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Pro gram Prze ciw Ko ru pcji Fun da cji im. Ste fa na

Ba to re go w cze r w cu 2006 r. roz pocz¹³ pro jekt mo ni -

to rin gu fi nan so wa nia sa morz¹do wej kam pa nii wy -

bo r czej, któ ry mia³ na celu pod da nie spo³ecz nej kon -

tro li Ÿró de³ fi nan so wa nia oraz spo so bu wyda t ko wa nia 

œro d ków przez ko mi te ty wy bo r cze wy sta wiaj¹ce kan -

dy da tów w wy bo rach sa morz¹do wych w 2006 r.

W ra mach mo ni to rin gu pro wa dzo na by³a ob se r wa -

cja Ÿró de³ po cho dze nia œro d ków prze zna cza nych na

ka m pa niê wy borcz¹ kan dy da tów na wó j tów, bu r mi -

strzów i pre zy den tów miast, szcze gó l nie pod k¹tem

ewen tua l ne go wyko rzy sty wa nia na ten cel œro d ków

pu b li cz nych, a ta k ¿e ana li za da ro wizn oraz wy da t ków 

na ka m pa niê me dialn¹, ma te ria³y pro pa gan do we i fe s -

ty ny wy bo r cze.

W pro je kcie ucze st ni czy³o 12 lo ka l nych, nieza -

anga ¿o wa nych po li ty cz nie or ga ni za cji po zarz¹do -

wych i stu den c kich kó³ na uko wych. Za da niem ze -

spo³ów mo ni to ruj¹cych, obok ob se r wa cji prze bie gu

ka m pa nii wy bo r czych, by³o sa mo dzie l ne przy go to -

wa nie i pu b li cz ne przed sta wie nie wy ni ków mo ni to -

rin gu w swo ich miej s co wo œciach. Ra po r ty z moni to -

ro wa nych miej s co wo œci do stê p ne s¹ na stro nie

www.sa mo rzad2006.org.pl. 

Na za ko ñ cze nie pro je ktu w cze r w cu 2007 zor gani -

zo wa no w Wa r sza wie se mi na rium, na któ rym przy

udzia le przed sta wi cie li or ga ni za cji ucze st nicz¹cych

w pro je kcie, sa morz¹du, or ga ni za cji po zarz¹do wych,

Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej i in nych in sty tu cji pañ -

stwo wych zo sta³y wy pra co wa ne i ze bra ne re ko men -

da cje maj¹ce za po biec wyst¹pie niu w przysz ³oœci nie -

pra wid³owo œci zaob ser wo wa nych w tra kcie mo ni to rin -

gu fi nan so wa nia sa morz¹do wej ka m pa nii wy bo r czej.

Re ko men da cje zo sta³y po dzie lo ne na 3 gru py: 

� do tycz¹ce pro wa dze nia i fi nan so wa nia sa mo -

rz¹do wej ka m pa nii wy bo r czej, 

� do tycz¹ce spra wozda w czo œci wy bo r czej,

� do tycz¹ce Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

I. Re ko men da cje do tycz¹ce pro wa dze nia i fi nan so wa nia
sa morz¹do wej ka m pa nii wy bo r czej

� Usta le nie li mi tu wy da t ków po szcze gó l nych ko mi -

te tów wy bo r czych na te re nie po wia tu/miast na pra -

wach po wia tu – ogól no po l skie ko mi te ty wy bo r cze

mog³yby wy daæ w po wie cie/mie œcie na pra wach

po wia tu ma ksy ma l nie kwo tê przy pa daj¹c¹ na dany 

po wiat/mia sto na pra wach po wia tu. Obe c nie ko mi -

te ty ogól no po l skie (g³ów nie du ¿ych pa r tii po li ty -

cz nych) roz li czaj¹ siê z wy da t ków po nie sio nych

³¹cz nie na ka m pa niê w ca³ym kra ju, gro madz¹ li -

mi ty z ró ¿ nych okrê gów. Po zwa la im to przyst¹piæ 

w nie któ rych okrê gach do zma so wa nej ka m pa nii

wy bo r czej wy daj¹c wie lo kro t nie wiê cej, ni¿ ogra -

ni czo ny li mi tem wy da t ków na je den okrêg lo ka l ny

(oby wa te l ski) ko mi tet wy bo r czy. Pro wa dzi to do

nie rów no œci i zw³asz cza w du ¿ych gmi nach wy da t -

nie zmnie j sza szan se ko mi te tów nie par ty j nych,

oby wa te l skich.

� Ure gu lo wa nie kwe stii ³¹cze nia roli kan dy da ta na

wó j ta, bu r mi strza czy pre zy den ta ze spra wo wa nym 

urzê dem wó j ta, bu r mi strza czy pre zy den ta lub

pe³nie niem in nej fun kcji w in sty tu cji pu b li cz nej

np. po przez wpro wa dze nie obo wi¹zku wziê cia ur -

lo pu przez kan dy da ta na okres 2 tygo d ni po prze -

dzaj¹cych dzieñ g³oso wa nia.

� Ure gu lo wa nie wprost w or dy na cji kwe stii

zwi¹za nych z pro wa dze niem ka m pa nii w in ter ne -

cie. Akty w ne fo r my ka m pa nii in ter ne to wej ta kie

jak ma i ling oraz ban ne ry re kla mo we za wie raj¹ce

ob ra zy, dŸwiê ki i fi l my po win ny byæ ob jê te prze -

pi sa mi do tycz¹cymi emi sji re klam wy bo r czych

w ra diu i te le wi zji, na to miast pa sy w ne ta kie jak

stro ny in ter ne to we kan dy da tów po win ny na dal

pod le gaæ wyk³ad ni opie raj¹cej siê na pra wie pra -

so wym.

� Wpro wa dze nie dla cz³on ków ko mi te tu wy bo r cze -

go ta kie go sa me go li mi tu wy so ko œci po rê cze nia

kre dy tu udzie lo ne go ko mi te to wi jaki obo wi¹zuje

inne oso by fi zy cz ne tj. 15-kro t no œci mi ni mal ne go

wy na gro dze nia za pra cê. Obe c na re gu la cja umo ¿ li -

wia cz³on kom ko mi te tów wy bo r czych ob cho dze -

nie li mi tów.

� Po sze rze nie ka ta lo gu Ÿró de³ fi nan so wa nia kam pa nii 

o wp³aty od osób fi zy cz nych – oby wa te li UE po -

sia daj¹cych czyn ne i bie r ne pra wo wy bo r cze na te -

re nie Pol ski – pra wo fi nan so wa nia ka m pa nii po -

win no byæ za le ¿ ne od fa ktu po sia da nia pra wa wy -

bo r cze go.

� Ogra ni cze nie mo ¿ li wo œci po zy ski wa nia œro d ków

przez ko mi te ty wy bo r cze po I tu rze wy bo rów

wy³¹cz nie na cele zwi¹zane z ka m pa ni¹ pro wa -

dzon¹ w okrê gach, w któ rych prze pro wa dzo na bê -

dzie II tura. Obe c ne roz wi¹za nie za bra niaj¹ce po zy -

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

jest prze pi sem ma r twym dla ko mi te tów, któ re za re -

je stro wa³y li sty kan dy da tów w wiê cej ni¿ jed nym

okrê gu, a ich kan dy dat prze szed³ do II tu ry cho cia¿
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w jed nym z nich, po nie wa¿ ko mi te ty te mog¹ zbie -

raæ fun du sze rów nie¿ w okrê gach, w któ rych nie bê -

dzie II tu ry wy bo rów. Jest to ko le j ne roz wi¹za nie

dys kry mi nuj¹ce lo ka l ne ko mi te ty wy bo r cze.

II. Re ko men da cje do tycz¹ce spra wozda w czo œci wy bo r czej

� Wpro wa dze nie oso b ne go roz li cza nia wy da t ków

wy bo r czych po nie sio nych w po wia tach/mia stach

na pra wach po wia tów nie za le ¿ nie od ilo œci okrê -

gów, w któ rych ko mi tet wy sta wi³ kan dy da tów –

po zwo li to na re a l ne kon tro lo wa nie przez PKW

i spo³ecze ñ stwo fi nan sów wy bo r czych po szcze -

gó l nych ko mi te tów.

� Wpro wa dze nie za ka zu sk³ada nia spra wo z da nia

wy ka zuj¹cego zad³u¿e nie ko mi te tu – obe c nie prze -

pi sy daj¹ mo ¿ li woœæ do ko na nia sp³aty zo bo wi¹zañ

po z³o¿e niu spra wo z da nia fi nan so we go. Po nie wa¿

sp³ata d³ugu nie pod le ga ju¿ kon tro li PKW, w pra k -

ty ce wie le zo bo wi¹zañ nie zo sta je sp³aco nych, lub

jest sp³aca ne przez oso by do tego nie upra w nio ne

i po zo staj¹ce ano ni mo wy mi dar czy ñ ca mi po szcze -

gó l nych ko mi te tów wy bo r czych. Jest to spo sób

obe j œcia li mi tów wp³at i za ka zów fi nan so wa nia ko -

mi te tu np. przez oso by pra w ne.

� Wpro wa dze nie prze pi sów na ka zuj¹cych PKW

upu b li cz nie nie spra wo z dañ wraz ze wszy stki mi

za³¹czni ka mi (³¹cz nie z list¹ da r czy ñ ców) w in ter -

ne cie.

� W zwi¹zku z nie uz na wa niem w prze pi sach or dy -

na cji wy bo r czej od se tek od œro d ków na ra chun -

kach ban ko wych za Ÿród³a przy cho dów ko mi te tu

wy bo r cze go, po stu lu je my zmia nê roz porz¹dze nia

Mi ni stra Fi nan sów z dnia 23 sie r p nia 2002 w spra -

wie za sad ra chun ko wo œci ko mi te tów wy bo r czych

w § 6 ust. 1.

� Zmia na wzo rów spra wo z dañ fi nan so wych ko mi te -

tów wy bo r czych usta lo nych roz po rz¹dze niem Mi -

ni stra Fi nan sów z dnia 23 sie r p nia 2002 r. w spra -

wie spra wo z dañ fi nan so wych ko mi te tów wy bo r -

czych o Ÿród³ach po zy ska nia fun du szy oraz po nie -

sio nych wy da t kach na cele wy bo r cze zwi¹zane

z wy bo ra mi wó j tów, bu r mi strzów i pre zy den tów

miast (z póŸn. zm.) po le gaj¹ca na:

– wy kre œle niu z pun ktu II.2. za³¹czni ków nr 1 i 2

ww. roz porz¹dze nia wy mo gu po da wa nia w ra -

mach imien ne go wy ka zu da r czy ñ ców, o któ rym

mowa w art. 84 ust. 2 or dy na cji wy bo r czej da -

nych ad re so wych oso by fi zy cz nej do ko nuj¹cej

wp³aty na kon to ko mi te tu wy bo r cze go. Obe c na

re gu la cja w zwi¹zku pra wem do ochro ny da -

nych oso bo wych utrud nia do stêp do li sty da r -

czy ñ ców a tym sa mym ogra ni cza ja w noœæ fi nan -

so wa nia ko mi te tów wy bo r czych. Da ne ad re so -

we da r czy ñ ców mog¹ byæ udo stê p nia ne w ra -

mach od dzie l nej li sty do stê p nej na za sa dach

okre œlo nych w usta wie z dnia 29 sie r p nia 1997 r. 

o ochro nie da nych oso bo wych,

– usz cze gó³owie niu ka te go rii wy da t ków po nie -

sio nych przez ko mi tet wy bo r czy wy mie nio nych 

w pun kcie I.A za³¹czni ków nr 1 i 2 wy ¿ej wy -

mie nio ne go roz porz¹dze nia.

� Wyd³u¿e nie do 5 lat obo wi¹zku prze cho wy wa nia

przez pe³no mo c ni ka fi nan so we go ko mi te tu wy bo r -

cze go do ku men tów zwi¹za nych z fi nan so wa niem

ka m pa nii wy bo r czej – re gu la cja ana lo gi cz na do

prze pi sów po da t ko wych sto so wa nych wo bec oby -

wa te li.

� Na³o¿e nie na ban ki pro wadz¹ce ra chun ki ko mi te -

tów wy bo r czych obo wi¹zku re a l nej we ry fi ka cji Ÿró -

de³ wp³at tj. od ró ¿ nia nia wp³at do ko na nych w ka -

sach ban ków i na po czcie od prze le wów, zgod nie

z re gu lacj¹ art. 83d ust. 4 or dy na cji wy bo r czej.

� Wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci zmnie j sze nia wy so ko -

œci sub we ncji bu d¿e to wej dla pa r tii, któ rej ko mi tet

wy bo r czy ucze st nicz¹cy w wy bo rach sa morz¹do -

wych z³o¿y³ nie pra wid³owe i w zwi¹z ku z tym od -

rzu co ne przez PKW spra wo z da nie wy bo r cze.

III. Re ko men da cje do tycz¹ce Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej

� Przy goto wy wa nie przez PKW przed ka ¿ dy mi wy -

bo ra mi ob sze r nej in stru kcji lub pod rê cz ni ka dla

pe³no mo c ni ków wy bo r czych i fi nan so wych ko mi -

te tów wy bo r czych – obe c nie wy da wa ne wy ja œ nie -

nia s¹ nie wy sta r czaj¹ce.

� Umo ¿ li wie nie PKW prze pro wa dza nia kon tro li fi -

nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej ju¿ w jej tra k cie

po przez za trud nie nie przez PKW osób zbie -

raj¹cych w tra kcie wy bo rów dane do ty cz¹ce wy -

da t ków ko mi te tów wy bo r czych, któ re umo ¿ li wi¹
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pó Ÿ niejsz¹ we ry fi ka cjê do ko na nych spo strze ¿eñ

ze spra woz da nia mi fi nan so wy mi. Kon tro la taka

by³aby prze nie sie niem idei mo ni to rin gu oby wa -

te l skie go na szcze bel in sty tu cjo nalny.

� Zwiê ksze nie upra w nieñ kon tro l nych PKW po -

przez na³o¿e nie obo wi¹zku wspó³pra cy z Ko mi -

sj¹ na inne in sty tu cje pa ñ stwo we np. Urzê dy Skar -

bo we.

� Na³o¿e nie na PKW obo wi¹zku sk³ada nia za wia do -

mie nia do pro ku ra tu ry o po dej rze niu pope³nie nia

prze stê p stwa przez pe³no mo c ni ka fi nan so we go

w przy pa d ku udoku mento wa ne go zg³osze nia do

PKW przez oby wa te la lub or ga ni za cjê mo ni to -

ruj¹c¹ nie pra wid³owo œci w pro wa dze niu ka m pa nii

wy bo r czej.

� Zwiê ksze nie za trud nie nia i bu d¿e tu PKW ob li cza -

ne go jako sta³y pro cent sub we ncji przy dzie la nych

pa r tiom po li ty cz nym.

� Prze bu do wa stro ny www.pkw.gov.pl na bar dziej

przy jazn¹ dla wy bo r cy.
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Na pod sta wie pro po zy cji ucze st ników pro je ktu oraz re ko men da cji ze bra nych w tra kcie kon fe ren cji w cze r w cu 2007 r.
opra co wa³: Adam Sa wi cki.

Wiê cej in fo r ma cji:

Adam Sa wi cki
Pro gram Prze ciw Ko ru pcji

Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go
ul. Sa pie ¿y ñ ska 10a, 00-215 Wa r sza wa

tel. 22 536 02 07, faks 22 536 02 20
e- ma il: asa wi cki@ba to ry.org.pl

www.sa mo rzad2006.org.pl


