
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Partia Kobiet o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2017 r. 

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

ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 580) 

postanawia 

odrzucić sprawozdanie partii politycznej Partia Kobiet (obecnie wpisanej do ewidencji 

partii politycznych pod nazwą Inicjatywa Feministyczna) 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 

nieudzielenia wyjaśnień na pytania 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 Partia Kobiet (EwP 259, obecnie wpisana do ewidencji 

partii politycznych pod nazwą Inicjatywa Feministyczna) 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 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 załączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. Nie dołączono natomiast 

wymaganych załączników, tj. umowy bieżącego rachunku bankowego jak i umowy 

rachunku Funduszu Wyborczego, historii rachunku bankowego na którym założona jest 

lokata terminowa, jak również umowy dotyczącej najmu lokalu partii. Ponadto wykazy 
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osób wpłacających składki członkowskie, darowizny oraz wpisowe na rachunek 

bankowy Partii nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. 

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 partia 

polityczna Partia Kobiet wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała 

przychody/wpływy w łącznej wysokości 2 950,00 zł. Według sprawozdania środki 

te pochodziły w całości od osób fizycznych, z czego środki w wysokości 2 830,00 zł 

były gromadzone na rachunku bankowym Partii. W takiej wysokości wykazane zostały 

one w pozycji I pkt 1 sprawozdania. Partia wykazała dalej, że składały się na nie środki 

pochodzące: 

 ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego 

w jednym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników: 

1 700,00 zł; 

 z darowizn pieniężnych: 1 070,00 zł; 

 z wpisowego: 60,00 zł. 

Środki finansowe gromadzone były na rachunku bankowym nr 73 1160 2202 

0000 0001 8450 8622, prowadzonym w Banku Millennium S.A. 

Wskazane wyżej środki wpłacone zostały na rzecz Partii, zgodnie z art. 25 

ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przez osoby fizyczne będące obywatelami 

polskimi, mającymi 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. 

Ponadto w sprawozdaniu Partia wykazała, iż w okresie sprawozdawczym 

pozyskała do swojej kasy środki w kwocie łącznej 120,00 zł, pochodzące ze składek 

członkowskich w kwocie nieprzekraczającej od jednego wpłacającego w jednym roku 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników. Środki 

te pozostawione zostały w jej kasie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącą działalnością Partii (art. 26a ustawy o partiach politycznych). 

Zapisy historii rachunku bankowego Partii nie pozwalają na stwierdzenie, 

że ze środków Partii pokrywane były wszelkie koszty związane z użytkowaniem lokalu, 

w którym mieści się jej siedziba, a niedołączenie do sprawozdania umowy najmu tego 

lokalu uniemożliwia ustalenie, jakie są te koszty. Państwowa Komisja Wyborcza, 

na podstawie art. 38a ust. 1 w związku z art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych, 

zwróciła się do Przewodniczącej Partii o udzielenie wyjaśnień dotyczących zasad, 
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na jakich Partia korzystała w okresie sprawozdawczym z tego lokalu, a także 

o wskazanie, czy w 2017 r. odbywały się zebrania jej jednostek organizacyjnych 

i organów i czy generowały one koszty, a także czy partia prowadziła działalność 

polegającą np. na prowadzeniu korespondencji, kontaktach telefonicznych itp. 

i kto ewentualnie ponosił koszty tej działalności. 

Do Partii zostały wysłane trzy pisma w tej sprawie, w tym dwa na adres 

siedziby Partii (pismo z dnia 20 kwietnia 2018 r. – nie zostało podjęte, oraz z dnia 

15 maja 2018 r., które również nie zostało podjęte) a także jedno na prywatny adres 

Przewodniczącej Partii oraz Pełnomocnika finansowego Partii (pismo z dnia 7 sierpnia 

2018 r. – odebrane przez Przewodniczącą w dniu 22 sierpnia 2018 r., natomiast 

przez Pełnomocnika finansowego w dniu 21 sierpnia 2018 r.). Do dnia podjęcia 

niniejszej uchwały organy statutowe Partii nie udzieliły odpowiedzi na pytania 

Państwowej Komisji Wyborczej. 

Niewyjaśnienie przez Partię kwestii będących przedmiotem pytań 

Państwowej Komisji Wyborczej, uniemożliwia stwierdzenie, czy wykazane 

w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności czy na rzecz 

Partii nie były przekazane wartości niepieniężne 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 

SW 10/08). 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała Fundusz Wyborczy. 

Jego środki gromadzone były na rachunku bankowym o nr 80 1160 2202 0000 0002 

0407 7567, prowadzonym w Banku Millennium S.A. W części sprawozdania Partii 

dotyczącej jej Funduszu Wyborczego błędnie wskazany został numer rachunku tego 

Funduszu (80 1166 2202 0000 0002 0407 7567). 

Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego w dniu 1 stycznia 2017 r. 

zgodnie z informacją zawartą w historii rachunku bankowego wynosił 10,03 zł, 

jednakże zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu biegłego rewidenta stan 

środków na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 5 010,03 zł. W okresie sprawozdawczym 

na rachunku tym Partia pozyskała wyłącznie środki pochodzące z odsetek (48,76 zł). 

Jedyne koszty Funduszu Wyborczego w tym czasie były natomiast związane z obsługą 

jego rachunku bankowego (50,00 zł).  

Saldo rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii na dzień 

31 grudnia 2017 r. zgodnie z informacją zawartą w historii rachunku bankowego 

wynosiło 8,79 zł, natomiast zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu biegłego 

rewidenta stan środków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 5 008,79 zł. Z ustaleń 
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Państwowej Komisji Wyborczej wynika iż Partia posiada założoną lokatę terminową 

w kwocie 5 000,00 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaleń tych nie mogła skonfrontować 

z historią rachunku bankowego, na którym założona jest lokata terminowa albowiem 

nie została one załączona do sprawozdania. Ponadto Partia nie przedstawiła umowy 

rachunku bankowego Funduszu Wyborczego. Powyższe dokumenty nie zostały również 

nadesłane w wyniku kierowanych do Partii wezwań Komisji z 20 kwietnia i z 15 maja 

2018 r. (ZKF-413-23/18). 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia partii politycznej Inicjatywa 

Feministyczna 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: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, 

Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 


