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Pro po no wa ne zmia ny
w sy ste mie fi nan so wa nia

pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej
w Pol sce



Wpro wa dze nie

Wy ni ki mo ni to rin gu fi nan sów wy bo r czych
w pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej prze pro wa -
dzo ne go przez Fun da cjê im. Ste fa na Ba to re go i In -
sty tut Spraw Pu b li cz nych w 2005 r. wy ka za³y nie -
wielk¹ sku te cz noœæ obo wi¹zuj¹cych obe c nie re gu -
la cji, co sku t ku je li cz ny mi nie pra wid³owo œcia mi,
ob cho dze niem prze pi sów czy nawet ich ³ama -

niem1. Po czy nio ne ob se r wa cje po zwa laj¹ sfo r -
mu³owaæ pa kiet zmian w sy ste mie fi nan so wa nia
pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej, któ re spo wo -
duj¹ ¿e bê dzie on bar dziej prze j rzy sty oraz przy -
staj¹cy do regu³ i re a liów prze pro wa dza nia
wspó³cze s nych ka m pa nii wy bo r czych w pa ñ -
stwie demo kra ty cz nym.

Uwa gi wstê p ne

Sy stem fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii
wy bo r czej po trze bu je g³êbo kich zmian. Jed na k ¿e
czêœæ z obo wi¹zuj¹cych obe c nie za sad, mimo i¿
wy ma gaj¹ one do pre cyzo wa nia, mo ¿ na oce niæ po -
zy ty w nie. W szcze gó l no œci do ty czy to na stê pu -
j¹cych kwe stii:
– fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czych opie ra siê na

œro d kach ze bra nych przez ko mi te ty wy bo r cze
w spo sób wy ra Ÿ nie okre œlo ny w usta wie,

– ko mi te ty wy bo r cze pro wadz¹ swoj¹ po li ty kê fi -
nan sow¹ przez pe³no mo c ni ka fi nan so we go,

– nie prze wi du je siê w usta wie bez po œred nie go
udzia³u Skar bu Pa ñ stwa w fi nan so wa niu ka m pa -
nii, ani zwro tu ko sztów ka m pa nii z bu d¿e tu,

– Ÿród³a fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych s¹
enu mera ty w nie wy li czo ne w usta wie (li sta jest
jed nak nie pe³na),

– ko mi te ty wy bo r cze po win ny pro wa dziæ swoj¹
po li ty kê fi nan sow¹ na za sa dzie pe³nej ja w no œci,

– ist niej¹ li mi ty ma ksy ma l nych wy da t ków ja kie
ko mi te ty wy bo r cze mog¹ wy da t ko waæ pro -
wadz¹c ka m pa niê wy borcz¹,

– fi nan se ko mi te tów w wy bo rach pre zy den c kich s¹
pod da wa ne kon tro li or ga nów pa ñ stwo wych.
Bar dzo du¿e w¹tpli wo œci bu dzi jed nak ja koœæ

te ch ni cz na i mery to ry cz na re gu la cji. Na le ¿y za -
uwa ¿yæ, ¿e usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP jest

aktem nie do sko na³ym, cha ra kte ryzu je siê wy stê po -
wa niem li cz nych luk, po szcze gó l ne kon stru kcje s¹
we wnê trz nie nie spó j ne, a prze pi sy nie ja s ne i za wie -
raj¹ce nie ostre kry te ria. Brak jest rów nie¿ sku te cz -
nych, propor cjo na l nych san kcji. Do œwia d cze nia prak -
tyki prze pro wadza nia wy bo rów w 2000 i 2005 r. wy -
ka zuj¹, ¿e prze wa ¿aj¹ca wiê k szoœæ ko mi te tów wy -
bo r czych kan dy da tów na pre zy den ta wy ko rzy stu je
nie do sko na³oœæ re gu la cji do ob cho dze nia za ka zów
i ogra ni czeñ.

Usta wa za wie ra ta k ¿e sze reg roz wi¹zañ do -
tycz¹cych za sad fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej,
któ re zo sta³y uz na ne w in nych usta wach wy -
borczych za niew³aœci we lub na wet ko ru pcjo gen ne.
Ró¿ nice te po wo duj¹ szko d liw¹ nie spó j noœæ pol skie -
go pra wa wy bo r cze go. Dwie ka m pa nie wy bo r cze
2005 roku – pre zy den cka i par la men tar na uka za³y
ten pro blem w bar dzo wy ra Ÿ ny spo sób.

Pra kty ka wska zu je rów nie¿, ¿e czêœæ kon stru kcji
za sto so wa nych w usta wie jest w ra¿¹cy spo sób nie -
do sto sowa na do wspó³cze s nych regu³ prze pro wa -
dza nia ka m pa nii wy bo r czych, a wrêcz szko d li wa dla 
fun kcjo no wa nia sy ste mu poli ty cz ne go w Pol sce.

Sy stem kon tro li i roz li cza nia fi nan so wa nia pre -
zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej jest wy so ce nie -
do sko na³y i w zwi¹zku z tym wy ma ga pi l nej in ter -
we ncji usta wo da w cy i no we li za cji.

Po stu la ty o cha ra kte rze ogó l nym

Wpro wa dze nie ko nie cz nych zmian w sy ste mie
fina nso wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej
po win no uw z glêd niaæ na stê puj¹ce po stu la ty o cha -
rak terze ogó l nym:

1) Prze pro wa dze nie jak naj sze r szej i ja s nej re -
gu la cji wszy stkich wy stê puj¹cych w usta wie

o wy bo rze Pre zy den ta RP kon stru kcji, aby rodzi³y
w przysz³oœci jak naj mniej pro ble mów inter preta -
cy j nych. Wy da je siê za sad ne przy jê cie w tym
przy pa d ku za sa dy „ma ksi mum pra wa”. Dok³adna
re gu la cja bê dzie sta no wiæ sku teczn¹ ba rie rê prze -
ciw ko ne ga ty w nym pra kty kom ko mi te tów wy bo r -
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czych czê sto wy ko rzy stuj¹cych luki pra w ne oraz
powo³uj¹cych siê na regu³ê, i¿ „co nie jest za bro -
nio ne, jest do zwo lo ne”. Po zwo li rów nie¿ prze -
³amaæ czêst¹ nie mo ¿ noœæ dzia³ania or ga nów kon -
tro l nych. Pod kre œliæ na le ¿y rów nie¿, ¿e nie wszy -
stkie kwe stie zwi¹zane z sy ste mem fi nan so wa nia
pre zy den c kich ka m pa nii wy bo r czych musz¹ byæ
re gu lo wa ne na po zio mie usta wo wym. Na le ¿y wy -
ko rzy staæ mo ¿ li woœæ sku te cz ne go re gu lo wa nia
ich akta mi pod sta wo wy mi i wi¹¿¹cymi wyja œ nie -
nia mi udzie la ny mi przez PKW.

2) Mo ¿ li wie pe³na uni fi ka cja w za kre sie za sad fi -
nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych usta wy o wy bo -
rze pre zy den ta RP z in ny mi usta wa mi wy bo r czymi
(jed na k ¿e z uw z glêd nie niem spe cy fi ki po szcze -
gó l nych wy bo rów wy ni kaj¹cych z po rz¹dku kon -
sty tucy jne go), w szcze gó l no œci po przez:
l zlik wi do wa nie roz wi¹zañ, któ re zo sta³y uz na ne
przez usta wo da w cê za szko d li we i z te go po wo du
nie wy stê puj¹ w in nych usta wach wy bo r czych,
l ujed no li ce nie de fi ni cji z wy stê puj¹cymi w in -
nych usta wach wy bo r czych i usta wie o pa r tiach
po li ty cz nych.

W sze r szej per spe kty wie wa r to roz wa ¿yæ fo r -
mu³owa ny od wie lu lat po stu lat za wa r cia prze pi -

sów pra wa wyborcze go w RP w jed nym akcie praw -
nym – Ko de ksie Wy bo r czym. 

3) Ko nie cz ne jest do sto so wa nie ist niej¹cych
lub za sto so wa nie no wych kon stru kcji z uw z glêd -
nie niem:
l do œwia d czeñ wy ni kaj¹cych z pra kty cz ne go sto -
so wa nia siê do usta wo wej re gu la cji przez ko mi te ty 
wy bo r cze,
l pra kty cz nych wy mo gów, ocze ki wañ prze pro -
wa dza nia wspó³cze s nych, no wo cze s nych ka m pa -
nii wy bo r czych,
l do œwia d czeñ wy ni kaj¹cych z pra kty ki in nych
pañstw w kwe stiach zwi¹za nych z kon tol¹ pu b -
liczn¹ spra wo wan¹ przez me dia i or ga ni za cje po -
zarz¹dowe.

4) Za sa dy fi nan so wa nia ka m pa nii pre zy den c -
kiej nie mog¹ ge ne ro waæ dys pro po rcji, nie rów -
nych szans kan dy da tów i zak³ócaæ fun kcjo no wa -
nia sy ste mu politycznego w Pol sce.

5) Ko nie cz noœæ sze ro kiej pe na li za cji ³ama nia re -
gu la cji usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP oraz in -
nych ustaw w za kre sie fi nan so wa nia pre zy den c kiej
ka m pa nii wy bo r czej, w tym sze gó³owe ure gu lo wa -
nie odpo wie dzial no œci za zo bo wi¹ zania ko mi te tu
po jego roz wi¹za niu.

Szcze gó³owe pro po zy cje zmian

Szcze gó³owe pro po zy cje zmian zo stan¹ przed -
sta wio ne w trzech gru pach, nawi¹zuj¹c do stru ktu -
ry ra po r tu z mo ni to rin gu fi nan so wa nia ka m pa nii
pre zy den c kiej przy goto wa ne go przez Fun da cjê
im. Ste fa na Ba to re go i In sty tut Spraw Pu b li cz -

nych. Do ty czyæ bêd¹ ko le j no: pro ce du ry po zy ski -
wa nia fun du szy na ka m pa niê wy borcz¹, ich wy dat -
kowania oraz dzia³añ in sty tu cji kon tro l nych.

1. Zmia ny zwi¹zane z po zy ski wa niem fun du szy na ka m pa niê wyborcz¹

Li k wi da cja in sty tu cji zbió rek pu b li cz nych

In sty tu cja ta mia³a w za mie rze niu s³u¿yæ ko -
mi te tom wy bo r czym w po zy ski wa niu œro d ków fi -
nan 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 cz -
ny sy stem kon tro li nad prze pro wa dza niem zbió -
rek, a w szcze gó l no œci fa kty cz ny brak roz li cza nia 
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 l nych du ¿ych
wp³at (li mit przy cho dów 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

trwa nia ka m pa nii, jak rów nie¿ pod jej ko niec –
przy two rze niu spra wo z da nia – w ob li czu nad wy¿ -
ki i prze kro cze nia jed ne go z usta wo wych li mi -
tów. Ob se r wa cje po czy nio ne w ra mach mo ni to -
rin gu w 2005 r. w pe³ni po twier dzaj¹ wy so ce ko -
ru pcjo gen ny cha ra kter i brak prze j rzy sto œci tej
in sty tu cji.

Oprócz usu niê cia mo ¿ li wo œci orga ni zo wa nia
zbió rek pu b li cz nych, na le ¿y umie œciæ w tre œci
usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP ex pres sis ver bis 
za kaz, a ta k ¿e pe na li za cjê z³ama nia za ka zu w czê -
œci ka r nej usta wy (ana lo gi cz nie do po sta no wieñ
Or dy na cji wy bo r czej do Se j mu RP i do Se na tu RP,
usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, or dy na cji wy bo r -
czej do PE, or dy na cji sa morz¹do wej).
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Insty tu cja zbió rek pu b li cz nych wy stê pu je obec -
nie je dy nie w wy bo rach pre zy den c kich, dla te go
wpro wa dze nie po wy ¿szych zmian jest zgod ne
z po stu la tem ujed no li ca nia pra wa wy bo r cze go.

Za kaz fi nan so wa nia ko mi te tów wy bo r czych
przez oso by pra w ne

Fi nan so wa nie ka m pa nii 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 z³ama nie
tego za ka zu po win no sku t ko waæ okre œlon¹ w czê -
œci ka r nej usta wy sankcj¹. Pogl¹d taki wy da je siê
po dzie laæ usta wo da w ca, któ ry w ubieg³ych la tach 
usun¹³ tê mo ¿ li woœæ z ustaw wy bo r czych i re gu -
la cji do tycz¹cej fi nan so wa nia pa r tii po li ty 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 mi -
te tów wy bo r czych przez oso by pra w ne – przy po -
mo cy np. li cz nych wp³at od osób fi zy cz nych
bêd¹cych ich pra cow ni ka mi. Wy da je siê, ¿e sku -
te cz nym roz wi¹za niem po zwa laj¹cym prze ciw -
sta wiæ siê tym pra kty kom (a przy oka zji rów nie¿
ukry te mu fi nan so wa niu przez oso by pra w ne
powi¹zane ze Skar bem Pa ñ 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 –
rów nie¿ mie j s ca za trud nie nia. 

Ure gu lo wa nie kwe stii kre dy tów ban ko wych,
li k wi da cja po ¿y czek od osób fizycznych

Obe c nie w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP
kwe stie kre dy tów i po ¿y czek nie zo sta³y ure gu lo -
wa ne, jed na k ¿e z wy ja œ nieñ PKW wy ni ka, ¿e s¹
one do zwo lo nym Ÿród³em fi nan so wa nia ka m pa nii
wy bo r czych (zgod nie z za sad¹: „co nie jest za bro -
nio ne, jest do zwo lo ne”). Kon sek wen t nie – ka te go -
ria ta wid nie je rów nie¿ we wzo rze spra wo z da nia
fi nan so we go ko mi te tu wy bo r cze go. W prakty ce
brak ure gu lo wa nia do tycz¹cego od po wiedzia l no -
œci za zaci¹gniê te zo bo wi¹za nia, a w szcze gó l no -
œci kwe stii po rê czeñ za kre dy ty –  umo ¿ li wia obe j -
œcie li mi tów do tycz¹cych da ro wizn od osób fi zy -
cz nych i pra wnych w przy pa d ku ko nie cz no œci
sp³aty zo bo wi¹za nia przez po rê czy cie la lub umo -
rze nia zo bo wi¹za nia w przy pa d ku po ¿y cz ki.

Wy da je siê w³aœci wym umo ¿ li wie nie ko mi te tom
na mocy usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP zaci¹ga -
nia je dy nie kre dy tów ban ko wych. In sty tu cja po ¿y -
cz ki z uwa gi na swój nie ja s ny w kon te k œcie wy bo -
rów cha ra kter po win na zo staæ za ka za na. Kwe stie
zaci¹ga nia kre dy tów ban ko wych przez ko mi te ty wy -

bo r cze po win ny zo staæ mo ¿ li wie dok³ad nie ure gu lo -
wa ne – nie zwy kle isto t ne jest przy tym wpro wa dze -
nie li mi tu po rê cze nia za kre dyt je dy nie do wy so ko -
œci li mi tu da ro wi z ny dla oso by fi zy cz nej.

Ure gu lo wa nie kwe stii prze ka zy wa nia
na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go wa r to œci
niepieniê¿nych

Prze ka zy wa nie na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go
wa r to œci nie pie niê ¿ nych wy ma ga do pre cyzo wa nia.
Obe c nie w usta wie o wy bo rze pre zy den ta RP da ro -
wi z ny rze czo we nie s¹ pra wid³owo zde fi nio wa ne,
kon stru k cja ta opie ra siê na nie ja s nych kry te riach.
Nie mo ¿ noœæ sku te cz nej kon tro li za chê ca ko mi te ty
do ukry wa nia uzy ska nych w ten spo sób wa r to œci.
In sty tu cja, przy bra ku od po wie dnich re gu la cji sta -
no wi obe c nie za gro ¿e nie dla ja w no œci pro wa dze nia
ka m pa nii wy bo r czej. Po stu lu je siê wo bec tego jej
do pre cyzo wa nie w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta
RP. Wsze l kie li mi ty i ogra ni cze nia ja kie do tycz¹
da ro wizn pie niê ¿ nych musz¹ mieæ za sto so wa nie
rów nie¿ do wa r to œci nie pie niê ¿ nych. Ist nie je bo -
wiem po ten cja l na mo ¿ li woœæ prze ka za nia na rzecz
ko mi te tu wy bo r cze go np. nie ru cho mo œci o wa r to œci 
13 mln z³otych.

Doda t ko wo, PKW po win na mieæ mo ¿ li woœæ
do pre cyzo wa nia wsze l kich kwe stii zwi¹za nych
z da ro wiz na mi nie pie niê¿ ny mi, akta mi poza usta -
wo wy mi.

W czte rech usta wach wy bo r czych wy stê pu je po jê -
cie „wa r to œci nie pie niê ¿ nych”, ale w ka ¿ dej zna czy
to zupe³nie coœ in ne go. Je ¿e li in sty tu cja ta mia³aby
zo staæ w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP ko nie -
cz ne jest jed no ja s ne i jed no li te zde fi nio wa nie tego
te r mi nu (w tej usta wie do da t ko wo wy stê pu je po jê -
cie „da ro wi z ny nie pie niê ¿ nej”). 

Ure gu lo wa nie kwe stii ra ba tów i upu stów

Za gad nie niem wzbu dzaj¹cym du¿e w¹tpli wo -
œci jest kwe stia ra ba tów i wsze l kie go ro dza ju upu -
stów, któ re ko mi te ty wy bo r cze uzy skuj¹ od firm
wy ko nuj¹cych ró ¿ no rod ne zle ce nia na ich ko -
rzyœæ. Ra ba ty ta kie mog¹ sta no wiæ zaka mu flo wa -
ne wspo ma ga nie ko mi te tów wy bo r czych –
³ami¹ce za ka zy i li mi ty – bo wiem upu sty te mog¹
po cho dziæ od osób pra wnych z udzia³em, np. Skar -
bu Pa ñ stwa. Wy da je siê za sad ne w ob li czu pla no -
wa ne go ca³ko wi te go za ka zu fi nan so wa nia ka m pa -
nii wy bo r czych przez oso by pra w ne – uz na nie ra -
ba tów i upu stów wy kra czaj¹c¹ poza ryn kow¹ prak -



ty kê ich udzie la nia za (za bro nion¹ od tych pod -
mio tów) da ro wi z nê. Ko nie cz ne jest oczy wi œcie
wy pra co wa nie sku te cz ne go me cha ni z mu usta la nia 
co jest ra ba tem, a co ju¿ jest da ro wizn¹. Wy da je
siê, ¿e na le ¿y na³o¿yæ na pe³no mo c ni ka ko mi te tu
obo wi¹zek przed sta wia nia na pro œbê PKW uza -
sad nie nia/wy ja œ nie nia co do w¹tpli wych ra ba tów
(np. po przez przed sta wie nie trzech ofert na pod -
sta wie, któ rych re wi den ci PKW bêd¹ mo gli
stwier dziæ, czy wy bra na ofe r ta nie sta no wi zaka -
mu flo wa nej i nie le ga l nej da ro wi z ny). Do da t ko wo
PKW po win na mieæ mo ¿ li woœæ do pre cyzo wa nia
wsze l kich kwe stii zwi¹za nych z ra ba ta mi i upu sta -
mi akta mi poza usta wo wy mi.

Usta no wie nie wiê ksze go li mi tu wp³aty
na fi nan so wa nie w³as nej ka m pa nii wy bo r czej
przez sa me go kan dy da ta

Wy da je siê ce lo wym umo ¿ li wie nie kan dy da to -
wi do ko na nia wp³aty na kon to w³as ne go ko mi te tu
wy bo r cze go wiê kszej kwo ty ni¿ in nym oso bom fi -
zy cz nym. Wy da je siê uza sa d nio nym umo ¿ li wie -
nie wiê kszej par ty cy pa cji w wy da t kach ko mi te -
tów przez sa mych zain tere so wa nych – do wy so koœ -
ci piê cio krot no œci wp³aty od oso by fi zy cz nej
(tzw. „wy da t ki w³asne” kan dy da ta). Roz wi¹za -
nie ta kie zli k wi du je ist niej¹c¹ obe c nie fi kcjê
– doty ch cza so wa pra kty ka uka zy wa³a bo wiem, ¿e
obo wi¹zuj¹ce li mi ty by³y ob cho dzo ne przy wy ko -
rzy sta niu ki l ku, b¹dŸ ki l ku na stu wp³at od cz³on -
ków ro dzi ny kan dy da ta.

Zlik wi do wa nie mo ¿ li wo œci do ko na nia
go tów ko wej wp³aty przez oso by fi zy cz ne
do kasy ko mi te tu wyborczego

Na le ¿y do pu œciæ mo ¿ li woœæ wp³at ana lo gi cz nie
do in nych ustaw wy bo r czych i usta wy o pa r tiach
po li ty cz nych – je dy nie cze kiem, prze le wem lub
kart¹ p³at nicz¹. W chwi li obe cnej kwo ty nie prze -
kra czaj¹ce dwu kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro -
dze nia za pra cê mog¹ byæ wp³aca ne go tówk¹ do
kasy ko mi te tu wy bo r cze go, co umo ¿ li wia wy stê po -
wa nie li cz nych nie pra wid³owo œci.

Wpro wa dze nie li mi tu fi nan so wa nia ka m pa nii
wy bo r czej przez pa r tie polityczne

Pre zy den cka ka m pa nia wy bo r cza zdo mi no wa -
na jest przez kan dy da tów desy g no wa nych przez
pa r tie po li ty cz ne. Rola pa r tii po le ga przy tym nie
ty l ko na wspa r ciu mery to ry cz nym, ale rów nie¿ fi -
nan so wym. W 2005 r. ka m pa nie wy bo r cze ki l ku
kandyda tów by³y fi nan so wa ne w ca³oœci przez par -
tiê po li tyczn¹. Taka pra kty ka mo¿e po wo do waæ
nie rów noœæ szans kan dy da tów nie za le ¿ nych – de -
fo r muj¹c pol ski sy stem po li ty cz ny.

Fi nan so wa nie ka m pa nii pre zy den c kich przez
pa r tie po li ty cz ne utrud nia rów nie¿ mo ¿ li woœæ rze -
te l nej kon tro li po cho dze nia œro d ków – po stro nie
przy cho dów wy stê pu je bo wiem ty l ko jed na
wp³ata od pa r tii po li ty cz nej. Pa r tia na to miast spra -
wo z da je siê na pod sta wie od rê b nych prze pi sów
(w in nym te r mi nie), a wiêc ewen tu a l ne nie pra -
wid³owo œci nie maj¹ wp³ywu na przy jê cie, b¹dŸ
odrzucenie sprawozdania komitetu wyborczego
w wy bo rach prezydenckich.

Po wy ¿sze czyn ni ki, a ta k ¿e po stu lat udzia³u
spo³ecz ne go w fi nan so wa niu ka m pa nii wy bo r czej
w wy bo rach pre zy den c kich wy ra ¿a nych oso bi -
stym fi nan so wym wspa r ciem uza sad nia po stu lat
wpro wa dze nia li mi tu wp³aty od pa r tii po li ty cz -
nej na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go kandydata na
prezydenta do wysokoœci 50% limitu wp³at.

Za kaz po zy ski wa nia œro d ków fi nan so wych
po dniu wy bo rów

Doty ch cza so we do œwia d cze nia z pre zy den c kich 
ka m pa nii wy bo r czych w 2000 i 2005 r. wska zuj¹ na 
mo ¿ li woœæ uzu pe³nia nia bi lan su fi nan so we go ju¿
po wy bo rach. Pro wa dzi to do wie lu nie pra wid³owo -
œci i pa to lo gii. Wpro wa dze nie za ka zu po zy ski wa -
nia œro d ków fi nan so wych po dniu wy bo rów umo -
¿ li wi ujed no li ce nie pra wa wy bo r cze go – w in nych
usta wach za kaz ten obo wi¹zuje (m.in. usta wa o wy -
bo rze do rad gmin, po wia tów i se j mi ków wo je -
wództw, a ta k ¿e w or dy na cji wy bo r czej do Se j mu
RP i do Se na tu RP).

2. Za gad nie nia zwi¹zane z wyda t ko wa niem œro d ków fi nan so wych w ra mach
pre zy den c kiej ka m pa nii wyborczej

Utwo rze nie ja s nej de fi ni cji pro wa dze nia
ka m pa nii wy bo r czej i agi ta cji wy bo r czej

Po zwo li na uni k niê cie pro ble mów wy ni ka -
j¹ 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

i ja ko ta kich nie wli cza nych do ko sztów pre zy denc -
kich ka m pa nii wy bo r czych. Umo ¿ li wi rów nie¿
jasn¹ kla sy fi ka cjê prawn¹ i pó Ÿ nie j sze egze k wo -
wa nie san kcji za pro wa dze nie ka m pa nii wy bo r -
czych w wy bo rach pre zy den c kich przez pa r tie
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po li ty cz ne (a wiêc pod mio ty inne ni¿ ko mi te ty
wy bo r cze).

Zwiê ksze nie li mi tu wy da t ków (ogó l ne go)

Po ziom wy da t ków na pre zy den c kie ka m pa nie
wy bo r cze roku 2000 i 2005 i ich ten den cja wzro -
sto wa wska zu je, ¿e ich ogó l ny li mit jest usta lo ny
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 za ni ¿a nia rze czy wi s tych ko sztów ka m pa nii
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 zwiê ksze nia li mi tu wy -
da t ków na ka m pa niê wy borcz¹ usta laj¹c j¹ na po -
zio mie 70 gro szy na ka ¿ de go wy bo r cê upra w -
nio ne go do g³oso wa nia (na dzieñ dzi sie j szy –
ok. 21 mln PLN). Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e obe c ny
tryb zmia ny li mi tu ze wzglê du na in fla cjê na
mocy roz porz¹dze nia wy da je siê byæ roz wi¹za -
niem tra f nym.

Wpro wa dze nie li mi tów wy da t ków zwi¹za nych
z re klam¹ ze w nêtrzn¹

Wy ni ka to z gro Ÿ ne go dla po zio mu pu b li cz nej
de ba ty kan dy da tów prze su niê cia g³ów ne go na ci -
sku na wi ze ru nek i qu a si-mar ke tin go we has³a,
a nie na pre zen ta cjê pogl¹dów na naj wa¿ nie j sze
spra wy Pa ñ stwa. Wy da t ki zwi¹zane z re klam¹ ze -
w nêtrzn¹ sta no wi³yby osobn¹ pod ka te go riê. Pro -
po no wa ny limit wy da t ków w tej pod ka te go rii obej -
mowa³by 50% kwo ty jak¹ ko mi te ty mog¹ obe c nie
prze zna czyæ na „ka m pa niê wy borcz¹ pro wa dzon¹
w fo r mach i na za sa dach w³aœci wych dla re kla -
my”. Zmia nê tak¹ na le ¿y rów nie¿ wpro wa dziæ
w in nych usta wach wy bo r czych (m.in. or dy na cja
wy bo r cza do Se j mu RP i do Se na tu RP).

Do da t ko wo na le ¿y wy ja œ niæ do tycz¹ce wy da t ków
ko mi te tów wy bo r czych sfo r mu³owa nie: na za sa -
dach w³aœci wych dla re kla my, któ re obe c nie bu dzi
w¹tpli wo œci in ter pre tacy jne.

3. Za gad nie nia zwi¹zane z kon trol¹ i roz li cza niem fi nan so wa nia ka m pa nii
wy bo r czych

Wpro wa dze nie wy mo gu z³o¿e nia przez
ko mi te ty wy bo r cze wstê p ne go spra wo z da nia
obe j muj¹cego Ÿród³a fi nan so wa nia kampanii
wyborczej

Spra wo z da nie ta kie by³oby sk³ada ne PKW na
ty dzieñ przed wy bo ra mi, a obe j mo wa³oby Ÿród³a
fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej – wp³aty do ko -
na ne na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go od chwi li jego 
po wsta nia do ós me go dnia przed dniem wy bo rów.
Spra wo z da nie by³oby na ty ch miast pub li ko wa ne
na stro nach in ter ne to wych PKW. Do da t ko we
spra wo z da nie – co nie zwy kle isto t ne – sk³ada ne
przed wy bo ra mi sta no wi³oby wa ¿ ny ele ment
spo³ecznej kon tro li fi nan so wa nia ka m pa nii wy bor -
czej. In sty tu cja ta mog³aby rów nie¿ po zy ty w nie
wp³yn¹æ na pro wa dze nie go spo dar ki fi nan so wej
przez ko mi te ty wy bo r cze, a ta k ¿e sta no wi³oby
wa¿n¹ wska zów kê po zwa laj¹c¹ na sku te cz niejsz¹
we ry fi ka cjê ko ñ co we go spra wo z da nia sk³ada ne go 
po wy bo rach.

Wy móg sk³ada nia oœwia d czeñ maj¹tko wych
przez wszy stkich kan dy da tów
na pre zy den ta

Obe c nie nie ma jed no li tej re gu la cji do tycz¹cej
sk³ada nia oœwia d czeñ przez kan dy da tów na sta no -
wi sko Pre zy den ta RP. Obo wi¹zek z³o¿e nia ta kich

oœwia d czeñ (na pod sta wie od rê b nych aktów pra w -
nych i oso b nych pro ce dur) do ty czy je dy nie czê œci
kandy da tów, z ra cji pe³nie nia okre œlo nych fun kcji
pu b li cz nych. Po stu lat ja w no œci fi nan so wa nia kam -
panii wy bo r czej (m.in. wzglê dy pre wen cy j ne)
uza sad nia pro po zy cjê wpro wa dze nia do usta wy
o wy bo rze Pre zy den ta RP jed no li tych za sad sk³a -
da nia oœwia d czeñ maj¹tko wych przez wszy s t -
kich kan dy da tów.

Bie¿¹ca kon tro la wy da t ków ko mi te tów
wy bo r czych spra wo wa na przez PKW

Stwo rze nie efe kty w nej pro ce du ry info r mo wa -
nia PKW przez oby wa te li  o za uwa ¿o nych nie pra -
wid³owo œciach i na du ¿y ciach w fi nan so wa niu ka m -
pa nii wy bo r czej przez ko mi te ty (rów nie¿ za po -
moc¹ na rzê dzi ele ktro ni cz nych np. poczt¹ ele ktro -
niczn¹). Umo ¿ li wi ona efe kty w ne gro ma dze nie in -
fo r ma cji, a ta k ¿e re a go wa nie na wy stê puj¹ce pa to -
lo gie „w cza sie rze czy wi stym”.

Roz wi¹za nie trud no œci inter preta cy j nych

PKW mo¿e udzie laæ wy ja œ nie nia wi¹¿¹ce, po -
zwa laj¹ce na sku teczn¹ in ter pre ta cjê prze pi sów
– mo ¿ na prze wi dzieæ tryb odwo³ania od nich do
S¹du Naj wy ¿sze go. Wy ja œ nie nia wi¹¿¹ce po zwa -
la³yby PKW re a go waæ na po ja wiaj¹ce siê pa to lo gie
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i pro ble my in ter pre tacy jne. Zwiê ksza³yby ta k ¿e
sta bi l noœæ pra wa wy bo r cze go i wzma c nia³y po zy -
cjê PKW jako g³ów ne go or ga nu odpo wie dzial ne go
za kon tro lê fi nan so wa nia po li ty ki.

Spre cy zo wa nie za dañ kon tro l nych PKW
oraz zmia na wzo ru spra wo z da nia 

Dzia³ania kon tro l ne ja kie po dej mu je PKW po -
win ny byæ mo ¿ li wie dok³ad nie spre cy zo wa ne
i wy szcze gól nio ne w usta wie. Na przyk³ad spra w -
dze nie czy w przed³o¿o nym spra wo z da niu uwz -
glê d nio no wszy stkie wy da t ki nie zbêd ne do pro wa -
dze nia ka m pa nii wy bo r czej ta kie jak ko szty te le fo -
nów, ko re spon den cji, or ga ni za cji spo t kañ wy bo r -
czych itp. (w ka m pa nii wy bo r czej w wy bo rach
pre zy den c kich w 2005 r. zda rza³y siê spra wo z da -
nia ko mi te tów, któ re nie uw z glêd nia³y np.
kosztów te le fo nów, a mimo to by³y przez PKW
akcep towane). Czy ko szty trans po rtu s¹ pro po r -
cjo nal ne do li cz by zade kla ro wa nych spo t kañ wy -
bo r czych. Rów nie¿ czy zade kla ro wa ne w spra wo -
z da niu ko szty ka m pa nii nie zo sta³y za ni ¿o ne
(w wy bo rach pre zy den c kich w 2005 r. de kla ro wa -
ne ko szty pro wa dzo nych z po dobn¹ in ten syw no œ -
ci¹ ka m pa nii nie któ rych kan dy da tów ró ¿ ni³y siê
czte ro kro t nie).

Ko nie cz ne jest rów nie¿ zna cz ne usz cze gó³o -
wie nie wzo ru spra wo z da nia oraz za kre su za wa r -
tych w nim informacji.

Okre œle nie dok³ad nych wy mo gów
do tycz¹cych za³¹czni ków ja kie maj¹ byæ
do³¹cza ne do spra wo z dañ wy bo r czych

Po stu lat do ty czy w szcze gó l no œci dok³ad nych
i jed no li tych wy ma gañ wzglê dem ko mi te tów wy -
bo r czych do tycz¹cych fa ktur, ra chun ków, umów,
tak, aby umo ¿ li wiæ pe³n¹ we ry fi ka cjê podanych
informacji.

Zmia na okre su na z³o¿e nie za strze ¿e nia
do spra wo z da nia fi nan so we go
przez or ga ni za cje spo³ecz ne

Kon strukcjê umo ¿ li wiaj¹c¹ spra wo wa nie kon -
tro li spo³ecz nej po przez sk³ada nie za strze ¿eñ do
spra wo z dañ fi nan so wych ko mi te tów wy bo r czych
na le¿y oce niæ bar dzo do brze. Jed na k ¿e obo wi¹ -
zuj¹cy sie dmio dnio wy te r min (od opub li ko wa nia)
na ich z³o¿e nie jak po ka zu je pra kty ka jest zde cy do -
wa nie zbyt kró t ki i przez to unie mo ¿ li wia w pe³ni
sku te cz ne wy ko ny wa nie fun kcji kon tro l nych.

Ko nie cz ne jest ujed no li ce nie te r mi nów we wszy -
stkich usta wach wy bo r czych – w usta wie o pa r tiach 
po li ty cz nych te r min ten wy no si 14 dni, ale ju¿ w or -
dy na cji wy bo r czej do Se j mu RP i do Se na tu RP –
tak jak w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP – 7 dni.
Inna pro ce du ra ob li cza nia te r mi nów wy stê pu je rów -
nie¿ w or dy na cji wy bo r czej do rad gmin, po wia tów
i sej mików wo je wództw.

Za pe w nie nie wspó³pra cy PKW z in ny mi
or ga na mi pa ñ stwo wy mi

Obo wi¹zek wspó³dzia³ania or ga nów pa ñ stwo -
wych z PKW po wi nien wy ni kaæ bez po œred nio z za -
pi sów w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP. Wa ¿ ne
jest rów nie¿ umie sz cze nie za pi sów no r muj¹cych
tak¹ wspó³pra cê rów nie¿ w in nych usta wach (np.
w or dy na cji po da t ko wej – no r muj¹c za sa dy wspó³ -
pracy z or ga na mi skar bo wy mi). Na le ¿y siê w tej
kwe stii wzo ro waæ na usta wie o NIK (np. o in sty tu -
cji kon tro le ra). Na le ¿y rów nie¿ wska zaæ mo ¿ li woœæ 
za wie ra nia umów o wspó³pra cy po miê dzy PKW
a in ny mi or ga na mi pa ñ stwa (wzo rem m.in. Sta nów
Zjed no czo nych). Po do b ne roz wi¹za nia na le ¿y wpro -
wadziæ do in nych ustaw wy bo r czych (m.in. usta wy
o pa r tiach po li ty cz nych).

Ure gu lo wa nie kwe stii wspó³pra cy bieg³ych
re wi den tów z PKW

Po stuluje siê utwo rze nie w stru ktu rze PKW ze -
spo³u re widen tów. Pro po zy cja ta wy ni ka z ne ga tyw -
nych do œwia d czeñ doty ch cza so wej wspó³pra cy
z bieg³ymi re wi den ta mi wy bie ra ny mi z zewn¹trz
i ni skiej ja ko œci ich pra cy. PKW po win na mieæ
w swo im ze spo le re wi den tów mog¹cych prze pro -
wa dziæ rów nie¿ kon tro lê je sz cze w tra kcie ka m pa -
nii wy bo r czej. Roz wi¹za nie ta kie na le ¿y rów nie¿
za sto so waæ w pro ce du rach kon tro li fi nan so wa nia
ka m pa nii wy bo r czych ure gu lo wa nych przez inne
usta wy wy bo r cze i usta wê o pa r tiach po li ty cz nych. 

Jako pro po zy cjê al te r na tywn¹ pro po nu je siê
wyod rê b nie nie nie wie l kiej gru py wyspe cjali zo -
wa nych ze w nê trz nych bieg³ych re wi den tów,
z któ rych us³ug ko rzy sta³aby re gu la r nie PKW.
Mo gli by oni np. od by waæ usta wi cz ne szko le nia
z za kre su przepisów prawa wy bo r cze go.

Obie pro po zy cje nie roze rwa l nie wi¹zaæ siê
musz¹ rów nie¿ z po stu la tem zwiê ksze nia œro d ków
fi nan so wych ja kie na obs³ugê przez re wi den tów
otrzy mu je PKW. Obe c nie œro d ki te s¹ nie wy sta r -
czaj¹ce.
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Przed³u¿e nie te r mi nu kon tro li przez bieg³ych
re wi den tów, je ¿e li spra wo z da nia budz¹
szcze gó l ne w¹tpliwoœci

Szty w ne te r mi ny prze wi dzia ne w usta wie o wy -
bo rze Pre zy den ta RP po win ny zo staæ uela sty cz nio -
ne – mog¹ one bo wiem w pe w nych przy pa d kach
(skom pli ko wa ne spra wy, w któ rych ko nie cz na jest
po moc in nych or ga nów, eks per ty zy, opi nie pra w ne)
unie mo ¿ li wiaæ rze teln¹ kon tro lê spra wo z dañ wy bo r -
czych szcze gó l nie w oko li cz no œciach, któ re wy ma -
gaj¹ do da t ko wych „eks per tyz i opi nii”. Mo ¿ li woœæ
przed³u¿e nia cza su kon tro li po win na zo staæ jed nak
rów no cze œ nie ogra ni czo na te r mi na mi ma ksy mal ny -
mi, któ rych nie wol no prze kra czaæ. Po do b ne roz -
wi¹za nie na le ¿y wpro wa dziæ rów nie¿ w in nych re -
gu la cjach np. w usta wie o pa r tiach po li ty cz nych.

Wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci przy jê cia
spra wo z da nia fi nan so we go ko mi te tu
ze wska za niem uchy bie nia

Obe c nie PKW ma mo ¿ li woœæ je dy nie od rzu ciæ,
b¹dŸ przyj¹æ spra wo z da nie ko mi te tu wy bo r cze go.
Jest to roz wi¹za nie utrud niaj¹ce ucz ciw¹ i ade k watn¹
oce nê.  Ko nie cz ne jest wpro wa dze nie do da t ko wych
ka te go rii oce ny w opa r ciu o okre œlo ne przes³anki
(np. przy jê cie spra wo z da nia ze wska za niem uchy bie -
nia – co sto so wa ne jest w in nych usta wach wy bo r -
czych i usta wie o pa r tiach po li ty cz nych).

Wpro wa dze nie  pa kie tu roz wi¹zañ,
któ re zwiê kszaj¹  odpo wie dzia l noœæ
pe³no mo c ni ka fi nan so we go

Ko nie cz ne jest wpro wa dze nie 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 ¿ li wi
to re a l ne prze ciw dzia³anie za cho wa niom, któ re
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 li -
cz nych przes³uchañ pe³no mo c ni ków fi nan so -
wych do tycz¹cych z³o¿o nych przez nich spra woz -
dañ (w obe cno œci me diów, przed sta wi cie li in -
nych ko mi te tów wy bo r czych).

Ure gu lo wa nie odpo wie dzial no œci ko mi te tu
wy bo r cze go za zobowi¹zania

Ko mi tet taki nie móg³by siê roz wi¹zaæ a¿ do
mo men tu ure gu lo wa nia wszy stkich zo bo wi¹zañ
lub zo bo wi¹za nia ta kie prze cho dzi³yby so li da r nie
na kan dy da ta i pe³no mo c ni ka fi nan so we go ko mi -
te tu. Obe c nie po stê po wa nia s¹dowe po roz wi¹za -
niu komitetu s¹ praktycznie niemo¿liwe.

Do da t ko wo na le ¿y za sta no wiæ siê nad mo¿ li -
wo œcia mi wpro wa dze nia ele men tów odpo wie -
dzial no œci fi nan so wej za zo bo wi¹za nia ko mi te -
tu przez pa r tiê po li tyczn¹, któ ra wspo mog³a
komitet – do wysokoœci wp³aty.

Dzia³ania edu ka cy j ne PKW

Wie dza o sta nie pra wnym i za sa dach pro wa -
dze nia go spo dar ki fi nan so wej ko mi te tu wy bo r cze -
go w ka m pa nii pre zy den c kiej jest wœród pe³no moc -
ni ków fi nan so wych bar dzo nie wie l ka. Mo¿e to
wp³ywaæ na wy stê po wa nie nie pra wid³owo œci
i b³êdów. Wy da je siê ce lo wym na³o¿e nie na PKW
obo wi¹zku orga ni zo wa nia szko leñ dla pe³no moc -
ni ków fi nan so wych, a ta k ¿e opra co wa nie przed
ka ¿ dy mi wy bo ra mi pod rê cz ni ka.
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Na pod sta wie wy ników prac ba da w czych w ra mach pro je ktu „Mo ni to ring fi nan so wa nia pre zy den c kiej
ka m pa nii wy bo r czej” rea lizo wa ne go przez Fun dacjê im. Ste fa na Ba to re go i In sty tut Spraw Pu b li cz nych

opra co wa³: Ja ros³aw Zbie ra nek

Kon su l ta cja mery to ry cz na: Ma r cin Wa le cki, Gra ¿y na Ko pi ñ ska, Adam Sa wi cki, Ja cek Ku cha r czyk

Wiêcej informacji:

Adam Sa wi cki
Pro gram Prze ciw Ko ru pcji

Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go
tel. 022 536 02 07 

e- ma il: asa wi cki@ba to ry.org.pl

Ja ros³aw Zbie ra nek
Pro gram Oby wa tel i Pra wo
In sty tut Spraw Pu b li cz nych

tel. 022 556 42 73
e- ma il: ja ro s law.zbie ra nek@isp.org.pl

Adres: Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go
ul. Sapie¿yñska 10a, 00-215 Warszawa
tel. 022 536 02 00, fax 022 536 02 20

e-mail: batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Adres: Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

tel. 022 556 42 60, fax 022 556 42 62
e-mail: isp@isp.org.pl, www.isp.org.pl


