rzecz partii świadczeń niepieniężnych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że Prezes
Zarządu spółki p. Katarzyna Ueberhan, jest jednocześnie koordynatorką partii, a Prezes
Zarządu partii Robert Biedroń bierze aktywny udział w reklamowaniu sprzedawanych w
sklepie produktów, można domniemywać, że władze partii mają pełną świadomość
prowadzonej przez spółkę działalności, a co za tym idzie w imieniu partii przyjmują
przekazywane przez spółkę na rzecz partii świadczenia niepieniężne. Ponadto należy
zauważyć, że partia w żaden sposób nie wezwała spółki do zaniechania niezgodnych z
przepisami działań.
Środki dowodowe:
- załącznik nr 10: zrzuty ekranu ze strony sklep.robertbiedron.pl
- załącznik nr 11: Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w
sprawie sprawozdania partii politycznej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej
Wolność i Nadzieja o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
Mając na względzie powyżej przedstawione dowody istnieje uzasadnione przypuszczenie,
że świadome działanie ww. władz spółki, fundacji oraz partii politycznej, podejmowane w
celu finansowania działalność partii politycznej niezgodnie z przepisami upp, wyczerpuje
znamiona przestępstwa określonego w art. 49c upp. Dodatkowo należy zauważyć, że mogło
dojść także do popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 § 1 ustawy z dnia 2 sierpnia
1997 r. – Kodeks karny, tj. przestępstwa doprowadzenia innych osób do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez
finansowanie działalności partii politycznej ze środków finansowych uzyskanych z
darowizn na rzecz fundacji. Darczyńcy fundacji działali w celu wspierania jej działań
statutowych, a nie w celu wspierania działań jakiejś zewnętrznej wobec fundacji partii
politycznej, szczególnie mając na względzie to, że nie ma zgodnej z prawem możliwości, by
środki pieniężne przelane na rachunek bankowy Fundacji mogły zostać przekazane na
rachunek partii albo spożytkowane na jej rzecz.
Mając na uwadze działania Roberta Biedronia oraz innych osób opisane w uzasadnieniu
niniejszego zawiadomienia, zwracam się z prośbą o wszczęcie wobec ww. osób
postępowania karnego.

Lista załączników:
- załącznik nr 1: treść wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącego partii
politycznej Kocham Polskę, EwP 386.
- załącznik nr 2: odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący fundacji Instytut
Myśli Demokratycznej
- załącznik nr 3: odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki Klic Sp. z
o.o.
- załącznik nr 4: regulamin „Sklepu Roberta” pobrany ze strony www:
sklep.robertbiedron.pl
- załącznik nr 5: zrzuty ekranu z oficjalnej strony Roberta Biedronia na portalu
internetowego Facebook.com dotyczące organizowanych przez niego spotkań w styczniu
2019 r.
- załącznik nr 6: zrzuty ekranu z oficjalnej strony wydarzenia o nazwie „Nowy rozdział –
konwencja Roberta Biedronia” na portalu internetowego Facebook.com
- załącznik nr 7: wydruk artykułu pt. „Wiemy, kto finansował konwencję Roberta Biedronia.
Ujawniamy fragment umowy z Torwarem” opublikowanego w dniu 12.02.2019 r. na stronie
www: polskieradio24.pl
- załącznik nr 8: wydruk artykułu pt. „Robert Biedroń: z wpłat i sklepu internetowego
zebrałem kilkaset tys. zł na kampanię” opublikowanego w dniu 31.01.2019 r. na stronie
wirtualnemedia.pl
- załącznik nr 9: wydruk archiwalnej wersji strony www: robertbiedron.pl z dnia 10.01.2019
r. opublikowanej na stronie www: web.archive.org
- załącznik nr 10: zrzuty ekranu ze strony sklep.robertbiedron.pl
- załącznik nr 11: Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w

sprawie sprawozdania partii politycznej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej
Wolność i Nadzieja o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
Pismo przekazane do wiadomości:

Sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

………………………….
Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego

