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1. Wstêp
Od kilku lat polska opinia spo³eczna jest przeœwiadczona, ¿e ¿ycie publiczne
powa¿nie ska¿one jest korupcj¹. W badaniu OBOP-u z 2003 r. 68% respondentów uwa¿a³o, ¿e korupcja wystêpuje w Polsce bardzo czêsto, a tylko 3%, ¿e
rzadko. Od 2000 r. CBOS na zlecenie Programu Przeciw Korupcji Fundacji
im. Stefana Batorego przeprowadza co roku badanie opinii publicznej. Za
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, w których korupcja wystêpuje najczêœciej, niezmiennie uznawane s¹: polityka (dzia³acze partyjni, radni, pos³owie, senatorowie), s³u¿ba zdrowia, urzêdy centralne oraz s¹dy i prokuratura. Szczególny
niepokój opinii publicznej budzi finansowanie polityki1, jako Ÿród³o potencjalnych patologii. Dlatego organizacje pozarz¹dowe, media, politolodzy, a przede wszystkim wyborcy maj¹ prawo do pe³nej informacji o tym, kto finansuje
polsk¹ politykê, kto za ni¹ stoi i jakiego rodzaju zobowi¹zania z tym wsparciem siê wi¹¿¹. Kontrola spo³eczna dotyczy nie tylko pieniêdzy publicznych,
ale tak¿e finansowania polityki i wyborów z pieniêdzy prywatnych, a co za
tym idzie – zobowi¹zañ, jakie politycy zaci¹gaj¹ w stosunku do ró¿nych grup
interesów.
Wybory prezydenckie w 2000 r., a zw³aszcza ujawnione przez media i Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ nieprawid³owoœci pokaza³y, ¿e w Polsce istnieje
potrzeba przejœcia od dzia³añ informacyjnych do regularnego monitoringu,
a zw³aszcza monitoringu finansowania kampanii wyborczych.
Od kilku lat obowi¹zuj¹ w Polsce doœæ rygorystyczne regu³y dotycz¹ce finansowania kampanii wyborczych. Niestety, najmniej dopracowane, zawieraj¹ce wiele dwuznacznych rozwi¹zañ pozostaj¹ zasady finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Reguluj¹ je nastêpuj¹ce przepisy prawne:
1) Ustawa z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególnoœci przepisy art. 40a, dotycz¹ce wy³¹cznego prawa komitetu wyborczego do prowadzenia kampanii wyborczej, i rozdzia³u
12 „Finansowanie wyborów”, dotycz¹ce Ÿróde³ i zasad pozyskiwania
1
Badania CBOS: „Aktualne problemy i wydarzenia” (nr 122), 29.06–4.07.2000 i „Aktualne problemy i wydarzenia” (nr 130), 2–5.03.2001.
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przychodów, dokonywania wydatków i prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety wyborcze, oraz obowi¹zku przed³o¿enia Pañstwowej
Komisji Wyborczej sprawozdania komitetu wyborczego.
2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, a w szczególnoœci rozdzia³ 4 „Finanse i finansowanie partii politycznych”, dotycz¹cy
tworzenia i funkcjonowania Funduszu Wyborczego partii, a tak¿e sposobu
finansowania udzia³u partii w wyborach prezydenckich.
3) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie okreœlenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegó³owego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów za³¹czonych
do sprawozdania.
4) Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, w zwi¹zku z art.
87 ustawy o wyborze Prezydenta RP.
W debacie publicznej i wœród ekspertów przewa¿a opinia, ¿e regulacje te s¹
w znacznym stopniu niedoskona³e, a wybory prezydenckie w du¿ej mierze nadal s¹ finansowane w sposób niejawny i sprzyjaj¹cy korupcji. W zwi¹zku
z tym Fundacja im. Stefana Batorego we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych, wspierane przez wolontariuszy z organizacji obywatelskich, podjê³y siê przeprowadzenia pierwszego w Polsce monitoringu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ tych dzia³añ, zaproponowano wspó³pracê partnerom reprezentuj¹cym zarówno sektor pozarz¹dowy, jak i instytucje pañstwowe – Pañstwowej Komisji Wyborczej
i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji – oraz prywatne – Domowi Mediowemu Media Direction OMD.
Przeprowadzony przez organizacje pozarz¹dowe monitoring stanowi³ uzupe³nienie kontroli sprawowanej przez PKW oraz media i umo¿liwi³ nie tylko
zweryfikowanie legalnoœci finansów wyborczych, ale – jak s¹dzimy – sta³ siê
tak¿e skutecznym dzia³aniem profilaktycznym, ograniczaj¹cym poziom korupcji politycznej. Sztaby wyborcze, maj¹c œwiadomoœæ od pocz¹tku trwania
kampanii, ¿e kontrolowane s¹ nie tylko przez PKW i dziennikarzy, ale tak¿e
organizacje pozarz¹dowe, musia³y uwa¿niej ni¿ w poprzednich latach prowadziæ swoj¹ politykê finansow¹.
W ramach projektu przygotowano dwa raporty cz¹stkowe2. Raport z pierwszej czêœci monitoringu zosta³ opublikowany w paŸdzierniku 2005 – jeszcze
przed II tur¹ wyborów. Analizowa³ on przede wszystkim wydatki komitetów
wyborczych bior¹cych udzia³ w pierwszej turze wyborów prezydenckich,
w okresie od marca do wrzeœnia 2005, wskazuj¹c na przypadki naruszenia
i obchodzenia obowi¹zuj¹cych przepisów b¹dŸ podejrzenia przekroczenia limitów wydatków wyborczych. Przedstawi³ tak¿e przypadki nielegalnego fi2
Pierwszy i drugi raport cz¹stkowy s¹ dostêpne na stronie internetowej projektu
www.prezydent2005.org.pl.
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nansowania kampanii ze œrodków publicznych. Drugi raport, opublikowany
w grudniu 2005, by³ uzupe³nieniem raportu z pierwszej czêœci monitoringu
o dane za okres od wrzeœnia do paŸdziernika 2005, jak równie¿ o wydatki na
kampaniê internetow¹, transport, wynagrodzenie, prowadzenie sztabów wyborczych i inne wydatki poczynione w dwóch turach wyborów.
Oba raporty wykaza³y, ¿e w Polsce powa¿nym problemem pozostaje brak
przejrzystoœci finansowania ¿ycia publicznego i ³amanie obowi¹zuj¹cych
ograniczeñ, dotycz¹cych wydatków wyborczych. S¹ to nieprawid³owoœci bardzo powa¿ne, przyczyniaj¹ce siê m.in. do rosn¹cego rozczarowania wyborców elitami politycznymi i spadku aktywnoœci obywatelskiej, wyra¿aj¹cej siê
tak¿e nisk¹ frekwencj¹ wyborcz¹.
Ostatnie wydarzenia na Litwie i Ukrainie3 – pilnie obserwowane przez opiniê publiczn¹ w Polsce – udowodni³y, ¿e ci kandydaci w wyborach prezydenckich, których kampanie finansowane s¹ z niejasnych Ÿróde³, mog¹ byæ ³atwo
manipulowani przez swoich mniej lub bardziej ukrytych sponsorów. Widzimy, jak istotna dla ograniczenia mo¿liwoœci wyst¹pienia korupcji politycznej
jest przejrzystoœæ finansowania kampanii wyborczych. Partie i ich kandydaci,
przyjmuj¹c – czêsto w sposób niejawny – znacz¹ce darowizny od grup nacisku
czy firm, zaci¹gaj¹ zobowi¹zania, które w trakcie trwania kadencji musz¹
sp³acaæ. W rezultacie politycy tworz¹ prawo b¹dŸ wydaj¹ decyzje faworyzuj¹ce darczyñców – kosztem ca³ego spo³eczeñstwa.
Nieprawid³owoœci w finansowaniu kampanii wyborczych mog¹ przyj¹æ
nastêpuj¹ce formy:
l Przyjmowanie dotacji o korupcyjnym charakterze – komitety lub kandydaci otrzymuj¹ œrodki na kampaniê w zamian za przychylne traktowanie, wydawanie korzystnych decyzji i udzielanie poufnych informacji grupom interesów.
l Sprzeniewierzenie œrodków pañstwowych i administracji publicznej na
cele wyborcze przez kandydatów lub partie.
l Przekraczanie limitów dotycz¹cych wysokoœci darowizn, jak i wydatków
wyborczych.
l Ukrywanie prawdziwych darczyñców przez podstawione osoby b¹dŸ firmy.
l Sk³adanie sfa³szowanych sprawozdañ wyborczych w celu uzyskania zwiêkszonej dotacji bud¿etowej.
l Przekupywanie wyborców i urzêdników komisji wyborczych.
Wszystkie formy korupcyjnego finansowania bezpoœrednio lub poœrednio
szkodz¹ interesowi publicznemu, poniewa¿ wp³ywaj¹ na wynik wyborów
albo prowadz¹ do podejmowania decyzji politycznych, które zaspokajaj¹
w¹skie interesy grupowe b¹dŸ marnotrawi¹ œrodki publiczne.
3

Prezydent Litwy zosta³ usuniêty ze stanowiska m.in. w wyniku oskar¿enia o korupcyjne
finansowanie kampanii wyborczej, zaœ wybory prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku by³y
w du¿ym stopniu finansowane przez oligarchów i z nadu¿ywanych œrodków publicznych.
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1.1. Cele monitoringu
Celem monitoringu by³o przede wszystkim poinformowanie opinii publicznej
o przypadkach ³amania obowi¹zuj¹cych przepisów, jak i wskazanie na nowe
zagro¿enia korupcyjne oraz przygotowanie propozycji zmian prawnych,
maj¹cych na celu zwiêkszenie przejrzystoœci finansowania wyborów. Im bardziej przejrzysty jest system finansowania polityki, tym mniej jest on podatny
na korupcjê, dlatego te¿ promowanie przejrzystoœci by³o naszym g³ównym zadaniem.
Jak wspomniano powy¿ej, monitoring mia³ równie¿ s³u¿yæ poparciu reform obowi¹zuj¹cego prawa i zmian w praktyce jego stosowania. Jest to mo¿liwe poprzez: 1) sprawdzenie skutecznoœci przepisów ustawy o wyborze prezydenta, zabezpieczaj¹cych przed praktykami korupcyjnymi oraz wypracowanie rekomendacji dotycz¹cych lepszych rozwi¹zañ legislacyjnych, 2) poszukiwanie dowodów jednostkowych przypadków korupcji, 3) zwiêkszenie
przejrzystoœci i stworzenie presji spo³ecznej, s³u¿¹cej eliminacji w¹tpliwych
Ÿróde³ finansowania. Zespó³ monitoruj¹cy postawi³ sobie tak¿e dodatkowe zadania:
– wypracowanie metod przystosowanych do polskich warunków, umo¿liwiaj¹cych obywatelski nadzór nad finansowaniem kampanii wyborczych,
– upowszechnienie praktyki obywatelskiego nadzoru nad partiami politycznymi i uœwiadomienie politykom i partiom politycznym, ¿e ich dzia³alnoœæ
podlega ocenie przedstawicieli spo³eczeñstwa obywatelskiego,
– wzmocnienie idei partnerstwa miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi w dzia³aniach na rzecz zwiêkszenia jawnoœci ¿ycia publicznego i przeciwdzia³ania korupcji politycznej w Polsce.
Powo³uj¹c i szkol¹c lokalne zespo³y obywatelskie, upowszechniono na poziomie lokalnym ideê i metody kontroli finansowania polityki, które nastêpnie
bêd¹ wykorzystywane w trakcie jesiennych wyborów samorz¹dowych
w 2006 r. W d³u¿szej perspektywie organizacje pozarz¹dowe – zarówno
dzia³aj¹ce na poziomie ogólnopolskim, jak regionalnym i lokalnym – przyczyni¹ siê do spopularyzowania praktyki obywatelskiego nadzoru nad instytucjami publicznymi, w tym nad finansowaniem partii politycznych. Politycy poddani takiemu nadzorowi bêd¹ mieli wiêksz¹ œwiadomoœæ tego, ¿e ich dzia³ania
s¹ kontrolowane i oceniane przez organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego
i wyborców. Bêdzie mia³o to znaczenie prewencyjne.

1.2. Struktura raportu
Niniejszy raport, przedstawiaj¹cy analizê sprawozdañ wyborczych i materia³ów
zebranych w trakcie trwania prezydenckiej kampanii wyborczej, zawiera trzy
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rozdzia³y tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy dochodów komitetów wyborczych. W ramach monitoringu skontrolowano rzetelnoœæ sprawozdañ wyborczych przedstawionych przez komitety wyborcze Pañstwowej Komisji Wyborczej – poprzez weryfikacjê dokumentów poszczególnych donatorów, sprawdzenie, czy komitet wyborczy korzysta³ ze zbiórek publicznych, kredytów i po¿yczek, jak równie¿ znacznych wp³at od osób fizycznych i prawnych. Informacje
na temat dochodów zosta³y tak¿e wykorzystane do weryfikacji wydatków. Jeœli
monitoring wykaza³, ¿e wydatki znacznie przekracza³y deklarowane wp³ywy,
by³a to jasna wskazówka, ¿e komitety wyborcze ukrywa³y faktyczne przychody
lub nie rejestrowa³y ich rzetelnie. W zwi¹zku z równoczesnym prowadzeniem
kampanii parlamentarnej i prezydenckiej analizowaliœmy, czy mia³y miejsce
dzia³ania polegaj¹ce na przerzucaniu wydatków z kampanii prezydenckiej do
kosztów kampanii parlamentarnej. W pierwszym rozdziale omówiono tak¿e
przypadki wykorzystywania przez komitety wyborcze lub samych kandydatów
œrodków administracyjnych i instytucji publicznych (np. spó³ek Skarbu Pañstwa) do prowadzenia kampanii wyborczej. Zespó³ monitoruj¹cy obserwowa³
zarówno dzia³ania kampanijne osób publicznych, jak i zaanga¿owanie w pracê
sztabów wyborczych urzêdników i pracowników biur poselskich.
Drugi rozdzia³ zosta³ poœwiêcony analizie wydatków wyborczych. Monitorowanie g³ównych form reklamy wyborczej dostarczy³o danych, które pozwoli³y oceniæ rzetelnoœæ sprawozdañ wyborczych poszczególnych komitetów. Przede wszystkim, monitoring wykaza³ wysokie prawdopodobieñstwo
przekraczania limitów wydatków wyborczych i nie ewidencjonowania wszystkich transakcji w sprawozdaniach wyborczych. Opisane praktyki czêsto narusza³y obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Trzeci rozdzia³ zawiera analizê roli i dzia³añ podejmowanych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Ze wzglêdu na specjaln¹ funkcjê PKW, jako
g³ównego organu nadzoru nad przebiegiem wyborów, poddano ocenie dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Komisji. Maj¹c na uwadze ograniczenia, wynikaj¹ce ze
s³aboœci obowi¹zuj¹cego prawa, pozytywnie oceniono wiêkszoœæ kroków
podjêtych przez PKW, ale wskazano te¿ na nowe wyzwania, z którymi instytucja ta bêdzie musia³a siê zmierzyæ. Ze wzglêdu na kluczow¹ rolê, jak¹ odgrywa PKW w publicznej kontroli finansowania polityki w Polsce, konieczne wydaj¹ siê reformy, których wprowadzenie umo¿liwi³oby podejmowanie bardziej efektywnych dzia³añ przez Komisjê i organy œcigania.
Do opracowania do³¹czone s¹ tak¿e liczne aneksy, zawieraj¹ce szczegó³owe informacje na temat przypadków wspó³finansowania kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, dane dotycz¹ce reklam i spotkañ wyborczych, jak
równie¿ przygotowane przez zespó³ monitoruj¹cy apele i zastrze¿enia do sprawozdañ. Aneksy zawieraj¹ tak¿e czêœci ogólne sprawozdañ wyborczych kilku
komitetów wyborczych, wyci¹g z ustawy o wyborze Prezydenta RP i wykresy
ilustruj¹ce wp³ywy i wydatki wybranych komitetów wyborczych.
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1.3. Metodologia monitoringu
Dla niniejszego opracowania, a przede wszystkim realizacji projektu, finanse
kampanii wyborczej zosta³y zdefiniowane jako œrodki pozyskane i wydane
przez komitety wyborcze, partie polityczne i inne podmioty na potrzeby kampanii wyborczej. Uznano, ¿e do finansów kampanii trzeba tak¿e dodaæ œrodki
publiczne, które kandydaci i komitety wyborcze czerpi¹ z bud¿etów instytucji
publicznych na reklamê polityczn¹ i udzia³ w wyborach4.
Jak ju¿ wspomniano, ca³oœciowy, metodyczny monitoring finansowania
kampanii wyborczej by³ przeprowadzony w Polsce po raz pierwszy. Do tej
pory powstawa³y wy³¹cznie analizy naukowe5, a brakowa³o analiz empirycznych, opartych na du¿ej liczbie danych. Dla przeprowadzenia monitoringu kampanii 2005 pos³u¿ono siê metodologi¹ sprawdzon¹ w kilku krajach (m.in.
£otwa, Rumunia, S³owacja i Ukraina), a opisan¹ szczegó³owo w podrêczniku
Monitoring Election Campaign Finance, opracowanym przez Open Society
Justice Initiative6. Metodologia ta zosta³a zaadaptowana do obowi¹zuj¹cych
w Polsce regulacji prawnych i specyfiki naszych kampanii wyborczych.
Mimo ¿e w roku 2005 odbywa³y siê równoczeœnie wybory parlamentarne
i prezydenckie, zespó³ monitoruj¹cy podj¹³ decyzjê o monitorowaniu wy³¹cznie
kampanii prezydenckiej. Podyktowane to zosta³o nastêpuj¹cymi wzglêdami:
– Przepisy prezydenckiej ordynacji wyborczej by³y nowelizowane jako pierwsze (w 1999 r.) i maj¹ najmniej zabezpieczeñ przed nadu¿yciami, a co za
tym idzie – wyst¹pieniem korupcji politycznej. Na przyk³ad: firmy prywatne mog¹ byæ darczyñcami komitetów wyborczych, mo¿liwe s¹ znaczne
wp³aty anonimowe poprzez wykupywanie tzw. cegie³ek, a tak¿e brakuje
efektywnych sankcji za ³amanie przepisów dotycz¹cych sposobu finansowania komitetu.
– W trakcie kampanii prezydenckich w 1995 i 2000 r. dochodzi³o do licznych patologii, takich jak: fikcyjne darowizny, przekraczanie limitów
wp³at i wydatków na kampanie, finansowanie komitetów przez spó³ki
Skarbu Pañstwa i instytucje publiczne, wykorzystywanie zasobów instytucji publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej oraz sk³adanie niepe³nych b¹dŸ sfa³szowanych sprawozdañ wyborczych.
4
Przeprowadzony w pañstwach s¹siedzkich monitoring wykaza³, ¿e wykorzystywanie lub
nadu¿ywanie œrodków publicznych w kampaniach wyborczych jest powa¿n¹ bol¹czk¹, przede
wszystkim w krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹.
5
Artur £awniczak, Finansowanie partii politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2001; Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie polityczne, red. Marcin Walecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000; Kulisy finansowania polityki, red. Marcin Walecki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
6
Monitoring Election Campaign Finance, Open Society Justice Initiative, Budapest 2004,
www.osji.org. Przet³umaczone fragmenty tego podrêcznika znajduj¹ siê na stronie projektu
www.prezydent2005.org.pl.
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– Monitoring finansowania kampanii wyborczej mia³ byæ prowadzony przy
udziale organizacji obywatelskich. Uznano, ¿e to w³aœnie kampania prezydencka, w której bierze udzia³ kilkunastu, a nie kilkadziesi¹t tysiêcy kandydatów jest mniej skomplikowana i ³atwiejsza do skontrolowania. Monitoring wyborów prezydenckich mia³ wiêc du¿o wiêksze szanse powodzenia
ni¿ monitoring wyborów parlamentarnych. Ponadto, po zdobyciu doœwiadczeñ w monitoringu, maj¹c grupê ju¿ przeszkolonych osób, mo¿na bêdzie
przeprowadziæ monitoring znacznie bardziej skomplikowanych pod tym
wzglêdem wyborów samorz¹dowych, które odbêd¹ siê w 2006 r.
– Przy generalnie niskiej frekwencji wyborczej, najwiêkszy procent obywateli (ponad 50%) bierze udzia³ w wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie ciesz¹ siê wiêc najwiêkszym zainteresowaniem Polaków.
Ze wzglêdu na ograniczenia czasowe i organizacyjne (kilkuosobowy zespó³ koordynuj¹cy), monitoring musia³ zostaæ ograniczony nie tylko do kampanii prezydenckiej, ale tak¿e do stosunkowo w¹skiej grupy kandydatów.
W rezultacie skoncentrowano siê na najwa¿niejszych z punktu widzenia poparcia spo³ecznego kandydatach, jak równie¿ wziêto pod uwagê kandydatów
z powa¿nym zapleczem finansowym7. Nale¿y podkreœliæ, ¿e monitoring wyborów 2005 prowadzony by³ kompleksowo na dwóch poziomach: ogólnokrajowym (we wspó³pracy z instytucjami publicznymi i wyspecjalizowanymi firmami reklamowymi, co zapewnia³o profesjonalizm dzia³añ) oraz lokalnym
(we wspó³pracy z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi, co pozwoli³o,
z jednej strony, na uzupe³nienie danych zebranych na poziomie krajowym,
z drugiej – s³u¿y³o upowszechnieniu praktyki obywatelskiego nadzoru).
Na szczeblu centralnym monitoring przeprowadzony zosta³ przez pracowników Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego oraz Dom
Mediowy Media Direction OMD, który wspomaga³ projekt na zasadzie pro
publico bono (bezp³atnie).
Istotnym elementem realizacji projektu by³o nawi¹zanie wspó³pracy z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹ – instytucj¹ pañstwow¹ odpowiedzialn¹ za przeprowadzenie wyborów, w tym ocenê sprawozdañ sk³adanych przez komitety
wyborcze. Przedstawiciel PKW uczestniczy³ m.in. w konferencji otwieraj¹cej
projekt i w szkoleniu dla lokalnych zespo³ów monitoruj¹cych.
W realizacji bardziej z³o¿onych metodologiczne aspektów monitoringu, takich jak pozyskiwanie i weryfikacja danych, wspó³pracowano z profesjonalnymi firmami. Szczególnie istotne okaza³o siê wsparcie udzielone przez Dom
Mediowy Media Direction, dziêki któremu mo¿liwy by³ monitoring wydatków komitetów wyborczych na p³atn¹ reklamê na plakatach, w radio, telewizji, kinach i w prasie.
7

W zwi¹zku z tym monitoringiem objêto kampaniê Henryki Bochniarz, Marka Borowskiego, W³odzimierza Cimoszewicza, Macieja Giertycha, Lecha Kaczyñskiego, Andrzeja Leppera
i Donalda Tuska.
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Przedstawiciel Programu Przeciw Korupcji odby³ spotkania z pe³nomocnikami finansowymi sztabów g³ównych kandydatów, jak równie¿ wys³a³ dziesi¹tki oficjalnych pism do pe³nomocników finansowych, firm reklamowych,
wierzycieli komitetów wyborczych oraz Pañstwowej Komisji Wyborczej
z proœb¹ o szczegó³owe informacje i wyjaœnienia.
Monitorowanie kampanii na szczeblu lokalnym prowadzi³a grupa ok. 50
wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni, a nastêpnie utworzyli kilkuosobowe grupy monitoruj¹ce w swoich miejscowoœciach (wykaz tych osób zawiera
Aneks 1). W wiêkszoœci województw dzia³a³o od jednego do trzech zespo³ów
monitoruj¹cych. Do pracy w zespo³ach zaproszono cz³onków Lokalnych Grup
Obywatelskich, absolwentów Szko³y Liderów prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szko³a Liderów” i Szko³y Praw Cz³owieka prowadzonej przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka, oraz przedstawicieli innych organizacji lokalnych zainteresowanych udzia³em w projekcie. Lokalne zespo³y monitoruj¹ce prowadzi³y monitoring w formie obserwacji uczestnicz¹cej podczas
spotkañ wyborczych. Ich cz³onkowie odbywali te¿ rozmowy z przedstawicielami regionalnych sztabów wyborczych oraz przysy³ali raporty z obserwacji
reklamy zewnêtrznej i wysy³ki bezadresowej.
Pierwszy etap realizacji projektu przebiega³ przed i w czasie trwania prezydenckiej kampanii wyborczej. Monitoring obejmowa³:
– wydatki komitetów wyborczych na reklamê – zwracano uwagê na p³atn¹
reklamê w ogólnopolskich mediach (radio, telewizja, prasa) oraz na billboardach; wydatki na organizacjê spotkañ z wyborcami (monitoring w formie
obserwacji); wydatki na wysy³kê druków bezadresowych, produkcjê folderów, reklamê internetow¹ itp.,
– organizowanie zbiórek publicznych,
– wykorzystywanie funkcji publicznych i bud¿etów instytucji publicznych
do prowadzenia kampanii wyborczej – obserwowanie dzia³añ osób publicznych w czasie trwania kampanii, a zw³aszcza ich kontaktów i zaanga¿owania w pracê centralnych i lokalnych sztabów wyborczych.
Drugi etap monitoringu, przeprowadzony po wyborach, polega³ przede
wszystkim na analizie sprawozdañ wyborczych sk³adanych Pañstwowej Komisji Wyborczej przez komitety wyborcze. Dokonano tak¿e porównania
wniosków z pierwszego etapu monitoringu i zgromadzonych danych z danymi
przedstawionymi w oficjalnych sprawozdaniach komitetów wyborczych. Ze
wzglêdu na bardzo krótki ustawowy termin sk³adania zastrze¿eñ (7 dni), Program Przeciw Korupcji po zweryfikowaniu kilkuset dokumentów z³o¿y³ zastrze¿enia do sprawozdañ wyborczych jedynie 4 kandydatów na prezydenta
RP: W³odzimierza Cimoszewicza, Lecha Kaczyñskiego, Andrzeja Leppera
i Donalda Tuska (patrz Aneks 2).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e do udanej realizacji projektu przyczyni³o siê zainteresowanie i zaanga¿owanie mediów, otwartoœæ na wspó³pracê przedstawi-
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cieli wiêkszoœci komitetów wyborczych oraz klimat spo³eczny, sprzyjaj¹cy
dzia³aniom na rzecz przejrzystoœci ¿ycia publicznego. Obszerne relacje w mediach z prac parlamentarnych komisji œledczych w miesi¹cach poprzedzaj¹cych wybory w 2005 r. upowszechni³y wiedzê na temat korupcji politycznej.
Opinia publiczna domaga³a siê w zwi¹zku z tym skutecznych dzia³añ w celu
wyeliminowania tych patologii. Trudno przeceniæ tak¿e fakt gotowoœci Pañstwowej Komisji Wyborczej do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Etapy realizacji projektu monitorowania kampanii
Prace przygotowawcze
Zapoznanie siê z dotychczasowymi badaniami na temat finansowania polityki
w Polsce i na œwiecie.
Diagnoza potencjalnych zagro¿eñ korupcyjnych.
Opracowanie metodologii
Opracowanie zasad monitoringu wyborów na poziomie lokalnym i centralnym.
Rekrutacja wolontariuszy do udzia³ u w projekcie.
Wdro¿enie projektu
Konferencja otwieraj¹ca projekt – czerwiec 2005 – przedstawienie za³o¿eñ projektu.
Szkolenia dla wolontariuszy bior¹cych udzia³ w monitoringu na poziomie lokalnym.
Apel do komitetów wyborczych o niewykorzystywanie „cegie³ek”.
Monitoring dzia³añ kampanijnych na poziomie
lokalnym – uczestnictwo w spotkaniach
wyborczych, rozmowy z przedstawicielami
lokalnych sztabów, obserwacja kampanii
reklamowej.

Monitoring dzia³añ kampanijnych na poziomie
centralnym – rozmowy z pe³nomocnikami
finansowymi sztabów, zbieranie danych
dotycz¹cych zakupu reklam.

Podsumowanie dzia³añ przeprowadzonych w ramach monitoringu pierwszej tury wyborów
i przedstawienie pierwszych wniosków – konferencja prasowa 14 paŸdziernika 2005 r.
Podsumowanie dzia³añ przeprowadzonych w ramach monitoringu drugiej tury wyborów
i przedstawienie wniosków – konferencja prasowa 13 grudnia 2005 r.
Analiza sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych z³o¿onych
Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Porównanie wyników monitoringu z danymi przedstawionymi przez komitety wyborcze.
Przed³o¿enie Pañstwowej Komisji Wyborczej zastrze¿eñ do sprawozdañ
wyborczych.
Podsumowanie ca³oœci projektu monitoringu – rozpowszechnienie rezultatów,
przedstawienie wniosków i rekomendacji.
Konferencja przedstawiaj¹ca raport – 19 maja 2006 r.
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Przeprowadzone w ramach monitoringu dzia³ania potwierdzi³y, ¿e w finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej dopuszczono siê zarówno drobnych potkniêæ, jak i powa¿nych naruszeñ. Nieprawid³owoœci te zosta³y omówione w dalszej czêœci opracowania.
Niniejszy raport wraz z rekomendacjami zostanie przekazany wszystkim
klubom parlamentarnym wraz z zapytaniem, czy s¹ gotowe znowelizowaæ
ustawê z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Zespó³ monitoruj¹cy wyra¿a nadziejê, ¿e konstruktywna dyskusja
nad raportem przyczyni siê do wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, aby na trwa³e zmieniæ prawne podstawy i praktykê finansowania kampanii, wzmacniaj¹c przejrzystoœæ i czystoœæ ¿ycia publicznego.

2. G³ówne wnioski i rekomendacje
2.1. Przeprowadzone w ramach monitoringu dzia³ania ujawni³y, ¿e w finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej w 2005 r. komitety wyborcze dopuœci³y siê licznych naruszeñ obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Odkryte nieprawid³owoœci dotycz¹ zarówno fazy gromadzenia œrodków finansowych, jak
i ich wydatkowania. Najpowa¿niejsze z nich polega³y na:
1. W fazie gromadzenia œrodków finansowych przez komitety wyborcze:
l nieprawid³owym rozliczaniu i prawdopodobnie przeprowadzaniu
zbiórek publicznych,
l wykorzystywaniu œrodków publicznych do finansowania kampanii
wyborczej,
l finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej przez partiê polityczn¹ przed oficjalnym zarejestrowaniem komitetu wyborczego.
2. W fazie prowadzenia kampanii wyborczej i wydatkowania na ni¹ œrodków:
l prowadzeniu prezydenckiej kampanii wyborczej przez inne podmioty
ni¿ komitet wyborczy kandydata na prezydenta, a w szczególnoœci
przez partie polityczne i komitety bior¹ce udzia³ w wyborach do Sejmu i Senatu (zjawisko tzw. „mieszania wydatków wyborczych”),
l przekraczaniu limitu wydatków wyborczych,
l zani¿aniu b¹dŸ ukrywaniu wydatków wyborczych,
l ³amaniu ograniczeñ dotycz¹cych czasu p³atnych reklam telewizyjnych,
l braku oznaczenia materia³ów wyborczych,
l niewliczaniu rabatów i darowizn rzeczowych do wydatków wyborczych.
2.2. Wiele zagadnieñ dotycz¹cych finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej jest uregulowanych w sposób wysoce niedoskona³y. W szczególnoœci
przepisy ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez nieostre sformu³owania i liczne luki, umo¿liwiaj¹
komitetom wyborczym œwiadome prowadzenie „kreatywnej” gospodarki finansowej oraz skuteczne obchodzenie ustawowych obostrzeñ i limitów.
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Czynniki, które w du¿ym stopniu przyczyniaj¹ siê do takich negatywnych
praktyk, to przede wszystkim:
l brak limitu finansowania kampanii wyborczej przez partie polityczne,
l niew³aœciwe uregulowanie instytucji po¿yczek i wykorzystywanie tej
instytucji do obchodzenia limitu darowizn,
l brak limitu wysokoœci darowizn rzeczowych,
l niejasne przepisy dotycz¹ce zasad udzielania kredytów i po¿yczek oraz
odpowiedzialnoœci za wierzytelnoœci,
l brak przepisów dotycz¹cych regulowania zobowi¹zañ finansowych komitetów po ich rozwi¹zaniu,
l brak przepisów w kwestii sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych przez
wszystkich kandydatów na Prezydenta RP,
l ³atwoœæ obchodzenia limitu wp³at od osób fizycznych przez tzw.
„wp³aty rodzinne”.
2.3. Z dokonanej w ramach monitoringu kompleksowej oceny sprawozdañ
z³o¿onych przez pe³nomocników komitetów wyborczych oraz opinii bieg³ych
rewidentów wynika, ¿e:
l wiêkszoœæ sprawozdañ zosta³a z³o¿ona bez pe³nej dokumentacji potwierdzaj¹cej wp³ywy i wydatki (umowy, faktury itp.),
l niektóre sprawozdania zosta³y przygotowane w sposób nierzetelny (np.
z licznymi b³êdami w klasyfikacji dochodów),
l niektóre opinie bieg³ych rewidentów zosta³y sporz¹dzone bardzo pobie¿nie, z b³êdami merytorycznymi i rachunkowymi.
Praktyka dowodzi równie¿, ¿e ustawowy termin na zg³oszenie do PKW
umotywowanych, pisemnych zastrze¿eñ do sprawozdañ wyborczych komitetów (7 dni od ich publikacji) jest zdecydowanie zbyt krótki.
2.4. Najwa¿niejszym wnioskiem z przeprowadzonego monitoringu prezydenckiej kampanii wyborczej jest koniecznoœæ pilnej, kompleksowej nowelizacji
ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta RP – w celu zapewnienia jej wewnêtrznej spójnoœci, wysokiej jakoœci i skutecznoœci rozwi¹zañ.
Przepisy dotycz¹ce finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej musz¹
byæ spójne w tym zakresie z innymi ustawami prawa wyborczego. Nale¿y przy
tym wzi¹æ pod uwagê doœwiadczenia innych krajów oraz maksymalnie dostosowaæ ustawê o wyborze Prezydenta RP do wspó³czesnych realiów prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce.
Zmiany ustawy o wyborze Prezydenta RP w zakresie finansowania kampanii wyborczych powinny uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce postulaty:
l likwidacja instytucji zbiórek publicznych,
l likwidacja mo¿liwoœci finansowania komitetów wyborczych przez osoby prawne,
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wprowadzenie limitu darowizn rzeczowych,
uregulowanie instytucji po¿yczek i zobowi¹zañ finansowych w stosunku do osób prawnych i fizycznych wspó³uczestnicz¹cych w kampanii
wyborczej (powinno siê zakazaæ sk³adania sprawozdania z finansowania kampanii wyborczej, które zawiera niesp³acone kredyty i d³ugi),
l stworzenie mo¿liwoœci wspó³finansowania komitetu przez kandydata
(tzw. wydatki w³asne kandydata).
Praktyki zwi¹zane m.in. z finansowaniem kampanii wyborczej w ca³oœci
przez partie polityczne, ponoszenie ogromnych wydatków na kampanie medialne (opieraj¹ce siê g³ównie na wizerunku, a nie treœciach merytorycznych) – wypaczaj¹ w znacznym stopniu zasadê równych szans kandydatów. Obni¿aj¹ tak¿e
poziom dyskusji publicznych i przez to s¹ niekorzystne dla polskiej demokracji.
St¹d wynika potrzeba wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian prawnych:
l wprowadzenie limitu finansowania kampanii wyborczej przez partie
polityczne (do poziomu 50% limitu wydatków wyborczych),
l zakaz wykupywania p³atnych reklam w radiu i telewizji,
l wprowadzenie limitu wydatków na reklamê zewnêtrzn¹ (na plakatach,
billboardach itp.), analogicznie do obowi¹zuj¹cego limitu wydatków na
zakup p³atnych reklam w radiu i telewizji,
l szczegó³owe uregulowanie instytucji oœwiadczeñ maj¹tkowych kandydatów.
l
l

2.5. Obserwacje poczynione w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej
2005 r. (a tak¿e analiza kampanii w roku 2000) pozwalaj¹ na sformu³owanie
szeregu wniosków i rekomendacji zwi¹zanych z funkcjonowaniem Pañstwowej Komisji Wyborczej, w której kompetencjach le¿y kontrola finansowania
prezydenckich kampanii wyborczych:
l konieczne jest bardzo powa¿ne wzmocnienie pozycji Pañstwowej Komisji Wyborczej w strukturze Pañstwa oraz roli PKW w procesie stanowienia prawa wyborczego,
l skuteczna walka z nieprawid³owoœciami w zakresie finansowania kampanii wymaga wspó³pracy PKW z innymi organami Pañstwa,
l nale¿y jednoczeœnie zapewniæ niezale¿noœæ finansow¹ PKW i zwiêkszyæ nak³ady finansowe na rozwój struktury organizacyjnej Krajowego
Biura Wyborczego,
l niezbêdne jest powo³anie przez PKW w³asnego zespo³u bieg³ych rewidentów, specjalnie przeszkolonych do badania finansów komitetów
wyborczych,
l postuluje siê stworzenie w ramach PKW jednostki o charakterze edukacyjno-badawczym – Pañstwowego Instytutu Wyborczego, którego zadaniem by³oby m.in. szkolenie w zakresie przepisów i praktyki
zarz¹dzania finansowaniem kampanii wyborczych,
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nale¿y zintensyfikowaæ wspó³pracê PKW z niezale¿nymi instytucjami
badawczymi i organizacjami pozarz¹dowymi.

PKW powinna zostaæ wyposa¿ona w nowe, skuteczne instrumenty kontroli
finansowania kampanii wyborczych, w szczególnoœci umo¿liwiaj¹ce kontrolê
równie¿ „w czasie rzeczywistym”, poprzez:
l wprowadzenie obowi¹zku sk³adania przez komitet wyborczy i niezw³ocznego publikowania co najmniej 2 sprawozdañ finansowych (jedno na krótko przed wyborami, a drugie – ca³oœciowe – po wyborach),
l umo¿liwienie przeprowadzania kontroli prewencyjnej w trakcie kampanii wyborczych,
l stworzenie mo¿liwoœci natychmiastowego informowania PKW o zauwa¿onych nieprawid³owoœciach i nadu¿yciach, równie¿ z wykorzystaniem sprawdzonych za granic¹ instrumentów raportowania internetowego,
l wprowadzenie pe³nego katalogu sankcji finansowych i karnych (w stosunku do nielegalnego darczyñcy, pe³nomocnika finansowego, kandydata, szefa sztabu wyborczego i ka¿dej osoby uczestnicz¹cej w nielegalnych transakcjach finansowych), z mo¿liwoœci¹ derejestracji komitetu
wyborczego w³¹cznie.

3. Dochody komitetów wyborczych
3.1. Wprowadzenie
´
Zród³a
finansowania kampanii wyborczych zawsze budzi³y niepokój organizacji dzia³aj¹cych na rzecz ograniczenia korupcji, ze wzglêdu na brak przejrzystoœci i mo¿liwoœci skutecznego zweryfikowania sk³adanych przez pe³nomocników finansowych sprawozdañ. Doœwiadczenia poprzednich kampanii prezydenckich pokaza³y, ¿e nawet powa¿ni kandydaci prezydenccy finansowali swoje kampanie z nieprzejrzystych b¹dŸ budz¹cych w¹tpliwoœci Ÿróde³. W kampanii prezydenckiej w 1990 r. Stanis³aw Tymiñski, który otrzyma³ 23% g³osów,
dokona³ na rzecz w³asnego komitetu olbrzymiej darowizny na sumê 300 000 dolarów amerykañskich. Ta jedna darowizna stanowi³a 99,81% ca³ego dochodu
komitetu kandydata. Pe³nomocnik kandydata oœwiadczy³, ¿e œrodki finansowe
zebrane na prowadzenie kampanii wyborczej nie pochodzi³y ze Ÿróde³ zagranicznych. Pañstwowa Komisja Wyborcza nie mia³a jednak technicznej mo¿liwoœci
zweryfikowania rzetelnoœci sprawozdania. W 1995 r. kampania Lecha Wa³êsy kosztowa³a oko³o 2 700 000 z³. Najwiêksze wp³ywy przynios³a darowizna
przekazana przez biznesmena Aleksandra Gudzowatego (2 000 000 z³), który
intensywnie inwestowa³ w sektory gospodarki o znaczeniu strategicznym dla
pañstwa. Fundusze, które wp³ynê³y do komitetu Wa³êsy od partii, ugrupowañ
politycznych i organizacji oraz konkretnych wyborców wynios³y zaledwie
87 000 z³. Ponadto komitet sprzeda³ cegie³ki na ³¹czn¹ sumê 681 000 z³1. Przyjmowanie nielimitowanych wp³at by³o zgodne z ówczesnym prawem, ale na tyle
kontrowersyjne, ¿e zosta³o zniesione nowelizacj¹ z 2000 r.
W 2001 r., w nastêpstwie skandalu zwi¹zanego z finansowaniem kampanii
wyborczej Mariana Krzaklewskiego w 2000 r., prokuratura przedstawi³a zarzuty pe³nomocnikowi finansowemu i bieg³emu rewidentowi badaj¹cemu sprawozdanie wyborcze komitetu. Prokuratura w Tarnowie ustali³a, ¿e w trakcie kampanii prezydenckiej z ponad 3000 darowizn na sumê 7 308 000 z³ przekazanych
1
Sprawozdanie finansowe przedstawione przez Pe³nomocnika Krajowego Sztabu Wyborczego PKW, Warszawa, 11 stycznia 1996.
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na rzecz komitetu Mariana Krzaklewskiego wiele zosta³o wp³aconych nieprawid³owo, gdy¿ pochodzi³o od nieistniej¹cych darczyñców, zosta³o dokonanych
w nieprawid³owej formie b¹dŸ za pomoc¹ przekazu, w zorganizowany sposób –
przez podstawione osoby podaj¹ce siê za darczyñców i fa³szuj¹ce dowody
wp³at. W trakcie badania finansów wyborczych komitetu prokuratura sprawdza³a tak¿e w¹tek finansowania kampanii Krzaklewskiego przez spó³ki ze
znacz¹cym udzia³em Skarbu Pañstwa – PKN Orlen i KGHM Polska MiedŸ2.
Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹, ¿e w ci¹gu ostatnich 15 lat przedstawiciele
rozdrobnionego i s³abo zinstytucjonalizowanego systemu partyjnego w Polsce
zachêcali œwiat biznesu i grupy interesów do sponsorowania polityków, a komitety wyborcze nie przywi¹zywa³y wielkiej wagi do pochodzenia funduszy,
czêsto wykorzystuj¹c spó³ki Skarbu Pañstwa do finansowania kampanii.
Zespó³ monitoruj¹cy, przystêpuj¹c do monitoringu dochodów komitetów
wyborczych w wyborach prezydenckich 2005, postawi³ sobie nastêpuj¹ce cele:
l Dokonanie oceny stopnia przestrzegania prawa i przejrzystoœci finansowania kampanii – zespó³ monitoruj¹cy w miarê mo¿liwoœci sprawdzi³,
czy komitety wyborcze nie ³ama³y obowi¹zuj¹cych zakazów i ograniczeñ
w pozyskiwaniu œrodków finansowych. Oceniono tak¿e stopieñ przejrzystoœci œrodków wykorzystywanych do finansowania kampanii.
l Dokonanie oceny wiarygodnoœci sprawozdañ wyborczych – pe³nomocnik finansowy musi przedstawiæ szczegó³owe informacje na temat darowizn (³¹cznie z podaniem danych o donatorach i wysokoœci darowizny)
i przeprowadzonych zbiórek publicznych. Sprawozdania wyborcze powinny zawieraæ tak¿e informacjê na temat zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
W ramach monitoringu przeprowadzono analizê przedstawionych przez
komitety list donatorów, sprawdzono protoko³y dotycz¹ce zorganizowanych zbiórek publicznych i przeanalizowano umowy kredytowe.
l Porównanie deklaracji o przychodach z wydatkami komitetów – zespó³ monitoruj¹cy porówna³ deklarowane przez komitety wyborcze sumy
przychodów z wydatkami na kampaniê wyborcz¹ tych komitetów (deklarowanymi i prognozami zespo³u monitoruj¹cego). Jeœli wydatki przekracza³y deklarowane wp³ywy, mog³o dojœæ do zatajenia czêœci przychodów.
l Wyszukiwanie przypadków nielegalnego wykorzystywania œrodków
publicznych – sprawdzano przede wszystkim, czy komitety nie wykorzystywa³y œrodków instytucji, z którymi w okresie trwania kampanii zwi¹zani
byli kandydaci na prezydenta b¹dŸ cz³onkowie ich sztabów i czy nie wykorzystywano Spó³ek Skarbu pañstwa do poœredniego finansowania kampanii.
l Wyszukiwanie dotacji czynionych z korupcyjnymi intencjami – zwracano uwagê na darowizny, z którymi mog³yby wi¹zaæ siê konkretne decy2

Zob. Ireneusz Dañko, Prokuratura oskar¿a bieg³ego Pañstwowej Komisji Wyborczej,
„Gazeta Wyborcza ”, 01.01.2002; tak¿e Kampania Krzaklewskiego jeszcze pod lup¹, PAP,
21.02.2002; Martwe dusze Krzaklewskiego: postêpowanie umorzone, PAP, 14.02.2002.
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zje korupcyjne, kupowanie dostêpu do informacji b¹dŸ zdobycie przychylnoœci decydentów.
Monitoring dochodów komitetów wyborczych wskaza³ na powa¿ne zagro¿enia korupcyjne wynikaj¹ce z:
l braku pe³nej jawnoœci finansowania kampanii, co umo¿liwia anachroniczna instytucja zbiórek publicznych,
l braku przepisów reguluj¹cych sk³adanie oœwiadczeñ maj¹tkowych przez
wszystkich kandydatów na Prezydenta RP,
l niew³aœciwego uregulowania instytucji po¿yczek i wykorzystywania jej do
obchodzenia limitów darowizn,
l niew³aœciwego uregulowania instytucji darowizn rzeczowych i nierzetelnoœci w ujawnianiu ich w sprawozdaniach wyborczych,
l niew³aœciwego uregulowania kwestii zad³u¿ania siê i sp³acania wierzytelnoœci przez komitety wyborcze.
Z analizy dostarczonych do PKW sprawozdañ wyborczych poszczególnych komitetów wy³ania siê doœæ zró¿nicowany obraz. ¯aden komitet nie skorzysta³ jednoczeœnie ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³ finansowania, a najpowa¿niejszym Ÿród³em finansowania w przypadku g³ównych kandydatów sta³y
siê wp³aty ze strony partii politycznych.
Deklarowane Ÿród³a dochodów komitetów wyborczych
Maciej
Giertych
Henryka
Bochniarz
W³odzimierz
Cimoszewicz
Marek
Borowski
Andrzej
Lepper
Donald Tusk

14,00 mln

Lech
Kaczyñski

13,50 mln
0

Kredyty i po¿yczki
Darowizny rzeczowe

1

2

Cegie³ki
Wp³aty od osób prawnych

´
Zród³o:
Sprawozdania wyborcze komitetów.

3

4 mln z³

Wp³aty od osób fizycznych
Wp³aty od partii
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Najbardziej istotn¹ kwesti¹ dla zespo³u monitoruj¹cego by³a odpowiedŸ na
pytanie, w jaki sposób dany komitet by³ finansowany i kto by³ jego g³ównym
sponsorem. Przy monitoringu dochodów zwrócono szczególn¹ uwagê na
zbiórki publiczne (tzw. cegie³ki), znacz¹ce darowizny, po¿yczki, a tak¿e nadu¿ywanie œrodków publicznych – bowiem korzystanie z tych Ÿróde³ najczêœciej
wi¹¿e siê z ryzykiem korupcyjnym. Analizowano tak¿e efektywnoœæ obowi¹zuj¹cych zakazów i ograniczeñ.

3.2. Zasady pozyskiwania œrodków finansowych przez
komitety wyborcze w wyborach prezydenckich
´
Zród³a
finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej zosta³y szczegó³owo
zdefiniowane w rozdziale 10 ustawy o wyborze Prezydenta RP. Zgodnie z art.
85 œrodki na cele kampanii wyborczej mog¹ byæ przekazywane przez osoby fizyczne i osoby prawne, z tym ¿e œrodki finansowe osób prawnych, przekazywane na cele kampanii wyborczej, mog¹ pochodziæ wy³¹cznie z zysku. Dodatkowo ustawa wprowadzi³a limity darowizn, zgodnie z którymi:
l £¹czna suma wp³at od osoby fizycznej na jeden komitet nie mo¿e przekraczaæ 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego
na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym rozpoczêcie kampanii wyborczej. W wyborach prezydenta
RP w 2005 r. kwota ta wynosi³a 12 735 z³.
l £¹czna suma wp³at od osoby prawnej, z wy³¹czeniem partii politycznych, na jeden komitet nie mo¿e przekraczaæ 100-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê (w wyborach 2005 r. – kwota 84 900 z³).
Ustawa stwierdza tak¿e, ¿e kwoty przekraczaj¹ce 2-krotnoœæ minimalnego
wynagrodzenia za pracê (w wyborach 2005 r. – 1698 z³), z wy³¹czeniem kwot
pochodz¹cych ze zbiórek publicznych, mog¹ byæ wp³acane na komitet jedynie
czekiem, przelewem lub kart¹ p³atnicz¹.
Jeœli chodzi o zakazy finansowania kampanii, zgodnie z art. 86 ustawy komitetowi nie mog¹ byæ przekazywane œrodki finansowe pochodz¹ce: z bud¿etu pañstwa, od pañstwowych jednostek organizacyjnych, z bud¿etu jednostek
samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków jednostek samorz¹du terytorialnego i innych samorz¹dowych osób prawnych, a tak¿e z bud¿etu stowarzyszeñ i innych
zrzeszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego, od przedsiêbiorców pañstwowych, a tak¿e przedsiêbiorców z udzia³em Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
innych samorz¹dowych osób prawnych3. Komitety wyborcze nie mog¹ rów3
Jak równie¿ od podmiotów od nich zale¿nych, w rozumieniu przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi.
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nie¿ byæ finansowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne korzystaj¹ce ze œrodków publicznych w ci¹gu ostatnich 2 lat od dnia zarz¹dzenia
wyborów – z wy³¹czeniem partii politycznych. Ponadto komitet nie mo¿e
przyjmowaæ œrodków finansowych pochodz¹cych m.in. od: osób fizycznych
nie maj¹cych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z wy³¹czeniem obywateli polskich zamieszka³ych za granic¹; cudzoziemców
maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; osób
prawnych nie maj¹cych siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; osób
prawnych z udzia³em podmiotów zagranicznych – z wy³¹czeniem spó³ek publicznych; obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów konsularnych, misji specjalnych i organizacji miêdzynarodowych.
W trakcie monitoringu nie stwierdzono bezpoœredniego ³amania wy¿ej wymienionych zakazów i limitów. Jednak w wyniku podjêtych dzia³añ sprawdzaj¹cych okaza³o siê, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy s¹ pe³ne luk umo¿liwiaj¹cych dowolne obchodzenie ustawowych zakazów. Zostan¹ one szczegó³owo
omówione w dalszej czêœci tego rozdzia³u.

3.3. Analiza dochodów i omówienie zauwa¿onych
nieprawid³owoœci
3.3.1. Zbiórki publiczne i brak jawnoœci finansowania
kampanii wyborczej
„Cegie³ki? To ta pralnia jeszcze dzia³a?” – Jerzy Szteliga (SLD)
(Zlikwidowaæ cegie³ki, „Rzeczpospolita”, 19.04.05).
Zgodnie z art. 87 ustawy o wyborze Prezydenta RP pe³nomocnik finansowy
móg³ organizowaæ zbiórki publiczne œrodków finansowych na cele zwi¹zane
z wyborami. Dziêki tej instytucji komitety wyborcze wci¹¿ mog³y wydaæ na
kampaniê wyborcz¹ 1 380 000 z³4 z funduszy pozyskanych w zasadzie anonimowo, ze sprzeda¿y tak zwanych cegie³ek. Jak powszechnie wiadomo, cegie³ki od lat by³y doskona³ym alibi dla pojawiaj¹cych siê w sztabach wyborczych walizek pieniêdzy niewiadomego pochodzenia. Po zmianach w przepisach dotycz¹cych finansowania partii politycznych, wyborów do Parlamentu
Europejskiego, wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów samorz¹dowych,
wybory prezydenckie s¹ jedynymi, w których nadal dopuszcza siê tak¹ formê
4
Na podstawie art. 87d ust. o wyborze Prezydenta RP kwota wydatków komitetu wyborczego ze œrodków pochodz¹cych ze zbiórek publicznych nie mo¿e przekraczaæ l0% limitu wydatków komitetu, który zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 13.08.2005 r. wynosi 13 800 000 z³.
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pozyskiwania œrodków na kampaniê wyborcz¹. Zespó³ monitoruj¹cy wielokrotnie zwraca³ uwagê na sprzecznoœæ instytucji zbiórek publicznych z art. 11
ust. 2 Konstytucji. Tym bardziej ¿e – zdaniem ekspertów – przepis dotycz¹cy
jawnoœci finansowania partii politycznych nale¿y rozumieæ szeroko i obejmuje on tak¿e finansowanie kampanii wyborczej.
W dniu 24 czerwca 2005 r. Fundacja im. Stefana Batorego i Instytut Spraw
Publicznych wyst¹pi³y do zarejestrowanych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ komitetów wyborczych z apelem o zadeklarowanie niewykorzystywania w finansowaniu kampanii tzw. cegie³ek oraz ujawnienie oœwiadczeñ
maj¹tkowych kandydatów. Otrzymano oficjaln¹ odpowiedŸ tylko od komitetu
wyborczego Donalda Tuska, ¿e nie korzysta on z tej formy finansowania kampanii. Analiza sprawozdañ wyborczych dostarczonych przez komitety wyborcze do PKW wykaza³a, ¿e zbiórkê publiczn¹ prowadzi³o troje kandydatów.
Komitet Marka Borowskiego zebra³ w ten sposób 300 000 z³, W³odzimierza
Cimoszewicza – 251 525 z³, a Henryki Bochniarz – ca³¹ dozwolon¹ sumê
1 380 000 z³. Pozytywnie nale¿y oceniæ fakt, ¿e komitety wyborcze obu najpowa¿niejszych kandydatów – Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska – wziê³y
pod uwagê argumenty zespo³u monitoruj¹cego i dobrowolnie zrezygnowa³y
z organizowania zbiórek publicznych.
Zbiórki publiczne a ca³oœciowe dochody kandydata
5 930 305,00

Henryka Bochniarz

W³odzimierz
Cimoszewicz

Marek Borowski

1 380 000,00

4 337 584,50
251 525,00

482 660,00
300 000,00

Suma

Cegie³ki

´
Zród³o:
Sprawozdania wyborcze komitetów.

Szczegó³owe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych okreœla ustawa
z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Zgodnie z jej postanowieniami, zbiórki mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez osoby do tego upowa¿nione przez dany komitet i nie mog¹ one za te czynnoœci otrzymywaæ wynagrodzenia. Zbiórki powinny byæ przeprowadzane w formie: dobrowolnych
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wp³at na subkonto przeznaczone dla gromadzenia œrodków pochodz¹cych ze
zbiórek publicznych, zbiórek pieniêdzy do puszek kwestarskich oraz skarbon
stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgod¹ ich w³aœcicieli lub u¿ytkowników, oraz sprzeda¿y cegie³ek wartoœciowych. Ponadto, œrodki finansowe zebrane do puszek i skarbon oraz pochodz¹ce ze sprzeda¿y cegie³ek powinny byæ wp³acone na odpowiednie subkonto dla gromadzenia tych œrodków. Dokumentacjê dotycz¹c¹ przebiegu zbiórki publicznej nale¿y prowadziæ
w formie rejestru, zawieraj¹cego nastêpuj¹ce informacje: 1) komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne i cegie³ki wartoœciowe zosta³y
wydane, 2) kiedy przeprowadzona zbiórka zosta³a zakoñczona, 3) sumê zebranych œrodków pieniê¿nych5. Dane te musz¹ byæ potwierdzone podpisami
osób, które zbiórkê przeprowadza³y i które odebra³y zebrane pieni¹dze. Pe³nomocnik finansowy komitetu wyborczego zosta³ tak¿e zobowi¹zany do przechowywania dokumentów zwi¹zanych ze zbiórk¹ publiczn¹ przez okres
12 miesiêcy od dnia wyborów.
Analiza sprawozdañ komitetów wyborczych, które korzysta³y ze zbiórki
publicznej wykaza³a, ¿e:
Komitet wyborczy W. Cimoszewicza jako jedyny przedstawi³ dok³adne
i wyczerpuj¹ce sprawozdanie ze sprzeda¿y cegie³ek, ale i on dopuœci³ siê kilku
uchybieñ:
l Komitet ten zawar³ 4 umowy o dzie³o z osobami fizycznymi na ³¹czn¹ kwotê 2100 z³, w których wykonawca zobowi¹zuje siê m.in. do „rozprowadzenia cegie³ek do grup œrodowiskowych”. Stanowi to z³amanie art. 7 ust. 2
ustawy o zbiórkach publicznych, zakazuj¹cego otrzymywania wynagrodzenia przez osoby przeprowadzaj¹ce zbiórkê publiczn¹.
l Czêœæ wp³at od osób prowadz¹cych sprzeda¿ cegie³ek trafia³a bezpoœrednio na konto Komitetu Wyborczego przeznaczone dla pozosta³ych wp³at,
zamiast na wydzielony rachunek dla wp³at od anonimowych darczyñców6.
l Komitet rozliczy³ siê ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w Warszawie
dopiero 28 grudnia 2005. Tak póŸny termin rozliczenia móg³ wynikaæ ze
s³abej dyscypliny finansowej struktur lokalnych komitetu, b¹dŸ z celowego
opóŸnienia rozliczenia z zamiarem ukrycia innych darowizn pod postaci¹
przychodów z cegie³ek. Nale¿y dodaæ, ¿e suma uzyskana ze zbiórki publi5

Zasady dokumentowania zbiórek publicznych wynikaj¹ z rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. nr 199, poz.
1947 ze zm.).
6
Nieprawid³owe wp³aty ze zbiórek publicznych dotyczy³y nastêpuj¹cych pozycji:
21.09.05, Warszawa, 2 500 z³; 22.09.05, 195 z³; 29.09.05 Wojewódzki Sztab Wyborczy Poznañ,
1690 z³; 24.11.05, Warszawa, 15 000 z³; 15.12.05, Bytom, 10 700 z³; 16.12.05, Bytom, 13 400 z³;
20.12.05, Bytom; 14 700 z³; 20.12.05, Bytom, 11 200 z³; 21.12.05, Warszawa, 5000 z³.
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cznej w Warszawie by³a zarazem najwiêksz¹ kwot¹ ujêt¹ w sprawozdaniu
wyborczym komitetu.
Jeœli chodzi o pozosta³e dwa komitety, które skorzysta³y z mo¿liwoœci uzyskania przychodów ze sprzeda¿y cegie³ek, to nale¿y przede wszystkim stwierdziæ, ¿e ich sprawozdania by³y bardzo skromne, i nie podawa³y dok³adnych informacji – gdzie, kto i ile cegie³ek sprzeda³.
l Komitet wyborczy Henryki Bochniarz osi¹gn¹³ niewiarygodn¹ skutecznoœæ w sprzeda¿y cegie³ek. Sprzedano ich dok³adnie na tak¹ kwotê, jaka
stanowi³a limit – 1 380 000 z³. Warto dodaæ, ¿e podczas rozmów przedstawicieli zespo³u monitoruj¹cego z pe³nomocnikami finansowymi innych
komitetów wyborczych pad³o stwierdzenie, ¿e „cegie³ki nie id¹”. Zgodnie
ze sprawozdaniem wyborczym komitetu Henryki Bochniarz do sprzeda¿y
cegie³ek upowa¿niono tylko dwie osoby. Po uzyskaniu upowa¿nienia jedna z tych osób (zastêpca dyrektora generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”) sama sobie wystawi³a zgodê na prowadzenie zbiórki w siedzibie PKPP „Lewiatan” przy ulicy Klonowej 6
w Warszawie. Cegie³ki na sumê 1 380 000 z³ zosta³y rozprowadzone
w ci¹gu zaledwie 6 dni przez dwie osoby, do tego – jak wynika ze sprawozdania – w siedzibie sztabu wyborczego. Tylko w dniu 19 lipca 2005 rozprowadzono cegie³ki na ³¹czn¹ sumê 550 000 z³. W dniach 20–22 lipca 2005
zbiórka na terenie sztabu przynios³a kolejne 600 000 z³. Cegie³ki s¹ przeznaczone dla osób chc¹cych wp³aciæ drobne sumy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
jeœli ktoœ chce wp³aciæ wiêcej n¿ 1698 z³, musi to zrobiæ przelewem lub
kart¹. Trudno sobie wyobraziæ t³umy oblegaj¹ce sztab wyborczy, by
w dniach od 19 do 22 lipca 2005 r. wykupiæ cegie³ki za 100 czy nawet
500 z³.
l Komitet wyborczy Marka Borowskiego rozprowadzi³ cegie³ki za sumê
dok³adnie 300 000 z³. W sprawozdaniu wymieniona jest tylko jedna osoba
prowadz¹ca sprzeda¿. Wœród darczyñców komitetu najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê najwy¿sze nomina³y cegie³ek (1000 z³), których sprzedano
³¹cznie za 250 000 z³. Zespó³ monitoruj¹cy stwierdzi³ równie¿, ¿e komitet
Marka Borowskiego wydrukowa³ cegie³ki na ³¹czn¹ kwotê 2 100 000 z³,
a wolno mu by³o ich sprzedaæ jedynie za 1 380 000 z³.
Instytucja zbiórki publicznej zosta³a powo³ana w celu u³atwienia komitetom wyborczym pozyskiwania du¿ej iloœci drobnych darowizn w trakcie
spotkañ wyborczych, festynów itp. Niestety, doœwiadczenia poprzednich kampanii, jak i wyborów 2005 r. potwierdzaj¹, ¿e instytucja ta mo¿e s³u¿yæ komitetom wyborczym do ukrywania du¿ych darowizn z anonimowych Ÿróde³.
Nale¿y tu wspomnieæ o jeszcze jednym aspekcie sprzeda¿y cegie³ek – mo¿liwoœci defraudacji pieniêdzy uzyskanych ze zbiórek. Cegie³ki nie musz¹ byæ
dokumentem œcis³ego zarachowania, a wiêc PKW nie ma ¿adnej mo¿liwoœci
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skontrolowania, czy komitet wyborczy wydrukowa³ i sprzeda³ 1380 cegie³ek
po 1000 z³ czy mo¿e 3000 cegie³ek o tym samym nominale. Ponadto, anonimowy darczyñca nie ma ¿adnej pewnoœci, czy pieni¹dze wp³acane przezeñ na
rzecz komitetu wyborczego jego kandydata rzeczywiœcie trafiaj¹ na konto
tego komitetu, czy do kieszeni kwestarza. Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego
instytucja zbiórki publicznej jest na tyle korupcjogenna, ¿e jedynym
rozs¹dnym wyjœciem jest jej ca³kowita likwidacja.

3.3.2. Darowizny rzeczowe
Zgodnie z art. 86 ustawy o wyborze Prezydenta RP komitet wyborczy mo¿e
przyj¹æ wartoœci niepieniê¿ne (darowiznê rzeczow¹ oraz w formie us³ugi) od
tych samych podmiotów, od których mo¿e przyjmowaæ œrodki finansowe.
Ponadto, wszystkie zakazy dotycz¹ce Ÿróde³ finansowania odnosz¹ siê odpowiednio do wartoœci niepieniê¿nych. Istnieje jednak powa¿na luka w obowi¹zuj¹cych regulacjach. Art. 85 ustawy o wyborze Prezydenta RP nie stanowi wprost, ¿e limity wp³at od osób fizycznych i osób prawnych maj¹ zastosowanie do przyjmowanych wartoœci niepieniê¿nych. Oznacza to, ¿e teoretycznie jedna osoba fizyczna mog³aby podarowaæ komitetowi wyborczemu nieruchomoœæ o wartoœci 13 800 000 z³, któr¹ komitet nastêpnie by sprzeda³, a œrodki wykorzysta³ do prowadzenia kampanii wyborczej.
Analiza sprawozdañ wyborczych wykaza³a, ¿e prawie ¿aden z kandydatów
nie ujawnia³ darowizn rzeczowych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy
mo¿e byæ fakt, ¿e zgodnie z art. 85 ust. 8 ustawy o wyborze Prezydenta RP pozyskane darowizny niepieniê¿ne nale¿y doliczyæ do wydatków komitetu wyborczego. Tak wiêc komitety wyborcze nie by³y zainteresowane ujawnianiem
wszystkich darowizn rzeczowych. Jedynym komitetem, który w sprawozdaniu wykaza³ ten typ darowizn by³ komitet Donalda Tuska. Otrzyma³ on darowiznê w wysokoœci 6500 z³ od agencji reklamowej ARRS EFFECTICA Sp.
z o.o. z Wroc³awia, polegaj¹c¹ na przekazaniu praw autorskich do materia³ów
wyborczych7.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e inne komitety wyborcze tak¿e otrzymywa³y darowizny rzeczowe, ale ich pe³nomocnicy nie ujawnili ich, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
Pañstwowa Komisja Wyborcza i tak nie ma mo¿liwoœci zweryfikowania tego.
Jedno z ograniczeñ zwi¹zanych z darowiznami rzeczowymi polega na tym,
¿e zgodnie z interpretacj¹ PKW przekazywanie wartoœci niepieniê¿nych nie
mo¿e dotyczyæ finansowania zakupu towarów lub us³ug s³u¿¹cych prowadzeniu
7

Warto zauwa¿yæ, ¿e firma ta nale¿y do pani Kaliny Schetyny, ¿ony sekretarza generalnego PO Grzegorza Schetyny. Cezary £azrewicz w artykule Pranie w urnie, „Przekrój”, 6.04.06,
ujawni³, ¿e „a mniej wiêcej w tym samym czasie, gdy spó³ka Effectica przekazywa³a darowiznê
na rzecz Tuska, komitet wyborczy Platformy zleci³ ju¿ odp³atnie tej samej firmie (za 60 tys. z³)
przygotowanie kampanii wyborczej Grzegorza Schetyny”.
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kampanii wyborczej. Tak wiêc darowizna w postaci op³acenia powierzchni reklamowej na billboardach czy te¿ op³acenia druku ulotek wyborczych nie mo¿e
byæ traktowana jako prawnie dozwolone œwiadczenie wartoœci niepieniê¿nych.
Do zespo³u monitoruj¹cego dotar³y informacje, ¿e komitet wyborczy Donalda
Tuska umieszcza plakaty na powierzchniach „odstêpowanych” przez firmy,
które zrezygnowa³y z w³asnych kampanii reklamowych. Poniewa¿ zachodzi³a
obawa, ¿e te „darowizny” nie znajd¹ siê w ¿adnych sprawozdaniach finansowych, zespó³ wybra³ losowo z 1000 billboardów, szczegó³owo opisanych przez
lokalnych wspó³pracowników z ca³ej Polski, oko³o 100 billboardów ró¿nych
kandydatów. Nastêpnie poproszono w³aœcicieli powierzchni reklamowych o informacjê, kto je wykupi³ we wskazanym miejscu i okresie. W dniu 26 wrzeœnia
2005 r. wys³ano listy do Art Marketing Syndicate S.A., Clear Channel Poland,
Ströer Polska i News Outdoor Poland. Oficjaln¹ odpowiedŸ przys³a³ wy³¹cznie
pan Adam Tkaczyk – Wiceprezes Zarz¹du Ströer Polska, który odmówi³ podania jakichkolwiek danych, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ handlow¹. Zespó³ monitoruj¹cy nie by³ wiêc w stanie sprawdziæ, kto p³aci³ za konkretne billboardy ani
uzyskaæ dowodów potwierdzaj¹cych te pog³oski.
Po przeanalizowaniu sprawozdañ wyborczych stwierdziliœmy, ¿e komitet
Donalda Tuska przedstawi³ najwy¿sze rachunki za ekspozycjê plakatów i billboardów – na sumê ponad 7 200 000 z³ (dla porównania komitet Lecha Kaczyñskiego wyda³ na ten cel nieco ponad 5 000 000 z³). Nie uzyskaliœmy wiêc dowodów potwierdzaj¹cych wczeœniejsze podejrzenia. Gdyby firmy sprzedaj¹ce
powierzchnie reklamowe zechcia³y odpowiedzieæ na nasze pytanie – dotyczy³o ono przecie¿ nie zamówienia pochodz¹cego od firmy prywatnej, ale instytucji o charakterze publicznym, jak¹ jest komitet wyborczy – mo¿na by³oby
stwierdziæ, czy za³¹czone do sprawozdania wyborczego rachunki obejmowa³y
wszystkie koszty, czy te¿ nie.

3.3.3. Finansowanie kampanii przez osoby fizyczne
– ograniczona skutecznoœæ limitów darowizn
G³ówny problem zwi¹zany z du¿ymi darowiznami pozyskiwanymi od osób fizycznych i prawnych dotyczy rzeczywistych motywów, jakimi kieruj¹ siê darczyñcy. Nawet legalnie przekazane darowizny mog¹ mieæ korupcyjny cel, jeœli opinia publiczna nie jest poinformowana o prawdziwych powi¹zaniach pomiêdzy darczyñc¹ a przyjmuj¹cym je politykiem. Analizuj¹c mo¿liwe motywy finansowania partii politycznych, znany brytyjski politolog Michael Pinto-Duschinsky wskaza³ na zale¿noœæ miêdzy rodzajem darczyñcy a ewentualnym motywem wspierania konkretnych ugrupowañ8.
8
M. Pinto-Duschinsky, Political Money in an International Context, Colloquium Paper,
Woodrow Wilson Center, Washington 1986, s. 23.

Dochody komitetów wyborczych

31

MOTYW
Rodzaj darczyñcy

Tzw. „ma³y”, indywidualny darczyñca
Tzw. „du¿y”, indywidualny darczyñca
Przedsiêbiorstwo b¹dŸ
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np. przedsiêbiorców
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spo³eczny,
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korzystne
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kontrakty rozwi¹zania przychylnego
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legislacyjne
rz¹du

TAK
TAK
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TAK
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TAK
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TAK

Z punktu widzenia rzetelnoœci i uczciwoœci ¿ycia publicznego najbardziej
wskazanym sposobem finansowania dzia³alnoœci politycznej jest przyjmowanie drobnych wp³at od znacznej iloœci osób fizycznych (np. cz³onków b¹dŸ
sympatyków) wspieraj¹cych poszczególne partie lub kandydatów. Praktyka
wyborów przeprowadzanych w wielu krajach przechodz¹cych transformacjê
ustrojow¹ pokaza³a, ¿e zale¿noœci pomiêdzy decyzjami politycznymi a darowiznami na rzecz kampanii wyborczych czêsto mia³y charakter korupcyjny9.
Najbardziej typowe rodzaje decyzji politycznych, podejmowanych przez polityków w zamian za znacz¹ce darowizny, obejmuj¹:
l udzielanie zamówieñ publicznych,
l przyznawanie licencji i koncesji firmom lub osobom prywatnym,
l sprzeda¿ maj¹tku pañstwowego (np. w ramach prywatyzacji lub sprzeda¿y
nieruchomoœci),
l przyznawanie subsydiów pañstwowych i innych funduszy publicznych firmom lub osobom prywatnym,
l przyznawanie gwarancji pañstwowych firmom lub osobom prywatnym potrzebnych do uzyskania po¿yczek,
l wydawanie decyzji o umorzeniu zaleg³oœci podatkowych.
Jednym ze sposobów na ograniczenie tych patologicznych zale¿noœci jest
wprowadzanie zakazu anonimowych darowizn, limitów wp³at od osób fizycznych, ograniczenia wp³at gotówkowych oraz zakazu finansowania partii i kampanii wyborczych przez osoby prawne.
Wspó³praca pomiêdzy donatorami a kandydatami, politykami lub partiami
politycznymi nie jest wydarzeniem jednorazowym. Na ogó³ s¹ to z³o¿one,
d³ugotrwa³e uk³ady, w których korupcyjne wymiany znacznie wykraczaj¹
9

Zob. t³um. polskie podrêcznika OSJI (www.prezydent2005.org.pl), op. cit.

Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych

32

poza czas kampanii wyborczej. Monitoring prowadzony przez organizacje pozarz¹dowe (szczególnie w Stanach Zjednoczonych), polegaj¹cy na badaniu
du¿ych darowizn i obserwacji decyzji politycznych w celu ujawnienia mo¿liwych powi¹zañ miêdzy nimi, trwa niemal nieprzerwanie10. Ze wzglêdu na to,
jak bardzo roz³o¿one w czasie mog¹ byæ skutki zobowi¹zañ podjêtych w wyniku przyjêcia znacz¹cych darowizn, ca³oœciowe monitorowanie dochodów
jest procesem znacznie d³u¿szym ni¿ 2–3 miesi¹ce kampanii wyborczej i pe³ne
ich opisanie wykracza poza ramy tego projektu.
Analizuj¹c sprawozdania wyborcze kandydatów, zespó³ monitoruj¹cy zwróci³ uwagê na niektóre, opisane poni¿ej darowizny od indywidualnych darczyñców. W niektórych wypadkach w¹tpliwoœci zespo³u monitoruj¹cego przybra³y formê zastrze¿eñ z³o¿onych do Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Sprawozdanie komitetu wyborczego W³odzimierza Cimoszewicza zawiera
imienn¹ listê wp³at od 54 osób, opiewaj¹cych na ró¿ne sumy, co mo¿e wskazywaæ, ¿e wp³aty by³y przejawem autentycznego poparcia tych osób dla kandydata.
Wœród nich wyró¿nia³a siê jednak grupa 19 osób, które dokona³y wp³aty w tej samej wysokoœci, tj. 6000 z³. O 16 z tych osób zespó³ monitoruj¹cy uzyska³ informacjê, ¿e s¹ lub by³y pracownikami przedsiêbiorstw wchodz¹cych w sk³ad
KGHM Polska MiedŸ SA, podobnie jak pan Stanis³aw Speczik, który wp³aci³
kwotê 12 000 z³. W wypadku trzech osób nie uda³o siê potwierdziæ informacji
o bezpoœrednim powi¹zaniu ze spó³k¹11. Suma wp³at osób powi¹zanych z KGHM
to 96 000 z³, a wiêc 53% wszystkich wp³ywów od osób fizycznych. Fakt, ¿e wszystkie te osoby przekaza³y dok³adnie tak¹ sam¹ sumê, nasuwa³ skojarzenia z wydarzeniami z poprzednich kampanii, kiedy to dziennikarze ujawnili, ¿e pracownicy
jednej z instytucji otrzymali premie, które nastêpnie wp³acili na konto wskazanego komitetu wyborczego. W zwi¹zku z tym spostrze¿eniem zespó³ monitoruj¹cy
zwróci³ siê do PKW, jak równie¿ do zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA (list z dnia
09.03.06) z proœb¹ o sprawdzenie, czy mog³o dojœæ do poœredniego finansowania
komitetu wyborczego przez przedsiêbiorstwo z udzia³em Skarbu Pañstwa. Do
momentu zakoñczenia prac nad raportem (20.04.06) nie otrzymaliœmy ¿adnej
odpowiedzi od zarz¹du KGHM.

10

Najlepszym przyk³adem takiej organizacji jest niezale¿ny, pozarz¹dowy Center for Responsive Politics. Jest to amerykañska organizacja badaj¹ca powi¹zania pomiêdzy pieniêdzmi
a polityk¹ i ich wp³ywem na wybory. Zob. www.opensecrets.org
11
Dotyczy to nastêpuj¹cych darczyñców: Jacek Sobotka – 6000 z³, Bo¿ena Bober –
6000 z³, Wies³awa Barbara Wrembel – 6000 z³.

Dochody komitetów wyborczych

33

Lista osób zwi¹zanych z KGHM Polska MiedŸ SA, które dokona³y
wp³aty na rzecz KW W. Cimoszewicza:
Piotr Romanowicz – 6000 z³, obecny dyrektor naczelny Huty Miedzi
G³ogów
Wac³aw G¹sior – 6000 z³, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Przemys³u Hutniczego w Hucie Miedzi Legnica
Bogus³aw Szyszka – 6000 z³, dyrektor naczelny Biura Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA
Wies³aw Biliñski – 6000 z³, dyrektor techniczny Huty Miedzi G³ogów
Jan Taraciñski – 6000 z³, zastêpca dyrektora Huty Miedzi G³ogów
Stanis³aw Jasak – 6000 z³, dyrektor ds. ekonomicznych Huty Miedzi Legnica
Grzegorz i Anna Szwancyberowie – 6000 z³, G. Szwancyber – dyrektor naczelny Huty Miedzi Legnica
Seweryn Pluciñski – 6000 z³, dyrektor naczelny Huty Miedzi G³ogów w latach 1999–2002, obecnie zastêpca dyr. ds. technicznych tam¿e
Roman Urbanowicz – 6000 z³, dyrektor produkcji Huty G³ogów
Janusz Staszak – 6000 z³, dyrektor ds. modernizacji Huty Miedzi G³ogów
Marek Szyniec – 6000 z³, dyrektor naczelny Huty Miedzi Cedynia
Piotr Huñczak – 6000 z³, zastêpca dyrektora Huty Miedzi w Orsku (Cedynia)
Jan Garbaczewski – 6000 z³, fizyk, autor prac zwi¹zanych z procesem technologicznym w KGHM, m.in. Wybrane aspekty rozwoju technologii produkcji kwasu siarkowego w KGHM
Roman Kap³an – 6000 z³, pracownik Huty Miedzi Cedynia
Andrzej Wasilewski – 6000 z³, dyrektor Zak³adu Wzbogacania Rud
w KGHM
Marian Ziomek (w sprawozdaniu figuruje jako Maria Ziomek) – 6000 z³, pracownik Zak³adu Wzbogacania Rud w KGHM, funkcja nieznana
Sprawozdanie komitetu wyborczego Andrzeja Leppera zawiera listê 19
wp³at od osób indywidualnych. Prawie wszyscy darczyñcy to pos³owie lub
kandydaci na pos³ów Samoobrony z rodzinami. W tym wypadku wyraŸnie
widaæ, jak istotn¹ rolê dla Samoobrony odgrywaj¹ darowizny od parlamentarzystów (choæ podobne przypadki wp³at od kandydatów na pos³ów mo¿na
te¿ spotkaæ w sprawozdaniach innych sztabów). Przyk³ad ten potwierdza
tezê, ¿e parlamentarzyœci wielu partii s¹ g³ównym zapleczem finansowego wsparcia kampanii swoich liderów. Jest to tak¿e przyk³ad na to, jak ewoluowa³a instytucja op³at za miejsca na listach wyborczych i tzw. „podatków”
partyjnych.
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Klub Parlamentarny czy lista darczyñców Andrzeja Leppera?
Janusz Maksymiuk (obecnie pose³ Samoobrony) – 1690 z³
El¿bieta Maksymiuk (kandydatka Samoobrony do Senatu)
– 12 000 z³ + Maja Maksymiuk – 1690 z³
Dagmara Maksymiuk-Król (cz³onek Samoobrony) 1620 z³
Czes³aw Litwin (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Józef Stêpkowski (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Genowefa Wiœniowska (obecnie pos³anka Samoobrony) – 5000 z³
El¿bieta Wiœniowska (obecnie pos³anka Samoobrony) – 2500 z³
Andrzej Ruciñski (obecnie pose³ Samoobrony) – 10 000 z³
Jerzy ¯yszkiewicz (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Alina Gut (pos³anka Samoobrony i kandydatka Samoobrony do Krajowej
Rady S¹downictwa) – 5000 z³
Krystyna Moric (¿ona pos³a Samoobrony) – 5000 z³
Wojciech Romaniuk (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Waldemar Starosta (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Henryk M³ynarczyk (obecnie pose³ Samoobrony) – 5000 z³
Komitet wyborczy Henryki Bochniarz przyj¹³ 245 wp³at od osób fizycznych o ³¹cznej wartoœci 2 832 595 z³. Wiêkszoœæ z nich opiewa³a na maksymaln¹, dozwolon¹ kwotê darowizny (tj. 12 735 z³). Na liœcie darczyñców komitetu jest wielu cz³onków i pracowników Polskiej Konfederacji Przedsiêbiorców Prywatnych „Lewiatan”, jak równie¿ cz³onków obecnej partii demokraci.pl i rodzina kandydatki. Sponsorów komitetu wyborczego Henryki Bochniarz cechowa³o tak¿e to, ¿e w wielu wypadkach decyzje o wsparciu kandydatki
by³y podejmowane przez darczyñców rodzinnie i solidarnie. W wielu wypadkach ca³e wielopokoleniowe rodziny dokonywa³y maksymalnych darowizn na
rzecz komitetu wyborczego (m.in. rodziny Kulczyckich i Zarêbów dokona³y
³¹cznie darowizn w wysokoœci 50 000 z³, a rodzina Pilawskich – 50 100 z³). Na
tych przyk³adach widaæ ograniczon¹ skutecznoœæ ustalenia limitu wp³aty od
indywidualnego darczyñcy – wystarczy bowiem, aby darowizny wp³aci³a
3–4-osobowa rodzina, ka¿dy po 12 735 z³. Takich rodzinnych wp³at na konto
kandydatki by³o szczególnie du¿o.
Analiza sprawozdañ wyborczych komitetów (m.in. komitetu Marka Borowskiego) pokaza³a tak¿e, ¿e w wykazach darczyñców indywidualnych wiêkszoœci kandydatów brakuje kluczowych danych (niezbêdnych do weryfikacji
osób fizycznych), np. adresu.
Jednym ze sposobów ograniczenia korupcyjnych powi¹zañ pomiêdzy grupami nacisku a polityk¹ jest ograniczenie roli du¿ych darczyñców poprzez
wprowadzenie limitu darowizn. W tym kierunku posz³a m.in. nowelizacja
ustawy o partiach politycznych i ustawy o wyborze Prezydenta RP. Niestety,
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brak synchronizacji pomiêdzy ró¿nymi aktami reguluj¹cymi tê sam¹ materiê,
oraz na³o¿enie siê w 2005 r. terminów dwóch kampanii wyborczych – parlamentarnej oraz prezydenckiej – doprowadzi³o do sytuacji, w której przepisy
pozwalaj¹ na jednoczesne dokonywanie wp³at przez tê sam¹ osobê fizyczn¹ na
rachunek bie¿¹cy partii (15-krotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê –
12 735 z³), na Fundusz Wyborczy (dozwolony limit wp³at na Fundusz Wyborczy wynosi 21 225 z³ – art. 36a ust. 2 ustawy o partiach), a tak¿e bezpoœrednio
na rzecz komitetu wyborczego (15-krotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za
pracê – 12 735 z³). W takim przypadku maksymalny limit wp³at od jednej osoby fizycznej wynosi 46 695 z³. W porównaniu z limitami w innych systemach
demokratycznych jest to bardzo wysoki limit, który u³atwia pozyskiwanie
„du¿ych” darowizn, czynionych czasem z w¹tpliwych motywów.

3.3.4. Nieprawid³owe wspó³finansowanie kampanii
prezydenckiej i wyborów parlamentarnych
Zespó³ monitoruj¹cy zebra³ wiele dowodów na to, ¿e wybory prezydenckie
by³y nieprawid³owo wspó³finansowane przez partie polityczne, a tak¿e przez
komitety wyborcze bior¹ce udzia³ w wyborach do Sejmu i Senatu, co jest zabronione12. Zgodnie z ustaw¹ o wyborze Prezydenta RP partie mog¹ bez ograniczeñ finansowaæ prezydenck¹ kampaniê wyborcz¹ – jest to powa¿ne uprzywilejowanie. Zarówno przepisy ustawy o partiach politycznych, jak i ustawy
o wyborze Prezydenta nie przewiduj¹ innej mo¿liwoœci wsparcia finansowego
przez partiê polityczn¹, jak tylko przekazanie komitetowi œrodków z Funduszu
Wyborczego na konto komitetu.
Stanowisko
Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r.
(…) agitacja wyborcza nie mo¿e byæ prowadzona w sposób zmierzaj¹cy do
obchodzenia prawa przez np. zamieszczenie w materiale wyborczym treœci
innych, ani¿eli bezpoœrednio zwi¹zanych z kandydowaniem osoby lub grupy
osób na okreœlony urz¹d.
(…) wy³¹cznoœæ na prowadzenia kampanii wyborczej posiadaj¹ w³aœciwe dla
danych wyborów komitety wyborcze. Oznacza to, i¿ ka¿dy materia³ wyborczy, niezale¿nie od formy, sposobu i miejsca jego prezentacji, musi byæ oznaczony nazw¹ komitetu wyborczego, utworzonego w celu udzia³u w danych
wyborach. Niedopuszczalne jest wiêc, jak siê zdarza, umieszczenie na materiale wyborczym (og³oszeniu prasowym, plakacie, billboardzie, itp.) jedynie
np. nazwy partii politycznej promuj¹cej danego kandydata.
12

Art. 87a ust. 1 ust. o wyborze Prezydenta RP.
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Tak¿e artyku³ 112 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu zabrania
przekazywania œrodków finansowych i wartoœci niepieniê¿nych przez jeden
komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego. Ten sam zakaz stanowi art. 87a (1) ustawy o wyborze Prezydenta RP. Naruszenie tego zakazu
jest wykroczeniem zagro¿onym kar¹ grzywny. Przedstawione w Aneksie 3
przyk³ady ³¹czenia i wspó³finansowania kampanii parlamentarnej z prezydenck¹ wskazuj¹ na dziesi¹tki przypadków przekazywania funduszy i darowizn rzeczowych pomiêdzy komitetami bior¹cymi udzia³ w wyborach do Sejmu i do Senatu i tymi, które bra³y udzia³ w wyborach prezydenckich.
Ponadto, przeprowadzony w trakcie kampanii monitoring wykaza³, ¿e
w przypadku niektórych komitetów wyborczych dochodzi³o do:
l finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej przez partiê polityczn¹
przed oficjalnym zarejestrowaniem komitetu wyborczego,
l finansowania kampanii wyborczej kandydata przez partiê polityczn¹ poza
jej funduszem wyborczym, pod pozorem dzia³añ promocyjnych lidera.
Naruszenie tych zasad zostanie szczegó³owo omówione w nastêpnym rozdziale, dotycz¹cym wydatków.

3.3.5. Potencjalne finansowanie kampanii wyborczej ze
œrodków publicznych
Artyku³ 86. 1. ustawy o wyborze Prezydenta RP wprowadzi³ wyraŸny zakaz
przekazywania na cele prezydenckiej kampanii wyborczej œrodków o charakterze publicznym. W wyborach 2005 r. na urz¹d Prezydenta RP kandydowa³o
kilku polityków pe³ni¹cych eksponowane funkcje w ¿yciu publicznym. Byli to
Marsza³ek i Wicemarsza³ek Sejmu, Prezydent m.st. Warszawy, minister,
pos³owie do Sejmu i pose³ do Parlamentu Europejskiego. W sensie politycznym byli oni w sytuacji uprzywilejowanej, co nie oznacza jednak, ¿e uprzywilejowanie to mia³o dotyczyæ finansowania ich kampanii. Ustawa o wyborze
Prezydenta RP gwarantuje jednakowe prawa i obowi¹zki w toku prowadzenia
kampanii wyborczej. Kwestia poœredniego finansowania kampanii wyborczej
i wykorzystywania œrodków przys³uguj¹cych z racji wykonywania funkcji publicznej budzi w¹tpliwoœci i powinna naraziæ pe³nomocnika na sankcje przewidziane w artykule 88g ustawy o wyborze Prezydenta RP13.

13
Odpowiedzialnoœæ karn¹ mo¿e ponieœæ tak¿e osoba, która zdecydowa³a o przekazaniu
œrodków publicznych na rzecz komitetu.
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Informacje dotycz¹ce podejrzeñ o wykorzystywanie œrodków publicznych
przez kandydatów na Prezydenta RP
Kandydat

Wydarzenie

Miejsce

Czas

Henryka
Bochniarz

Premier Marek Belka, jednoczeœnie Warszawa
kandydat do Sejmu z list Partii Demokraci PL przybywa na konwencjê wyborcz¹ kandydatki rz¹dowym samochodem w asyœcie funkcjonariuszy BOR-u.
Imprezê ochrania tak¿e m.in. BOR

20.08.05

Marek
Borowski

W kampaniê lokaln¹ bardzo zaanga¿o- Pi³a
wany jest wiceprezydent miasta Pi³y,
Pawe³ Dahlke

18.08.05

Marek
Borowski

Sztab wyborczy mieœci siê w biurze po- Poznañ
selskim pos³anki Sylwii Pusz, choæ formalnie w Poznaniu nie ma sztabu prezydenckiego. Obie kampanie s¹ prowadzone ³¹cznie.

5.09.05

W³odzimierz
Cimoszewicz

Sztab wyborczy mieœci siê w biurze po- Toruñ
selskim pos³a SLD Jerzego Wenderlicha.

12.08.05

Maciej
Giertych

Sztab wyborczy mieœci siê w biurze pos³a Opole
LPR do Parlamentu Europejskiego.

9.09.05

Lech
Kaczyñski

Przedstawiciel sztabu kandydata, bêd¹- ¯ory
cy jednoczeœnie wiceprezydentem ¯or,
przyjmuje w sprawach zwi¹zanych z kampani¹ w swoim gabinecie, w Urzêdzie
Miejskim.

13.09.05

Jaros³aw
Kalinowski

Sztab mieœci siê w biurze poselskim pos³a Pi³a
PSL Stanis³awa Kalemby.

4.10.05

Donald Tusk

Sztab wyborczy mieœci siê w biurze po- Toruñ
selskim.

12.08.05

Donald Tusk

Sztab wyborczy mieœci siê w biurze po- Pi³a
selskim pos³a PO Adama Szejnfelda.
Nie ma podzia³u na kampaniê prezydenck¹ i parlamentarn¹.

3.10.05

´
Zród³o:
Informacje uzyskane od lokalnych grup monitoruj¹cych, dzia³aj¹cych w ramach projektu.

Ponadto zespó³ monitoruj¹cy próbowa³ sprawdziæ informacje o sonda¿ach kupowanych przez warszawski ratusz, które mia³y byæ wykorzystane
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przez komitet wyborczy Lecha Kaczyñskiego. W prasie ukaza³o siê wyjaœnienie urzêdu miasta, ¿e badania dotycz¹ce ca³ej Polski by³y bonusem od firmy wykonuj¹cej badanie „Barometr warszawski”. Jednak badania te nie
by³y powszechnie dostêpne i stawia³y w uprzywilejowanej sytuacji kandydata, który mia³ do nich dostêp.
Warszawa: O co pytali urzêdnicy Kaczyñskiego
Dziennikarze RMF FM poinformowali, ¿e dotarli do umów urzêdników ratusza z czterema znanymi oœrodkami badawczymi. Osoby, które je podpisa³y,
dysponowa³y pe³nomocnictwami Lecha Kaczyñskiego. Badania jednak nie
dotycz¹ tematyki warszawskiej, ale typowych informacji potrzebnych w kampanii wyborczej. Preferencji politycznych, oceny pracy premiera, przep³ywów elektoratu, preferencji prezydenckich. Koszt badañ siêga 100 tys. za jeden rok. Zleceniodawc¹ badañ by³ Oœrodek Konsultacji i Dialogu Spo³ecznego, którego pracownicy s¹ doradcami prezydenta miasta.
„Gazeta Wyborcza”, 26.08.2005.
W trakcie trwania kampanii wyborczej zespó³ monitoruj¹cy zaobserwowa³, ¿e do warszawskiego wydania „Gazety Wyborczej” z dnia 4.10.2005
do³¹czona zosta³a broszura Strategia rozwoju Warszawy do 2020 roku. Zamawiaj¹cym tê us³ugê by³ Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy. Koszt tej operacji mia³ wynosiæ oko³o 49 000 z³ + VAT. Fakt, ¿e druk ten, maj¹cy formê bardziej reklamy ni¿ dokumentu, ukaza³ siê na 6 dni przed I tur¹ wyborcz¹, zosta³
przez konkurentów Lecha Kaczyñskiego uznany za nadu¿ycie i wykorzystanie stanowiska publicznego do prowadzenia kampanii wyborczej. W nastêpnych dniach ukaza³y siê wyjaœnienia wydawcy „Gazety Wyborczej” oraz
organizatorów akcji „Przejrzysta Polska”, w ramach której ukaza³a siê broszura. Wyjaœnili oni, ¿e w zasadach akcji nie okreœla siê, w jaki sposób oraz kiedy
uczestnicz¹ce w niej gminy powinny „przybli¿yæ mieszkañcom strategiê rozwoju spo³eczno-ekonomicznego”. Kiedy wydawca „Gazety Wyborczej” zorientowa³ siê, ¿e proponowany przez Urz¹d Miasta termin publikacji tej broszury
zbiega siê z koñcówk¹ kampanii wyborczej, zwrócono siê (30.09.05) do Urzêdu Miasta z proœb¹ o przesuniêcie terminu. Miasto nie uwzglêdni³o tych sugestii. Co wiêcej, osoby odpowiedzialne za realizacjê akcji „Przejrzysta Polska”
stwierdzi³y, ¿e broszura oparta jest na projekcie strategii, a informacja dla mieszkañców powinna byæ, zgodnie z zasadami akcji, oparta na dokumencie przyjêtym uchwa³¹ samorz¹du. Wobec powy¿szych informacji uznaæ nale¿y, ¿e
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, drukuj¹c ulotkê w takiej formie i w tym
czasie, mia³ œwiadomoœæ, ¿e mog³a ona byæ odczytana jako element kampanii
Lecha Kaczyñskiego finansowanej z bud¿etu miasta.
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3.4. Inne spostrze¿enia
3.4.1. Wp³aty od osób prawnych
Jak ju¿ wspominano, ustawa o wyborze Prezydenta RP znacznie odbiega od
pozosta³ych aktów prawnych, reguluj¹cych kwestie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Jednym z najbardziej istotnych braków tej
ustawy jest pozostawienie komitetom wyborczym mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków od osób prawnych.
Analiza sprawozdañ wyborczych wykaza³a, ¿e wp³aty od osób prawnych,
mimo obowi¹zuj¹cych wysokich limitów (84 900 z³), stanowi³y najmniej popularn¹ formê finansowania kampanii wyborczej. Otrzyma³y je tylko komitety
wyborcze Marka Borowskiego (1 darowizna) i Henryki Bochniarz (6 darowizn na ³¹czn¹ sumê 471 200 z³). Do najwa¿niejszych darczyñców nale¿a³y
nastêpuj¹ce firmy:
l

l

l

Biuro Podró¿y Trip Sp. jawna, z Zakopanego i Biuro Podró¿y Trip Sp. jawna – Hotel Czarny Stok, z Zakopanego – przekaza³y po 84 900 z³ na rzecz
Komitetu Henryki Bochniarz. Mo¿na mieæ uzasadnione podejrzenia, ¿e
spó³ki nie s¹ podmiotami niezale¿nymi od siebie, czyli ¿e ich w³aœcicielka wp³aci³a de facto 169 800 z³. Pani Ma³gorzata Chechliñska, w³aœcicielka obu firm, zasiada³a równie¿ w komitecie wyborczym Henryki Bochniarz.
Trzy inne firmy: Przedsiêbiorstwo Badawczo-Wdro¿eniowe Olmex SA,
z Olsztyna, firma Zalco Sp. z o.o., z Warszawy i FF Fracht Sp. z o.o.
z Ostrowi Mazowieckiej wp³aci³y na konto komitetu Henryki Bochniarz po
ponad 80 000 z³.
Jedyna wp³ata na rzecz komitetu wyborczego M. Borowskiego wp³ynê³a
od przedsiêbiorstwa Dewelopersko-Budowlanego EDBUD Sp. z o.o. z Warszawy. Przekazano 20 000 z³. Firma EDBUD podaje na swojej stronie internetowej, ¿e prowadzi³a m.in. remont Biblioteki Narodowej w Warszawie, jak równie¿ dziesi¹tki inwestycji na terenie Warszawy.

Mimo stosunkowo niskiej popularnoœci tej formy finansowania wyborów
prezydenckich 2005, zespó³ monitoruj¹cy stoi na stanowisku, ¿e finansowanie
komitetów wyborczych przez osoby prawne powinno byæ ca³kowicie zabronione. W ten sposób ujednolici siê obowi¹zuj¹ce regulacje dotycz¹ce Ÿróde³
finansowania kampanii wyborczych i zlikwiduje jedno z najpowa¿niejszych
zagro¿eñ korupcyjnych. Podkreœliæ nale¿y jednak, ¿e jak uczy doœwiadczenie
demokracji zachodnich, sam zakaz finansowania przez osoby prawne nie
przyniesie po¿¹danych efektów, jeœli równoczeœnie nie bêdziemy potrafili
wyegzekwowaæ zakazu finansowania przez tzw. poœredników. Chodzi tu o sytuacje, w których wp³aty dokonywane s¹ formalnie przez osoby fizyczne, któ-
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re w rzeczywistoœci dokonuj¹ wp³aty w imieniu firmy (np. 10 pracowników
danej firmy dokonuje wp³aty na polecenie w³aœciciela ze œrodków specjalnie
im na ten cel przyznanych).

3.4.2. Wp³aty od partii – finansowanie kampanii przez partie
polityczne
Finansowanie komitetu wyborczego przez partie polityczne nie jest ograniczone ¿adnym limitem wp³at14. Stwarza to uprzywilejowan¹ sytuacjê, w której
partia polityczna mo¿e ze swojego funduszu wyborczego wspieraæ dowolnych
kandydatów dowoln¹ kwot¹. Musi tylko pieni¹dze przelaæ na konto bankowe
komitetu, bez podawania szczegó³owych informacji na temat tego, kto i z jakich Ÿróde³ dokona³ wp³at na ten fundusz. Casus komitetów wyborczych Lecha Kaczyñskiego i Macieja Giertycha, gdzie jedynymi wp³acaj¹cymi na konto komitetów wyborczych by³y fundusze wyborcze popieraj¹cych ich partii,
jak równie¿ przypadki komitetów wyborczych Donalda Tuska, W³odzimierza
Cimoszewicza i Andrzeja Leppera, gdzie znaczne czêœci bud¿etu stanowi³y
wp³aty z partyjnych funduszy wyborczych – pokazuj¹, jak obecnie w praktyce
finansowane s¹ kampanie prezydenckie liderów partyjnych.
Z tym sposobem finansowania kampanii wi¹¿¹ siê dwie kwestie. Po pierwsze, finansowanie kampanii liderów partyjnych wcale nie jest tak jawne, jak
mog³oby siê wydawaæ. W wypadku tych kandydatów, prawdziwe Ÿród³a finansowania ich kampanii zosta³y ujawnione dopiero w sprawozdaniach finansowych partii, z³o¿onych do PKW pod koniec marca 2006 r., czyli po kilku
miesi¹cach od zakoñczenia wyborów. Fakt ten uniemo¿liwi³ zespo³owi monitoruj¹cemu poznanie faktycznych Ÿróde³ finansowania najdro¿szych kampanii prezydenckich do momentu zakoñczenia przygotowywania tego raportu.
Po drugie, kampanie wyborcze kandydatów prezydenckich popieranych
przez partie polityczne s¹ de facto finansowane z bud¿etu pañstwa. Partie polityczne przekazuj¹ œrodki bud¿etowe (uzyskane w trakcie kadencji poprzedzaj¹cej wybory) na fundusz wyborczy partii, a nastêpnie na konto komitetu,
z którego finansowana jest kampania prezydencka. Rozwi¹zanie to ma wiele
zalet, ale jedn¹ podstawow¹ wadê: nie stwarza ¿adnej zachêty dla kandydata
partyjnego do pozyskiwania œrodków z innych Ÿróde³. Ustawodawca powinien promowaæ finansowy udzia³ obywateli i sympatyków w procesie wyborczym. Brak masowego finansowania, czyli du¿ej iloœci ma³ych darowizn,
mo¿e spowodowaæ pe³ne uzale¿nienie dzia³alnoœci partyjnej od œrodków bud¿etowych, a przede wszystkim ograniczenie bezpoœrednich wiêzów pomiêdzy kandydatem i jego sympatykami, wyra¿aj¹cych siê symbolicznym choæby
wsparciem finansowym kampanii.
14

Art. 85 (6) u. o wyborze Prezydenta RP.
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Struktura dochodów komitetów wyborczych
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´
Zród³o:
Sprawozdania wyborcze kandydatów.

Przyk³ad kampanii komitetu Lecha Kaczyñskiego, gdzie zwolennicy nawet nie mieli mo¿liwoœci dokonania wp³at na rzecz jego komitetu wyborczego pokazuje, ¿e mamy tak¿e do czynienia z rosn¹c¹ obaw¹ przed jakimkolwiek finansowaniem prywatnym. Postrzeganie ka¿dego darczyñcy prywatnego jako skorumpowanego jest nies³uszne. Komitet wyborczy powinien
stawiaæ sobie za cel zdobycie szerokiego poparcia, tak¿e finansowego,
wœród ró¿nych grup spo³ecznych, a nie wracaæ do modelu, w którym partia i pañstwo stanowi³y jednoœæ, tak¿e w kwestii finansowania swojej dzia³alnoœci.
Zespó³ monitoruj¹cy uwa¿a, ¿e partie polityczne popieraj¹ce kandydata
powinny móc finansowaæ kampaniê wyborcz¹ tylko do poziomu 50% limitu
wydatków wyborczych. Pozosta³¹ kwotê komitet powinien pozyskiwaæ
od sympatyków w postaci drobnych wp³at, dokonywanych za poœrednictwem
instytucji i narzêdzi bankowych (karty kredytowe, przelewy na konto).
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3.4.3. Kredyty bankowe i po¿yczki
W ustawie o wyborze Prezydenta RP brakuje szczegó³owych regulacji dotycz¹cych kredytów i po¿yczek15, choæ s¹ to formy finansowania kampanii regularnie wykorzystywane przez komitety wyborcze i partie polityczne. Wi¹¿¹
siê jednak z tym pewne zagro¿enia. Kredyty i po¿yczki mog¹ byæ wykorzystywane do obchodzenia zakazów dotycz¹cych Ÿróde³ i wysokoœci dozwolonego
finansowania kampanii. Opieraj¹c siê na praktyce ustabilizowanych demokracji zachodnich, które maj¹ znacznie wiêksze doœwiadczenie w tej materii, po¿yczki nale¿y w wielu przypadkach traktowaæ jako darowizny. Jako takie powinny byæ traktowane kredyty i po¿yczki niesp³acone do dnia z³o¿enia do
PKW sprawozdania przez komitet wyborczy. Ka¿dy komitet wyborczy, który
zaci¹ga kredyt b¹dŸ po¿yczkê, powinien sobie stawiaæ za cel jak najszybsze
i pe³ne uregulowanie zobowi¹zania. Jeœli kredyt nie zostanie sp³acony, kredytodawca odbiera d³ug od zabezpieczaj¹cego, którym zawsze jest inny podmiot ni¿ komitet wyborczy. Tak wiêc de facto komitet otrzymuje darowiznê
od tego, kto kredyt zabezpiecza³. Tak¹ „darowiznê” mo¿e uczyniæ instytucja
lub osoba do tego nieuprawniona, ponadto mo¿e byæ ona znacznie wy¿sza ni¿
dozwolona prawem darowizna na rzecz komitetu wyborczego. Ponadto, zdaniem zespo³u monitoruj¹cego, powinna byæ ograniczona cesja zobowi¹zañ po
dniu z³o¿enia sprawozdania wyborczego do Pañstwowej Komisji Wyborczej
(art. 87a ust. 2 ustawy). Jeœli komitet liczy siê z tym, ¿e jego zobowi¹zania
maj¹tkowe nie zostan¹ uregulowane, nie powinien ich zaci¹gaæ.
Na poparcie tego niech œwiadczy fakt, ¿e zgodnie z regulacjami czo³owych
amerykañskich agencji zajmuj¹cych siê kontrol¹ nad finansowaniem wyborów, zarówno lokalnych (New York City Campaign Finance Board16), jak i federalnych (Federal Election Commission17), uwa¿a siê, ¿e:
l Ÿród³a, z których mo¿na uzyskaæ po¿yczkê s¹ ograniczone, tak jak Ÿród³a
darowizn,
l ka¿da po¿yczka jest traktowana jako darowizna, dopóki nie zostanie sp³acona,
l po¿yczki, które nie zostan¹ sp³acone przed dniem wyborów, w których bierze udzia³ kandydat, s¹ traktowane jako darowizny, z uwzglêdnieniem
wszelkich limitów darowizn,
l ka¿da po¿yczka musi byæ ujawniona i prawid³owo udokumentowana,
15
Interesuj¹ce jest to, ¿e w odpowiedzi na liczne pytania dotycz¹ce po¿yczek, PKW sama
swoimi wyjaœnieniami zaczê³a regulowaæ tê materiê. Dla przyk³adu – w wyjaœnieniach z dnia
6.06.2005 roku Pañstwowa Komisja Wyborcza stwierdza, ¿e: „Przepisy ustawy nie wymieniaj¹
jako Ÿród³a finansowania tych kredytów i po¿yczek. Korzystanie z tych Ÿróde³ nie jest jednak
zabronione”.
16
www.nyccfb.info.
17
www.fec.gov.
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po¿yczkê i kredyt mo¿e zabezpieczaæ tylko tego rodzaju podmiot, który
mo¿e byæ darczyñc¹ i tylko do wysokoœci limitu wp³at,
l ka¿dy po¿yczkodawca z wyj¹tkiem banku mo¿e umorzyæ po¿yczkê, jeœli
wyczerpa³ wszystkie mo¿liwoœci jej odzyskania. Umorzona po¿yczka powinna byæ rozliczona jako darowizna pieniê¿na.
Na marginesie warto dodaæ, ¿e skandal polityczny, który ostatnio wybuch³ w Wielkiej Brytanii, dotyczy³ w³aœnie przekazywania po¿yczek na kampanie wyborcze Partii Pracy. Chc¹c uzyskaæ nieewidencjonowane wp³aty na
fundusz wyborczy, poproszono 3 osoby o udzielenie znacz¹cych po¿yczek
na ponad 3 500 000 funtów18. Nagrod¹ za to poufne wsparcie mia³o byæ uzyskanie tytu³u szlacheckiego b¹dŸ lordowskiego (osoby te by³y zreszt¹ ju¿
mianowane, choæ nie zatwierdzone). Konsekwencj¹ odkrycia tego procederu
jest wszczêcie œledztwa przez specjaln¹ jednostkê Scotland Yard (Specialist
Crime Directorate) na podstawie ustawy z 192519, przeciwdzia³aj¹cej sprzeda¿y tytu³ów. Dziennikarze œledczy zauwa¿yli przy okazji, ¿e spoœród 23
osób, które dokona³y w ci¹gu ostatnich paru lat darowizn na rzecz Partii Pracy na ponad 100 000 funtów brytyjskich, 17 otrzyma³o tytu³y szlacheckie
b¹dŸ lordowskie.
W USA i niektórych krajach zachodnich przede wszystkim zakazuje siê
brania i zabezpieczania po¿yczek z tych samych Ÿróde³, z których nie wolno
uzyskiwaæ darowizn. Takie jest, do pewnego stopnia, oficjalne stanowisko Pañstwowej Komisji Wyborczej, która zastosowa³a wyk³adniê rozszerzaj¹c¹,
stwierdzaj¹c ¿e:
l

Po¿yczek nie mog¹ udzielaæ podmioty wymienione w art. 86 ustawy,
a tak¿e byæ porêczycielami zaci¹ganych przez komitet kredytów i po¿yczek20.
W piœmie z dnia 27.03.2006 skierowanym do Fundacji im. St. Batorego
(ZKF-641-6/05) Pañstwowa Komisja Wyborcza stwierdza jednak, ¿e:
Sp³atê zobowi¹zañ nale¿y traktowaæ w kategorii odpowiedzialnoœci za
zobowi¹zania maj¹tkowe, podobnie zreszt¹ jak np. sp³atê kredytu bankowego, zabezpieczonego porêczeniem maj¹tkowym lub kaucj¹. (...)
sp³atê zobowi¹zañ nie nale¿y traktowaæ jako darowizny na rzecz komitetu wyborczego, lecz inny rodzaj œwiadczeñ zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹
finansow¹ komitetu.
Ponadto, w piœmie z dnia 03.10.2005 skierowanym do pe³nomocnika finansowego KW Henryki Bochniarz (ZKF-603-6/05), PKW stwierdzi³a, ¿e:
18
19
20

The sleazy business of selling influence, „The Independent”, 17.03.2006.
Honours (Prevention of Abuses) Act 125.
Wyjaœnienia PKW z dnia 6 czerwca 2005 (ZKF-603-1/05).
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Kwoty porêczenia kredytu przez osoby fizyczne i osoby prawne nie s¹
ograniczone limitami i nie s¹ wliczane do przychodów od wymienionych podmiotów pod ich nazwiskiem lub nazw¹.
Tak wiêc Pañstwowa Komisja Wyborcza z jednej strony uwa¿a, ¿e po¿yczki i kredyty nie mog¹ byæ wykorzystywane do obchodzenia zakazów finansowania z okreœlonych Ÿróde³, przytaczaj¹c analogiczny przepis reguluj¹cy darowizny, ale z drugiej strony twierdzi, ¿e sp³aty zobowi¹zania przez osobê
trzeci¹ „nie nale¿y traktowaæ jako darowizny” i nie jest ona ograniczona limitem. S¹ to opinie sprzeczne i stwarzaj¹ powa¿ne zagro¿enie dla ca³ego systemu finansowania polityki w Polsce. Konsekwencj¹ takiego stanowiska jest
fakt, ¿e porêczenie maj¹tkowe mo¿e byæ wykorzystywane do obchodzenia
obowi¹zuj¹cych limitów darowizn.
Na przyk³ad, brak postulowanych przez nas ograniczeñ móg³by spowodowaæ hipotetyczn¹ sytuacjê, w której komitet wyborczy kandydata na prezydenta otrzymuje kredyt bankowy w wysokoœci 13 800 000 z³, zabezpieczony
porêczeniem maj¹tkowym przestêpcy gospodarczego, który po wygranych
wyborach zostaje u³askawiany przez nowo wybranego Prezydenta21.
Kwestie po¿yczek i kredytów wymagaj¹ bardziej szczegó³owych regulacji
prawnych, a Pañstwowa Komisja Wyborcza w trosce o przejrzystoœæ i czystoœæ ¿ycia publicznego powinna bli¿ej i bardziej wnikliwie przyjrzeæ siê tej
kwestii.
Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego to, co mia³o miejsce w przypadku kredytu udzielonego komitetowi Henryki Bochniarz, mog³o byæ wykorzystane do
obchodzenia limitu darowizn. Komitet wyborczy zaci¹gn¹³ kredyt w wysokoœci 300 000 z³ w dwa miesi¹ce po zakoñczeniu kampanii – 19.12.2005. Kredyt
ten powinien byæ sp³acony do 13.01.2006, a zastawem by³a lokata za³o¿ona
przez Henrykê Bochniarz. W liœcie z 16 marca zapytaliœmy pe³nomocnika finansowego komitetu, czy kredyt zosta³ sp³acony i kto go sp³aci³. W otrzymanej w dniu 07.04.2006 odpowiedzi czytamy: „niestety, nie uda³o siê zgromadziæ odpowiedniej iloœci œrodków na sp³acenie kredytu, st¹d w sprawozdaniu
finansowym naszego Komitetu widnieje niesp³acone zobowi¹zanie wobec
banku”. Z faktu, ¿e nie odpowiedziano nam na nasze pytanie – czy kredyt zosta³ sp³acony – nale¿y wnosiæ, ¿e tego nie uczyniono i bank zaj¹³ lokatê.
W zwi¹zku z krótkim terminem (oko³o miesi¹ca), jaki mia³ komitet kandydatki na pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych, ryzyko niesp³acenia takiej po¿yczki od pocz¹tku by³o bardzo znaczne. Mo¿na wrêcz za³o¿yæ, ¿e komitet nie zamierza³ sp³aciæ tego kredytu, bo praktycznie nie mia³ mo¿liwoœci.
Ponadto komitet wyborczy wyczerpa³, ze wzglêdu na istniej¹ce limity, mo¿liwoœæ pozyskiwania jakichkolwiek œrodków finansowych ze zbiórek publicz21
Nale¿y dodaæ, ¿e porêczyciel kredytu nie jest wymieniany w ogólnodostêpnej czêœci
sprawozdania, a wiêc fakt porêczenia nie jest znany opinii publicznej.
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nych, nie móg³ równie¿ pozyskaæ tak znacz¹cej sumy od samej kandydatki.
Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego jest wysoce prawdopodobne, ¿e komitet wyborczy Henryki Bochniarz celowo zawar³ umowê kredytow¹ nr 02/367/
05/Z/OB i umowê o kaucjê pieniê¿n¹ 02/225/05 tak, aby kandydatka sama
mog³a pokryæ zobowi¹zania komitetu.

3.4.4. Inne zobowi¹zania komitetów
Kolejn¹ niepokoj¹c¹ kwesti¹ s¹ praktyki stosowane przez te komitety wyborcze,
które prowadzi³y intensywn¹ kampaniê wyborcz¹, choæ nie dysponowa³y wystarczaj¹cymi œrodkami na jej pokrycie. Komitety zamawia³y produkty i us³ugi,
za które nie p³aci³y. W zwi¹zku z tym pojawi³ siê problem kredytowania kampanii wyborczych. Czêœæ zawieranych umów na prowadzenie kampanii opiewa³a
na sumy znacznie wy¿sze ni¿ dozwolone limity wp³at od osób fizycznych b¹dŸ
prawnych. PKW bêdzie musia³a siê tej kwestii bli¿ej przyjrzeæ, gdy¿ zachodzi
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e mamy tu do czynienia z kreatywnym obchodzeniem limitu wp³at. Za przyk³ad s³u¿yæ mo¿e polityka finansowa komitetu Andrzeja Leppera, który w dniu z³o¿enia sprawozdania do PKW mia³ wiele nieuregulowanych zobowi¹zañ finansowych w stosunku do firm prowadz¹cych
jego kampaniê wyborcz¹. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e komitet wyborczy,
poprzez nieuregulowanie swoich nale¿noœci, wykorzystuje lukê w ustawie
o wyborze Prezydenta RP do obchodzenia limitu darowizn od osób prawnych.
W dniu z³o¿enia sprawozdania wyborczego komitet wyborczy Andrzeja
Leppera by³ zad³u¿ony na ³¹czn¹ sumê 2 749 290 z³ w stosunku do 13 podmiotów. Co wiêcej, suma zobowi¹zañ komitetu wyborczego by³a ponad 5-krotnie
wy¿sza ni¿ kwota wp³ywów. Interesuj¹ce jest to, ¿e w dniu 4.04.2006 r.,
w programie „Teraz My” w TVN pose³ Piotr Misztal, wybrany z list Samoobrony, jeden z najbogatszych parlamentarzystów stwierdzi³, ¿e proszono go
o wp³acenie 3 000 000 z³ na kampaniê prezydenck¹ Andrzeja Leppera. Pose³
Misztal stwierdzi³, ¿e odmówi³ dokonania tej wp³aty. W œwietle tego, ¿e komitet Andrzeja Leppera z³o¿y³ sprawozdanie finansowe z kampanii z niezap³aconymi rachunkami na sumê blisk¹ trzech milionów z³otych, wypowiedŸ pos³a
Misztala nie wydaje siê byæ ca³kiem niewiarygodna.
Jednak bardziej prawdopodobne jest, ¿e komitet wyborczy Andrzeja Leppera zastosowa³ nastêpuj¹c¹ strategiê finansowania kampanii: 1) zad³u¿yæ siê,
2) z³o¿yæ sprawozdanie do PKW, 3) rozwi¹zaæ komitet i nie sp³aciæ zobowi¹zañ.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w stosunku do 3 firm: FPW Poligraf (395 631 z³),
Valred (610 000 z³) i Art Security Group (1 397 600 z³), zobowi¹zania kilkakrotnie przekracza³y kwotê limitów wp³at od osób prawnych. W zwi¹zku
z tym w dniach 8 i 9 marca 2006 r. zespó³ monitoruj¹cy zwróci³ siê z pytaniem
do komitetu wyborczego Andrzeja Leppera (i podmiotów, w stosunku do któ-

Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych

46

rych komitet mia³ zobowi¹zania), czy sp³acono d³ugi za kampaniê prezydenck¹22. Przy czym jeden z wierzycieli – Podlaska Spó³dzielnia Pracy „Jubilat” – twierdzi, ¿e rachunek uregulowano ju¿ 18.10.2005 r., co podaje
w w¹tpliwoœæ rzetelnoœæ sprawozdania wyborczego. Jednoczeœnie komitet
wyborczy Andrzeja Leppera odpowiedzia³, ¿e „czêœciowo uregulowa³ zobowi¹zania”, nie informuj¹c kiedy, jak i z jakich Ÿróde³.
Niew¹tpliwie, brak szczegó³owych regulacji prawnych dotycz¹cych sp³at
zobowi¹zañ stwarza olbrzymie pole do nadu¿yæ ze strony komitetów wyborczych. W demokracjach zachodnich ustawodawstwo szczegó³owo reguluje
kwestiê zobowi¹zañ komitetów wyborczych. Na przyk³ad, regulacje dotycz¹ce finansowania kampanii wyborczej miasta Nowy York (USA) stwierdzaj¹, ¿e jeœli zobowi¹zanie nie zostanie sp³acone w ci¹gu 90 dni, i jeœli wierzyciel nie próbuje odzyskaæ d³ugu, to zobowi¹zanie takie traktuje siê jako darowiznê rzeczow¹. Wszelkie zakazy i ograniczenia dotycz¹ce darowizn rzeczowych stosuje siê analogicznie.

3.4.5. Brak wymogów dotycz¹cych oœwiadczeñ
maj¹tkowych
Doœwiadczenia prezydenckich kampanii wyborczych zarówno w Polsce, jak
i innych krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹ pokaza³y, ¿e w wyborach mog¹ braæ udzia³ ludzie zamo¿ni, którzy próbuj¹ wykorzystaæ swój maj¹tek dla zwiêkszenia swoich szans w wyœcigu do prezydentury. Udzia³ osób bogatych w procesie wyborczym jest naturalnym elementem systemu demokratycznego, jednak wykorzystywanie maj¹tków dla kupowania popularnoœci i poparcia wyborczego narusza równowagê rywalizacji wyborczej. Maj¹c to na
uwadze, systemy finansowania polityki zabezpieczaj¹ siê przed uprzywilejowaniem milionerów uczestnicz¹cych w wyborach. Zabezpieczenia polegaj¹ na wprowadzeniu limitów darowizn i ¿¹daniu publikowania oœwiadczeñ maj¹tkowych
wszystkich kandydatów. Oœwiadczenia maj¹tkowe maj¹ zwiêkszaæ przejrzystoœæ ¿ycia publicznego i przeciwdzia³aæ powstawaniu konfliktów interesów.
Monitoring prezydenckiej kampanii wyborczej ujawni³, ¿e w ustawie
o wyborze Prezydenta RP brakuje regulacji dotycz¹cych sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych przez kandydatów. W zwi¹zku z tym, ¿e czêœæ kandydatów
z³o¿y³a swoje oœwiadczenia maj¹tkowe z racji wykonywanego mandatu, wyborcy uzyskali informacje tylko o niektórych kandydatach. Mimo skierowanego w ramach monitoringu apelu do wszystkich kandydatów o z³o¿enie oœwiad22

Do dnia 20 kwietnia 2006 tylko cztery firmy odpowiedzia³y, ¿e komitet wyborczy Andrzeja Leppera sp³aci³ swoje zad³u¿enie, jedna firma, ¿e zad³u¿enie sp³acono czêœciowo, jedna,
¿e d³ug jest niesp³acony, a Urz¹d Skarbowy odmówi³ odpowiedzi na pytanie, czy zobowi¹zania
Komitetu Wyborczego Andrzeja Leppera w stosunku do niego zosta³y uregulowane. Najwiêksi
wierzyciele pozostali niesp³aceni b¹dŸ nie udzielili nam odpowiedzi.
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czeñ maj¹tkowych, nie uczynili tego nawet tak powa¿ni kandydaci jak Henryka Bochniarz czy Maciej Giertych (mimo sprawowania mandatu pos³a do
Parlamentu Europejskiego).
Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego, oœwiadczenia maj¹tkowe pe³ni¹ nie tylko istotn¹ rolê prewencyjn¹, ale tak¿e pomagaj¹ zweryfikowaæ Ÿród³a finansowania kampanii (np. czy kandydat móg³ sam finansowaæ swoj¹ kampaniê), jak
równie¿ zmniejszyæ ryzyko wykorzystania kampanii do wzbogacenia siê kandydata kosztem komitetu wyborczego. Dla przyk³adu w Aneksie 4 zamieszczono analizê porównawcz¹ oœwiadczeñ maj¹tkowych.

3.5. Wnioski
Celem przeprowadzenia monitoringu dochodów komitetów wyborczych by³o
m.in. zapobie¿enie mo¿liwoœci wyst¹pienia sytuacji patologicznych, zwi¹zanych z nielegalnym i niejawnym finansowaniem kampanii wyborczej. Analizy
sprawozdañ wyborczych potwierdzi³y, ¿e transakcje finansowe zawierane
przez komitety wyborcze staj¹ siê coraz bardziej wyrafinowane. Przepisy dotycz¹ce finansowania kampanii prezydenckiej, które mia³y wzmacniaæ dzia³ania antykorupcyjne i zwiêkszyæ jawnoœæ, tylko czêœciowo spe³ni³y pok³adane w nich nadzieje i ci¹gle s¹ dalekie od doskona³oœci. Podstawowy wniosek
z monitoringu wskazuje na koniecznoœæ nowelizacji, ujednolicaj¹cej istniej¹ce regulacje prawne, dziêki czemu skuteczniej ograniczy siê pokusy korupcyjne, a opinia publiczna i PKW bêd¹ mia³y wiêksz¹ wiedzê o finansowaniu
kampanii i ewentualnych patologiach.
Obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne, dotycz¹ce Ÿróde³ finansowania
prezydenckiej kampanii wyborczej, s¹ wewnêtrznie sprzeczne, ponadto odbiegaj¹ od pozosta³ych regulacji, obowi¹zuj¹cych przy wyborach do innych
cia³, a tak¿e nie odpowiadaj¹ realiom wspó³czesnego marketingu politycznego. Rozbie¿noœæ zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i do Senatu z zasadami dotycz¹cymi wyborów prezydenckich jest bardzo
wyraŸna, zw³aszcza jeœli chodzi o przepisy dotycz¹ce mo¿liwoœci finansowania kampanii prezydenckiej przez osoby prawne, mo¿liwoœci organizowania
zbiórek publicznych, brak regulacji dotycz¹cych kredytów i po¿yczek, brak limitów na darowizny rzeczowe, brak przepisów dotycz¹cych regulowania zobowi¹zañ komitetu wyborczego i przede wszystkim brak realnych sankcji.
Konieczne jest pilne i spójne uregulowanie problemu finansowania kampanii
wyborczych. Nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta powinna staæ siê
jednym z priorytetów dla parlamentarzystów.
Zdaniem autorów obowi¹zuj¹ce regulacje prawne powinny byæ znowelizowane w nastêpuj¹cym kierunku:
l instytucja zbiórek publicznych powinna zostaæ zlikwidowana,
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nale¿y zakazaæ finansowania komitetów wyborczych przez osoby prawne,
koniecznym staje siê wprowadzenie limitu dla darowizn rzeczowych,
l partie polityczne popieraj¹ce kandydata powinny móc finansowaæ kampaniê wyborcz¹ do poziomu 50% limitu wydatków wyborczych,
l kluczowe staje siê uregulowanie instytucji po¿yczek i zobowi¹zañ finansowych w stosunku do osób prawnych i fizycznych wspó³uczestnicz¹cych
w kampanii wyborczej. Powinno siê zakazaæ sk³adania sprawozdania z finansowania kampanii wyborczej, które zawiera niesp³acone kredyty i d³ugi,
l szczegó³owego uregulowania wymaga instytucja oœwiadczeñ maj¹tkowych,
l nale¿y stworzyæ ramy prawne dla wspó³finansowania komitetu przez kandydata (tzw. wydatki w³asne kandydata),
l okres badania sprawozdania wyborczego powinien byæ wyd³u¿ony tak,
aby daæ PKW mo¿liwoœæ zweryfikowania wszelkich darowizn i wp³at, tak¿e tych pochodz¹cych od partii politycznych,
l wzory sprawozdañ wyborczych powinny byæ przygotowywane przez
PKW – a nie, jak dotychczas, przez Ministra Finansów – po konsultacjach
w gronie ekspertów (m.in. biegli rewidenci, antykorupcyjne organizacje
pozarz¹dowe), aby zwiêkszyæ mo¿liwoœæ skutecznej weryfikacji Ÿróde³ finansowania komitetów wyborczych.
Bez wprowadzenia powy¿szych zmian komitety wyborcze bêd¹ mia³y nadal do wykorzystania ca³y katalog luk, umo¿liwiaj¹cych kandydatom na urz¹d
Prezydenta RP pozyskiwanie funduszy z podejrzanych Ÿróde³. Nie ma co
ukrywaæ, ¿e obecne przepisy umo¿liwiaj¹ kreatywnemu pe³nomocnikowi finansowemu przygotowanie „idealnego” sprawozdania wyborczego, na podstawie którego opinia publiczna i Pañstwowa Komisja Wyborcza nie bêd¹
mia³y mo¿liwoœci stwierdzenia, kto i jak naprawdê finansowa³ kampaniê.
Doœwiadczenia kampanii prezydenckiej 2005 pokaza³y tak¿e, jak trudno
jest niezale¿nemu kandydatowi pozyskaæ znacz¹ce œrodki na prowadzenie
agitacji wyborczej. Komitet Henryki Bochniarz pozyska³ najwy¿sz¹ iloœæ darczyñców prywatnych. Kampania tej kandydatki stanowi³a tym samym jedyny
przyk³ad kampanii spo³ecznej, finansowanej g³ównie przez osoby fizyczne,
a nie partie polityczne. Ustawa o wyborze Prezydenta RP stawia komitety wyborcze kandydatów partyjnych w nieproporcjonalnie lepszej, uprzywilejowanej pozycji. Zdaniem prof. Stanis³awa Gebethnera regulacje te s¹ przyk³adem
uzasadniaj¹cym stwierdzenie, ¿e ustawa o wyborze Prezydenta RP zmierza do
„upartyjnienia” prezydenckiej kampanii wyborczej23. Niew¹tpliwie, regulacje
te wzmacniaj¹ i przyspieszaj¹ konsolidacjê partii politycznych, które staj¹ siê
wa¿nymi instytucjami pañstwa. Ale czy ustawodawca zbytnio nie promuje
w ¿yciu publicznym liderów partyjnych, kosztem niezale¿nych kandydatów?
l
l

23
Stanis³aw Gebethner, Wybory na urz¹d Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz
do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, s. 187.

4. Analiza wydatków
4.1. Wprowadzenie
„Jeszcze dziesiêæ lat temu mo¿na by³o wygraæ wybory prezydenckie, maj¹c
do dyspozycji zaledwie trzy, cztery miliony z³otych. Dziœ bud¿et na koszty
kampanii czêsto przekracza roczne wydatki ma³ego miasteczka”
(Eryk Mistewicz, Wycisn¹æ kasê z prezydenta, „Ozon”, 27.10–02.11.2005).
W procesie monitorowania kampanii wyborczej analiza wydatków jest jednym z najwa¿niejszych elementów, gdy¿ pozwala na:
l ocenê rzetelnoœci sprawozdañ wyborczych sk³adanych przez komitety kandydatów do PKW, poprzez porównanie kosztów deklarowanych z ca³oœci¹
kosztów odnotowanych w trakcie dzia³añ monitoringowych;
l wskazanie przypadków ³amania zakazów i ograniczeñ dotycz¹cych wydatków wyborczych;
l ujawnienie poœredniego finansowania kampanii przez nieuprawnione podmioty trzecie, które kupuj¹ okreœlone us³ugi i materia³y;
l porównanie oficjalnie deklarowanych przychodów z ca³oœci¹ wydatków
zauwa¿onych podczas monitoringu;
l ocenê rachunkowoœci prowadzonej przez komitety i wskazanie uchybieñ
w pracy pe³nomocników finansowych;
l ocenê istniej¹cych przepisów reguluj¹cych kwestiê wydatków na kampaniê; wychwycenie luk i niejasnoœci w obowi¹zuj¹cych regulacjach;
l zwiêkszenie przejrzystoœci finansowania kampanii i przeciwdzia³anie
przestêpstwom wyborczym, takim jak kupowanie g³osów czy korumpowanie wyborców.
Dla potrzeb monitoringu wydatki na kampaniê wyborcz¹ definiuje siê jako
wydatki poniesione przez zarejestrowany komitet wyborczy kandydata, popieraj¹c¹ go partiê polityczn¹ lub inn¹ organizacjê, a przeznaczone na promowanie kandydata podczas wyborów lub w zwi¹zku z przysz³ymi wyborami.
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Dlatego dokonana w tym rozdziale analiza obejmuje nie tylko wydatki poniesione przez poszczególne komitety wyborcze, ale tak¿e wydatki poniesione na
rzecz kandydata przez strony trzecie, takie jak partie polityczne, osoby prawne
i fizyczne, fundacje czy inne organizacje pozarz¹dowe, jak i instytucje publiczne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przygotowane przez zespó³ monitoruj¹cy w trakcie
kampanii szacunki rzeczywistych wydatków wyborczych1 pokrywa³y siê z danymi przedstawionymi w oficjalnych sprawozdaniach wyborczych komitetów,
a w niektórych wypadkach by³y bardziej szczegó³owe ni¿ informacje przedstawione przez pe³nomocników finansowych. Natomiast fakt, ¿e sztaby wyborcze
Henryki Bochniarz i W³odzimierza Cimoszewicza wykaza³y w sprawozdaniach
wy¿sze wydatki ni¿ wyliczy³ to zespó³ na pod stawie obserwacji w trakcie
kampanii, interpretowaæ nale¿y jako dowód na to, ¿e wyliczenia by³y bardzo
ostro¿ne. Mamy podstawy przypuszczaæ, ¿e wszystkie sztaby, który wykaza³y wydatki ni¿sze od naszych konserwatywnych wyliczeñ, przerzuci³y czêœæ kosztów kampanii prezydenckiej do kosztów kampanii parlamentarnej (patrz tabela ze str. 51).
Przeprowadzony monitoring, jak równie¿ analiza sprawozdañ wyborczych wykaza³y, ¿e w finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej dopuszczono siê nastêpuj¹cych naruszeñ lub prób obejœcia obowi¹zuj¹cych zakazów:
l

l

l
l
l
l
l
l

rozpoczêcie kampanii wyborczej przed oficjalnym zarejestrowaniem komitetu wyborczego,
prowadzenie prezydenckiej kampanii wyborczej przez inne podmioty ni¿
komitet wyborczy kandydata na prezydenta, a w szczególnoœci przez partie
polityczne i komitety bior¹ce udzia³ w wyborach do Sejmu i Senatu (zjawisko tzw. „mieszania wydatków wyborczych”),
przekroczenie limitu wydatków wyborczych,
³amanie ograniczeñ dotycz¹cych czasu p³atnych reklam telewizyjnych,
zani¿anie b¹dŸ ukrywanie wydatków wyborczych,
niewliczanie rabatów i darowizn rzeczowych do wydatków wyborczych,
nierzetelne przygotowanie sprawozdañ wyborczych,
brak oznaczenia materia³ów wyborczych.

1
Analiza wydatków zosta³a przedstawiona szczegó³owo w raportach cz¹stkowych (I i II)
opublikowanych w paŸdzierniku i grudniu 2005. Dostêpne na stronie www.prezydent2005.org.pl.
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Źród³o: Wykres opracowany przez zespó³ monitoruj¹cy Fundacji im. Stefana Batorego przy wspó³pracy Media Direction OMD.
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4.2. Omówienie zauwa¿onych nieprawid³owoœci
4.2.1. Rozpoczêcie kampanii wyborczej przed
zarejestrowaniem komitetu wyborczego
Wydatkowanie œrodków finansowych jest dozwolone od dnia wydania przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ postanowienia o zarejestrowaniu komitetu wyborczego. Finansowanie kampanii wyborczej po zarejestrowaniu komitetu jest
warunkiem koniecznym, aby wydatki by³y ewidencjonowane oraz w³aœciwie
wykazane w sprawozdaniach przedk³adanych Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Warszawa, dnia 23 marca 2005 r.
PAÑSTWOWA KOMISJA WYBORCZA – Komunikat dla Polskiej Agencji Prasowej
(…) partie polityczne nie mog¹ finansowaæ telewizyjnych i radiowych audycji
wyborczych przed zarz¹dzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i utworzeniem komitetów wyborczych, a jedyn¹ dopuszczaln¹ form¹ finansowania takich audycji jest przekazanie na ten cel œrodków w³aœciwemu komitetowi wyborczemu, który mo¿e zamówiæ odp³atne audycje wyborcze przy zachowaniu warunków dotycz¹cych okresu i czasu ich rozpowszechniania okreœlonych w art. 83a ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W raportach wstêpnych stwierdziliœmy, ¿e Lech Kaczyñski, Donald Tusk
i Marek Borowski przed zarejestrowanim swoich komitetów wyborczych rozpoczêli dzia³ania, których celem by³o wypromowanie ich jako kandydatów na
prezydenta. Poni¿szy wykres pokazuje orientacyjny koszt kampanii reklamowej kandydatów, którzy wbrew zasadom prowadzili kampaniê wyborcz¹
przed oficjalnym zarejestrowaniem swojego komitetu.
Kampania prezydencka 2005 – wydatki reklamowe przed zarejestrowaniem
komitetów wyborczych
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W wykresie uwzglêdniono wydatki: Lecha Kaczyñskiego na reklamê telewizyjn¹ z informacj¹, ¿e bêdzie on kandydowa³ w wyborach prezydenckich,
Donalda Tuska na plakaty wielkoformatowe (billboardy) promuj¹ce jego
ksi¹¿kê, jak równie¿ billboardy promuj¹ce Marka Borowskiego.
Przypadek reklam Donalda Tuska, które w odró¿nieniu od reklam Lecha
Kaczyñskiego i Marka Borowskiego nie promowa³y samego kandydata, a jego
ksi¹¿kê, równie¿ wymaga negatywnej oceny. Promocja ta (miêdzy innymi
z wykorzystaniem billboardów) odbywa³a siê bezpoœrednio przed oficjalnym
rozpoczêciem kampanii wyborczej. Nie mo¿na uznaæ takiego dzia³ania za
przypadkowe. Mog³o ono mieæ na celu obejœcie ograniczeñ dotycz¹cych finansowania kampanii prezydenckiej. Jak przypuszczaliœmy w raporcie cz¹stkowym, wydatki na tê promocjê nie zosta³y uwzglêdnione w sprawozdaniu finansowym komitetu Donalda Tuska. W podobnej sytuacji, w trakcie kampanii
prezydenckiej w Rosji w 2000 r., Centralna Komisja Wyborcza uzna³a, ¿e promocja ksi¹¿ki W³adimira Putina stanowi³a element kampanii wyborczej i ¿e
jej druk oraz promocja powinny byæ pokryte z funduszu wyborczego komitetu
W³adimira Putina. Problem ten jest na tyle istotny, ¿e prêdzej czy póŸniej bêdzie wymaga³ interpretacji PKW, jak nale¿y traktowaæ takie wydatki. Przy
okazji kolejnych wyborów mo¿na spodziewaæ siê podobnych, jeœli nie bardziej kreatywnych dzia³añ.
Analiza sprawozdañ wyborczych z³o¿onych do PKW potwierdzi³a nasze
przypuszczenia, ¿e ¿aden z kandydatów, który rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹
przed zarejestrowaniem swojego komitetu, nie umieœci tych wydatków
w sprawozdaniu komitetu wyborczego.

4.2.2. Prowadzenie kampanii wyborczej przez inne
podmioty ni¿ komitet wyborczy kandydata na prezydenta
Nale¿y podkreœliæ, ¿e kampania wyborcza mo¿e byæ prowadzona na zasadzie
wy³¹cznoœci tylko przez komitety wyborcze, które zg³osi³y kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadku naruszenia tej zasady osoby
prowadz¹ce kampaniê nara¿one s¹ na sankcje przewidziane w art. 88g i art. 88j
ustawy o wyborze Prezydenta RP. Ten, kto narusza te zakazy, dopuszcza siê
przestêpstwa2.
Z kolei ustawa o partiach politycznych wyraŸnie zakazuje wydatkowania
œrodków partii politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych albo
referendalnych bez poœrednictwa funduszu wyborczego. W artykule 49f ustawa stwierdza, ¿e kto wydatkuje w ten sposób œrodki podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2. Ponadto, artyku³
2

Art. 88j. (2) Kto prowadzi kampaniê wyborcz¹ bez zgody komitetu, a koszt ich przekracza 50 000 z³otych, podlega grzywnie nie mniejszej ni¿ koszt takiego dzia³ania oraz karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
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38a (2) tej¿e ustawy stwierdza, ¿e PKW odrzuca sprawozdanie partii politycznej, jeœli nast¹pi³o dokonywanie wydatków na kampaniê wyborcz¹ z pominiêciem funduszu wyborczego. W ramach przeprowadzonego monitoringu wydatków zauwa¿ono, ¿e przynajmniej w wypadku jednej partii (Prawo i Sprawiedliwoœæ) mog³o dojœæ do z³amania tego przepisu.

Billboard kandydata na prezydenta RP finansowany przez Komitet Wyborczy SdPL

Zespó³ monitoruj¹cy zaobserwowa³ tak¿e, ¿e w trakcie kampanii parlamentarnej klipy i materia³y wyborcze wielu partii promowa³y liderów
bêd¹cych kandydatami na prezydenta. Po starannym przeanalizowaniu wszystkich p³atnych reklam telewizyjnych (Aneks nr 5) stwierdzono, ¿e reklamy,
w których dominowa³ kandydat na prezydenta RP nale¿a³o zaliczyæ do kampanii prezydenckiej, mimo ¿e p³aci³y za ni¹ komitety wyborcze bior¹ce udzia³
w wyborach do parlamentu.
Problem zwi¹zany z przerzucaniem czêœci wydatków z kampanii prezydenckiej do kampani parlamentarnej jest o tyle istotny, ¿e ma na celu nie tylko
obejœcie limitu wydatków wyborczych, ale tak¿e uzyskanie przez partiê polityczn¹ wiêkszego finansowania z bud¿etu, tj. dotacji podmiotowej3. Wysokoœæ tej dotacji jest poœrednio zale¿na od wysokoœci nak³adów poniesionych
przez partiê na jej kampaniê parlamentarn¹. Wy¿sze wydatki skutkuj¹ otrzymaniem wy¿szej dotacji. W latach, w których kampania parlamentarna i prezydencka odbywa siê jednoczeœnie, partiom op³aca siê czêœæ wydatków na kampaniê prezydenck¹ przedstawiaæ jako wydatki na kampaniê parlamentarn¹.
3
Art. 128 Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu stwierdza:
1. Partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczy³ w wyborach, partii politycznej
wchodz¹cej w sk³ad koalicji wyborczej, a tak¿e komitetowi wyborczemu wyborców przys³uguje prawo do dotacji z bud¿etu pañstwa, zwanej dalej „dotacj¹ podmiotow¹”, za ka¿dy uzyskany
mandat pos³a i senatora. Wydatki zwi¹zane z dotacj¹ podmiotow¹ pokrywane s¹ z bud¿etu pañstwa w czêœci Bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe.
2. Wysokoœæ dotacji podmiotowej za uzyskany mandat oblicza siê, dziel¹c przez 560 sumê wydatków uwidocznion¹ w sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych, które uzyska³y
co najmniej jeden mandat w wyborach.
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Wydatki poniesione w kampanii prezydenckiej, w przeciwieñstwie do kampanii parlamentarnej, nie s¹ refinansowane, a wiêc ich wysokoœæ nie ma wp³ywu
na wysokoœæ dotacji podmiotowej.
Zespó³ monitoruj¹cy podsumowa³ w Aneksie nr 3 zauwa¿one przyk³ady
dzia³añ, polegaj¹cych na prowadzeniu kampanii wyborczej przez inne podmioty ni¿ komitet wyborczy kandydata na prezydenta. S¹ to m.in.:
l wspólne billboardy partii, kandydatów do parlamentu i kandydatów na Prezydenta RP,
l spotkania wyborcze (np. imprezy muzyczne) organizowane w ramach
wspólnej kampanii prezydenckiej i parlamentarnej,
l informacja o kandydacie na prezydenta na ulotce komitetu wyborczego partii,
l klipy wyborcze reklamuj¹ce kandydata na prezydenta, finansowane przez
parlamentarny komitet wyborczy partii lub przez sam¹ partiê.
Zdaniem zespo³u monitorujacego, komitety wyborcze bior¹ce udzia³
w wyborach prezydenckich powinny pokryæ stosown¹ czêœæ kosztów zwi¹zanych z ww. reklam¹ wyborcz¹4. Umieszczenie kosztów kampanii prezydenckiej w sprawozdaniu finansowym z kampanii parlamentarnej (szczególnie
w wypadku reklamy telewizyjnej, outdoorowej, spotkañ wyborczych czy druku ulotek i wysy³ki bezadresowej) powinno stanowiæ podstawê do zakwestionowania tych sprawozdañ przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.
Analizuj¹c sprawozdania wyborcze, widzimy tak¿e, ¿e wiêkszoœæ do³¹czonych rachunków ma bardzo ogólnikowo opisany przedmiot sprzeda¿y, np.
„bilboardy 504 × 238 cm – 1200 szt.”, z którego nie sposób wywnioskowaæ, co
by³o jego treœci¹. Bez szczegó³owej analizy umów pomiêdzy komitetami
a agencjami reklamowymi nie jest mo¿liwa weryfikacja tych wydatków.
Umowy takie rzadko by³y do³¹czane do sprawozdañ wyborczych.
Dziennikarze analizuj¹cy finanse kampanii parlamentarnej stwierdzili, ¿e
faktura na sumê 28 000 z³ wystawiona przez kancelariê adwokack¹ dla komitetu wyborczego Macieja Giertycha – zosta³a op³acona przez komitet wyborczy LPR5.

4.2.3. Przekroczenie limitu wydatków wyborczych
Intensywne kampanie wyborcze mog¹ prowadziæ do tzw. „wyœcigu zbrojeñ”,
czyli ponoszenia coraz wiêkszych nak³adów na kampanie przez konkuruj¹ce
partie i komitety wyborcze. Przyzwolenie na horrendalnie drogie kampanie
4

Na przyk³ad mieszkañcy Warszawy mogli w trakcie kampanii wyborczej podziwiaæ megaplakat Marka Borowskiego wisz¹cy na hotelu „Warszawa”. Reklama ta nie zosta³a jednak
wymieniona w sprawozdaniu wyborczym komitetu. W trakcie spotkania w dniu 19.09.2005
z przedstawicielem zespo³u monitoruj¹cego pan W³odzimierz Nieporêt stwierdzi³, ¿e plakat
M. Borowskiego na hotelu „Warszawa” jest elementem kampanii parlamentarnej.
5
Pranie w urnie, „Przekrój”, 14.04.2006.
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wywiera ogromn¹ presjê na komitety wyborcze, które zaczynaj¹ pozyskiwaæ
fundusze nielegalne, a tak¿e promuje model bardzo drogiej kampanii, gdzie
tylko w¹sk¹ grupê partii i polityków staæ na udzia³ w wyborach. Maj¹c na celu
ograniczenie „wyœcigu zbrojeñ”, wprowadza siê w niektórych krajach limity
wydatków wyborczych i zakaz korzystania z p³atnej reklamy telewizyjnej.
W 2000 r. podczas prac nad nowelizacj¹ ustawy o wyborze Prezydenta RP
równie¿ zaproponowano taki limit, ale (wbrew sugestiom ekspertów) na stosunkowo niskim poziomie – 12 000 000 z³.
„Równie¿ Donald Tusk, gdy przyjmowano w Sejmie now¹ ustawê ograniczaj¹c¹ koszty kampanii prezydenckiej do 12 000 000 z³, mówi³, ¿e »kaktus
wyroœnie mu na d³oni«, je¿eli za tyle pieniêdzy bêdzie mo¿na zostaæ w Polsce prezydentem”.
Pralka wyborcza, „Wprost”, 15 kwietnia 2001.
Maj¹c na uwadze iloœæ zarejestrowanych wyborców (ponad 29 milionów)
i poziom produktu krajowego brutto, a przede wszystkim obawiaj¹c siê, ¿e tak
niski limit bêdzie notorycznie przekraczany, eksperci komisji sugerowali limit
wynosz¹cy co najmniej 20 000 000 z³, ale senatorowie uznali, ¿e nikt w Polsce
nie ma takich pieniêdzy. Znowelizowana ustawa o wyborze Prezydenta RP
wprowadzi³a w art. 84d – po raz pierwszy w historii wyborów prezydenckich –
limit wydatków wyborczych, ustalaj¹c go na poziomie 12 000 000 z³. W rezultacie, ju¿ w kampanii wyborczej 2000 r. najpowa¿niejsi kandydaci przekroczyli ten limit w pierwszej turze, a sekretarz generalny jednej z wa¿niejszych
partii oœwiadczy³ na ³amach prasy, ¿e kampania wyborcza jej lidera kosztowa³a ok. 20 000 000. Dodatkowo kwestionowa³o to rzetelnoœæ sprawozdania
wyborczego z³o¿onego do PKW, wed³ug którego komitet zmieœci³ siê w limitach.
Maj¹c na uwadze doœwiadczenia poprzednich wyborów, zespó³ monitoruj¹cy postawi³ sobie za zadanie zebranie wszelkich dostêpnych danych dotycz¹cych wydatków wyborczych i porównianie tych informacji z oficjalnymi
sprawozdaniami wyborczymi. Za³o¿ywszy, ¿e w wyborach prezydenckich
2005 r. o wiele trudniej bêdzie kandydatom zmieœciæ siê w obowi¹zuj¹cym limicie wydatków (13 800 000 z³6) i wobec tego czêœæ sprawozdañ bêdzie podawa³a zani¿one koszty, w trakcie 8-miesiêcznego monitoringu zbierano szczegó³owe dane dotycz¹ce podstawowych form reklamy wyborczej, zwracaj¹c
uwagê na nastêpuj¹ce wydatki wyborcze:
l telewizyjn¹ i radiow¹ kampaniê medialn¹,
l prasow¹ kampaniê medialn¹ (og³oszenia p³atne),
l kampaniê outdoor (billboardy),
6
Na mocy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 kwota limitu zosta³a
podwy¿szona do 13 800 000 z³.
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kampaniê internetow¹ i prowadzenie stron www kandydatów,
wysy³kê druków bezadresowych (listy/ulotki dostarczane przez pocztê
i gazety),
l opracowanie i produkcjê materia³ów wyborczych (reklamy telewizyjnej,
radiowej i internetowej, ulotek, plakatów, billboardów),
l wynagrodzenie artystów, konsultantów, pracowników sztabów centralnych i lokalnych,
l imprezy wyborcze (festyny, pikniki, konwencje wyborcze, konferencje
prasowe),
l transport (kandydata i jego sztabu wyborczego),
l funkcjonowanie centralnego sztabu wyborczego.
W analizie wydatków brano tak¿e pod uwagê dane dotycz¹ce kosztów prowadzenia struktur lokalnych komitetu wyborczego, jakoœciowych i iloœciowych badañ opinii publicznej, kosztów ochrony kandydata i sztabu wyborczego, komunikacji (w tym u¿yczenia i op³acenia u¿ytkowania telefonów komórkowych, komputerów z dostêpem do Internetu itp.), profesjonalnych sesji
zdjêciowych, przygotowania i produkcji plakatów ma³oformatowych,
bannerów, t-shirtów i innych materia³ów promocyjnych.
Dziêki monitoringowi kampanii reklamowej w mediach elektronicznych
i na billboardach, analizie spotkañ wyborczych i wysy³ki bezadresowej,
w grudniowym raporcie wstêpnym zespó³ stwierdzi³, ¿e komitety g³ównych
kandydatów – Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska – przekroczy³y ustawowy limit wydatków. Publicznie pe³nomocnicy finansowi obu kandydatów bardzo krytykowali nasze wyliczenia. Ku naszemu zaskoczeniu, po z³o¿eniu
sprawozdañ finansowych do PKW okaza³o siê, ¿e komitet Donalda Tuska
przyzna³ siê do wydania ponad 14 000 000 z³.
Porównuj¹c dane zebrane przez zespó³ monitoruj¹cy z oficjalnymi danymi
przedstawionymi w sprawozdaniach, oraz zwracaj¹c uwagê na pominiête b¹dŸ
zani¿one wydatki, które s¹ szczegó³owo omówione w tym rozdziale, mo¿na
stwierdziæ, ¿e sumy wydatków przedstawionych w sprawozdaniach wyborczych Donalda Tuska i Lecha Kaczyñskiego stanowi¹ mniej ni¿ 80% realnych
kosztów kampanii. Uwzglêdniaj¹c wszystkie omówione wydatki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oba komitety znacznie przekroczy³y limit wydatków wyborczych.
Dopuszczono siê tym samym naruszenia ustawy o wyborze Prezydenta RP. Za
przekroczenie limitu wydatków wyborczych grozi sankcja przewidziana w art.
88g ustawy o wyborze Prezydenta RP. Naruszenie tego limitu jest wystêpkiem
zagro¿onym grzywn¹ do 100 000 z³7.
l
l

7

Dodatkowo, w przypadku potwierdzenia przez PKW przedstawionych zarzutów, przepadkowi na rzecz Skarbu Pañstwa podlegaj¹ korzyœci maj¹tkowe, bêd¹ce konsekwencj¹ przekroczenia limitu wydatków poniesionych na kampaniê wyborcz¹.
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4.2.4. Naruszanie ograniczeñ dotycz¹cych czasu p³atnych
reklam telewizyjnych
„Do koñca wrzeœnia partie polityczne wyda³y na reklamê w mediach prawie
50 mln z³ – ocenia dom mediowy Starlink w opublikowanym wczoraj raporcie na temat rynku reklamowego w Polsce”
(Wybory windowa³y wydatki, „Rzeczpospolita”, 18.11.2005).
W wyborach Prezy denta RP ka¿dy komitet wyborczy mo¿e wykupiæ czas
na nadawanie p³atnych reklam w programach publicznych i niepublicznych
nadawców radio wych i telewizy jnych, ale mo¿e to mieæ miejsce wy³¹cznie
w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do zakoñczenia kampanii wyborczej8. Komitety omija³y ten zakaz, np. prezentuj¹c swoich kandydatów
na prezy denta jako liderów partii w reklamówkach dotycz¹cych kampanii
parlamentarnej. Chodzi tu m.in. o Marka Borowskiego, Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska. W przypadku Lecha Kaczyñskiego mo¿na to uznaæ za
ewidentne nadu¿ycie, jako ¿e nie by³ on kandydatem swojej partii w wyborach parlamentarnych – by³ za to przedstawiany jako „honorowy prezes
PiS”.
Maj¹c na uwadze rosn¹ce koszty reklamy telewizy jnej, w celu powstrzy mania „wyœcigu zbrojeñ” ustawodawca wprowadzi³ limit czasowy
na prowadzenie p³atnej kampanii telewizy jnej i radio wej9. Czas rozpowszechniania odp³atnych audy cji wyborczych nie mo¿e przekraczaæ 15%
³¹cznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie
nieodp³atnych audy cji wyborczych. Z wyliczeñ KRRiTV wynika, ¿e przed
pierwsz¹ tur¹ wyborów ka¿dy komitet móg³ wyemitowaæ 843 sekundy (ok.
14 minut) p³atnych audycji wyborczych w telewizji i 1181 sekund (ok. 20
minut) reklam w radiu. Z danych przekazanych KRRiTV przez nadawców
wynika, ¿e:
l

komitet Lecha Kaczyñskiego przekroczy³ nieznacznie limit, nadaj¹c w telewizji 960 sekund p³atnych audycji,
8

Art. 83a u. o w. p. RP.
Wed³ug danych przekazanych KRRiTV wydatki kandydatów Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów (od 24 wrzeœnia do dnia zakoñczenia
I tury) na odp³atne audycje wyborcze w programach radiowych i telewizyjnych wynios³y odpowiednio:
Lech Kaczyñski – 283 503,60 z³ na emisjê odp³atnych audycji wyborczych w programach radiowych i 1 354 312,24 z³ na emisjê odp³atnych audycji wyborczych w programach telewizyjnych – ³¹cznie 1 637 816 z³.
Donald Tusk – 395 125,06 z³ na emisjê odp³atnych audycji wyborczych w programach radiowych i 1 049 413,50 z³ na emisjê odp³atnych audycji wyborczych w programach telewizyjnych
– ³¹cznie 1 444 539 z³.
9
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komitet Donalda Tuska przekroczy³ limit, nadaj¹c w telewizji 1020 sekund
p³atnych audycji.

W drugiej turze wyborów ka¿dy komitet móg³ wyemitowaæ 1620 sekund
(ok. 27 minut) p³atnych audycji wyborczych w telewizji i 2160 sekund (ok. 36
minut) reklam w radiu. Komitet Lecha Kaczyñskiego ponownie nieznacznie
przekroczy³ limit, nadaj¹c w radiu 2172 sekundy p³atnych audycji.
Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego, nale¿y siê zastanowiæ, czy w celu bardziej efektywnego ograniczenia wydatków wyborczych i wyrównania szans
kandydatów nie postulowaæ wprowadzenia ca³kowitego zakazu p³atnych reklam radiowych i telewizyjnych – wzorem niektórych demokracji zachodnich (np. Wielka Brytania). Wypada przypomnieæ, ¿e zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi regulacjami kandydaci otrzymuj¹ znaczn¹ iloœæ bezp³atnego
czasu antenowego. Na przyk³ad w wyborach prezydenckich 2000, wartoœæ
czasu przekazanego komitetom wyborczym wynios³a prawie 30 000 000 z³10
(bior¹c pod uwagê œredni¹ wartoœæ reklam w radiu i telewizji).

4.2.5. Problem rozliczania rabatów
na wydatki wyborcze
Analizuj¹c wydatki, zespó³ monitoruj¹cy bra³ pod uwagê fakt, ¿e w przypadku prowadzenia tak kosztownej kampanii promocyjnej jak prezydencka kampania wyborcza, mo¿liwe jest otrzymanie powa¿nych rabatów cenowych na
reklamê. Dla oceny sum wydawanych przez kandydatów na promocjê, konieczne jest uwzglêdnienie dwóch ró¿nych typów rabatów. Rabaty na
odp³atne audycje wyborcze emitowane w telewizji i radiu regulowane s¹
ustawowo. Zgodnie z ustaw¹ o wyborze prezydenta RP (art. 83a ust. 3) wysokoœæ op³at pobieranych za czas rozpowszechniania odp³atnych audycji
wyborczych nie mo¿e przekraczaæ 50% stawek pobieranych za reklamy
i musi byæ jednakowa dla wszystkich komitetów, ustalana wed³ug cennika
obowi¹zuj¹cego w dniu zarz¹dzenia wyborów.
W przypadku pozosta³ych form reklamy trudno oceniæ rzeczywist¹ wysokoœæ rabatów, poniewa¿ nie jest ona regulowana przepisami ustawy o wyborze
Prezydenta RP. Niezwykle wysokie lub nieobiektywne upusty wskazuj¹ jednak na istnienie powi¹zañ biznesowo-politycznych miêdzy niektórymi firmami reklamowymi a partiami i ich kandydatami. W wielu krajach zbyt hojne
rabaty traktuje siê jako darowizny rzeczowe.

10

Krystyna Lubelska, Amatorski teatrzyk wyborczy, „Polityka”, nr 42, 2000.
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Z analizy sprawozdañ wyborczych wynika, ¿e w wiêkszoœci wypadków
przyznawane rabaty by³y standardowe i podobne dla wszystkich kandydatów, zale¿a³y jednak od wielkoœci i skali zamówienia. Np. przedsiêbiorstwo
Poczta Polska udzieli³o komitetom wyborczym Donalda Tuska i Lecha Kaczyñskiego 50% rabatu na wysy³kê druku bezadresowego. Jeœli chodzi o reklamê outdoorow¹, rabaty by³y uzale¿nione przede wszystkim od wielkoœci
zamówieñ.
Ciekawym przypadkiem stosowania rabatów jest umowa pomiêdzy komitetem wyborczym Henryki Bochniarz a firm¹ Tesco. Zgodnie z umow¹ firma
ta pozwoli³a komitetowi na prowadzenie dzia³añ promocyjnych w swoich pasa¿ach handlowych w Gdyni i wielu innych miastach, za bardzo atrakcyjn¹
stawkê 50 z³/m kw. miesiêcznie. Z tej atrakcyjnej formy reklamy skorzysta³ tylko ten jeden komitet wyborczy, mimo ¿e z zapisów umowy z komitetem Henryki Bochniarz wynika³o, i¿ Tesco zamierza udostêpniæ powierzchniê promocyjn¹ ró¿nym komitetom wyborczym – „ze wzglêdu na znaczenie wyborów
dla spo³ecznoœci lokalnej”.
Przyk³ad ten pokazuje, ¿e firma, która jest osob¹ prawn¹ z udzia³em podmiotu zagranicznego i zgodnie z art. 86u. o wyborze Prezydenta nie mo¿e dokonowyæ darowizn rzeczowych, mo¿e jednak udzielaæ bardzo du¿ych rabatów
na us³ugi reklamowe.
Maj¹c na uwadze obowi¹zuj¹ce limity wydatków i darowizn, konieczne
staje siê bardziej szczegó³owe uregulowanie kwestii rabatów udzielanych
przez firmy i producentów materia³ów wyborczych. Brak tych regulacji stwarza lukê, która mo¿e byæ idealnie wykorzystywana do obchodzenia innych,
przewidzianych ustawowo ograniczeñ w finansowaniu polityki i prowadzeniu
kampanii wyborczych.

4.3. Szczegó³owa analiza wydatków
4.3.1. Kampania outdoor (billboardy)
„Po raz pierwszy w historii wyborów zabrak³o tablic reklamowych. We
wrzeœniu ceny za reklamê zewnêtrzn¹ osi¹gnê³y apogeum. Nikt siê nie targowa³, sztaby walczy³y o ka¿dy noœnik. Politycy przekonali nawet sieæ
hipermarketów oraz instytucjê charytatywn¹ do wczeœniejszego zakoñczenia akcji reklamowych i odsprzedania zarezerwowanych przez nie tablic
sztabom wyborczym”
(Pawe³ Wiekiera, Wycisn¹æ kasê z prezydenta, „Ozon”, 27.10 – 02.11.2005).
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Wiêkszoœæ wyborców, szczególnie w wielkich miastach, prze¿y³a prawdziw¹ inwazjê kampanii outdoorowej (billboardy). Analizuj¹c strukturê wydatków wyborczych w trakcie kampanii parlamentarnej i prezydenckiej 2005,
trudno nie skomentowaæ faktu, ¿e dziesi¹tki milionów z³otych (w tym powa¿ne œrodki z bud¿etu pañstwa) zosta³y wydane na porównywanie twarzy polityków. Wartoœæ informacyjna plakatu wyborczego jest znikoma. W tym wypadku trudno nawet mówiæ o wojnie na has³a wyborcze. Wybory 2005 by³y po
prostu wyœcigiem o to, czyja twarz bardziej wbije siê w pamiêæ wyborcy. Zespó³ monitoruj¹cy z przykroœci¹ stwierdza, ¿e najwiêksza czêœæ wydatków
wyborczych zosta³a przeznaczona na billboardy, które niczego nie wnios³y do
dyskusji politycznej. Ograniczenia czasowe i iloœciowe dotycz¹ce p³atnych reklam w mediach spowodowa³y, ¿e komitety zaczê³y rywalizowaæ w iloœci plakatów. W ten sposób przerzuci³y miliony z³otych, których nie mog³y wykorzystaæ na reklamê telewizyjn¹, do op³acenia zmasowanej kampanii outdoorowej. Rosn¹ce znaczenie billbordów niew¹tpliwie wskazuje na komercjalizacjê
kampanii wyborczych, gdzie tradycyjne plakaty zastêpuje reklama wielkoformatowa. Zacieraj¹ siê tym samym granice pomiêdzy klasyczn¹ reklam¹ a reklam¹ polityczn¹ (patrz tabela ze str. 64).
Analizuj¹c koszt kampanii outdoorowej, nie mo¿na pomin¹æ znacznych
kosztów opracowania i produkcji billboardów. Komitet wyborczy Lecha Kaczyñskiego, wed³ug oœwiadczenia z³o¿onego przez jednego z liderów PiS na
³amach prasy, wykupi³ oko³o 2000 billboardów. Z danych przedstawionych
w sprawozdaniu wyborczym tego komitetu wynika, ¿e wydrukowano
12 811 plakatów. Wiêkszoœæ plakatów (oko³o 11 800 egz.) wydrukowa³a firma „8 Studio Warszawa” (ul. Czerniakowska 73/79, Warszawa), za kwotê
ponad 390 000 z³. Co ciekawe, firma ta (która dosta³a tak powa¿ne zlecenie od
sztabu wyborczego przysz³ego prezydenta) nie figuruje w ksi¹¿ce telefonicznej, nie posiada strony internetowej, a pod adresem podanym na piecz¹tce funkcjonuje zupe³nie inna firma, która jedynie poœredniczy w przekazywaniu korespondencji adresowanej na „8 Studio Warszawa”.
Komitet wyborczy Donalda Tuska, wed³ug oœwiadczenia szefa sztabu PO
na ³amach prasy11, wykupi³ ok. 2 700 billboardów. Analiza sprawozdania wyborczego wykaza³a, ¿e w rzeczywistoœci sztab wyborczy wydrukowa³ przynajmniej 4509 plakatów, nie licz¹c billboardów wydrukowanych za 200 000 z³
przez firmê Media Concept12.

11

Eliza Olczyk, Partie wyk³adaj¹ pieni¹dze na stó³, „Rzeczpospolita”, 8.09.2005.
Faktura wystawiona przez tê firmê nie zawiera informacji o liczbie wydrukowanych plakatów.
12
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Z´ rod³o: Wyliczenia zespo³u monitoruj¹cego na podstawie danych Domu Mediowego Media Direction OMD, sprawozdañ
finansowych komitetów wyborczych oraz rachunków do³¹czonych do sprawozdañ wyborczych.
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Kampania prezydencka 2005 – koszt druku billboardów
(g³ówni kandydaci)
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´
Zród³o:
Wyliczenia zespo³u monitoruj¹cego na podstawie rachunków do³¹czonych
do sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych.

Mimo niepe³nych danych dotycz¹cych iloœci billboardów zakupionych
przez komitet Donalda Tuska, przedstawione poni¿ej zestawienie pokazuje, ¿e
komitet Lecha Kaczyñskiego zdecydowa³ siê na wieksz¹ iloœæ billboardów
w mniejszych formatach (tañszych). Kampaniê Tuska charakteryzowa³a zaœ
ma³a iloœæ billboardów, ale za to wielkoformatowych (dro¿szych).
Format

1,2×1,8
2,5×1,2
2×2
3×1,5
2,92×1,98
5,04×2,38
4×3
6×3
12×3
12×4
14,64×4,27
15×5
Ogó³em
13

Donald Tusk

600
0
0
0
0
843
1632
867
507
47
9
4
450913

Lech Kaczyñski

2600
600
4
10
264
8215
600
510
5
0
0
3
12 811

Donald Tusk

13,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,70%
36,19%
19,23%
11,24%
1,04%
0,20%
0,09%
100,00%

Lech Kaczyñski

20,30%
4,68%
0,03%
0,08%
2,06%
64,12%
4,68%
3,98%
0,04%
0,00%
0,00%
0,02%
100,00%

W przypadku komitetu Donalda Tuska zespó³ monitoruj¹cy nie uzyska³ pe³nych danych
dotycz¹cych liczby wydrukowanych plakatów (nie we wszystkich fakturach podano dok³adnie,
na ilu i jakich tablicach by³y wystawione). Szacunkowo mo¿emy jednak zak³adaæ, ¿e ogólna
iloœæ billboardów wydrukowanych przez komitet Donalda Tuska by³a dwukrotnie wiêksza ni¿
figuruj¹ca w tabeli suma 4509.
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Procentowy udzia³ poszczególnych formatów billboardów drukowanych
przez g³ównych kandydatów
%
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´
Zród³o:
Sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych Donalda Tuska i Lecha Kaczyñskiego.

Bior¹c pod uwagê ogromne kwoty, jakie wydano na maj¹c¹ znikome walory informacyjne reklamê plakatow¹, zespó³ monitorujacy uwa¿a, ¿e warto
by³oby wprowadziæ limity wydatków na ten typ reklamy, podobne do tych,
które obowi¹zuj¹ przy zakupie reklamy w mediach elektronicznych. Spodziewamy siê, ¿e wprowadzenie tych limitów zmusi komitety wyborcze do prowadzenia bardziej bezpoœredniej kampanii: spotkañ, wieców, konferencji wyborczych z aktywnym udzia³em wyborców.

4.3.2. Wydatki na reklamê w Internecie
Wybory prezydenckie 2005 unaoczni³y, jak roœnie znaczenie reklamy wyborczej w Internecie. Zespó³ monitoruj¹cy zauwa¿y³, ¿e ka¿dy powa¿ny kandydat
mia³ profesjonalnie przygotowan¹ multimedialn¹ stronê internetow¹, a tak¿e
prowadzi³ intensywn¹ reklamê w portalach internetowych. Wed³ug oceny ekspertów koszt zaprojektowania, przygotowania i prowadzenia profesjonalnej
strony internetowej to wydatek rzêdu 50 000 z³. Na podstawie informacji przekazanych przez portal Wirtualna Polska zespó³ monitoruj¹cy przyj¹³, ¿e na in-
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tensywn¹ reklamê w portalach internetowych kandydaci mogli wydaæ nawet
200 000 z³. Za³o¿enie to zosta³o potwierdzone przez oficjane dane przedstawione w sprawozdaniach wyborczych kandydatów, a w niektórych przypadkach nasze szacunki okaza³y siê nawet zbyt ostro¿ne. Zgodnie z nimi, koszty
kampanii internetowej poszczególnych kandydatów wynosi³y:
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0
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Borowski
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Maciej
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63 822,58 2928,0014
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5200,00

Kampania wyborcza 245 244,00 325 425,54
w Internecie
Inne
Ogó³em

0

0

1220,00 11 000,00

370 424,00 41 480,00
27 450,00

0

245 244,00 390 468,12 13 928,00 427 032,00 46 680,00

´
Zród³o:
Rachunki do³¹czone do sprawozdañ wyborczych.

Zwraca uwagê fakt, ¿e w sprawozdaniu Lecha Kaczyñskiego brak jest kosztów stworzenia strony www, a w sprawozdaniu Marka Borowskiego – kosztów prowadzenia kampanii w Internecie15. Mimo ¿e firma Inventor Media by³a
twórc¹ strony www.lechkaczynski.pl, w przedstawionym przez ni¹ rachunku
widniej¹ tylko koszty kampanii reklamowej w rozmaitych portalach.
Jak wynika z przeprowadzonych w trakcie kampanii obserwacji (patrz
Aneks nr 6), najaktywniejszym w korzystaniu z mo¿liwoœci reklamowania siê
w portalach internetowych by³ komitet Lecha Kaczyñskiego. Jednak wg danych zawartych w sprawozdaniach, zdecydowanie wiêcej na ten typ reklamy
wyda³y komitety Henryki Bochniarz oraz Donalda Tuska. Czêœciowo mo¿na
to wyt³umaczyæ tym, ¿e komitet Lecha Kaczyñskiego na niektóre us³ugi dostawa³ bardzo du¿e rabaty (np. 55%). Wiele wskazuje jednak na to, ¿e czêœæ wydatków na reklamê w Internecie rozliczono jako koszty kampanii parlamentarnej PiS.

14
W tê kwotê wliczona jest jedynie obs³uga techniczna witryny, brak jest rachunku za stworzenie strony.
15
W fakturach zaliczonych jako „inne” w sprawozdaniu komitetu Marka Borowskiego jest
tylko rachunek za „stworzenie gry internetowej”.
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Reklama internetowa w portalu Wirtualna Polska
„Reklama komitetów wyborczych rozpoczê³a siê 28.08.05. Wielkoœæ i intensywnoœæ, jak ju¿ wspomnieliœmy, stopniowo wzrasta proporcjonalnie do
up³ywu czasu i zbli¿ania siê terminów wyborów. Realizowa³y u nas kampanie
reklamowe m.in. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ, Komitet Wyborczy Lecha Kaczyñskiego, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
Komitet Wyborczy SLD Wojewódzki Sztab Wyborczy, Komitet Wyborczy
W³odzimerza Cimoszewicza, Partia Demokratyczna Demokraci.pl, Henryka
Bochniarz.
Z regu³y kampanie obejmowa³y ca³y portal. Zleceniodawcy sk³aniali siê
równie¿ ku intensywnej kampanii w serwisie Wiadomoœci oraz na stronie
g³ównej WP. Udostêpnialiœmy te¿ Kandydatom i nadal udostêpniamy mo¿liwoœæ uczestniczenia w czacie przedwyborczym (w dwóch opcjach:
bezp³atnie – jeœli to WP zaprasza kandydata, odp³atnie – je¿eli kandydat
chce mieæ dodatkowy czat). Koszty kampanii na stronach WP to: cena
1000 wysy³ek e-maila – 60 z³ netto (bez targetowania), cena „jednodniówki” na stronie portalu z wykorzystaniem billboardu – 40 000 z³ netto, cena
1000 emisji billboarda w ca³ym portalu to 10 z³ netto, zaœ p³atny czat
to kwota rzêdu 5000 z³ netto. Najwiêksze natê¿enie dzia³añ reklamowych
komitetów wyborczych mia³o miejsce na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika.”
´
Zród³o:
Informacja otrzymana od portalu WP.

4.3.3. Koszt produkcji
telewizyjnych reklam wyborczych
Przy tak intensywnej kampanii wyborczej i wykorzystywaniu ró¿nych mediów, powa¿n¹ czêœæ wydatków stanowi koszt wyprodukowania materia³ów
reklamowych dla mediów elektronicznych. Opieraj¹c siê na danych uzyskanych z firm reklamowych i doniesieniach prasowych, zespó³ monitoruj¹cy
ustali³, ¿e komitety wyborcze Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska wyprodukowa³y po kilka reklam telewizyjnych oraz radiowych. Oczekiwaliœmy wiêc,
¿e wydatki sztabów dwu g³ównych kandydatów na produkcjê reklam telewizyjnych bêd¹ podobne. Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach wyborczych sztabów koszty produkcji spotów wyborczych wynios³y
odpowiednio:

Analiza wydatków

69

Koszty produkcji reklam telewizyjnych wed³ug przedstawionych faktur
Lech
Kaczyñski16

Donald Tusk17

Marek
Borowski18

Henryka
Bochniarz19

Maciej
Giertych20

547 449,00

40 180,29

87 501,00

214 500,00

35 720,00

Porównuj¹c wydatki poszczególnych kandydatów na produkcjê telewizyjnych reklam wyborczych, stwierdzamy, ¿e wydatki sztabu Donalada Tuska s¹
nieproporcjonalnie ma³e w stosunku do wydatków komitetów Lecha Kaczyñskiego i Henryki Bochniarz. Poniewa¿ w sprawozdaniu sztabu Donalda Tuska
wykazano wydatki na produkcjê tylko jednego spotu telewizyjnego, zdaniem
zespo³u monitoruj¹cego koszty produkcji pozosta³ych reklam tv zosta³y
w ca³oœci wliczone w koszty prowadzenia kampanii parlamentarnej Platformy
Obywatelskiej. Obserwacja kampanii medialnej wykaza³a, ¿e jeszcze w co
najmniej dwóch spotach Donald Tusk by³ promowany jako kandydat PO na
prezydenta. Naszym zdaniem w koszty kampanii prezydenckiej powinien byæ
czêœciowo wliczony koszt produkcji nastêpuj¹cych spotów:
l ID 45580 – spot oznaczony jako „materia³ KW PO”, poœwiêcony w ca³oœci
Donaldowi Tuskowi; nie pada w nim informacja o kandydowaniu na urz¹d
prezydenta, natomiast pojawia siê sformu³owanie „Platforma wybiera go
swoim kandydatem”, pada te¿ prezydenckie has³o wyborcze Donalda Tuska – „cz³owiek z zasadami”;
l ID 45732 – wizualnie podobny do spotu ID 45580; tym razem jest wyraŸnie napisane, ¿e Donald Tusk jest kandydatem do Sejmu z okrêgu nr 25,
spot oznaczony jako „materia³ wyborczy KW PO”, ale wykorzystane jest
prezydenckie has³o wyborcze Donalda Tuska „cz³owiek z zasadami”.

4.3.4. Koszt produkcji i wysy³ki reklamy bezadresowej
W trakcie trwania kampanii wyborczej zespó³ monitoruj¹cy, pomimo wystosowania proœby, nie uzyska³ od komitetów g³ównych kandydatów informacji
o tym, ile wyda³y na przesy³ki bezadresowe. Odpowiedzi na ten temat odmó16
Na koszty Lecha Kaczyñskiego sk³adaj¹ siê rachunki za: spot wizerunkowy (75’’), spot
„Gabinet Prezydencki”, dwa spoty „Lech Kaczyñski – poparcie”, spot „Prezydent a rz¹d”, spot
„Pluszak” (firma Odeon Media).
17
Na koszty Donalda Tuska sk³adaj¹ siê rachunki za: „spot wy borczy do kampanii prezydenckiej” (Grupa Filmowa Sp. z o.o.) i „organizacja produkcji spotu” (Grafitti – Studio Filmowe).
18
Na koszty Marka Borowskiego sk³adaj¹ siê dwa rachunki za produkcjê spotów wyborczych (firma PZPR).
19
Na koszty Henryki Bochniarz sk³adaj¹ siê rachunki za: spot wizerunkowy kandydatki
(imedia PR) i spot wizerunkowy Partii Demokratycznej „Poznajmy siê” (Tandem Taren-to).
20
Na koszty Macieja Giertycha sk³adaj¹ siê rachunki za: realizacjê spotu wizerunkowego
(Filmowa Agencja Promocyjna) oraz postprodukcja (Apeiron).
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wi³a te¿ Poczta Polska21. Tak wiêc na potrzeby raportów wstêpnych koszty
wysy³ek bezadresowych zosta³y oszacowane na podstawie informacji ogólnie dostêpnych na stronie internetowej Poczty Polskiej, oraz na podstawie danych z oferty handlowej na wykonanie podobnej us³ugi, jakie otrzymaliœmy
w odpowiedzi na nasze pytanie skierowane do Poczty Polskiej. Koszt
wysy³ki (po uwzglêdnieniu 40% rabatu) oceniono na 6 gr za sztukê. Zespó³
monitoruj¹cy po konsultacjach z firmami reklamowymi ustali³ tak¿e, ¿e koszt
produkcji koperty i listu wynosi³ miêdzy 10 a 15 gr za sztukê. Na podstawie
doniesieñ prasowych i informacji od komitetów lokalnych (zob. Aneks nr 7)
ustaliliœmy, ¿e ³¹czne nak³ady druków bezadresowych u¿ytych przez komitety wyborcze Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska w obydwu turach wyborów
mog³y siêgn¹æ kilkunastu milionów.
Po weryfikacji sprawozdañ wyborczych przedstawionych przez pe³nomocników komitetów wyborczych Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska
widaæ, ¿e zarówno nak³ad, jak i koszt jednostkowy druków bezadresowych
by³ wy¿szy ni¿ pocz¹tkowo zak³adaliœmy, a ten rodzaj reklamy stanowi³
jedn¹ z najpowa¿niejszych pozycji w bud¿etach wyborczych obydwu kampanii.
Lech
Kaczyñski

Donald
Tusk

Iloœæ wys³anych listów

11 000 000,00

28 000 000,00

Koszt przygotowania
(druk, sk³adanie, itp.)

1 450 000,00

1 974 837,14

550 000,00

1 284 433,24

1 998 140,00

3 259 270,38

0,18

0,12

Koszt wysy³ki
Koszt ca³kowity
Œredni koszt jednego listu

Ponadto zespó³ monitoruj¹cy zauwa¿y³, ¿e w pierwszym etapie kampanii listy bezadresowe reklamuj¹ce Lecha Kaczyñskiego jako „silnego prezydenta” by³y wysy³ane przez komitet wyborczy PiS i rozliczane w ramach
kampanii parlamentarnej. Wysy³ka druków bezadresowych komitetu wyborczego Lecha Kaczyñskiego odbywa³a siê dopiero po wyborach parlamentarnych.

21
Blokowanie mo¿liwoœci weryfikacji wykorzystywania œrodków publicznych, jakie partie
otrzymuj¹ z bud¿etu, i podejrzeñ o naruszenie prawa (limitu wydatków wyborczych) jest co najmniej niepokoj¹ce, zw³aszcza jeœli dzia³ania takie nastêpuj¹ ze strony przedsiêbiorstw pañstwowych, jak np. Poczta Polska.
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List do wyborców, op³acony przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwoœci.
Lech Kaczyñski podpisuje siê pod tym listem jako kandydat na Prezydenta RP

4.3.5. Wydatki niezwi¹zane bezpoœrednio z reklam¹
Monitorowanie wydatków niezwi¹zanych bezpoœrednio z reklam¹ jest najtrudniejszym elementem monitoringu i wymaga wnikliwej weryfikacji danych. Wstêpna analiza porównawcza sprawozdañ wyborczych i raportów
z monitoringu kampanii wykazuje, ¿e najwiêcej nieprawid³owoœci wyst¹pi³o
przy deklarowaniu tych w³aœnie wydatków. Opieraj¹c siê na oficjalnych danych, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e niektóre komitety wyborcze istnia³y wirtualnie (np. tylko komitet W³odzimierza Cimoszewicza przedstawi³ rachunki
œwiadcz¹ce o istnieniu sztabów lokalnych), w wielu sprawozdaniach brakuje
rachunków za wynagrodzenia dla pracowników sztabów wyborczych, a ich
kandydaci w ogóle nie podró¿owali (brak b¹dŸ znikome wydatki na transport).
Przygotowuj¹c raport tu¿ po zakoñczeniu kampanii, w kalkulacji kosztów
operacyjnych i administracyjnych opieraliœmy siê na doœwiadczeniach z poprzednich kampanii. Wyszliœmy od tego, ¿e powa¿ny kandydat w kampanii prezydenckiej w 2000 r. wyda³ œrednio na wynagrodzenia pracowników oko³o
150 000 z³, a na energiê przynajmniej 55 000 z³. Ka¿da kampania wyborcza, bez
wzglêdu na jej zasiêg i rozmach, musi wykazaæ pewne sta³e koszty operacyjno-administracyjne. Zazwyczaj sk³adaj¹ siê na nie nastêpuj¹ce pozycje:
l czynsz za pomieszczenia biurowe wykorzystywane na potrzeby kampanii
centralnej i kampanii lokalnych,
l ochrona biur wyborczych,
l koszty „licznikowe” (woda, gaz, elektrycznoœæ itp.),
l ³¹cznoœæ (telefony stacjonarne i komórkowe, faksy, Internet),
l materia³y biurowe (papier, ksero, drukarki, komputery i inne urz¹dzenia,
meble itp.),
l pensje personelu,
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podatki i ubezpieczenia.
Specyfika kampanii wyborczej w 2005 r. i nak³adanie siê czasu kampanii
prezydenckiej i parlamentartnej nie zwalnia³y pe³nomocników finansowych
z dok³adnego rozdzielenia rutynowych kosztów operacyjnych, zwi¹zanych
z kampani¹ prezydenck¹ i parlamentarn¹.
Zespó³ monitoruj¹cy nie by³ w stanie sprawdziæ szczegó³owo wydatków na
zatrudnienie pracowników lokalnych sztabów wyborczych, gdy¿ podczas rozmów naszych wspó³pracowników z przedstawicielami lokalnych sztabów wyborczych, na pytanie o osoby zatrudniane przez nich zazwyczaj odpowiadano,
¿e s¹ to wolontariusze lub wymieniano pracowników sztabów w wyborach
parlamentarnych. Dodatkowo, jak pokazano w Aneksie nr 3, w niektórych
sztabach wyborczych pracowali pracownicy biur poselskich i asystenci
pos³ów do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
op³acanie pracowników sztabów wyborczych z pieniêdzy biur parlamentarzystów (krajowych i europejskich) jest niezgodne z prawem.
Poza etatowymi pracownikami sztabów wyborczych w kampaniach wyborczych od wielu lat uczestnicz¹ krajowi i zagraniczni konsultanci polityczni.
Tygodnik „Newsweek” (06.11.05) poda³, ¿e W³odzimierz Cimoszewicz korzysta³ z us³ug francuskiego specjalisty od marketingu politycznego Jacques’a
Seguela, który „za doradztwo ¿¹da nawet 300 tys. euro”. W centralnym sztabie
wyborczym Jaros³awa Kalinowskiego zespó³ monitoruj¹cy zauwa¿y³ konsultanta firmy POLCAM, który doradza³ kandydatowi na prezydenta.
Analizuj¹c wydatki na dzia³ania operacyjne i administracyjne wykazane
w sprawozdaniach poszczególnych komitetów wyborczych, zespó³ monitoruj¹cy stwierdzi³, ¿e poszczególni kandydaci przedstawili nierzetelne dane,
gdy¿ brak w nich rachunków na wiele niezbêdnych wydatków.
l

l

l

l

W sprawozdaniu komitetu Lecha Kaczyñskiego:
uwzglêdniono koszty najmu i eksploatacji lokalu o powierzchni jedynie
19,33 m kw. na siedzibê komitetu wyborczego w lipcu, sierpniu i wrzeœniu
2005 r. Znaj¹c skalê kampanii prowadzonej przez Komitet Wyborczy Lecha Kaczyñskiego, uwa¿amy za ma³o prawdopodobne prowadzenie jej
przez 3 miesi¹ce w biurze o tak ma³ej powierzchni. W paŸdzierniku, a wiêc
po zakoñczeniu wyborów parlamentarnych sztab wynajmowa³ znacznie
wiêksz¹ powierzchniê – 700 m kw;
nie ma wymienionych kosztów lokalnych przedstawicielstw komitetu wyborczego, co oznacza³oby, ¿e ca³¹ kampaniê koordynowano tylko z tego
niewielkiego biura. Brakuje kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ lokalnych
przedstawicielstw komitetu wyborczego (czynsz, transport, komunikacja
itp.), jak i wynagrodzenia pracowników sztabów lokalnych;
nie znaleŸliœmy ani jednego rachunku za telefon stacjonarny czy komórkowy. W bud¿ecie ka¿dej kampanii wyborczej koszt rozmów telefonicznych
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jest znacz¹c¹ pozycj¹. W ocenie zespo³u monitoruj¹cego, prowadzenie kampanii wyborczej bez u¿ycia telefonów jest niemo¿liwe;
nie uwzglêdniono kosztów zakupu lub u¿yczenia sprzêtu komputerowego.
Prowadzenie kampanii wyborczej bez u¿ycia sprzêtu komputerowego jest
nieprawdopodobne.
W sprawozdaniu wyborczym komitetu Donalda Tuska:
nie ma wymienionych kosztów najmu lokalnych przedstawicielstw komitetu wyborczego, brakuje kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ lokalnych przedstawicielstw komitetu wyborczego (transport, komunikacja itp.), jak i wynagrodzenia pracowników sztabów lokalnych.
W sprawozdaniu sztabu Andrzeja Leppera:
nie uwzglêdniono kosztów najmu lokalu na siedzibê centralnego sztabu
wyborczego,
nie uwzglêdniono kosztów wynagrodzenia pracowników,
nie wykazano wydatków zwi¹zanych z zakupem b¹dŸ najmem sprzêtu
komputerowego,
nie wykazano kosztów rozmów telefonicznych, poczty itp.
nie ma wymienionych kosztów lokalnych przedstawicielstw komitetu wyborczego, brakuje kosztów zwi¹zanych z ich obs³ug¹, jak i wynagrodzenia
pracowników sztabów lokalnych.

Jeœli chodzi o struktury lokalne, to na przyk³adzie sprawozdania komitetu
wyborczego W³odzimierza Cimoszewicza mo¿emy stwierdziæ, ¿e koszty te
stanowi¹ istotn¹ kwotê w wydatkach komitetu wyborczego. Jedynie w sprawozdaniu wyborczym tego komitetu uwzglêdniono koszty funkcjonowania
lokalnych sztabów wyborczych, m.in.: wynajmu lokali, dzier¿awy sprzêtu
biurowego (kopiarki, komputery, telefony), zakupu materia³ów biurowych,
u¿yczania samochodów, honoraria pracowników lokalnych sztabów. Komitet
poniós³ m.in. nastêpuj¹ce wydatki:
l czynsze za lokale na potrzeby sztabów w: Szczecinie – sierpieñ-paŸdziernik
3050 z³; Bydgoszczy – 693 z³; Wroc³awiu – sierpieñ-paŸdziernik 6598 z³;
Opolu – 3192 z³; Gdañsku – 600 z³; Rzeszowie – 429 z³; Sanoku – 720 z³;
l zbiorcze koszty sztabów za umowy o dzie³o, u¿yczenie samochodu, czynsze itp.: sztab opolski – 5944,39 z³; lubelski – 18 107,83 z³; ³ódzki –
5076,04 z³.
Z pobie¿nej analizy faktur wynika, ¿e komitet wyborczy wyda³ co najmniej
46 592,06 z³ na utrzymanie struktur lokalnych. Podkreœliæ nale¿y, ¿e s¹ to wydatki komitetu kandydata, który wycofa³ siê z kandydowania we wrzeœniu,
a wiêc jeszcze w pocz¹tkowym etapie kampanii wyborczej. Maj¹c to na uwadze, mo¿na œmia³o twierdziæ, ¿e w przypadku komitetów wyborczych Lecha
Kaczyñskiego i Donalda Tuska te koszty by³y wielokrotnie wy¿sze.
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Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e komiety wyborcze powa¿nych kandydatów nie rozliczy³y siê szczegó³owo z kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem sztabów centralnych. Jako pozytywny przyk³ad nale¿y tu podaæ sprawozdanie wyborcze komitetu Henryki Bochniarz. Komitet rozliczy³ podstawowe koszty
funkcjonowania sztabu centralnego, przedstawiaj¹c rachunki za czynsz, dzier¿awê sprzêtu komputerowego i biurowego (³¹cznie z meblami), rozmowy telefoniczne, u¿yczenie pracowników PKPP „Lewiatan” na potrzeby kampanii,
najem samochodu itp. W sprawozdaniu znaleŸæ mo¿na m.in. rachunki na nastêpuj¹ce kwoty: koszt ochrony – 4810 z³; wynajem lub u¿yczenie samochodu
– 9125 z³, 13 688 z³ i 9366 z³; rozmowy telefoniczne za sierpieñ 2005 r. –
10 748 z³; u¿yczenie mebli – dwa rachunki na 5368 z³, u¿yczenie pracowników – 12 200 z³ i 12 238 z³; czynsz – 35 972 z³ i 6691 z³. W sumie komitet
wyda³ znacznie ponad 120 000 z³ na utrzymanie centralnego sztabu. Przyk³ad
ten dowodzi, jak istotn¹ pozycjê stanowi ta kategoria wydatków.

4.3.6. Spotkania wyborcze
Mimo wzrostu znaczenia mediów elektronicznych w prowadzeniu kampanii
wyborczych, bezpoœrednie spotkania z wyborcami wci¹¿ odgrywaj¹ powa¿n¹
rolê. Wydatki na tê kategoriê dzia³añ wci¹¿ s¹ jednymi z najwa¿niejszych przy
prowadzeniu intensywnej kampanii wyborczej.
Analizuj¹c ten rodzaj kosztów w trakcie przygotowywania raportów wstêpnych, pos³u¿yliœmy siê porównaniem z wydatkami poniesionymi na ten cel
w czasie kampanii prezydenckiej w 2000 r. Na podstawie przekazanych do Pañstwowej Komisji Wyborczej sprawozdañ finansowych z wyborów prezydenckich 2000 obliczono, ¿e komitety najpowa¿niejszych kandydatów w pierwszej
turze kampanii wyda³y œrednio po ponad 1 000 000 z³ na spotkania wyborcze22. Z regu³y te wydatki obejmowa³y koszty organizowania imprez ró¿nego
typu, w tym konwencji wyborczych, wieców, spotkañ, koncertów, konferencji, konkursów, pokazów i innych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych zbieraniu funduszy. Sk³adaj¹ siê na nie np. nastêpuj¹ce wydatki:
l wynajem powierzchni lub pomieszczeñ,
l zatrudnienie personelu organizuj¹cego imprezy,
l wynajêcie sprzêtu i ró¿nego typu wyposa¿enia u¿ywanego podczas imprez,
l op³aty „licznikowe” (elektrycznoœæ, woda, ogrzewanie),
l transport i zakwaterowanie personelu i uczestników imprezy.
Zauwa¿yliœmy, ¿e PiS, SdPl, a przede wszystkim Samoobrona, w swoich
kampaniach wykorzystywa³y koncerty popularnych muzyków. W kampaniach tych partii od pocz¹tku aktywnie uczestniczyli kandydaci na prezydenta:
22
Analiza ta opiera siê na uœrednionych wydatkach Aleksandra Kwaœniewskiego, Andrzeja
Olechowskiego i Mariana Krzaklewskiego na kampaniê prezydenck¹ w 2000 r.
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Andrzej Lepper, Lech Kaczyñski i Marek Borowski. Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego, przynajmniej czêœæ wydatków na te koncerty – formalnie organizowane w ramach kampanii parlamentarnej – nale¿a³o zaliczyæ do kosztów
kampanii prezydenckich.
Wiece wyborcze Samoobrony i Andrzeja Leppera wspomaga³y m.in. koncerty zespo³ów: Ich Troje, Trubadurzy i Iwan i Delfin. W dyskusji wyborczej
w TVN24 8.09.05 pose³ Maksymiuk powiedzia³, ¿e jeden koncert Ich Troje
kosztuje 150 000 z³. „Gazeta Wyborcza” z 12.09.05 poda³a, ¿e zaplanowano
42 koncerty. A wiêc wydatki na koncerty towarzysz¹ce kampanii Samoobrony
i Andrzeja Leppera powinny wynieœæ 6 300 000 z³23. Podczas rozmowy naszego pracownika z przedstawicielem sztabu wyborczego powiedziano nam, ¿e
wszystkie te koncerty zaksiêgowane s¹ jako koszty kampanii parlamentarnej.
Potwierdza to oficjalne sprawozdanie wyborcze komitetu Andrzeja Leppera –
brak tam jakiejkolwiek faktury za koncerty towarzysz¹ce kampanii kandydata,
choæ uwzglêdniono umowê z firm¹ Art-Security dotycz¹c¹ ochrony tych spotkañ. Wynika z tego, ¿e muzycy wspierali kandydata na pos³a Andrzeja Leppera, a firma ochroniarska strzeg³a kandydata na prezydenta Andrzeja Leppera.

¯ywiec, 22 sierpnia 2005. Andrzej Lepper zaprasza
na koncert zespo³u Ich Troje

Zespó³ monitoruj¹cy uzna³, ¿e w wypadku kampanii Andrzeja Leppera nale¿a³o zaliczyæ przynajmniej 30% kosztów organizacji koncertów, tj. 1 890 000 z³,
na poczet kampanii prezydenckiej. Nale¿y dodaæ, ¿e umieszczenie ca³oœci wydatków na koncerty w sprawozdaniu z kampanii parlamentarnej wp³ynie w istotny
sposób na wysokoœæ dotacji podmiotowej, o któr¹ ubiega siê Samoobrona.
Zaskakuj¹ce jest to, ¿e choæ sztab Andrzeja Leppera nie wliczy³ do swoich
wydatków kosztów ¿adnego z wy¿ej wspomnianych koncertów, to i tak wykazuje
on najwy¿sze koszty organizacji spotkañ wyborczych, co obrazuje zestawienie na
str. 76.
23
Opracowana przez zespó³ monitoruj¹cy tabela znajduj¹ca siê w Aneksie nr 3 pokazuje,
jakie koncerty by³y organizowane w trakcie kampanii wyborczej i podaje ich przybli¿ony koszt.
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Źród³o: Sprawozdania finansowe kandydatów na Prezydenta – czêœæ ogólna.
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Kampania prezydencka 2005 – koszty spotañ wyborczych poszczególnych kandydatów na prezydenta na
podstawie danych zamieszczonych w czêœci ogólnej sprawozdañ wyborczych
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Jeœli chodzi o spotkania wyborcze kandydata na prezydenta Lecha Kaczyñskiego, w sprawozdaniu znajduj¹ siê faktury za organizacjê 4 koncertów-spotkañ wyborczych, wystawione przez firmê SOS Music na ³¹czn¹ kwotê ponad
680 000 z³. Firma SOS Music podawa³a na swojej stronie internetowej
(www.sosmusic.pl) informacjê, ¿e w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej Lecha Kaczyñskiego zorganizowa³a imprezy w ponad 20 najwiêkszych
miastach Polski. Po wniesieniu przez zespó³ monitoruj¹cy zastrze¿enia do
PKW, z polskiej wersji strony internetowej usuniêto informacjê o 20 koncertach, ale nie usuniêto tej informacji z wersji angielskiej (Aneks nr 8). Jeœli ta
informacja jest prawdziwa to ww. sprawozdanie nie zawiera faktur za organizacjê wszystkich imprez wyborczych. Ponadto, na stronie www.lechkaczynski.pl w archiwum znajduje siê nastêpuj¹ca informacja z 5.10.2005: „Podczas
konwencji prezydenckiej w Teatrze Polskim we Wroc³awiu zebra³o siê kilkuset zwolenników Prawa i Sprawiedliwoœci. Do licznie zebranych kandydat PiS
na prezydenta Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e przed pierwsz¹ tur¹ wyborów
prezydenckich wierzy w wygran¹. [...] w czêœci artystycznej wroc³awskiej
konwencji wyst¹pi³ s³ynny zespó³ Lombard”. Komitet wyborczy w swoim
sprawozdaniu nie wymienia ani spotkania we Wroc³awiu, ani zatrudnienia zespo³u Lombard.
Wydatki na spotkania wyborcze zadeklarowane przez sztab Lecha Kaczyñskiego:
Rodzaj

Koszt

Wieczór wyborczy w PKiN

34 836,50

Wieczór wyborczy w sztabie wyborczym kandydata
24

Imprezy organizowane przez SOS Music
25

Spotkania z wyborcami
26

Akcja PiS Bus
Ogó³em

25 742,20
681 329,74
13 291,90
258 000,00
1 013 200,34

´
Zród³o:
Sprawozdanie wyborcze kandydata.
24

Obejmuje rachunki za dwie konwencje wyborcze w Warszawie (16.07 i 28.08) i po jednej
w Gdañsku i Tarnowie (1.10 i 28.09).
25
Obejmuje rachunki za wynajem powierzchni na spotkania w: Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Teatrze Maska w Rzeszowie (6.10.), Miejskim Centrum Kultury w Annopolu, Filharmonii Rzeszowskiej, Kawiarni Rozdro¿e w Warszawie (13.10.), Pa³acu Krzysztofory w Krakowie (15.10.), Klubie Pod Jaszczurami w Krakowie (15.10.), w Olsztynie
(16.10.), Sali Akwen w Gdañsku (17.10.), Politechnice Warszawskiej (18.10.), Pensjonacie
Akademickim im. Jana Paw³a II we Wroc³awiu (19.10.), Zamku na Wawelu (20.10.), Teatrze
im. Modrzejewskiej w Legnicy (20.10.) oraz spotkania w Centrum Multimedialnym Foksal
w Warszawie.
26
Akcja promocyjna trwaj¹ca od 5 do 23 wrzeœnia.
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Je¿eli porównaæ informacje ze strony www.lechkaczynski.pl o spotkaniach
kandydata w paŸdzierniku 2005 z rachunkami do³¹czonymi do sprawozdania
wyborczego, powsta³aby d³uga lista imprez wyborczych, po których nie ma
¿adnego œladu w sprawozdaniu, np.:
2.10. – spotkanie z wyborcami w Bydgoszczy
5.10. – Teatr Polski we Wroc³awiu – konwencja wyborcza z udzia³em Lecha
Kaczyñskiego, wystêpowa³ zespó³ Lombard
6.10. – spotkanie u rolniczej rodziny w Dylewie w powiecie grójeckim
10.10. – spotkanie z wyborcami w Wysokiem Mazowieckiem
11.10. – spotkanie z górnikami w D¹browie Górniczej
12.10. – spotkanie w £añcucie
14.10. – spotkanie w Zakopanem w Miejskiej Galerii Sztuki
18.10. – spotkanie w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, spotkanie
z wyborcami w Bia³ogardzie, spotkanie w Zielonej Górze
19.10. – spotkanie na Œl¹sku (wg strony www kandydata by³a to ju¿ jego 5 wizyta na Œl¹sku w czasie kampanii).
Tak¿e sprawozdanie wyborcze komitetu Marka Borowskiego nie udziela
odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce kosztów organizacji imprez i spotkañ wyborczych kandydata. Wed³ug oœwiadczenia pe³nomocnika komitetu
W³odzimierza Nieporêta – zorganizowano 24 koncerty zespo³u Mezo, ale mia³y one wzbogaciæ kampaniê parlamentarn¹ SdPl. Mimo tego do sprawozdania
komitetu wyborczego Marka Borowskiego do³¹czone s¹ 4 faktury za koncerty
Mezo. Do³¹czono równie¿ rachunek za wynajem przestrzeni na piknik wyborczy, ale brak rachunków za organizacjê tej imprezy i honoraria innych wystêpuj¹cych artystów.
W przypadku kampanii wyborczej Donalda Tuska monitoring wykaza³, ¿e
w trakcie kampanii odby³o siê kilkanaœcie spotkañ kandydata. W tabeli poni¿ej zamieszczono wszystkie koszty spotkañ wyborczych Donalda Tuska zawarte w sprawozdaniu wyborczym, które wynios³y 320 633,26 z³.

Analiza wydatków

79

Wy datki na spotkania wyborcze zadeklarowane przez sztab Donalda
Tuska:
Rodzaj

Wieczór wyborczy w Muzeum Narodowym w Warszawie
Wieczór wyborczy na Politechnice Warszawskiej
Pozosta³e spotkania wg rachunków27
Konferencje prasowe28
Razem

Koszt w z³

63 659,60
169 447,10
66 526,56
17 080,00
320 633,26

´
Zród³o:
rachunki do³¹czone do sprawozdania finansowego.

Tylko dwa wieczory wyborcze kandydata wed³ug rachunków ze sprawozdania kosztowa³y komitet wyborczy oko³o 230 000 z³. Co ciekawe, drugi wieczór wyborczy kosztowa³ a¿ 170 000 z³, w tym 70 000 z³ poch³on¹³ catering.
Tak wysoki rachunek za gastronomiê pokazuje skalê, na jak¹ mo¿na by³o zani¿yæ koszty. Oprócz du¿ych kosztów 2 wieczorów wyborczych, sprawozdanie
zawiera rachunki jedynie z 11 spotkañ Donalda Tuska, choæ z informacji podawanych na stronie internetowej kandydata wynika³o, ¿e spotkañ wyborczych by³o znacznie wiêcej. Nawet jeœli te spotkania w wiêkszoœci nie by³y
przeprowadzane z du¿ym rozmachem, jest niemo¿liwe, ¿eby nie wi¹za³y siê
z nimi ¿adne wydatki. Koszt zadeklarowanego w sprawozdaniu wyborczym
spotkania z leœnikami w uroczysku Zimne Do³y (prawie 12 000 z³) sugeruje, ¿e
takie spotkania mog¹ byæ stosunkowo drogie, a wiêc nieuwzglêdnienie
w sprawozdaniu kosztów wszystkich spotkañ mog³o powa¿nie zani¿yæ ca³kowite wydatki komitetu wyborczego Donalda Tuska.

4.3.7. Transport
Tygodnik „Newsweek” (30.10.05) poda³, ¿e obaj g³ówni kandydaci poruszali
siê po Polsce taksówkami powietrznymi (co mo¿na by³o wielokrotnie zobaczyæ w relacjach stacji telewizyjnych), których wynajêcie kosztuje od 3500 z³
za godzinê lotu. Od firmy wynajmuj¹cej taksówki powietrzne (choæ nie mamy
potwierdzenia, ¿e z us³ug tej firmy korzysta³y sztaby) dowiedzieliœmy siê, ¿e
27
Obejmuje rachunki za: spotkanie Donalda Tuska w uroczysku Zimne Do³y 20.10.05, wynajem sali – Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa DK, wynajem sali – spotkanie Komitetu
Honorowego Tuska w Traffic Clubie, obs³ugê i wynajêcie sali w Zamku Królewskim w Warszawie (trzykrotne), wynajem Dworu Artusa (1.10.05), oprawê muzyczn¹ spotkania inauguruj¹cego powstanie Komitetu Honorowego Donalda Tuska, nag³oœnienie i wynajêcie miejsca
na molo w Sopocie (12.08.05), wynajem sal w Trybunale Koronnym w Lublinie oraz bannery
i nag³oœnienie w czasie spotkania przed Sejmem.
28
Obejmuje rachunki za konferencje prasowe w Centrum Multimedialnym Foksal w dniach:
24 lipca, 25 sierpnia, 2, 14 oraz 23 wrzeœnia, 4, 5, 6, 13, 18 oraz 19 paŸdziernika 2005.
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wypo¿yczaj¹c œmig³owiec Bell 407 na okres dwóch miesiêcy, p³aci siê: 950
euro za godzinê lotu (wykupuj¹c minimum 30 godzin lotów miesiêcznie) plus
op³ata sta³a (gwarancja wykonania us³ugi) – 5500 euro miesiêcznie przez ca³y
okres trwania kontraktu. W wypadku kandydatów korzystaj¹cych z tego typu
us³ug daje to wydatek rzêdu 272 000 z³ na samo u¿ytkowanie przez dwa miesi¹ce „taksówek powietrznych”, zabieraj¹cych kandydata i 4 dodatkowe osoby29. Do tego doliczyæ nale¿y koszty przelotów samolotami rejsowymi, transportu samochodowego oraz koszty transportu sztabów wyborczych.
Dla porównania, na podstawie przekazanych do Pañstwowej Komisji Wyborczej sprawozdañ finansowych z wyborów prezydenckich w 2000 r. obliczono, ¿e komitety najpowa¿niejszych kandydatów w pierwszej turze kampanii wyda³y œrednio 234 328 z³ na podró¿e kandydata i jego sztabu30.
Bior¹c pod uwagê choæby wspomniane wy¿ej koszty, kwoty podane w niektórych sprawozdaniach komitetów uczestnicz¹cych w wyborach prezydenckich 2005 r. wydaj¹ siê mocno niedoszacowane. Dla przyk³adu:
l Sztab Andrzeja Leppera podaje, ¿e wydatki na podró¿e zwi¹zane z prowadzeniem kampanii wynios³y 739,93 z³. Maj¹c na uwadze intensywnoœæ kampanii Andrzeja Leppera, prowadzonej g³ównie poza Warszaw¹, oraz porównuj¹c je z wydatkami na te cele sprawozdanymi przez innych kandydatów, wydana suma wydaje siê byæ ra¿¹co niska. Jeœli natomiast komitet korzysta³ z u¿yczonych œrodków transportu, w sprawozdaniu powinna byæ
zawarta umowa ich u¿yczenia wraz z jej wycen¹, przedstawiona jako darowizna rzeczowa.
l Trudno komentowaæ fakt, ¿e ze sprawozdania wyborczego komitetu Macieja Giertycha wynika, i¿ kandydat wyda³ 0 z³ na swoje podró¿e. Oznacza³oby to, ¿e kandydat ograniczy³ prowadzenie kampanii tylko do swojego s¹siedztwa i nie odby³ ¿adnej podró¿y. Jest to nieprawdopodobne, nawet uwzglêdniwszy, ¿e Maciej Giertych wycofa³ siê z wyborów. Nast¹pi³o
to jednak dopiero 4 paŸdziernika.
l Ze sprawozdania wyborczego komitetu Marka Borowskiego wynika, ¿e
w kosztach podró¿y kandydata zadekretowano – 0 z³. Ale jednoczeœnie s¹
do³¹czone rachunki za benzynê i za op³aty autostradowe. Jest to przyk³ad,
jak w wiêkszoœci sprawozdañ zupe³nie dowolnie kwalifikowano koszty.
l W wypadku komitetu Lecha Kaczyñskiego, koszty podró¿y, mimo ¿e bardzo du¿e – nieco ponad 500 000 z³ – uwzglêdniaj¹ g³ównie transport
dzia³aczy na konwencje, a nie wydatki na podró¿e samego kandydata i jego
sztabu. Faktury za transport lotniczy do³¹czone do sprawozdania Lecha
29

Opieraj¹c siê na informacji uzyskanej z firmy White Eagle, koszt sporadycznego wykorzystywania helikoptera przez dwa miesi¹ce to: (30 h × 950 euro + 5500 euro) × 2 miesi¹ce =
68 000 euro.
30
Analiza ta opiera siê na uœrednionych wydatkach Aleksandra Kwaœniewskiego, Andrzeja
Olechowskiego i Mariana Krzaklewskiego na kampaniê prezydenck¹ w 2000 r.
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Kaczyñskiego obejmuj¹ 4 przeloty wynajêtymi samolotami i 5 biletów na
loty rejsowe (w tym jedna wystawiona na nazwisko Adama Bielana). Loty
wynajêtymi samolotami odby³y siê w dniach 13–21 wrzeœnia, a wiêc jeszcze przed szczytem kampanii prezydenckiej. Bilety na samoloty rejsowe
równie¿ datowane s¹ na wrzesieñ, a jeden z biletów wystawiony jest na
podró¿ zagraniczn¹. Pozosta³e koszty podró¿y to jedna kolejowa delegacja
cz³onków sztabu oraz koszty wynajmu autokarów do przewozu osób na
konwencje. Mo¿na zadaæ sobie pytanie, w jaki sposób kandydat Lech Kaczyñski podró¿owa³ w paŸdzierniku, czyli w kluczowym okresie kampanii.
Zastanawiaj¹ce jest te¿ to, ¿e w sprawozdaniu s¹ faktury za podró¿e
wynajêtymi samolotami do Czêstochowy – 18.09, Mielca – 13.09,
Gdañska – 21.09 i Krakowa – 19.09, a brakuje faktur za organizacjê
spotkañ w tych miejscach i w tym czasie.
l Koszty podró¿y kandydata Donalda Tuska, choæ stosunkowo du¿e, dotycz¹ g³ównie przelotów samolotami i helikopterami. W paŸdzierniku na
us³ugi samolotowe komitet wyda³ ³¹cznie ponad 97 000 z³31. Brakuje jednak rachunków za inne œrodki transportu (samochody, poci¹gi), jak równie¿ za transport pracowników sztabu i dzia³aczy.
Porównuj¹c sprawozdania komitetów Donalda Tuska i Lecha Kaczyñskiego, zauwa¿amy w obu pewne niekonsekwencje. Lech Kaczyñski mia³ niskie
koszty podró¿y zarówno naziemnymi œrodkami transportu, jak i „taksówkami
powietrznymi” oraz samolotami, a równoczeœnie sztab kandydata przyznaje
siê do odbycia wielu spotkañ wyborczych na terenie ca³ej Polski. Jak wiêc
Lech Kaczyñski przemieszcza³ siê w tak szybkim tempie z miejsca na miejsce?
Z drugiej strony, komitet Donalda Tuska przedstawi³ liczne rachunki za przeloty, ale w sprawozdaniu jest bardzo ma³o rozliczonych spotkañ wyborczych.
W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie – gdzie kandydat tak lata³?
Na tym tle nale¿y odnotowaæ pozytywny przyk³ad rozliczenia wydatków
na transport przez komitet W³odzimierza Cimoszewicza. Kandydat, pe³ni¹cy
w trakcie kampanii funkcjê Marsza³ka Sejmu, wykorzystywa³ na potrzeby kampanii równie¿ pojazdy s³u¿bowe – w sprawozdaniu finansowym mo¿na
w zwi¹zku z tym znaleŸæ rachunki (na sumê 1882,88 z³ i 1759,70 z³) wystawione przez Urz¹d Rady Ministrów, a op³acone przez komitet wyborczy kandydata. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e na skrupulatne op³acenie tych rachunków
mog³y mieæ wp³yw media, które nag³oœni³y wykorzystywanie s³u¿bowych samochodów na potrzeby kampanii prezydenckiej, jak i doœwiadczenia komitetu
wyborczego Aleksandra Kwaœniewskiego z roku 2000.

31
Nasze wyliczenie mo¿e nie byæ ca³kiem dok³adne, gdy¿ do sprawozdania do³¹czono te¿
noty koryguj¹ce.
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Czy Cimoszewicz zap³aci?
Jak ujawni³o radio RMF, W³odzimierz Cimoszewicz u¿ywa w swojej
kampanii wyborczej samochodu Biura Ochrony Rz¹du. Marsza³ek ma
zap³aciæ, ale nie wiadomo kiedy.
– Za moje podró¿e podczas kampanii zap³aci mój komitet wyborczy – zapewnia kandydat na prezydenta W³odzimierz Cimoszewicz. W zesz³ym
tygodniu marsza³ek Sejmu niepewnie odpowiada³ na pytanie, jak zamierza
siê rozliczyæ z przejechanych podczas kampanii kilometrów. – Jest uzgodniona umowa, miêdzy komitetem wyborczym a Biurem Ochrony Rz¹du, by
komitet wyborczy ponosi³ te koszty – powiedzia³ RMF.
(…) RMF otrzyma³o jedynie e-mail, w którym biuro prasowe pisze: „Rozliczenia miêdzy nimi a sztabem wyborczym zostan¹ dokonane w myœl wyk³adni
przedstawionej PKW oraz zgodnie z poleceniem ministra spraw wewnêtrznych
i administracji bezpoœrednio po zakoñczeniu czynnoœci ochronnych”.
31.08.2005 07:15 (aktualizacja 12:07),
http://fakty.interia.pl/newa?inf=661562
W sprawozdaniu komitetu W³odzimierza Cimoszewicza znaleŸæ mo¿na te¿
bardzo du¿o rachunków dotycz¹cych u¿yczenia samochodów na potrzeby lokalnych sztabów. Tylko niewielka liczba takich rachunków znajduje siê
w sprawozdaniach innych kandydatów.

4.4. Wnioski
Po raz pierwszy w Polsce, w sposób zorganizowany, szczegó³owo monitorowano wydatki komitetów wyborczych bior¹cych udzia³ w wyborach prezydenckich. Efekty monitoringu przesz³y najœmielsze oczekiwania organizatorów. Po pierwsze, monitoring wydatków wyborczych jasno wykaza³, ¿e w wyborach w 2005 r. w wypadku dwóch g³ównych kandydatów prezydenckich zosta³y przekroczone limity wydatków wyborczych. Jeden z tych kandydatów,
Donald Tusk, wrêcz siê do tego przyzna³ w swoim sprawozdaniu wyborczym.
Jest to pierwszy tego typu przypadek w historii wolnych i demokratycznych
wyborów w Europie Œrodkowo-Wschodniej.
Zespó³ monitoruj¹cy stwierdza, ¿e powa¿nym problemem jest kwestia wiarygodnoœci sprawozdañ wyborczych. Rachunkowoœæ w wypadku niektórych
kandydatów by³a na tyle nierzetelna, ¿e zespó³ monitoruj¹cy dysponowa³
wiêksz¹ iloœci¹ danych dotycz¹cych ich wydatków ni¿ te przedstwione w sprawozdaniach komitetów do PKW. Jakoœæ sprawozdañ wyborczych komitetów
Andrzeja Leppera, Macieja Giertycha i Marka Borowskiego jest tak niska, ¿e
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odnosi siê wra¿enie, i¿ pe³nomocnik finansowy nie chcia³ b¹dŸ nie móg³ na
bie¿¹co kontrolowaæ wydatków. Porównuj¹c sprawozdania z tymi z poprzednich lat (1995 i 2000), widzimy, ¿e zabrak³o w ich przygotowywaniu nale¿ytej starannoœci. To pe³nomocnik finansowy komitetu wyborczego odpowiada
za bie¿¹c¹ gospodarkê finansow¹ komitetu, a w szczególnoœci za ewidencjonowanie wydatków oraz sporz¹dzenie sprawozdania wyborczego i przed³o¿enie go Pañstwowej Komisji Wyborczej. Tym samym pe³ni on kluczow¹
rolê w procesie wewnêtrznej kontroli finansowej i odpowiada za przekazanie
PKW wszelkich dokumentów, niezbêdnych do badania przeprowadzanego
przez bieg³ego rewidenta. Analiza sprawozdañ wyborczych potwierdzi³a, ¿e
standardy tej kontroli s¹ bardzo ró¿ne.
W trakcie kampanii wyborczej przedstawiciel zespo³u monitoruj¹cego
odby³ spotkania z pe³nomocnikami finansowymi sztabów poszczególnych
kandydatów. Pe³nomocnik finansowy Andrzeja Leppera ujawni³, ¿e wydatki
na kampaniê prezydenck¹ od wydatków na kampaniê parlamentarn¹ oddziela
siê w prosty sposób: wszystkie koszty dzia³añ podjêtych po 25 wrzeœnia kwalifikowane bêd¹ jako poczynione w kampanii prezydenckiej, wczeœniejsze –
jako poczynione w kampanii parlamentarnej. Pe³nomocnik Jaros³awa Kalinowskiego przyzna³ zaœ, ¿e w³aœciw¹ pracê dopiero wykona, przygotowuj¹c sprawozdanie dla PKW. Ze wzglêdu na brak powa¿niejszych sankcji za przedstawienie niepe³nego raportu, pe³nomocnicy finansowi komitetów wyborczych
nie przejmowali siê jakoœci¹ sk³adanych do PKW dokumentów.
Przy niskim limicie wydatków wyborczych pe³nomocnik finansowy jest
pod olbrzymi¹ presj¹, aby przedstawiæ PKW sprawozdanie, z którego wynika,
¿e na kampaniê wydano nie wiêcej ni¿ zezwala limit, w 2005 r. – 13 800 000 z³.
W naszej ocenie – co potwierdzi³a analiza sprawozdañ wykazuj¹ca brak wielu
wydatków i zani¿anie kosztów kampanii – nie tylko komitet wyborczy Donalda Tuska, ale i Lecha Kaczyñskiego przekroczy³ limit wydatków. Zaœ pe³nomocnikowi finansowemu komietu wyborczego Lecha Kaczyñskiego bardziej
op³aca³o siê wprowadziæ PKW i opiniê publiczn¹ w b³¹d – ukrywaj¹c, przerzucaj¹c i zani¿aj¹c czêœæ wydatków w sprawozdaniu wyborczym – ni¿ naraziæ siê na sankcje wynikaj¹ce z przekroczenia limitu wydatków wyborczych.
W roku 2005 by³o to szczególnie ³atwe, gdy¿ nak³adanie siê czasowe kampanii
parlamentarnej i prezydenckiej oraz udzia³ niektórych kandydatów na prezydenta w wyborach parlamentarnych da³y szerokie mo¿liwoœci ksiêgowania
wydatków z kampanii prezydenckiej jako wydatków na kampaniê parlamentarn¹ (która ma znacznie wy¿szy limit wydatków i zwroty z bud¿etu pañstwa).
Sytuacja ta spowodowa³a nie lada problem dla Pañstwowej Komisji Wyborczej, gdy¿ bêdzie ona musia³a porównaæ dzia³ania pe³nomocników komitetów
Donalda Tuska i Lecha Kaczyñskiego i zdecydowaæ czy, którego i w jaki sposób ukaraæ. Czy mo¿na ukaraæ pe³nomocnika Donalda Tuska za to, ¿e przyzna³ siê do przekroczenia limitu i równoczeœnie tylko odrzuciæ nierzetelne spra-
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wozdanie komitetu Lecha Kaczyñskiego, nie poci¹gaj¹c do odpowiedzialnoœci jego pe³nomocnika? Zdaniem autorów niniejszego raportu, jeœli Pañstwowej Komisji Wyborczej uda³oby siê udowodniæ œwiadome sfa³szowanie sprawozdania wyborczego, co stanowi jedno z najpowa¿niejszych naruszeñ – to
powinno byæ ono karane z ca³¹ stanowczoœci¹.
Uwa¿amy, ¿e wiêkszoœæ komitetów przedstawi³a mocno zani¿one kwoty
wydatków. Przyk³ady zosta³y szczegó³owo opisane powy¿ej. Poœrednim dowodem na s³usznoœæ tej tezy jest fakt, ¿e komitet wyborczy W³odzimierza Cimoszewicza wykaza³ wydatki na sumê 4 055 350,19 z³, co jest kwot¹ znacznie
wy¿sz¹ ni¿ sumy wydane przez innych kandydatów – zw³aszcza jeœli weŸmie
siê pod uwagê, ¿e kandydat wycofa³ siê (14.09.05) w momencie, kiedy jego
kampania dopiero ruszy³a.
Monitoring wydatków wyborczych ujawni³ kolejne istotne problemy
zwi¹zane z finansowaniem kampanii prezydenckiej:
l Nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta RP wprowadzi³a w art. 87b
ma³o precyzyjny limit wydatków na kampaniê prowadzon¹ w formach i na
zasadach w³aœciwych dla reklamy. Jak zauwa¿a Stanis³aw Gebethner:
„Przepis art. 87b ustawy jest ma³o precyzyjny, poniewa¿ nie wiadomo, co
ma oznaczaæ prowadzenie kampanii wyborczej w formach i na zasadach
w³aœciwych dla reklamy, a w zwi¹zku z tym nie jest jasne, jak roztrzygn¹æ
kwestiê, co nale¿y wliczyæ do kosztów objêtych limitem wydatków przewidzianym w art. 87u. o w.p.”32.
Konieczne jest wydanie opinii przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, która
wyjaœni w¹tpliwoœci wynikaj¹ce z ma³o precyzyjnego sformu³owania tego
przepisu i uchroni komitety wyborcze przed arbitralnym nak³adaniem sankcji za przekroczenie limitu wydatków na reklamê.
l Zgodnie z artyku³em 85 ust. 8 ustawy o wyborze Prezydenta RP komitet
wyborczy powinien zaliczaæ równowartoœæ darowizn niepieniê¿nych do
wydatków komitetu wyborczego. Jak zauwa¿ono w poprzednim rozdziale,
wiêkszoœæ komitetów ignorowa³a to postanowienie. Brak informacji
w sprawozdaniach wyborczych na temat darowizn rzeczowych spowodowa³ znaczne zani¿enie ca³kowitych kosztów kampanii wyborczej poniesionych przez poszczególne komitety.
l Pomiêdzy g³ównymi kandydatami – Lechem Kaczyñskim a Donaldem Tuskiem – dosz³o do tzw. „wyœcigu zbrojeñ”. W rezultacie kampania wyborcza 2005 sta³a siê znacznie dro¿sza ni¿ dozwala ustawowy limit wydatków.
Istnienie „wyœcigu zbrojeñ” z jednej strony potwierdza koniecznoœæ utrzymania limitu wydatków, z drugiej strony poddaje pod dyskusjê kwestiê:
Jakiej wysokoœci limit jest w polskich warunkach realny?
32
Stanis³aw Gebethner, Wybory na urz¹d Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz
do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, s. 187.
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Pozytywnym elementem prezydenckiej kampanii wyborczej 2005 roku
jest fakt, ¿e w trakcie kampanii wyborczej lokalne zespo³y monitoruj¹ce
nie zauwa¿y³y przypadków ³amania zakazów dotyczacych organizowania
gier losowych i konkursów, w których wygranymi s¹ nagrody pieniê¿ne
lub przedmioty o znacznej wartoœci.
Zespó³ monitoruj¹cy pozytywnie te¿ oceni³ fakt, ¿e komitet wyborczy Donalda Tuska przyzna³ siê do przekroczenia limitu wydatków wyborczych.
Przypuszczamy, ¿e to przekroczenie mog³o byæ jeszcze wiêksze, gdy¿ – jak
opisano w tym rozdziale – komitet nie umieœci³ w swoim sprawozdaniu
wszystkich wydatków, a czêœæ z nich zani¿y³. Mimo to pe³nomocnik finansowy wzi¹³ na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, sk³adaj¹c sprawozdanie,
które by³o bardziej rzetelne ni¿ dokumenty przedstawione przez niektórych
konkurentów jego kandydata.
Zdecydowanie korzystnie nale¿y oceniæ dzia³anie art. 83a ustawy o wyborze Prezydenta RP, który szczegó³owo reguluje kwestiê p³atnych audycji
wyborczych, jak i wprowadzone przez niego limity czasowe i iloœciowe33.
Regulacje te w znacznym stopniu ograniczy³y wydatki wyborcze i spowodowa³y przerzucenie czêœci œrodków na inne formy reklamy. Ponadto,
determinacja KRRiTV, jak równie¿ PKW powstrzyma³a partie polityczne
przed kontynuowaniem ³amania zakazu prowadzenia reklamy telewizyjnej
przed oficjalnym zarejestrowaniem komitetu wyborczego. Bez tych regulacji i twardej postawy PKW i KRRiTV, maj¹cej na celu wyrównanie szans
wszystkich kandydatów bior¹cych udzia³ w wyborach, kampania wyborcza 2005 r. mog³aby byæ znacznie dro¿sza. Docelowo, dla ograniczenia
wydatków wyborczych nale¿a³oby postulowaæ ca³kowity zakaz p³atnej reklamy telewizyjnej i wprowadzenie limitu wydatków na kampaniê reklamow¹ z u¿yciem billboardów, co zmusi³oby kandydatów do organizowania kampanii bardziej bezpoœredniej, docierania do wyborców przez spotkania, dyskusje itp.

Po analizie zebranego w trakcie monitoringu materia³u oraz szczegó³owym
zapoznaniu siê ze sprawozdaniami wyborczymi, zespó³ monitoruj¹cy zwróci³
siê w lutym 2006 r. do Pañstwowej Komisji Wyborczej, jako naczelnego organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, z proœb¹ o wyjaœnienie czêœci omówionych w tym
rozdziale zarzutów. Teksty zastrze¿eñ zawarte s¹ w Aneksie nr 2. Niestety,
PKW nie zdo³a³o w ustawowym czasie odpowiedzieæ na nasze zastrze¿enia,
argumenty Komisji nie mog¹ wiêc byæ przedstawione w tym raporcie.
33
Regulacje te ograniczaj¹ kupowanie czasu na audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Po pierwsze, ograniczaj¹ czas do
tego samego okresu, co nadawane bezp³atne audycje; po drugie, nak³adaj¹ limit 15% ³¹cznego
czasu przypadaj¹cego danemu komitetowi wyborczemu na emitowanie bezp³atnych audycji.

5. Rola Pañstwowej Komisji Wyborczej
w systemie kontroli finansowania
prezydenckiej kampanii wyborczej
5.1. Wprowadzenie
W ci¹gu ostatnich 16 lat finansowanie kampanii wyborczych poddano w Polsce szerokiej reglamentacji prawnej w celu zwiêkszenia kontroli publicznej.
Ustanowiono i nastêpnie znacznie rozszerzono kompetencje kontrolne w tym
zakresie najwy¿szego organu wyborczego – Pañstwowej Komisji Wyborczej
(PKW). Zdaniem jej przewodnicz¹cego, sêdziego Ferdynanda Rymarza:
„w ostatnich latach bardzo zmieni³y siê funkcje i zadania PKW; z organu przygotowuj¹cego, organizuj¹cego i przeprowadzaj¹cego wybory i referenda sta³a
siê ona przede wszystkim organem kontroli finansowania kampanii wyborczej
oraz kontroli finansowania dzia³alnoœci statutowej partii politycznych”1.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e jest to naturalny trend obserwowany zarówno w ustabilizowanych demokracjach zachodnich (m.in. Wielka Brytania, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone), jak i w krajach przechodz¹cych transformacjê
ustrojow¹ (Boœnia i Hercegowina, Gruzja, Litwa, RPA, Ukraina). Równie¿ rekomendacje Rady Europy wyraŸnie promuj¹ model instytucjonalny, w którym
kontrolê finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych powinien
wykonywaæ organ apolityczny, nie podlegaj¹cy administracji rz¹dowej2.
W roku 2000, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zosta³y znacznie uregulowane kwestie zwi¹zane z finansowaniem prezydenckiej kampanii wyborczej.
1

Ferdynand Rymarz, Jawnoœæ i kontrola finansowania kampanii wyborczej w wyborach
prezydenckich i parlamentarnych w latach 2000 i 2001 (na tle praktyki Pañstwowej Komisji
Wyborczej), Przegl¹d Sejmowy 2002, nr 6(53).
2
Rekomendacje nr 15 i 16 z 2001 r. oraz rekomendacja nr 4 z 2003 r. Rady Ministrów
Pañstw Cz³onkowskich Rady Europy, Wspólne zasady walki z korupcj¹ w finansowaniu partii
politycznych i kampanii wyborczych.
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Ustanowiono równie¿ szereg mechanizmów maj¹cych na celu zapewnienie
ich jawnoœci, rozszerzaj¹c przy tym zadania kontrolne Pañstwowej Komisji
Wyborczej. Dwie kampanie wyborcze przeprowadzone wed³ug nowych zasad
pozwoli³y w pe³ni zweryfikowaæ zastosowane rozwi¹zania, a tak¿e mo¿liwoœci dzia³añ PKW. Poni¿ej zaprezentowane zostan¹ obserwacje dotycz¹ce roli
Pañstwowej Komisji Wyborczej w systemie kontroli finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej, zebrane przez zespó³ monitoruj¹cy przy okazji wyborów prezydenckich w 2005 r., poszerzone o doœwiadczenia z kampanii roku
2000, oraz propozycje zmian, które zespó³ uznaje za szczególnie istotne.

5.2. Kontrola finansowania kampanii prezydenckiej
post factum i postulat kontroli równie¿ w „czasie
rzeczywistym”
Doœwiadczenia wyborów prezydenckich 2000 i 2005 roku pokazuj¹, ¿e badanie sprawozdañ wyborczych, które s¹ sk³adane PKW kilka miesiêcy po zakoñczeniu kampanii wyborczej, jest dzia³aniem post factum, charakteryzuj¹cym
siê bardzo ograniczon¹ skutecznoœci¹. Tak póŸno przeprowadzana kontrola
nie zapobiega patologiom na etapie ich powstawania, a wrêcz umo¿liwia komitetom wyborczym ukrycie wiêkszoœci naruszeñ i z³o¿enie odpowiednio
„przygotowanego” sprawozdania wyborczego. Samo informowanie opinii publicznej w wiele miesiêcy po wyborach o tym, ¿e w czasie kampanii wyborczej mog³o dojœæ do korupcji, a gospodarka finansowa prowadzona by³a
w sposób nierzetelny, mo¿e jedynie zwiêkszaæ niezadowolenie spo³eczne
i apatiê wyborców, nie przek³adaj¹c siê jednak w adekwatny sposób na odpowiedzialnoœæ prawn¹ i polityczn¹ samego kandydata i jego zaplecza (a przede
wszystkim – w razie powa¿nych nieprawid³owoœci – zwyciêzcy wyborów).
PKW ma obecnie bardzo ograniczone mo¿liwoœci powstrzymania dzia³añ
komitetu wyborczego, który finansuje kampaniê z nielegalnych Ÿróde³ i ³amie
zakazy dotycz¹ce finansowania wyborów (np. prowadzenia kampanii przed
zarejestrowaniem komitetu, przekraczania limitów wp³at i wydatków). Mo¿na
sobie wyobraziæ hipotetyczn¹ sytuacjê, kiedy kampania jest nielegalnie finansowana przez grupy przestêpcze, podmioty zagraniczne, znacznie przekroczony zostaje limit wydatków wyborczych, a mimo to kandydat zostaje wybrany
na urz¹d Prezydenta RP. Z uwagi na powagê urzêdu i znaczenie wyborów taka
sytuacja powinna byæ niedopuszczalna.
Jeœli obowi¹zkiem Pañstwowej Komisji Wyborczej ma byæ czuwanie nad
czystoœci¹ i przejrzystoœci¹ wyborów – oznacza to koniecznoœæ zapewnienia
jej pe³nego nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ komitetów wyborczych. Postuluje siê wiêc, aby kontrola sprawowana przez PKW mia³a charakter prewencyjny i odbywa³a siê w „czasie rzeczywistym”, a wiêc jeszcze w trakcie
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kampanii wyborczej. Pozycja PKW musi zostaæ wiêc znacznie wzmocniona,
tak aby wyborcy mieli poczucie, ¿e uczestnicz¹ w procesie wyborczym, który
jest op³acany z legalnych i przejrzystych Ÿróde³. Mo¿na to osi¹gn¹æ m.in.
poprzez:
1. Obowi¹zek sk³adania i publikowania co najmniej 2 sprawozdañ finansowych (jedno na krótko przed wyborami, a drugie, ca³oœciowe, po wyborach). W celu pe³nej realizacji zasady jawnoœci finansowania kampanii
wyborczej, komitety wyborcze powinny zostaæ zobowi¹zane do przed³o¿enia PKW, w okresie 10 dni przed dniem g³osowania, czêœciowego
sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie powinno byæ w ci¹gu 48
godzin opublikowane na stronie internetowej PKW.
2. Umo¿liwienie PKW dokonywania kontroli prewencyjnej w trakcie kampanii wyborczych, jeœli zachodzi podejrzenie o nielegalne finansowanie
kampanii b¹dŸ inne przestêpstwa przeciw wyborom o pod³o¿u finansowym. Bardzo istotne jest utworzenie w ramach PKW (Krajowego Biura
Wyborczego) w³asnego zespo³u rewidentów, bowiem dotychczasowa praktyka korzystania z us³ug zewnêtrznych nie zawsze bywa skuteczna3.
3. Stworzenie mo¿liwoœci natychmiastowego informowania PKW o pojawiaj¹cych siê nieprawid³owoœciach, równie¿ z wykorzystaniem nowoczesnych procedur internetowego raportowania4; zlikwidowanie obecnie obowi¹zuj¹cych ograniczeñ czasowych dla badania sprawozdañ wyborczych
i sk³adania zastrze¿eñ przez organizacje pozarz¹dowe5.
4. Wprowadzenie pe³nego katalogu sankcji finansowych i karnych (w stosunku do nielegalnego darczyñcy, pe³nomocnika finansowego, kandydata, szefa sztabu wyborczego i ka¿dej osoby uczestnicz¹cej w nielegalnych
transakcjach finansowych), z mo¿liwoœci¹ derejestracji komitetu wyborczego w³¹cznie. Zgodnie z rekomendacjami Rady Europy sankcje maj¹
byæ proporcjonalne i odstraszaj¹ce – obecne regulacje nie spe³niaj¹ ¿adnego z tych wymogów.
Bol¹czk¹ obecnego systemu kontroli jest tak¿e brak alternatywnych form
prowadzenia sporów z komitetami wyborczymi. Wzorem amerykañskiej Federalnej Komisji Wyborczej (www.fec.gov) PKW powinna mieæ mo¿liwoœæ
nak³adania drobnych kar administracyjnych na pe³nomocników komitetów
3
Zarówno w wyborach 2000, jak i 2005 zdarza³o siê, ¿e wnioski zawarte w opinii bieg³ych
rewidentów by³y ogólne, b¹dŸ wrêcz b³êdne. W wiêkszoœci wypadków biegli rewidenci ograniczaj¹ siê do kontroli sztabów centralnych kandydatów i nie maj¹ mo¿liwoœci zweryfikowania
np. danych personalnych i sytuacji finansowej podejrzanych darczyñców.
4
Szerzej o wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w procedurze
raportowania o nieprawid³owoœciach w: Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.), Egovernment jako œrodek walki ze zjawiskiem korupcji w ¿yciu publicznym. Raport z badañ, w przygotowaniu.
5
Art. 87h (ust. 5) wprowadzi³ nierealny termin 7 dni od dnia publikacji przez PKW sprawozdania wyborczego na zg³aszanie przez stowarzyszenia i fundacje pisemnych zastrze¿eñ.
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wyborczych, którzy nie przesy³aj¹ Komisji niezbêdnych informacji, sprawozdañ, b¹dŸ celowo sk³adaj¹ niepe³n¹ dokumentacjê (system Administrative
Fine Program).

5.3. Wspó³praca z innymi organami pañstwowymi
i postulat jej skonkretyzowania oraz usprawnienia
Mimo ¿e ustawa o wyborze Prezydenta RP umo¿liwia PKW przy badaniu
sprawozdañ wyborczych ¿¹danie „niezbêdnej pomocy” od innych organów
pañstwowych – praktyka dowodzi, ¿e jest to sformu³owanie nieostre, które nie
zapewnia w³aœciwej podstawy prawnej do podejmowania czêsto niezbêdnej
wspó³pracy. Przyk³adem takich trudnoœci mo¿e byæ choæby niska skutecznoœæ
apeli o pomoc do organów kontroli skarbowej. W poprzednich latach s³u¿by
skarbowe reagowa³y ró¿nie, nierzadko odmawia³y jednak udzielenia wa¿nych
informacji, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ skarbow¹ b¹dŸ wskazuj¹c na brak
wi¹¿¹cej podstawy prawnej6. Nieefektywna wspó³praca z tymi organami uniemo¿liwia dokonanie wielu wa¿nych ustaleñ zwi¹zanych z kontrol¹ sprawozdañ, co mo¿e skutkowaæ przeoczeniem nieprawid³owoœci.
Jest równie¿ niepokoj¹ce, ¿e po kampanii wyborczej w 2000 r., mimo ujawnienia licznych nieprawid³owoœci przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
w czasie przeprowadzania procedur kontrolnych i skierowania do prokuratury
zawiadomieñ o pope³nionych wystêpkach b¹dŸ wykroczeniach, spotka³y siê
one z odmow¹ wszczêcia postêpowania lub jego umorzeniem. Wobec wiêkszoœci doniesieñ prokuratura uzna³a bowiem, ¿e zarzucany czyn cechowa³a
znikoma spo³eczna szkodliwoœæ. A przecie¿ kryminalizacja przestêpstw przeciw wyborom jest niezbêdnym elementem ochrony tej najwa¿niejszej instytucji demokratycznej. Przewodnicz¹cy PKW Ferdynand Rymarz s³usznie zaobserwowa³, ¿e zapobieganie przypadkom korupcji politycznej: „wymaga tak¿e
wiêkszej aktywnoœci i zaanga¿owania organów œcigania w tropieniu takich nagannych zachowañ i zwiêkszonej reakcji na sygna³y prasowe”7. Taka postawa
organów œcigania oœmiela polityków do nieprzestrzegania lub obchodzenia
prawa. Ma to destrukcyjny wp³yw na postawy spo³eczeñstwa, a równie¿
przek³ada siê na coraz ni¿szy poziom zaufania obywateli do polityków.

6

Ferdynand Rymarz, Jawnoœæ i kontrola finansowania kampanii wyborczej w wyborach
prezydenckich i parlamentarnych w latach 2000 i 2001 (na tle praktyki Pañstwowej Komisji
Wyborczej), Przegl¹d Sejmowy 2002, nr 6(53)
7
Ferdynand Rymarz, Jawnoœæ i kontrola finansowania dzia³alnoœci statutowej partii
(w praktyce Pañstwowej Komisji Wyborczej), Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 3(62).
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Postulowaæ nale¿y wiêc przyjêcie rozwi¹zañ na wzór amerykañski8 – podpisania memorandum pomiêdzy Ministerstwem Sprawiedliwoœci a PKW, dotycz¹cego sposobu traktowania spraw zwi¹zanych z przestêpstwami przeciwko wyborom. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych przestêpstwa
przeciw wyborom zosta³y zakwalifikowane do kategorii piêciu najwa¿niejszych przestêpstw i s¹ traktowane priorytetowo przez amerykañski Departament Sprawiedliwoœci.
Dotychczasowa praktyka pokazuje, ¿e przeprowadzenie skutecznej kontroli publicznej wymaga na³o¿enia na inne organy znacznie bardziej skonkretyzowanego obowi¹zku wspó³pracy z Komisj¹. W szczególnoœci, w wyczerpuj¹cy sposób powinny zostaæ uregulowane zasady wspó³dzia³ania PKW
z organami kontroli skarbowej i NIK.
Mimo przedstawionych powy¿ej trudnoœci, podkreœliæ nale¿y z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e w trakcie trwania kampanii wyborczej obowi¹zkiem PKW jest
poinformowanie organów œcigania (prokuratury i policji) o zauwa¿onych nieprawid³owoœciach oraz zobowi¹zanie organów kontroli skarbowej do podjêcia czynnoœci kontrolnych (w szczególnoœci, jeœli chodzi o weryfikacjê darowizn i wykonanych us³ug).
Rozpatruj¹c wspó³pracê Pañstwowej Komisji Wyborczej z organami pañstwa znacznie szerzej, nale¿y odnieœæ siê równie¿ do projektu w³¹czenia do systemu kontroli finansowania polityki tworzonego w³aœnie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Niestety, w obecnym projekcie ustawy brakuje szczegó³owych regulacji dotycz¹cych roli, jak¹ mia³oby pe³niæ Biuro w rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestêpstw przeciwko finansowaniu wyborów. Zespó³ monitoruj¹cy pragnie wyraŸnie podkreœliæ, ¿e bez wzglêdu na
to, jak¹ rolê chcia³by projektodawca ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym powierzyæ tej nowej instytucji, Pañstwowa Komisja Wyborcza jako
organ niezale¿ny musi pozostaæ g³ównym cia³em odpowiedzialnym za kontrolê finansowania polityki w Polsce.

5.4. Interpretacja przepisów dotycz¹cych finansowania
kampanii prezydenckiej i polityka informacyjna
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2000 r. Pañstwowa Komisja Wyborcza czyni³a starania, aby doprecyzowaæ i przygotowaæ
mo¿liwie jasn¹ interpretacjê zapisów znowelizowanej zaledwie kilka miesiêcy
wczeœniej ustawy. W tym celu PKW przedstawia³a wytyczne, zajmowa³a stanowiska, a tak¿e udziela³a informacji i wyjaœnia³a budz¹ce kontrowersje kwe8

Umowa o wspó³pracy (Memorandum of Understanding) pomiêdzy Federaln¹ Komisj¹
Wyborcz¹ (FEC) i Departamentem Sprawiedliwoœci (DoJ) z 1977 r. Obecnie przygotowywana
jest nowa wersja tego dokumentu. Zob. www.fec.gov.
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stie zwi¹zane równie¿ z wymogami finansowania kampanii wyborczych.
Przyk³adowo mo¿na tu przytoczyæ opiniê PKW dotycz¹c¹ zasad finansowania
wydatków komitetu wyborczego urzêduj¹cego wówczas prezydenta. Zdaniem
PKW: „mo¿liwe jest i celowe rozdzielenie czynnoœci wykonywanych przez
urzêduj¹cego Prezydenta na takie, które zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z prowadzeniem kampanii wyborczej w zwi¹zku z kandydowaniem w wyborach oraz na
takie, które zwi¹zane s¹ ze sprawowaniem urzêdu Prezydenta. Dlatego te¿, koszty u¿ycia œrodków transportu w celu prowadzenia kampanii wyborczej powinny byæ ponoszone przez komitet wyborczy kandydata na Prezydenta”9.
Dzia³ania te, z ró¿nych przyczyn (w tym braku zainteresowania ze strony
pe³nomocników finansowych Komitetów Wyborczych, ale równie¿ nieefektywnego sposobu upublicznienia informacji), okaza³y siê jednak niewystarczaj¹ce. Niski stopieñ poinformowania o nowych zasadach gospodarki finansowej z pewnoœci¹ stanowi³ jedn¹ z przyczyn pope³nienia licznych b³êdów
i w efekcie odrzucenia w 2001 r. wszystkich przedstawionych przez pe³nomocników finansowych komitetów wyborczych sprawozdañ.
W roku 2005 Pañstwowa Komisja Wyborcza podjê³a równie¿ szereg dzia³añ maj¹cych na celu doprecyzowanie regulacji zawartych w ustawie o wyborze Prezydenta RP. W zwi¹zku z sygna³ami o rozpoczêciu prowadzenia kampanii wyborczej jeszcze przed zarz¹dzeniem wyborów, PKW poda³a do publicznej wiadomoœci komunikat, w którym przypomnia³a, ¿e zgodnie z art. 76b
ust. 1 ustawy kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia postanowienia Marsza³ka Sejmu o zarz¹dzeniu wyborów. PKW podkreœli³a, ¿e kampaniê mo¿e prowadziæ wy³¹cznie komitet wyborczy, a jego utworzenie mo¿liwe jest dopiero po zarz¹dzeniu wyborów.
Pañstwowa Komisja Wyborcza podejmowa³a tak¿e dzia³ania w zakresie
upowszechniania i wyjaœniania przepisów prawa wyborczego, choæ podawana
przez PKW informacja nie zawsze by³a aktualna. Na przyk³ad w wyjaœnieniach z dnia 6 czerwca 2005 (ZKF-603-1/05) „o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów i wydatkach zwi¹zanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” Pañstwowa Komisja Wyborcza udzieli³a komitetom wyborczym kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bez w¹tpienia bardzo przydatnych i rzeczowych wskazówek o sprawach gospodarki finansowej, ujêtych w przystêpny
i zrozumia³y sposób. W czêœci dotycz¹cej zasad wydatkowania œrodków i ich
dokumentowania zawarta by³a jednak pewna nieœcis³oœæ – przedstawiono bowiem kwoty limitów zawarte w ustawie bez informacji, ¿e mog¹ one ulec
zmianie (ich wysokoœci podlegaj¹ bowiem waloryzacji przez Ministra Finan-

9
Zob. opiniê PKW, sygnatura: Wyb. 0101-3-Pr-4/2000; Wyb. 0101-3-Pr-7/2000, w Wyjaœnienia i opinie PKW, Prawo Wyborcze – Wybory Prezydenta RP, s. 180, www.pkw.gov.pl.
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sów zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP). W wyjaœnieniach PKW czytamy bowiem, ¿e:
„1) Komitet wyborczy mo¿e wydatkowaæ na kampaniê wyborcz¹ wy³¹cznie kwoty ograniczone limitem wydatków wynosz¹cym 12 000 000 z³ [...]
4) Wydatki komitetu wyborczego ze œrodków pochodz¹cych od anonimowych ofiarodawców ze zbiórek publicznych nie mog¹ przekroczyæ 10% limitu
wydatków tj. kwoty 1 200 000 z³”.
Minister Finansów rozporz¹dzeniem z dnia 12 sierpnia 2005 r. podwy¿szy³
kwotê wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 84d ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r.
o wyborze Prezydenta RP, o czym natychmiast poinformowa³a Pañstwowa
Komisja Wyborcza. Jednak¿e treœæ wyjaœnieñ nie zosta³a zaktualizowana
i by³y one dostêpne na stronie internetowej w pierwotnej wersji, z niezwaloryzowanymi kwotami.
Przed rozpoczêciem, jak i w trakcie trwania kampanii wyborczej PKW
wyda³a tak¿e istotne opinie i stanowiska, maj¹ce wp³yw na sposób finansowania kampanii wyborczej. Nale¿y tu wymieniæ najwa¿niejsze z nich:
l Pañstwowa Komisja Wyborcza w stanowisku z dnia 1 sierpnia 2005 r.
przypomnia³a o dopuszczalnych prawem zasadach i formach prowadzenia
kampanii wyborczej. Wskaza³a zw³aszcza, ¿e agitacja wyborcza nie mo¿e
byæ prowadzona w sposób zmierzaj¹cy do obchodzenia prawa, np. przez
zamieszczenie w materiale wyborczym treœci niezwi¹zanych bezpoœrednio
z kandydowaniem na okreœlony urz¹d. Ka¿dy materia³ wyborczy musi byæ
oznaczony nazw¹ komitetu wyborczego utworzonego w celu udzia³u w danych wyborach, niedopuszczalne jest wiêc umieszczenie na nim jedynie
nazwy partii politycznej promuj¹cej danego kandydata.
l PKW w wyjaœnieniach z dnia 6 czerwca 2005 (ZKF-603-1/05) stwierdzi³a,
¿e komitet wyborczy mo¿e pozyskiwaæ œrodki finansowe pochodz¹ce
z kredytu bankowego i po¿yczek10.
l PKW w komunikacie z dnia 13 czerwca 2005 r. „o zasadach prowadzenia
i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych
partii politycznej w okresie kampanii wyborczej” przypomina³a, ¿e wszelkie formy popularyzacji partii, która samodzielnie uczestniczy w wyborach, tworz¹c komitet wyborczy, a tak¿e partii, które zawi¹za³y koalicjê
wyborcz¹, z dniem otrzymania potwierdzenia przyjêcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego mog¹ byæ prowadzone w okresie kampanii wyborczej wy³¹cznie na zasadach, w czasie i miejscach okreœlonych
10
„Przepisy ustawy nie wymieniaj¹ jako Ÿród³a finansowania tych kredytów i po¿yczek.
Korzystanie z tych Ÿróde³ finansowania nie jest jednak zabronione. Po¿yczek nie mog¹ udzielaæ
podmioty wymienione w art. 86 ustawy o wyborze Prezydenta RP, a tak¿e byæ porêczycielami
zaci¹ganych przez komitet kredytów i po¿yczek”.
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przepisami Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP. Oznacza
to, ¿e materia³y reklamowe powinny byæ opatrzone nazw¹ komitetu wyborczego i mog¹ byæ finansowane wy³¹cznie ze œrodków Funduszu Wyborczego partii, przekazywanych do dyspozycji komitetowi wyborczemu na
jego odrêbny rachunek bankowy. Pañstwowa Komisja Wyborcza zwróci³a
siê do partii politycznych o stosowanie analogicznych zasad postêpowania
w ramach dzia³alnoœci statutowej równie¿ w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zespó³ monitoruj¹cy pozytywnie ocenia powy¿sze interwencje Pañstwowej Komisji Wyborczej. Wyjaœnia³y one w¹tpliwoœci i przeciwdzia³a³y próbom obchodzenia przez komitety wyborcze ogólnie obowi¹zuj¹cych zakazów
i ograniczeñ dotycz¹cych finansowania i prowadzenia kampanii wyborczych.
Trzeba jednak przypomnieæ, ¿e nie wszystkie opinie PKW by³y logicznie
spójne. Omówione w poprzednich rozdzia³ach kwestie kredytów bankowych
i sposobu sp³aty zobowi¹zañ komitetów budz¹ niepokój, gdy¿ daj¹ komitetom
nowe mo¿liwoœci obchodzenia przepisów. Tak¿e niektóre materia³y prasowe
stanowi³y zachêtê dla komitetów wyborczych do przerzucania kosztów z prezydenckiej kampanii wyborczej do kampanii parlamentarnej. W wywiadzie
udzielonym „Rzeczpospolitej” wy¿szy urzêdnik KBW stwierdzi³: „jeœli taka
reklama zosta³a zamówiona i op³acona przez partiê polityczn¹, w ca³oœci musi
byæ wliczona w koszt kampanii parlamentarnej”11. WypowiedŸ ta, jeœli zosta³a
wiernie przytoczona przez dziennikarza, by³a sprzeczna z przedstawionymi
wczeœniej oficjalnymi opiniami i komunikatami PKW, gdy¿ partie polityczne
nie mog¹ p³aciæ za reklamê (mog¹ to robiæ tylko komitety wyborcze).
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e mimo bardzo z³ych doœwiadczeñ z wyborów
w 2000 r. i wiedzy o niejasnych sformu³owaniach ustawy w tej materii – nie
zorganizowano szkoleñ b¹dŸ warsztatów dla pe³nomocników komitetów wyborczych. Nie przygotowano równie¿ podrêcznika, który w przystêpny sposób przedstawia³by podstawowe zagadnienia zwi¹zane z prowadzeniem gospodarki finansowej komitetu wyborczego w wyborach prezydenckich (w odniesieniu do innych wyborów takie publikacje równie¿ nie zosta³y przygotowane). O ile w 2000 r. brak takich dzia³añ mo¿na by³o uzasadniæ krótkim czasem obowi¹zywania nowej regulacji i szerokim zakresem nowych zadañ
zwi¹zanych z kontrol¹ finansowania polityki, jakie zosta³y postawione przed
PKW, o tyle w roku 2005 niedoskona³oœæ rozwi¹zañ dotycz¹cych finansowania kampanii wyborczej przewidzianych w ustawie o wyborze Prezydenta RP
by³a ju¿ powszechnie znana. Co wiêcej, projekt przeprowadzenia w tym samym konstytucyjnym terminie równoczeœnie kampanii wyborczej do Sejmu
i Senatu powinien spowodowaæ szczególnie intensywne i drobiazgowe przygotowania. Pewnym, choæ zdaniem zespo³u monitoruj¹cego niewystarcza11

Wszystkie pieni¹dze kandydatów, „Rzeczpospolita”, 14.12.2005.
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j¹cym wyt³umaczeniem biernoœci PKW w tym zakresie mo¿e byæ jej niedofinansowanie, a co za tym idzie – braki kadrowe.
Zdaniem zespo³u monitoruj¹cego, zasadnym jest wiêc oczekiwanie od
Pañstwowej Komisji Wyborczej podejmowania w przysz³oœci nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. przygotowywania i przeprowadzania przed ka¿dymi wyborami cyklu
szkoleñ dla pe³nomocników finansowych,
2. opracowania przejrzystego podrêcznika dla osób zajmuj¹cych siê prowadzeniem gospodarki finansowej komitetów wyborczych,
3. przygotowania komentarza do przepisów dotycz¹cych finansowania kampanii wyborczych,
4. przygotowania mo¿liwie pe³nego zbioru wszystkich aktów prawnych,
które mog¹ byæ przydatne w prowadzeniu gospodarki finansowej komitetu
wyborczego.
Warto rozwa¿yæ – szczególnie przy opracowywaniu podrêczników, jak
równie¿ programów szkoleñ – mo¿liwoœæ zaanga¿owania w te dzia³ania niezale¿nych ekspertów, a tak¿e – w dalszej perspektywie – wykorzystanie potencja³u stworzonej w ramach Pañstwowej Komisji Wyborczej jednostki o charakterze badawczo-edukacyjnym. Od d³u¿szego czasu bowiem Instytut Spraw
Publicznych postuluje utworzenie Pañstwowego Instytutu Wyborczego, który
– wzorem podobnych instytucji dzia³aj¹cych w innych pañstwach Unii Europejskiej (np. the Electoral Commission w Wielkiej Brytanii) – mia³by byæ
z za³o¿enia cia³em apolitycznym, sta³ym, skupiaj¹cym ekspertów z dziedziny
prawa, politologii, socjologii, psychologii spo³ecznej, pedagogiki i administracji. PIW posiada³by w³asn¹ osobowoœæ prawn¹, jednak¿e nadzór nad
dzia³alnoœci¹ Instytutu sprawowa³aby Pañstwowa Komisja Wyborcza. Tym
samym powsta³by sui generis „trójk¹t” instytucjonalny, w ramach którego pod
auspicjami PKW mia³yby dzia³aæ dwa organy: istniej¹ce ju¿ Krajowe Biuro
Wyborcze (jako organ techniczno-administracyjny) i Pañstwowy Instytut Wyborczy (jako organ badawczo-edukacyjny). Nowa instytucja mog³aby prowadziæ na potrzeby PKW dzia³ania konsultacyjne i doradcze, poszerzone o aktywnoœæ analityczn¹, edukacyjn¹ i informacyjn¹ dotycz¹c¹ kompleksowych zagadnieñ wyborczych, w tym problematyki finansowania polityki. PIW mia³by
jednoczeœnie sposobnoœæ do szerokiej wspó³pracy ze strukturami Krajowego
Biura Wyborczego, co umo¿liwi³oby korzystanie z dotychczasowych doœwiadczeñ Biura, a tak¿e swobodny przep³yw informacji i danych (m.in. dotycz¹cych rejestrów wyborczych, sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych, wyników wyborów itp.)12.
12
Wiêcej na temat propozycji utworzenia Pañstwowego Instytutu Wyborczego w: Lena
Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.), Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, Warszawa 2006, oraz Jaros³aw Zbieranek, Aktywizacja wyborcza obywateli.
Propozycja powo³ania Pañstwowego Instytutu Wyborczego, „Analizy i Opinie”, 2005 nr 49.
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Dzia³alnoœæ Pañstwowego Instytutu Wyborczego umo¿liwi³aby równie¿
PKW prowadzenie m.in. porównawczych analiz sprawozdañ wyborczych
(z wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych), jak równie¿ sprawozdañ rocznych partii politycznych w celu dokonania kompleksowej analizy
wp³ywów i wydatków.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na niedoceniane w Polsce technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)13, które obecnie na œwiecie odgrywaj¹ istotn¹
rolê przy publikowaniu np. danych finansowych czy przedstawianiu w sposób
czytelny skomplikowanych raportów. Najlepszym przyk³adem mog¹ byæ tu
komisje wyborcze Stanów Zjednoczonych (www.fec.gov), Kanady
(www.elections.ca), a tak¿e Litwy (www.vrk.lt/index.eng.html). Komisje te
publikuj¹ na swoich stronach internetowych wszelkie niezbêdne dokumenty
do weryfikacji sprawozdañ finansowych partii politycznych i kandydatów, zamieszczaj¹ podrêczniki, broszury informacyjne, a przede wszystkim specjalnie zaprojektowane bazy danych, które zawieraj¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce poszczególnych darczyñców, dat wp³at, wysokoœci darowizn, poniesionych wydatków. Strona internetowa PKW (www.pkw.gov.pl) niew¹tpliwie zawiera du¿o informacji, choæ obserwuj¹c doœwiadczenia innych komisji,
mo¿na zaproponowaæ szereg innowacji: m.in. zastosowanie u¿ytecznej wyszukiwarki internetowej, rozbudowanie archiwum aktów wydawanych przez
PKW (wyjaœnienia, stanowiska, wytyczne), stworzenie bazy danych sprawozdañ finansowych czy te¿ wprowadzenie mo¿liwoœci raportowania o nieprawid³owoœciach on-line.

5.5. Potrzeba zagwarantowania niezale¿noœci
finansowej Pañstwowej Komisji Wyborczej
Przeprowadzona w latach 2000–2002 reforma finansowania polityki wprowadzi³a szereg nowych zakazów i ograniczeñ, nie wyposa¿aj¹c równoczeœnie Pañstwowej Komisji Wyborczej we w³aœciwe œrodki i instrumenty do sprawowania skutecznej kontroli. G³ównie ze wzglêdów finansowych Krajowe Biuro
Wyborcze nie dysponuje dostateczn¹ liczb¹ etatów, nie mo¿e w szerokim zakresie szkoliæ swoich pracowników, w niewystarczaj¹cym stopniu korzysta
z pomocy ekspertów i bierze ograniczony udzia³ we wspó³pracy miêdzynarodowej i wymianie doœwiadczeñ z zagranicznymi organami posiadaj¹cymi podobne kompetencje. Niezale¿noœæ finansowa jest wiêc warunkiem sine qua
non dla efektywnej dzia³alnoœci PKW w tak fundamentalnej kwestii, jak kontrola finansowania polityki.
13

ICT – Informacyjne i Komunikacyjne Technologie (Information and Communication
Technology), takie jak m.in. Internet, sieæ WWW, maj¹ce na celu dostarczanie informacji
i us³ug obywatelom i biznesowi.
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Poza zapewnieniem pe³nej niezale¿noœci finansowej, pierwszym krokiem
w celu zwiêkszenia skutecznoœci kontroli sprawowanej przez PKW jest przeznaczenie dodatkowych œrodków finansowych na jej dzia³alnoœæ. W trakcie
reformy finansowania partii politycznych i wyborów wielu ekspertów wskazywa³o na koniecznoœæ zachowania równowagi miêdzy œrodkami przeznaczonymi na finansowanie partii z bud¿etu a œrodkami na wzmocnienie kontroli
publicznej. Niestety, nowe regulacje prawne14 w znacznym stopniu zwiêkszy³y finansowanie publiczne, ignoruj¹c koniecznoœæ dofinansowania PKW.
W oparciu o doœwiadczenia zachodnie nale¿y postulowaæ, aby PKW sama
ustala³a swój bud¿et w zakresie kontroli finansowej i otrzymywa³a np. 5–10%
œrodków, jakie partie polityczne i komitety wyborcze (przy okazji wyborów
do Sejmu i Senatu) otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa.

5.6. Monitoring przeprowadzany przez niezale¿ne
organizacje pozarz¹dowe – wsparcie dla dzia³añ
kontrolnych Pañstwowej Komisji Wyborczej
Jak pokazano w poprzednich rozdzia³ach, monitoring finansowania kampanii
prezydenckiej znacz¹co zwiêkszy³ kontrolê spo³eczn¹ nad finansowaniem polityki w Polsce. Organizacje pozarz¹dowe w miarê swoich mo¿liwoœci wykorzysta³y dostêpne informacje o tym, kto finansowa³ kampaniê prezydenck¹
i na jakie cele te fundusze by³y wydawane. Szczegó³owe analizy przedstawione w poprzednich rozdzia³ach wykazuj¹, ¿e istniej¹ w Polsce powa¿ne zagro¿enia dla uczciwoœci i przejrzystoœci ¿ycia publicznego.
Zespó³ monitoruj¹cy z ¿alem stwierdza, ¿e zagwarantowany przez ustawê
o wyborze Prezydenta RP (art. 87h ust. 5 i ust. 6) mechanizm – mog¹cy wzmocniæ funkcjê kontroln¹ PKW – nie dzia³a nale¿ycie. Mimo zg³oszenia przez
Fundacjê im. Stefana Batorego na piœmie umotywowanych zastrze¿eñ do sprawozdañ komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich w ustawowym
7-dniowym terminie od dnia ich publikacji, PKW wbrew ci¹¿¹cemu na niej
obowi¹zku i dok³adnie okreœlonego terminu – nie udzieli³a pisemnej odpowiedzi. Zespó³ wyra¿a jednak nadziejê, ¿e wskazane w zastrze¿eniach i udokumentowane informacje o nieprawid³owoœciach odkrytych dziêki monitoringowi zostan¹ przez Komisjê wykorzystane w badaniu sprawozdañ wyborczych,
a brak odpowiedzi wynika jedynie z braków kadrowych i obci¹¿enia innymi
obowi¹zkami.
Ograniczenie siê do czysto formalno-prawnej analizy z³o¿onych sprawozdañ finansowych z wyborów Prezydenckich by³oby sprzeczne z duchem art.
11 ust. 2 Konstytucji RP. Zasada jawnoœci poœrednio nak³ada koniecznoœæ
14

W szczególnoœci znowelizowana ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997.
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szczegó³owej weryfikacji wszystkich sprawozdañ i zbadania transakcji
mog¹cych mieæ na celu obejœcie prawa15. Monitoring finansowania kampanii
prezydenckiej przeprowadzony przez organizacje pozarz¹dowe pokaza³ równie¿, ¿e istniej¹ powa¿ne przes³anki do wnioskowania o odrzucenie sprawozdañ finansowych niektórych komitetów wyborczych bior¹cych udzia³ w wyborach do Sejmu i Senatu, jak równie¿ partii politycznych za rok 2005.
W przypadku potwierdzenia przez PKW16 przedstawionych w raportach
z monitoringu zarzutów, przepadkowi na rzecz Skarbu Pañstwa powinny
podlegaæ:
l Korzyœci maj¹tkowe uzyskane skutkiem przekroczenia limitu wydatków
poniesionych na kampaniê wyborcz¹.
l Korzyœci maj¹tkowe przekazane przez jeden komitet wyborczy na rzecz innego komitetu wyborczego.
l Œrodki finansowe wydatkowane przez partie polityczne przed oficjalnym
zarejestrowaniem komitetów wyborczych.
l Korzyœci maj¹tkowe przyjête z nielegalnych Ÿróde³ (w tym wykorzystywanie œrodków publicznych).

5.7. Wnioski
Zespó³ monitoruj¹cy pozytywnie ocenia powierzenie funkcji kontroli finansowania kampanii wyborczej Pañstwowej Komisji Wyborczej – organowi, którego profesjonalizm, a zarazem apolitycznoœæ nie budzi w¹tpliwoœci. Obserwacje poczynione w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej 2005 r. i analiza kampanii w roku 2000, pozwalaj¹ na sformu³owanie szeregu wniosków
zwi¹zanych z funkcjonowaniem tej wa¿nej instytucji.
Przede wszystkim – aby kontrola finansowania kampanii wyborczych by³a
efektywna – konieczne jest bardzo powa¿ne wzmocnienie pozycji Pañstwowej Komisji Wyborczej. Obecne regulacje nak³adaj¹ na ten organ wielk¹
odpowiedzialnoœæ, nie wyposa¿aj¹c jednoczeœnie w rzeczywiœcie skuteczne
narzêdzia dzia³ania. Koniecznoœæ zapewnienia w³aœciwego wype³niania funkcji kontrolnej nad finansowaniem polityki, obok innych wa¿nych argumentów, potwierdza postulat umocowania tego organu w Konstytucji RP17. Istotn¹
15
W praktyce dzia³alnoœci komisji wyborczych w demokracjach zachodnich przyjmuje siê,
¿e organ sprawuj¹cy kontrolê nad finansowaniem polityki ma prawo weryfikowaæ wiarygodnoœæ dokumentacji finansowo-ksiêgowej, wyci¹gów bankowych, dowodów przelewów, faktur
za wykonane us³ugi.
16
Wniosek o orzeczenie przepadku korzyœci maj¹tkowej wnosi do s¹du Pañstwowa Komisja Wyborcza.
17
Szerzej: Ferdynand Rymarz, Konstytucjonalizacja Pañstwowej Komisji Wyborczej
(Wnioski de lege ferenda), w: Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczpospolitej
Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
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kwesti¹ jest zapewnienie niezale¿noœci finansowej i zwiêkszenie nak³adów na
rozwój struktury organizacyjnej PKW (KBW), która obecnie nie odpowiada
ogromowi i wadze postawionych przed ni¹ zadañ. Powinien tak¿e zostaæ nale¿ycie wykorzystany wielki potencja³ ludzki – sêdziów, którzy wchodz¹
w sk³ad Komisji, a tak¿e ekspertów stanowi¹cych zespó³ Krajowego Biura
Wyborczego. Wzmocnienie PKW w strukturze Pañstwa z pewnoœci¹ wp³ynie
na usprawnienie jej relacji z innymi organami pañstwowymi, których pomoc
w kontrolowaniu finansowania kampanii wyborczych jest niezbêdna.
Bardzo wa¿n¹ zmian¹, jakiej nale¿y oczekiwaæ w zwi¹zku z postulatami
umocowania konstytucyjnego PKW, jest zwiêkszenie roli tego organu w procesie stanowienia prawa wyborczego. Przed wyborami w 2005 r. PKW zasygnalizowa³a ustawodawcy potrzebê zmiany licznych ustaw wyborczych. Przebieg prac legislacyjnych w Komisji Ustawodawczej ukaza³ jednak z ca³¹ wyrazistoœci¹ koniecznoœæ podejmowania bardziej zdecydowanych dzia³añ ze
strony najwa¿niejszego organu wyborczego w pañstwie. Bowiem na skutek
ignorancji polityków zarówno list sygnalizuj¹cy PKW, jak równie¿ liczne
apele o konieczn¹ nowelizacjê (obejmuj¹c¹ m.in. instytucjê skompromitowanych cegie³ek), formu³owane przez niezale¿nych ekspertów i media18, nie zosta³y uwzglêdnione. W wyborach 2005 r. obowi¹zywa³a wiêc wysoce niedoskona³a i niespójna z innymi ustawami wyborczymi (nie tylko w kwestii finansowania kampanii wyborczej) ustawa o wyborze Prezydenta RP – w kszta³cie
z roku 2000. Oczekujemy, ¿e wzmocniona instytucjonalnie Pañstwowa Komisja Wyborcza w takich sytuacjach posunie siê o krok dalej – wykazuj¹c znacznie wiêksz¹ inicjatywê, aktywnoœæ i zdecydowanie w d¹¿eniu do zapewnienia
najwy¿szej jakoœci oraz spójnoœci prawa wyborczego.
Przy opracowywaniu projektów zmian w prawie wyborczym Pañstwowa
Komisja Wyborcza mo¿e liczyæ na jak najdalej id¹c¹ pomoc i wsparcie ze strony niezale¿nych instytucji badawczych, organizacji pozarz¹dowych
i wspó³pracuj¹cych z nimi ekspertów. Zespó³ monitoruj¹cy wyra¿a nadziejê,
¿e wspó³praca pomiêdzy niezale¿nymi instytucjami badawczymi a Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹ oraz wspólne stanowcze dzia³ania pozwol¹
prze³amaæ dotychczasowy impas w procesie modernizacji prawa wyborczego.
Wzmocnienie instytucjonalne PKW bêdzie stanowi³o podstawê dla wyposa¿enia tego organu w nowe, skuteczne instrumenty kontroli finansowania kampanii wyborczych, jakie postuluje siê w tym rozdziale. Naszym zdaniem, najistotniejsze jest wprowadzenie, obok kontroli sprawozdañ w kilka miesiêcy po
wyborach, równie¿ kontroli w „czasie rzeczywistym”, co znacz¹co wp³ynie na
uczciwoœæ i przejrzystoœæ wyborów.

18
Por. Andrzej Stankiewicz, Ma³gorzata Subotiæ, Finansowanie kampanii: wielka kasa
z niejasnych Ÿróde³, „Rzeczpospolita”, 19.05.2005.
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Zespó³ monitoruj¹cy pragnie zwróciæ uwagê na wa¿n¹ sferê aktywnoœci,
która – jego zdaniem – nie zosta³a w pe³ni zagospodarowana. Obejmuje ona
politykê informacyjn¹ i edukacyjn¹ dotycz¹c¹ zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. Wydaje siê, ¿e mimo rzeczywistego ogromu zadañ, jakimi w zwi¹zku z podwójnymi wyborami zosta³a obarczona w 2005 r.
Pañstwowa Komisja Wyborcza – niektóre instrumenty (m.in. przygotowanie
podrêczników, przeprowadzanie szkoleñ dla pe³nomocników) powinny zostaæ
lepiej wykorzystane. Liczymy, ¿e stworzenie w obrêbie PKW jednostki o charakterze badawczo-edukacyjnym, pozwoli w przysz³oœci rozbudowaæ tê
wa¿n¹ dziedzinê, stanowi¹c naturalne rozszerzenie funkcji interpretowania
przepisów.
Zespó³ monitoruj¹cy wyra¿a nadziejê, ¿e przedstawione w tym rozdziale
postulaty rozbudowania zakresu dzia³añ, a tak¿e powa¿nego wzmocnienia Pañstwowej Komisji Wyborczej – spotkaj¹ siê z ¿yczliwym przyjêciem i akceptacj¹ ustawodawcy. S¹ one bowiem – naszym zdaniem – obok przedstawionych w niniejszym i poprzednich rozdzia³ach koniecznych zmian w ustawie
o wyborze Prezydenta RP, conditio sine qua non funkcjonowania w Polsce
przejrzystego i uczciwego systemu finansowania kampanii wyborczych.
Oczekujemy, ¿e dziêki proponowanym zmianom Pañstwowa Komisja Wyborcza stanie siê organem silniejszym, który – zachowuj¹c swoj¹ niezale¿noœæ
i apolitycznoœæ – bêdzie odgrywa³ aktywn¹ rolê w sprawowaniu publicznej
kontroli nad finansowaniem polityki. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e inicjatywy
podejmowane przez organizacje pozarz¹dowe (których przyk³adem jest przeprowadzony monitoring) bêd¹ dla PKW nale¿ytym wsparciem i pomoc¹.

