
UCHWAŁA NR 245/2020 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Inicjatywa Polska o źródłach pozyskania 

środków finansowych w 2019 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

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

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Inicjatywa Polska o źródłach pozyskania 

środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2019 r. 

ze wskazaniem uchybienia polegającego na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

18 lutego 2003 roku w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269). 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Inicjatywa Polska (EwP 401) 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 2019 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). 

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

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych, nie zgłosił zastrzeżeń 

do sprawozdania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie złożonego sprawozdania, 

dokumentów do niego dołączonych oraz wyjaśnień Pełnomocnika finansowego 

stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Inicjatywa Polska wykazała, 

iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki finansowe w wysokości 8 347,00 zł 

pochodzące od osób fizycznych, na które złożyły się: 

− składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 2 097,00 zł;  

− darowizny pieniężne: 6 250,00 zł. 

Pozyskane środki gromadzone były na bieżącym rachunku bankowym 

o nr 06 1020 1026 0000 1302 0395 0128 prowadzonym w PKO Bank Polski SA. 

Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Partii przez osoby fizyczne 

pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych od obywateli polskich, 

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mieszczą 

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

o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy. 

Ze sprawozdania wynika, że w okresie sprawozdawczym Partia nie 

pozyskała przychodów z innych źródeł; w pozostałych pozycjach sprawozdania 

wykazano „0”. 

W okresie sprawozdawczym Partia posiadała wyodrębniony rachunek 

Funduszu Wyborczego o nr 67 1020 1026 0000 1902 0395 0870 prowadzony w PKO 

Bank Polski SA otwarty 8 sierpnia 2019 r. 

Na rachunek ten w 2019 r. nie pozyskano ani nie wydatkowano z niego 

żadnych środków finansowych. 

Saldo rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii w dniu 31 grudnia 

2019 r. wynosiło 0,00 zł. 

W sprawozdaniu Partia nie wykazała nr rachunku bankowego Funduszu 

Wyborczego jak również nazwy i adresu siedziby banku prowadzącego ten rachunek, 

tym samym złożyła sprawozdanie niezgodnie ze wzorem. 

Składając sprawozdanie niezgodnie ze wzorem, Partia naruszyła ustawowy 

obowiązek sprawozdawczy określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych 
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w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania 

o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 uchybienie 

to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych oraz wyjaśnień 

Pełnomocnika finansowego, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 


