
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. 

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

ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna 

o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. z powodu nieudzielenia 

wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie 

zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, 

a w szczególności stwierdzenie, czy partia nie pozyskiwała darowizn niepieniężnych 

z niedozwolonych źródeł. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285) 

przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2013 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). 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych partia 

polityczna Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna wykazała, iż w okresie 

sprawozdawczym pozyskała przychody w łącznej wysokości 300,00 zł. Środki te były 

gromadzone na rachunku bankowym o numerze 33 1020 5242 0000 2202 0218 9256, 

otwartym w Banku Pekao S.A. 4 Oddział we Wrocławiu i pochodziły ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wpłaty te pochodziły od obywateli polskich, mających stałe 

miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieściły się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy 

o partiach politycznych. 

Partia nie pozyskała w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy 

środków finansowych z innych źródeł, jak również wartości niepieniężnych. Nie były 

pozyskiwane także środki finansowe do kasy. 

Jak wynika z załączonego do sprawozdania oświadczenia Sekretarza 

Generalnego Partii w okresie sprawozdawczym nie były ponoszone koszty związane 

z utrzymywaniem siedziby Partii, jak również z organizowaniem spotkań członków 

Partii. Nie była wysyłana w tym okresie żadna korespondencja a łączność pomiędzy 

członkami Partii była prowadzona jedynie z ich prywatnych telefonów. 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 38a ust. 1 w związku 

z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, zwróciła się do organu statutowego 

Partii o udzielenie wyjaśnienia, kto ponosił koszty prowadzenia w 2013 r. strony 

internetowej Partii www.chis.com.pl i w jakiej wysokości. 

Pismo wysłane na adres siedziby Partii zostało odebrane. W wyznaczonym 

terminie Partia nie udzieliła jednak odpowiedzi na zapytanie Państwowej Komisji 

Wyborczej.  

Niewyjaśnienie przez Partię kwestii związanych z finansowaniem w 2013 r. 

strony internetowej Partii uniemożliwia stwierdzenie, czy wykazane w sprawozdaniu 

dane są zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności, czy na rzecz Partii nie były 
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świadczone w okresie sprawozdawczym darowizny o charakterze niepieniężnym 

ze źródeł innych niż określone w art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

W związku z powyższym sprawozdanie nie może zostać przyjęte i należy 

je odrzucić. Stanowisko takie, przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą, 

zajął również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 2008 r. 

(Sygn. akt III SW 10/08). 

W okresie sprawozdawczym Partia nie posiadała Funduszu Wyborczego 

i nie uczestniczyła w przeprowadzanych w 2013 r. wyborach. 

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 Chrześcijańska 

Inicjatywa Społeczna przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, 
Stanisław Kosmal 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński, 
Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki 

 


