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Proponowane zmiany w systemie finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce

Wprowadzenie
Wyniki monitoringu finansów wyborczych
w prezydenckiej kampanii wyborczej przeprowadzonego przez Fundacjê im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych w 2005 r. wykaza³y niewielk¹ skutecznoœæ obowi¹zuj¹cych obecnie regulacji, co skutkuje licznymi nieprawid³owoœciami,
obchodzeniem przepisów czy nawet ich ³ama-

niem1 . Poczy nione obserwacje pozwalaj¹ sfor mu³owaæ pakiet zmian w sy stemie finansowania
pre zy den c kiej ka m panii wy bo r czej, któ re spo wo duj¹ ¿e bê dzie on bar dziej prze jrzy sty oraz przy staj¹cy do regu³ i realiów przeprowadzania
wspó³cze s nych ka m panii wy bo r czych w pa ñstwie demokratycznym.

Uwagi wstêpne
System finansowania prezydenckiej kampanii
wyborczej potrzebuje g³êbokich zmian. Jednak¿e
czêœæ z obowi¹zuj¹cych obecnie zasad, mimo i¿
wymagaj¹ one doprecyzowania, mo¿na oceniæ pozyty wnie. W szczególnoœci dotyczy to nastêpuj¹cych kwestii:
– finansowanie kampanii wyborczych opiera siê na
œrodkach zebranych przez komitety wyborcze
w sposób wyraŸnie okreœlony w ustawie,
– komitety wyborcze prowadz¹ swoj¹ politykê finansow¹ przez pe³nomocnika finansowego,
– nie przewiduje siê w ustawie bezpoœredniego
udzia³u Skarbu Pañstwa w finansowaniu kampanii, ani zwrotu kosztów kampanii z bud¿etu,
– Ÿród³a finansowania kampanii wyborczych s¹
enumeratywnie wyliczone w ustawie (lista jest
jednak niepe³na),
– komitety wyborcze powinny prowadziæ swoj¹
politykê finansow¹ na zasadzie pe³nej jawnoœci,
– istniej¹ limity maksymalnych wydatków jakie
komitety wyborcze mog¹ wydatkowaæ prowadz¹c kampaniê wyborcz¹,
– finanse komitetów w wyborach prezydenckich s¹
poddawane kontroli organów pañstwowych.
Bardzo du¿e w¹tpliwoœci budzi jednak jakoœæ
techniczna i merytoryczna regulacji. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa o wyborze Prezydenta RP jest

aktem niedoskona³ym, charakteryzuje siê wystêpowaniem licznych luk, poszczególne konstrukcje s¹
wewnêtrznie niespójne, a przepisy niejasne i zawieraj¹ce nieostre kryteria. Brak jest równie¿ skutecznych, proporcjonalnych sankcji. Doœwiadczenia praktyki przeprowadzania wyborów w 2000 i 2005 r. wykazuj¹, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta wykorzystuje
niedoskona³oœæ regulacji do obchodzenia zakazów
i ograniczeñ.
Ustawa zawiera tak¿e szereg rozwi¹zañ dotycz¹cych zasad finansowania kampanii wyborczej,
które zosta³y uznane w innych ustawach wyborczych za niew³aœciwe lub nawet korupcjogenne.
Ró¿nice te powoduj¹ szkodliw¹ niespójnoœæ polskiego prawa wyborczego. Dwie kampanie wyborcze
2005 roku – prezydencka i parlamentarna ukaza³y
ten problem w bardzo wyraŸny sposób.
Praktyka wskazuje równie¿, ¿e czêœæ konstrukcji
zastosowanych w ustawie jest w ra¿¹cy sposób niedostosowana do wspó³czesnych regu³ przeprowadzania kampanii wyborczych, a wrêcz szkodliwa dla
funkcjonowania systemu politycznego w Polsce.
System kontroli i rozliczania finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej jest wysoce niedoskona³y i w zwi¹zku z tym wymaga pilnej interwencji ustawodawcy i nowelizacji.

Postulaty o charakterze ogólnym
Wprowadzenie koniecznych zmian w systemie
finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej
powinno uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce postulaty o charakterze ogólnym:
1) Przeprowadzenie jak najszerszej i jasnej regulacji wszy stkich wystêpuj¹cych w ustawie
1

o wyborze Prezydenta RP konstrukcji, aby rodzi³y
w przysz³oœci jak najmniej problemów interpretacyjnych. Wydaje siê zasadne przyjêcie w tym
przypadku zasady „maksimum prawa”. Dok³adna
regulacja bêdzie stanowiæ skuteczn¹ barierê przeciwko negatywnym praktykom komitetów wybor-

Wiêcej: Wybory prezy denckie 2005. Monitoring finansów wy borczych, Warszawa 2006.
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czych czêsto wykorzy stuj¹cych luki prawne oraz
powo³uj¹cych siê na regu³ê, i¿ „co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Pozwoli równie¿ prze³amaæ czêst¹ niemo¿noœæ dzia³ania organów kontrolnych. Podkreœliæ nale¿y równie¿, ¿e nie wszystkie kwestie zwi¹zane z systemem finansowania
prezydenckich kampanii wyborczych musz¹ byæ
regulowane na poziomie ustawowym. Nale¿y wykorzystaæ mo¿liwoœæ skutecznego regulowania
ich aktami podstawowymi i wi¹¿¹cymi wyjaœnieniami udzielanymi przez PKW.
2) Mo¿liwie pe³na unifikacja w zakresie zasad finansowania kampanii wyborczych ustawy o wyborze prezydenta RP z innymi ustawami wyborczymi
(jednak¿e z uwzglêdnieniem specy fiki poszczególnych wyborów wynikaj¹cych z porz¹dku konstytucyjnego), w szczególnoœci poprzez:
l zlikwidowanie rozwi¹zañ, które zosta³y uznane
przez ustawodawcê za szkodliwe i z tego powodu
nie wystêpuj¹ w innych ustawach wyborczych,
l ujednolicenie definicji z wy stêpuj¹cymi w innych ustawach wyborczych i ustawie o partiach
politycznych.
W szerszej perspekty wie warto rozwa¿yæ formu³owany od wielu lat postulat zawarcia przepi-
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sów prawa wyborczego w RP w jednym akcie prawnym – Kodeksie Wyborczym.
3) Konieczne jest dostosowanie istniej¹cych
lub zastosowanie nowych konstrukcji z uwzglêdnieniem:
l doœwiad czeñ wy nikaj¹cych z prakty cznego sto sowania siê do ustawowej regulacji przez komitety
wyborcze,
l praktycznych wymogów, oczekiwañ przeprowadzania wspó³czesnych, nowoczesnych kampanii wyborczych,
l doœwiadczeñ wynikaj¹cych z praktyki innych
pañstw w kwestiach zwi¹zanych z kontol¹ publiczn¹ sprawowan¹ przez media i organizacje pozarz¹dowe.
4) Zasady finansowania kampanii prezydenckiej nie mog¹ generowaæ dysproporcji, nierównych szans kandydatów i zak³ócaæ funkcjonowania systemu politycznego w Polsce.
5) Koniecznoœæ szerokiej penalizacji ³amania regulacji ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz innych ustaw w zakresie finansowania prezydenckiej
kampanii wyborczej, w tym szegó³owe uregulowanie odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania komitetu
po jego rozwi¹zaniu.

Szczegó³owe propozycje zmian
Szczegó³owe propozy cje zmian zostan¹ przedstawione w trzech grupach, nawi¹zuj¹c do struktury raportu z monitoringu finansowania kampanii
prezydenckiej przygotowanego przez Fundacjê
im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicz-

nych. Dotyczyæ bêd¹ kolejno: procedury pozyskiwania funduszy na kampaniê wyborcz¹, ich wydatkowania oraz dzia³añ instytucji kontrolnych.

1. Zmiany zwi¹zane z pozyskiwaniem funduszy na kampaniê wyborcz¹
Likwidacja instytucji zbiórek publicznych
Insty tucja ta mia³a w zamierzeniu s³u¿yæ ko mite tom wy bo r czym w po zy ski wa niu œro d ków finan so wych w po sta ci dro b nych da ro wizn (tzw.
„ce gie³ek”) od swo ich sym pa ty ków. Nie sku te czny sy stem kon tro li nad prze pro wa dza niem zbiórek, a w szczególnoœci faktyczny brak rozliczania
uzy ska nych w ich ra mach œro d ków fi nan so wych
po wo do wa³, ¿e w pra kty ce in sty tu cja ta mog³a
s³u¿yæ do sku te cz ne go ukry cia pod po zo rem
wp³at indy widu a l nych – nie le ga lnych du ¿ych
wp³at (limit przy chodów po chodz¹cych z tego
Ÿród³a w 2005 r. wy no si³ w su mie 1 380 000 z³
czy li 10% li mi tu wy da t ków). Co wa ¿ ne, mo¿e to
byæ do ko ny wa ne za rów no na bie¿¹co w cza sie
Instytut Spraw Publicznych

trwa nia kampanii, jak równie¿ pod jej ko niec –
przy tworzeniu sprawozdania – w obliczu nadwy¿ki i prze kro cze nia jed ne go z usta wo wych li mitów. Ob se r wa cje po czy nio ne w ra mach mo nitoringu w 2005 r. w pe³ni potwierdzaj¹ wy so ce koru pcjo gen ny cha ra kter i brak prze j rzy sto œci tej
insty tucji.
Oprócz usuniêcia mo¿liwoœci organizowania
zbiórek publicznych, nale¿y umieœciæ w treœci
ustawy o wyborze Prezy denta RP expressis verbis
zakaz, a tak¿e penalizacjê z³amania zakazu w czêœci karnej ustawy (analogicznie do postanowieñ
Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP,
ustawy o partiach politycznych, ordynacji wyborczej do PE, ordynacji samorz¹dowej).
Fundacji im. Stefana Batorego
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Instytucja zbiórek publicznych wystêpuje obecnie jedynie w wyborach prezydenckich, dlatego
wprowadzenie powy¿szych zmian jest zgodne
z postulatem ujednolicania prawa wyborczego.

borcze powinny zostaæ mo¿liwie dok³adnie uregulowane – niezwykle istotne jest przy tym wprowadzenie limitu porêczenia za kredyt jedynie do wysokoœci limitu darowizny dla osoby fizycznej.

Zakaz finansowania komitetów wyborczych
przez osoby prawne

Uregulowanie kwestii przekazywania
na rzecz komitetu wyborczego wartoœci
niepieniê¿nych

Fi nan so wa nie ka m panii wy bo r czych przez
oso by pra w ne jako roz wi¹za nie wy so ce ko ru p cjo gen ne po win no zo staæ za ka za ne, a z³amanie
tego za ka zu po win no sku t ko waæ okre œlon¹ w czêœci kar nej ustawy sankcj¹. Pogl¹d taki wy daje siê
po dzie laæ usta wo da w ca, któ ry w ubieg³ych la tach
usun¹³ tê mo ¿liwoœæ z ustaw wy bo r czych i regu lacji dotycz¹cej finansowania partii polity cz nych. Do da t ko wo ko nie cz ne jest stwo rze nie gwa ran cji, któ re utrud ni¹ ukry te fi nan so wa nie ko mite tów wy bo r czych przez oso by pra w ne – przy po mocy np. li cznych wp³at od osób fi zy cznych
bêd¹cych ich pracownikami. Wydaje siê, ¿e sku tecznym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym przeciw stawiæ siê tym prakty kom (a przy oka zji równie¿
ukry te mu fi nan so wa niu przez oso by pra w ne
powi¹zane ze Skar bem Pañ stwa) by³by wy móg
przy do ko ny wa niu wp³aty po da wa nia przez indy widu a l nych da r czy ñ ców obok swo ich da nych –
równie¿ miejsca zatrudnienia.
Uregulowanie kwestii kredytów bankowych,
likwidacja po¿yczek od osób fizycznych
Obecnie w ustawie o wyborze Prezy denta RP
kwestie kredytów i po¿yczek nie zosta³y uregulowane, jednak¿e z wyjaœnieñ PKW wynika, ¿e s¹
one dozwolonym Ÿród³em finansowania kampanii
wyborczych (zgodnie z zasad¹: „co nie jest zabronione, jest dozwolone”). Konsekwentnie – kategoria ta widnieje równie¿ we wzorze sprawozdania
finansowego komitetu wyborczego. W praktyce
brak ure gu lo wa nia do tycz¹cego od po wiedzialnoœci za zaci¹gniête zobowi¹zania, a w szczególnoœci kwestii porêczeñ za kredy ty – umo¿liwia obejœcie limitów dotycz¹cych darowizn od osób fizycznych i prawnych w przypadku koniecznoœci
sp³aty zobowi¹zania przez porêczy ciela lub umorzenia zobowi¹zania w przypadku po¿yczki.
Wydaje siê w³aœciwym umo¿liwienie komitetom
na mocy ustawy o wyborze Prezydenta RP zaci¹gania jedynie kredytów bankowych. Instytucja po¿yczki z uwagi na swój niejasny w kontekœcie wyborów charakter powinna zostaæ zakazana. Kwestie
zaci¹gania kredytów bankowych przez komitety wy-
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Przekazywanie na rzecz komitetu wyborczego
wartoœci niepieniê¿nych wymaga doprecyzowania.
Obecnie w ustawie o wyborze prezydenta RP darowizny rzeczowe nie s¹ prawid³owo zdefiniowane,
konstrukcja ta opiera siê na niejasnych kryteriach.
Niemo¿noœæ skutecznej kontroli zachêca komitety
do ukrywania uzyskanych w ten sposób wartoœci.
Instytucja, przy braku odpowiednich regulacji stanowi obecnie zagro¿enie dla jawnoœci prowadzenia
kampanii wyborczej. Postuluje siê wobec tego jej
doprecyzowanie w ustawie o wyborze Prezydenta
RP. Wszelkie limity i ograniczenia jakie dotycz¹
darowizn pieniê¿nych musz¹ mieæ zastosowanie
równie¿ do wartoœci niepieniê¿nych. Istnieje bowiem potencjalna mo¿liwoœæ przekazania na rzecz
komitetu wyborczego np. nieruchomoœci o wartoœci
13 mln z³otych.
Dodatkowo, PKW powinna mieæ mo¿liwoœæ
doprecyzowania wszelkich kwestii zwi¹zanych
z darowiznami niepieniê¿nymi, aktami pozaustawowymi.
W czterech ustawach wyborczych wystêpuje pojêcie „wartoœci niepieniê¿nych”, ale w ka¿dej znaczy
to zupe³nie coœ innego. Je¿eli instytucja ta mia³aby
zostaæ w ustawie o wyborze Prezydenta RP konieczne jest jedno jasne i jednolite zdefiniowanie tego
terminu (w tej ustawie dodatkowo wystêpuje pojêcie „darowizny niepieniê¿nej”).
Uregulowanie kwestii rabatów i upustów
Zagadnieniem wzbudzaj¹cym du¿e w¹tpliwoœci jest kwestia rabatów i wszelkiego rodzaju upustów, które komitety wyborcze uzyskuj¹ od firm
wykonuj¹cych ró¿norodne zlecenia na ich korzyœæ. Rabaty takie mog¹ stanowiæ zakamuflowane wspomaganie komitetów wyborczych –
³ami¹ce zakazy i limity – bowiem upusty te mog¹
pochodziæ od osób prawnych z udzia³em, np. Skarbu Pañstwa. Wydaje siê zasadne w obliczu planowanego ca³kowitego zakazu finansowania kampanii wyborczych przez osoby prawne – uznanie rabatów i upustów wykraczaj¹c¹ poza rynkow¹ prak-
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tykê ich udzielania za (zabronion¹ od tych podmiotów) darowiznê. Konieczne jest oczywiœcie
wypracowanie skutecznego mechanizmu ustalania
co jest rabatem, a co ju¿ jest darowizn¹. Wy daje
siê, ¿e nale¿y na³o¿yæ na pe³nomocnika komitetu
obowi¹zek przedstawiania na proœbê PKW uzasadnienia/wyjaœnienia co do w¹tpliwych rabatów
(np. poprzez przedstawienie trzech ofert na podstawie, których rewidenci PKW bêd¹ mogli
stwierdziæ, czy wybrana oferta nie stanowi zakamuflowanej i nielegalnej darowizny). Dodatkowo
PKW powinna mieæ mo¿liwoœæ doprecyzowania
wszelkich kwestii zwi¹zanych z rabatami i upustami aktami pozaustawowy mi.
Ustanowienie wiêkszego limitu wp³aty
na finansowanie w³asnej kampanii wyborczej
przez samego kandydata
Wydaje siê celowym umo¿liwienie kandy datowi dokonania wp³aty na konto w³asnego komitetu
wyborczego wiêkszej kwoty ni¿ innym osobom fizycznym. Wydaje siê uzasadnionym umo¿liwienie wiêkszej partycypacji w wydatkach komitetów przez samych zainteresowanych – do wysokoœci piê cio krot no œci wp³aty od oso by fi zy cz nej
(tzw. „wydatki w³asne” kandydata). Rozwi¹zanie takie zlikwiduje istniej¹c¹ obecnie fikcjê
– dotychczasowa praktyka ukazywa³a bowiem, ¿e
obowi¹zuj¹ce limity by³y obchodzone przy wykorzystaniu kilku, b¹dŸ kilkunastu wp³at od cz³onków rodziny kandydata.
Zlikwidowanie mo¿liwoœci dokonania
gotówkowej wp³aty przez osoby fizyczne
do kasy komitetu wyborczego
Nale¿y dopuœciæ mo¿liwoœæ wp³at analogicznie
do innych ustaw wyborczych i ustawy o partiach
politycznych – jedynie czekiem, przelewem lub
kart¹ p³atnicz¹. W chwili obecnej kwoty nie przekraczaj¹ce dwukrotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê mog¹ byæ wp³acane gotówk¹ do
kasy komitetu wyborczego, co umo¿liwia wystêpowanie licznych nieprawid³owoœci.
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Wprowadzenie limitu finansowania kampanii
wyborczej przez partie polityczne
Prezy dencka kampania wyborcza zdominowana jest przez kandydatów desygnowanych przez
partie polityczne. Rola partii polega przy tym nie
tylko na wsparciu merytorycznym, ale równie¿ finansowym. W 2005 r. kampanie wyborcze kilku
kandydatów by³y finansowane w ca³oœci przez partiê polityczn¹. Taka praktyka mo¿e powodowaæ
nierównoœæ szans kandydatów niezale¿nych – deformuj¹c polski system polityczny.
Finansowanie kampanii prezydenckich przez
partie polityczne utrudnia równie¿ mo¿liwoœæ rzetelnej kontroli pochodzenia œrodków – po stronie
przychodów wystêpuje bowiem tylko jedna
wp³ata od partii polity cznej. Partia natomiast sprawozdaje siê na podstawie odrêbnych przepisów
(w innym terminie), a wiêc ewentualne nieprawid³owoœci nie maj¹ wp³ywu na przyjêcie, b¹dŸ
odrzucenie sprawozdania komitetu wyborczego
w wyborach prezydenckich.
Powy ¿sze czynniki, a tak¿e postulat udzia³u
spo³ecznego w finansowaniu kampanii wyborczej
w wyborach prezydenckich wyra¿anych osobistym finansowym wsparciem uzasadnia postulat
wprowadzenia limitu wp³aty od partii politycznej na rzecz komitetu wyborczego kandydata na
prezydenta do wysokoœci 50% limitu wp³at.
Zakaz pozyskiwania œrodków finansowych
po dniu wyborów
Dotychczasowe doœwiadczenia z prezydenckich
kampanii wyborczych w 2000 i 2005 r. wskazuj¹ na
mo¿liwoœæ uzupe³niania bilansu finansowego ju¿
po wyborach. Prowadzi to do wielu nieprawid³owoœci i patologii. Wprowadzenie zakazu pozyskiwania œrodków finansowych po dniu wyborów umo¿liwi ujednolicenie prawa wyborczego – w innych
ustawach zakaz ten obowi¹zuje (m.in. ustawa o wyborze do rad gmin, powiatów i sejmików województw, a tak¿e w ordynacji wyborczej do Sejmu
RP i do Senatu RP).

2. Zagadnienia zwi¹zane z wydatkowaniem œrodków finansowych w ramach
prezydenckiej kampanii wyborczej
Utworzenie jasnej definicji prowadzenia
kampanii wyborczej i agitacji wyborczej
Pozwoli na unikniêcie problemów wynikaj¹ cych z dzia³añ pro wa dzo nych pod po zo rem
dzia³añ pro mo cy j nych np. li de rów pa r ty j nych
Instytut Spraw Publicznych

i jako takich nie wliczanych do kosztów prezydenckich ka m panii wy bo r czych. Umo ¿ liwi rów nie¿
jasn¹ klasy fikacjê prawn¹ i póŸniejsze egzekwo wanie sankcji za prowadzenie kampanii wy bor czych w wy borach prezy denckich przez partie
Fundacji im. Stefana Batorego
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polity czne (a wiêc podmio ty inne ni¿ komitety
wy borcze).

Wprowadzenie limitów wydatków zwi¹zanych
z reklam¹ zewnêtrzn¹

Zwiêkszenie limitu wydatków (ogólnego)

Wynika to z groŸnego dla poziomu publicznej
debaty kandydatów przesuniêcia g³ównego nacisku na wizerunek i quasi-marketingowe has³a,
a nie na prezentacjê pogl¹dów na najwa¿niejsze
sprawy Pañstwa. Wydatki zwi¹zane z reklam¹ zewnêtrzn¹ stanowi³yby osobn¹ podkategoriê. Proponowany limit wydatków w tej podkategorii obejmowa³by 50% kwoty jak¹ komitety mog¹ obecnie
przeznaczyæ na „kampaniê wyborcz¹ prowadzon¹
w formach i na zasadach w³aœciwych dla reklamy”. Zmianê tak¹ nale¿y równie¿ wprowadziæ
w innych ustawach wyborczych (m.in. ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP).

Po ziom wy da t ków na pre zy den c kie ka m panie
wy bo r cze roku 2000 i 2005 i ich tendencja wzrostowa wskazuje, ¿e ich ogólny limit jest ustalony
na zbyt ni skim, nie od po wia daj¹cym re a liom –
po zio mie. Sta no wi to do da t ko wy czyn nik dla
prób zani¿ania rzeczywistych kosztów kampanii
po przez m.in. zmnie j sze nie wa r to œci ku po wa nych us³ug. Po czy nio ne ob se r wa cje po zwa laj¹ na
sfo r mu³owa nie po stu la tu zwiêkszenia limitu wy datków na kampaniê wy borcz¹ ustalaj¹c j¹ na po ziomie 70 gro szy na ka ¿ de go wy bo r cê upra wnio ne go do g³oso wa nia (na dzieñ dzi sie jszy –
ok. 21 mln PLN). Na le¿y pod kre œliæ, ¿e obecny
tryb zmiany limitu ze wzglêdu na in fla cjê na
mocy roz porz¹dze nia wy da je siê byæ roz wi¹za niem trafnym.

Dodatkowo nale¿y wyjaœniæ dotycz¹ce wydatków
komitetów wyborczych sformu³owanie: na zasadach w³aœciwych dla reklamy, które obecnie budzi
w¹tpliwoœci interpretacyjne.

3. Zagadnienia zwi¹zane z kontrol¹ i rozliczaniem finansowania kampanii
wyborczych
Wprowadzenie wymogu z³o¿enia przez
komitety wyborcze wstêpnego sprawozdania
obejmuj¹cego Ÿród³a finansowania kampanii
wyborczej
Sprawozdanie takie by³oby sk³adane PKW na
tydzieñ przed wyborami, a obejmowa³oby Ÿród³a
finansowania kampanii wyborczej – wp³aty dokonane na rzecz komitetu wyborczego od chwili jego
powstania do ósmego dnia przed dniem wyborów.
Sprawozdanie by³oby natychmiast publikowane
na stronach internetowych PKW. Dodatkowe
sprawozdanie – co niezwykle istotne – sk³adane
przed wyborami stanowi³oby wa¿ny element
spo³ecznej kontroli finansowania kampanii wyborczej. Instytucja ta mog³aby równie¿ pozytyw nie
wp³yn¹æ na prowadzenie gospodarki finansowej
przez komitety wyborcze, a tak¿e stanowi³oby
wa¿n¹ wskazów kê pozwalaj¹c¹ na skuteczniejsz¹
weryfikacjê koñcowego sprawozdania sk³adanego
po wyborach.
Wymóg sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych
przez wszystkich kandydatów
na prezydenta
Obecnie nie ma jednolitej regulacji dotycz¹cej
sk³adania oœwiadczeñ przez kandydatów na stanowisko Prezy denta RP. Obowi¹zek z³o¿enia takich
Fundacji im. Stefana Batorego

oœwiadczeñ (na podstawie odrêbnych aktów prawnych i osobnych procedur) dotyczy jedynie czêœci
kandydatów, z racji pe³nienia okreœlonych funkcji
publicznych. Postulat jawnoœci finansowania kampanii wyborczej (m.in. wzglêdy prewencyjne)
uzasadnia propozycjê wprowadzenia do ustawy
o wyborze Prezy denta RP jednolitych zasad sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych przez wszystkich kandydatów.
Bie¿¹ca kontrola wydatków komitetów
wyborczych sprawowana przez PKW
Stworzenie efektywnej procedury informowania PKW przez obywateli o zauwa¿onych nieprawid³owoœciach i nadu¿yciach w finansowaniu kampanii wyborczej przez komitety (równie¿ za pomoc¹ narzêdzi elektronicznych np. poczt¹ elektroniczn¹). Umo¿liwi ona efektywne gromadzenie informacji, a tak¿e reagowanie na wystêpuj¹ce patologie „w czasie rzeczywistym”.
Rozwi¹zanie trudnoœci interpretacyjnych
PKW mo¿e udzielaæ wyjaœnienia wi¹¿¹ce, pozwalaj¹ce na skuteczn¹ interpretacjê przepisów
– mo¿na przewidzieæ tryb odwo³ania od nich do
S¹du Najwy¿szego. Wyjaœnienia wi¹¿¹ce pozwala³yby PKW reagowaæ na pojawiaj¹ce siê patologie
Instytut Spraw Publicznych
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i problemy interpretacyjne. Zwiêksza³yby tak¿e
stabilnoœæ prawa wyborczego i wzmacnia³y pozycjê PKW jako g³ównego organu odpowiedzialnego
za kontrolê finansowania polityki.
Sprecyzowanie zadañ kontrolnych PKW
oraz zmiana wzoru sprawozdania
Dzia³ania kontrolne jakie podejmuje PKW powinny byæ mo¿liwie dok³adnie sprecyzowane
i wyszczególnione w ustawie. Na przyk³ad sprawdzenie czy w przed³o¿onym sprawozdaniu uwzglêdniono wszystkie wydatki niezbêdne do prowadzenia kampanii wyborczej takie jak koszty telefonów, korespondencji, organizacji spotkañ wyborczych itp. (w kampanii wyborczej w wyborach
prezydenckich w 2005 r. zdarza³y siê sprawozdania komitetów, które nie uwzglêdnia³y np.
kosztów telefonów, a mimo to by³y przez PKW
akceptowane). Czy koszty transportu s¹ proporcjonalne do liczby zadeklarowanych spotkañ wyborczych. Równie¿ czy zadeklarowane w sprawozdaniu koszty kampanii nie zosta³y zani¿one
(w wyborach prezydenckich w 2005 r. deklarowane koszty prowadzonych z podobn¹ intensywnoœci¹ kampanii niektórych kandydatów ró¿ni³y siê
czterokrotnie).
Konieczne jest równie¿ znaczne uszczegó³owienie wzoru sprawozdania oraz zakresu zawartych w nim informacji.
Okreœlenie dok³adnych wymogów
dotycz¹cych za³¹czników jakie maj¹ byæ
do³¹czane do sprawozdañ wyborczych
Postulat dotyczy w szczególnoœci dok³adnych
i jednolitych wymagañ wzglêdem komitetów wyborczych dotycz¹cych faktur, rachunków, umów,
tak, aby umo¿liwiæ pe³n¹ weryfikacjê podanych
informacji.
Zmiana okresu na z³o¿enie zastrze¿enia
do sprawozdania finansowego
przez organizacje spo³eczne
Konstrukcjê umo¿liwiaj¹c¹ sprawowanie kontroli spo³ecznej poprzez sk³adanie zastrze¿eñ do
sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych
nale¿y oceniæ bardzo dobrze. Jednak¿e obowi¹zuj¹cy siedmiodniowy termin (od opublikowania)
na ich z³o¿enie jak pokazuje praktyka jest zdecydowanie zbyt krótki i przez to uniemo¿liwia w pe³ni
skuteczne wykonywanie funkcji kontrolnych.
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Konieczne jest ujednolicenie terminów we wszystkich ustawach wyborczych – w ustawie o partiach
politycznych termin ten wynosi 14 dni, ale ju¿ w ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP –
tak jak w ustawie o wyborze Prezydenta RP – 7 dni.
Inna procedura obliczania terminów wystêpuje równie¿ w ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów
i sejmików województw.
Zapewnienie wspó³pracy PKW z innymi
organami pañstwowymi
Obowi¹zek wspó³dzia³ania organów pañstwowych z PKW powinien wynikaæ bezpoœrednio z zapisów w ustawie o wyborze Prezydenta RP. Wa¿ne
jest równie¿ umieszczenie zapisów normuj¹cych
tak¹ wspó³pracê równie¿ w innych ustawach (np.
w ordynacji podatkowej – normuj¹c zasady wspó³pracy z organami skarbowymi). Nale¿y siê w tej
kwestii wzorowaæ na ustawie o NIK (np. o instytucji kontrolera). Nale¿y równie¿ wskazaæ mo¿liwoœæ
zawierania umów o wspó³pracy pomiêdzy PKW
a innymi organami pañstwa (wzorem m.in. Stanów
Zjednoczonych). Podobne rozwi¹zania nale¿y wprowadziæ do innych ustaw wyborczych (m.in. ustawy
o partiach politycznych).
Uregulowanie kwestii wspó³pracy bieg³ych
rewidentów z PKW
Postuluje siê utworzenie w strukturze PKW zespo³u rewidentów. Propozycja ta wynika z negatywnych doœwiadczeñ dotychczasowej wspó³pracy
z bieg³ymi rewidentami wybieranymi z zewn¹trz
i niskiej jakoœci ich pracy. PKW powinna mieæ
w swoim zespole rewidentów mog¹cych przeprowadziæ równie¿ kontrolê jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Rozwi¹zanie takie nale¿y równie¿
zastosowaæ w procedurach kontroli finansowania
kampanii wyborczych uregulowanych przez inne
ustawy wyborcze i ustawê o partiach politycznych.
Jako propozycjê alternatywn¹ proponuje siê
wyodrêbnienie niewielkiej grupy wyspecjalizowanych zewnêtrznych bieg³ych rewidentów,
z których us³ug korzysta³aby regularnie PKW.
Mogliby oni np. odbywaæ ustawiczne szkolenia
z zakresu przepisów prawa wyborczego.
Obie propozy cje nierozerwalnie wi¹zaæ siê
musz¹ równie¿ z postulatem zwiêkszenia œrodków
finansowych jakie na obs³ugê przez rewidentów
otrzymuje PKW. Obecnie œrodki te s¹ niewy starczaj¹ce.
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Przed³u¿enie terminu kontroli przez bieg³ych
rewidentów, je¿eli sprawozdania budz¹
szczególne w¹tpliwoœci
Sztywne terminy przewidziane w ustawie o wyborze Prezydenta RP powinny zostaæ uelastycznione – mog¹ one bowiem w pewnych przypadkach
(skomplikowane sprawy, w których konieczna jest
pomoc innych organów, ekspertyzy, opinie prawne)
uniemo¿liwiaæ rzeteln¹ kontrolê sprawozdañ wyborczych szczególnie w okolicznoœciach, które wymagaj¹ dodatkowych „ekspertyz i opinii”. Mo¿liwoœæ
przed³u¿enia czasu kontroli powinna zostaæ jednak
równoczeœnie ograniczona terminami maksymalnymi, których nie wolno przekraczaæ. Podobne rozwi¹zanie nale¿y wprowadziæ równie¿ w innych regulacjach np. w ustawie o partiach politycznych.
Wprowadzenie mo¿liwoœci przyjêcia
sprawozdania finansowego komitetu
ze wskazaniem uchybienia
Obecnie PKW ma mo¿liwoœæ jedynie odrzuciæ,
b¹dŸ przyj¹æ sprawozdanie komitetu wyborczego.
Jest to rozwi¹zanie utrudniaj¹ce uczciw¹ i adekwatn¹
ocenê. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych
kategorii oceny w oparciu o okreœlone przes³anki
(np. przyjêcie sprawozdania ze wskazaniem uchybienia – co stosowane jest w innych ustawach wyborczych i ustawie o partiach politycznych).
Wprowadzenie pakietu rozwi¹zañ,
które zwiêkszaj¹ odpowiedzialnoœæ
pe³nomocnika finansowego
Konieczne jest wprowadzenie pa kie tu san kcji
za niew³aœci we pro wa dze nie go spo dar ki fi nan so-

wej przez pe³no mo c ni ka fi nan so we go. Umo ¿ liwi
to realne przeciwdzia³anie zachowaniom, które
w spo sób oczy wi sty utrud niaj¹ wype³nia nie fun kcji kon tro l nych. Za sa dê ja w no œci wzmo c ni rów nie¿ z pe w no œci¹ usta no wie nie pro ce du ry pu b licznych przes³uchañ pe³no moc ni ków fi nan sowych dotycz¹cych z³o¿onych przez nich sprawozdañ (w obe cno œci me diów, przed sta wi cie li innych ko mite tów wy bo r czych).
Uregulowanie odpowiedzialnoœci komitetu
wyborczego za zobowi¹zania
Komitet taki nie móg³by siê rozwi¹zaæ a¿ do
momentu uregulowania wszystkich zobowi¹zañ
lub zobowi¹zania takie przechodzi³yby solidarnie
na kandydata i pe³nomocnika finansowego komitetu. Obecnie postêpowania s¹dowe po rozwi¹zaniu komitetu s¹ praktycznie niemo¿liwe.
Dodatkowo nale¿y zastanowiæ siê nad mo¿liwoœciami wprowadzenia elementów odpowiedzialnoœci finansowej za zobowi¹zania komitetu przez partiê polityczn¹, która wspomog³a
komitet – do wysokoœci wp³aty.
Dzia³ania edukacyjne PKW
Wiedza o stanie prawnym i zasadach prowadzenia gospodarki finansowej komitetu wyborczego w kampanii prezydenckiej jest wœród pe³nomocników finansowych bardzo niewielka. Mo¿e to
wp³ywaæ na wystêpowanie nieprawid³owoœci
i b³êdów. Wy daje siê celowym na³o¿enie na PKW
obowi¹zku organizowania szkoleñ dla pe³nomocników finansowych, a tak¿e opracowanie przed
ka¿dymi wyborami podrêcznika.

Na podstawie wyników prac badawczych w ramach projektu „Monitoring finansowania prezydenckiej
kampanii wyborczej” realizowanego przez Fundacjê im. Stefana Batorego i Instytut Spraw Publicznych
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