
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 lipca 2009 r. 

w sprawie sprawozdania partii Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 

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 

odrzucić sprawozdanie partii Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2008 r., z powodu naruszenia art. 24 ust. 8 

ustawy. 

Uzasadnienie 

Partia Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285) przedłoŜyła Państwowej 

Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych 

w 2008 r. z zachowaniem terminu określonego 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).  

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

z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeŜeń do sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłoŜonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje.  

Partia Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna w sprawozdaniu za 2008 r., 

w części dotyczącej źródeł pozyskiwania środków finansowych (z wyłączeniem 

Funduszu Wyborczego) wykazała przychody w łącznej wysokości 7.220,00 zł. 

W ramach tych środków na rachunku bankowym partii w banku PKO BP S.A. Oddział 
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nr 7 w Katowicach nr rach. 68 1020 2313 0000 0206 4038 zgromadzono kwotę 300,00 

zł pochodzącą ze składek członkowskich (200,00 zł) oraz z darowizn od osób 

fizycznych (100,00 zł). Na rachunek ten przekazano równieŜ kwotę 483,00 zł, 

stanowiącą część środków zgromadzonych przez partię w kasie. Jak wynika z zapisów 

w historii rachunku bankowego środki te pochodziły ze składek członkowskich. 

Ponadto na rachunek bankowy partii dokonano równieŜ wpłaty w wysokości 

500,00 zł pochodzącej z rachunku naleŜącego do osoby prawnej. Jak wynika 

z załączonych do sprawozdania dokumentów wpłata ta została po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego zwrócona darczyńcy.  

Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna pozyskała takŜe do kasy środki w łącznej 

wysokości 4.420,00 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie 

nieprzekraczającej w ciągu roku od jednej osoby minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę (3.900,00 zł) a takŜe z innych wpłat/darowizn na rzecz partii 

w kwocie nieprzekraczającej w ciągu roku od jednej osoby wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (520,00 zł). 

Środki pochodzące z wpłat/darowizn, jak wynika z treści sprawozdania 

finansowego oraz z zapisów historii rachunku bankowego nie zostały przez partię 

wpłacone na tenŜe rachunek. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy, zgodnie 

z którym partia polityczna moŜe gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach 

bankowych. 

Ponadto na rzecz Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej w 2008 r. były 

świadczone nieodpłatne usługi, których wartość określono na kwotę 2.500,00 zł. Jak 

wynika z wyjaśnień udzielonych przez partię usługi te były świadczone przez członka 

partii i polegały na uŜyczeniu partii posiadanego lokalu na siedzibę partii. 

Partia nie posiadała w 2008 r. Funduszu Wyborczego a takŜe nie uczestniczyła 

w przeprowadzonych w tym roku wyborach. 

Naruszenie przez Chrześcijańską Inicjatywę Społeczną art. 24 ust. 8 ustawy o 

partiach politycznych, na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy 

stanowi przesłankę odrzucenia sprawozdania finansowego partii za 2008 r. 

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy, kwota w wysokości 520,00 zł, gromadzona 

przez partię z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu 

Państwa. JeŜeli korzyść została przez partię zuŜyta lub utracona, przepadkowi podlega 

jej równowartość. 
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Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy partia Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszego postanowienia moŜe dokonać 

dobrowolnej wpłaty na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu 

kwoty o równowartości korzyści majątkowej pozyskanej niezgodnie z prawem. 

Potwierdzenie przekazania kwoty 520,00 zł naleŜy przedstawić Państwowej Komisji 

Wyborczej. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty, wszczęte zostanie 

postępowanie z art. 39a ust. 5 ustawy. 

Po przeanalizowaniu sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych, dokumentów do niego załączonych oraz przedłoŜonych wyjaśnień i 

uzupełnień Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu NajwyŜszego, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia niniejszego postanowienia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, 
Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 
 


