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Re a li za cja tego pro je ktu nie by³aby mo ¿ li wa bez oso bi ste go i bezin tere sow ne -
go zaan ga ¿o wa nia wie lu osób. Ich wie dza i do œwia d cze nie wzbo ga ci³y nasz¹
pra cê.
W szcze gó l no œci ze spó³ mo ni to ruj¹cy chcia³by po dziê ko waæ Pa u li nie Gra nat-
-Ce li ñ skiej i S³awo mi ro wi Szwa jo wi z Domu Me dio we go Me dia Di re c tion
OMD.
Du¿e wspa r cie przy re a li za cji pro je ktu otrzy ma li œmy ta k ¿e od prof. Sta nis³awa 
Ge bet h ne ra z Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Krzy szto fa Lo ren t za i Mi ros³awy 
Ekiert z Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.
Mamy nad ziejê, ¿e z sa ty s fakcj¹ przyjm¹ oni pu b li ka cjê tego ra po r tu.
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1. Wstêp

Od ki l ku lat pol ska opi nia spo³ecz na jest prze œwia d czo na, ¿e ¿y cie pu b li cz ne
po wa ¿ nie ska ¿o ne jest ko rupcj¹. W ba da niu OBO P -u z 2003 r. 68% re spon -
den tów uwa ¿a³o, ¿e ko ru p cja wy stê pu je w Pol sce bar dzo czê sto, a ty l ko 3%, ¿e 
rza d ko. Od 2000 r. CBOS na zle ce nie Pro gra mu Prze ciw Ko ru pcji Fun da cji
im. Ste fa na Ba to re go prze pro wa dza co roku ba da nie opi nii pu b li cz nej. Za
dzie dzi ny ¿y cia spo³ecz ne go, w któ rych ko ru p cja wy stê pu je naj czê œciej, nie -
zmien nie uz na wa ne s¹: po li ty ka (dzia³acze pa r ty j ni, rad ni, pos³owie, se na to ro -
wie), s³u¿ba zdro wia, urzê dy cen tra l ne oraz s¹dy i pro ku ra tu ra. Szcze gó l ny
nie po kój opi nii pu b li cz nej bu dzi fi nan so wa nie po li ty ki1, jako Ÿród³o po ten cjal -
nych pa to lo gii. Dla te go or ga ni za cje po zarz¹dowe, me dia, po li to lo dzy, a prze -
de wszy stkim wy bo r cy maj¹ pra wo do pe³nej in fo r ma cji o tym, kto fi nan su je
polsk¹ po li ty kê, kto za ni¹ stoi i ja kie go ro dza ju zo bo wi¹za nia z tym wspa r -
ciem siê wi¹¿¹. Kon tro la spo³ecz na do ty czy nie ty l ko pie niê dzy pu b li cz nych,
ale ta k ¿e fi nan so wa nia po li ty ki i wy bo rów z pie niê dzy pry wa t nych, a co za
tym idzie – zo bo wi¹zañ, ja kie po li ty cy zaci¹gaj¹ w sto sun ku do ró ¿ nych grup
in te re sów.

Wy bo ry pre zy den c kie w 2000 r., a zw³asz cza uja w nio ne przez me dia i Pa ñ -
stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ nie pra wid³owo œci po ka za³y, ¿e w Pol sce ist nie je
po trze ba prze j œcia od dzia³añ info rma cy j nych do re gu lar ne go mo ni to rin gu,
a zw³asz cza mo ni to rin gu fi nan so wa nia ka m pa nii wy borc zych.

Od ki l ku lat obo wi¹zuj¹ w Pol sce doœæ rygo ry sty cz ne regu³y do tycz¹ce fi -
nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych. Nie ste ty, naj mniej do pra co wa ne, za wie -
raj¹ce wie le dwu z na cz nych roz wi¹zañ po zo staj¹ za sa dy fi nan so wa nia pre zy -
den c kiej ka m pa nii wy bo r czej. Re gu luj¹ je na stê puj¹ce prze pi sy praw ne:
1) Usta wa z dnia 27 wrze œ nia 1990 r. o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej

Pol skiej, a w szcze gó l no œci prze pi sy art. 40a, do tycz¹ce wy³¹czne go pra -
wa ko mi te tu wy bo r cze go do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej, i roz dzia³u 
12 „Fi nan so wa nie wy bo rów”, do tycz¹ce Ÿró de³ i za sad po zy ski wa nia

1 Ba da nia CBOS: „Aktu a l ne pro ble my i wy da rze nia” (nr 122), 29.06–4.07.2000 i „Aktu a l -
ne pro ble my i wy da rze nia” (nr 130), 2–5.03.2001.



przy cho dów, do ko ny wa nia wy da t ków i pro wa dze nia go spo dar ki fi nan so -
wej przez ko mi te ty wy bo r cze, oraz obo wi¹zku przed³o¿e nia Pa ñ stwo wej
Ko mi sji Wy bo r czej spra wo z da nia ko mi te tu wy bo r cze go.

2) Usta wa z dnia 27 cze r w ca 1997 r. o pa r tiach po li ty cz nych, a w szcze gó l no -
œci roz dzia³ 4 „Fi nan se i fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych”, do tycz¹cy
two rze nia i fun kcjo no wa nia Fun du szu Wy bo r cze go pa r tii, a ta k ¿e spo so bu 
fi nan so wa nia udzia³u pa r tii w wy bo rach pre zyd encki ch.

3) Roz porz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z dnia 19 li pca 2000 r. w spra wie okre -
œle nia wzo ru spra wo z da nia wy bo r cze go, szcze gó³owe go za kre su za wa r -
tych w nim in fo r ma cji oraz wy ka zu ro dza jów do ku men tów za³¹czo nych
do spra wo z da nia.

4) Usta wa z dnia 15 ma r ca 1933 r. o zbiór kach pu b li cz nych, w zwi¹zku z art.
87 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP.

W de ba cie pu b li cz nej i wœród eks per tów prze wa ¿a opi nia, ¿e re gu la cje te s¹ 
w zna cz nym sto p niu nie do sko na³e, a wy bo ry pre zy den c kie w du ¿ej mie rze na -
dal s¹ fi nan so wa ne w spo sób nie ja w ny i sprzy jaj¹cy ko ru pcji. W zwi¹zku
z tym Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go we wspó³pra cy z In sty tu tem Spraw Pu -
bli cz nych, wspie ra ne przez wo lon ta riu szy z or ga ni za cji oby wa te l skich, pod -
jê³y siê prze pro wa dze nia pie r wsze go w Pol sce mo ni to rin gu fi nan so wa nia pre -
zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej. Aby zwiê kszyæ sku te cz noœæ tych dzia³añ, za -
pro pono wa no wspó³pra cê pa r t ne rom re pre zen tuj¹cym za rów no se ktor po -
zarz¹dowy, jak i in sty tu cje pa ñ stwo we – Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej
i Krajo wej Ra dzie Ra dio fo nii i Te le wi zji – oraz pry wa t ne – Do mo wi Me dio -
we mu Me dia Di re c tion OMD.

Prze pro wa dzo ny przez or ga ni za cje po zarz¹dowe mo ni to ring sta no wi³ uzu -
pe³nie nie kon tro li spra wo wa nej przez PKW oraz me dia i umo ¿ li wi³ nie ty l ko
zwe ryfi ko wa nie le ga l no œci fi nan sów wy bo r czych, ale – jak s¹dzi my – sta³ siê
ta k ¿e sku te cz nym dzia³aniem pro fila kty cz nym, ogra ni czaj¹cym po ziom ko -
ru pcji po li ty cz nej. Szta by wy bo r cze, maj¹c œwia do moœæ od pocz¹tku trwa nia
ka m pa nii, ¿e kon tro lo wa ne s¹ nie ty l ko przez PKW i dzien ni ka rzy, ale ta k ¿e
or ga ni za cje po zarz¹dowe, mu sia³y uwa ¿ niej ni¿ w po prze dnich la tach pro wa -
dziæ swoj¹ po li ty kê fi nan sow¹.

W ra mach pro je ktu przy go to wa no dwa ra po r ty cz¹stko we2. Ra port z pie r -
wszej czê œci mo ni to rin gu zo sta³ opub li ko wa ny w paŸ dzie r ni ku 2005 – je sz cze
przed II tur¹ wy bo rów. Ana li zo wa³ on prze de wszy stkim wy da t ki ko mi te tów
wy bo r czych bior¹cych udzia³ w pie r wszej tu rze wy bo rów pre zy den c kich,
w okre sie od ma r ca do wrze œ nia 2005, wska zuj¹c na przy pa d ki na ru sze nia
i ob cho dze nia obo wi¹zuj¹cych prze pi sów b¹dŸ po dej rze nia prze kro cze nia li -
mi tów wy da t ków wy bo r czych. Przed sta wi³ ta k ¿e przy pa d ki nie lega l ne go fi -

8 Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych
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nan so wa nia ka m pa nii ze œro d ków pu b li cz nych. Dru gi ra port, opub li ko wa ny
w grud niu 2005, by³ uzu pe³nie niem ra po r tu z pie r wszej czê œci mo ni to rin gu
o da ne za okres od wrze œ nia do paŸ dzie r ni ka 2005, jak rów nie¿ o wy da t ki na
ka m pa niê in ter ne tow¹, trans port, wy na gro dze nie, pro wa dze nie szta bów wy -
bo r czych i inne wy da t ki po czy nio ne w dwóch tu rach wy bo rów.

Oba ra po r ty wy ka za³y, ¿e w Pol sce po wa ¿ nym pro ble mem po zo sta je brak
prze j rzy sto œci fi nan so wa nia ¿y cia pub li cz ne go i ³ama nie obo wi¹zuj¹cych
ogra ni czeñ, do tycz¹cych wy da t ków wy bo r czych. S¹ to nie pra wid³owo œci bar -
dzo po wa ¿ ne, przy czy niaj¹ce siê m.in. do rosn¹cego roz cza ro wa nia wy bo r -
ców eli ta mi poli ty cz ny mi i spa d ku akty w no œci oby wa te l skiej, wy ra ¿aj¹cej siê
ta k ¿e nisk¹ fre kwencj¹ wy borcz¹.

Osta t nie wy da rze nia na Li twie i Ukra i nie3 – pi l nie ob ser wo wa ne przez opi -
niê pu b liczn¹ w Pol sce – udo wod ni³y, ¿e ci kan dy da ci w wy bo rach pre zy den c -
kich, któ rych ka m pa nie fi nan so wa ne s¹ z nie ja s nych Ÿró de³, mog¹ byæ ³atwo
mani pu lo wa ni przez swo ich mniej lub bar dziej ukry tych spon so rów. Wi dzi -
my, jak isto t na dla ogra ni cze nia mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia ko ru pcji po li ty cz nej
jest prze j rzy stoœæ fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych. Pa r tie i ich kan dy da ci,
przy j muj¹c – czê sto w spo sób nie ja w ny – znacz¹ce da ro wi z ny od grup na ci sku 
czy firm, zaci¹gaj¹ zo bo wi¹za nia, któ re w tra kcie trwa nia ka den cji musz¹
sp³acaæ. W re zu l ta cie po li ty cy tworz¹ pra wo b¹dŸ wy daj¹ de cy zje fa wo ry -
zuj¹ce da r czy ñ ców – kosztem ca³ego spo³eczeñstwa.

Nie pra wid³owo œci w fi nan so wa niu ka m pa nii wy bo r czych mog¹ przyj¹æ
na stê puj¹ce fo r my:
l Przy j mo wa nie do ta cji o ko ru pcy j nym cha ra kte rze – ko mi te ty lub kan dy da -

ci otrzy muj¹ œro d ki na ka m pa niê w za mian za przy chy l ne tra kto wa nie, wy -
da wa nie ko rzy st nych de cy zji i udzie la nie po uf nych in fo r ma cji gru pom in -
te re sów.

l Sprze nie wie rze nie œro d ków pa ñ stwo wych i ad mi ni stra cji pu b li cz nej na
cele wy bo r cze przez kan dy da tów lub pa r tie.

l Prze krac zanie limi tów do tycz¹cych wy sokoœci da row izn, jak i wy dat ków
wy borc zych.

l Ukry wa nie pra wdzi wych da r czy ñ ców przez pod sta wio ne oso by b¹dŸ fi r my.
l Sk³ada nie sfa³szo wa nych spra wo z dañ wy bo r czych w celu uzy ska nia zwiêk -

szonej do ta cji bu d¿e to wej.
l Prze kup ywa nie wybo rców i urzê dni ków ko mis ji wy borc zych.

Wszy stkie fo r my koru pcy j ne go fi nan so wa nia bez po œred nio lub po œred nio
szkodz¹ in te re so wi pub li cz ne mu, po nie wa¿ wp³ywaj¹ na wy nik wy bo rów
albo pro wadz¹ do po dej mo wa nia de cy zji po li ty cz nych, któ re za spo ka jaj¹
w¹skie in te re sy gru po we b¹dŸ ma r no tra wi¹ œro d ki pu bliczne.

Wstêp 9

3 Pre zy dent Li twy zo sta³ usu niê ty ze sta no wi ska m.in. w wy ni ku oska r ¿e nia o ko ru pcy j ne
fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czej, zaœ wy bo ry pre zy den c kie na Ukra i nie w 2004 roku by³y
w du ¿ym sto p niu fi nan so wa ne przez oli ga r chów i z na du ¿y wa nych œro d ków pu b li cz nych.



1.1. Cele mo nit ori ngu

Ce lem mo ni to rin gu by³o prze de wszy stkim poin for mo wa nie opi nii pu b li cz nej
o przy pa d kach ³ama nia obo wi¹zuj¹cych prze pi sów, jak i wska za nie na nowe
za gro ¿e nia ko ru pcy j ne oraz przy go to wa nie pro po zy cji zmian pra wnych,
maj¹cych na celu zwiê ksze nie prze j rzy sto œci fi nan so wa nia wy bo rów. Im bar -
dziej prze j rzy sty jest sy stem fi nan so wa nia po li ty ki, tym mniej jest on po da t ny
na ko ru pcjê, dla te go te¿ pro mo wa nie prze j rzy sto œci by³o na szym g³ów nym za -
dan iem.

Jak wspo mnia no po wy ¿ej, mo ni to ring mia³ rów nie¿ s³u¿yæ po pa r ciu re -
form obo wi¹zuj¹cego pra wa i zmian w pra kty ce jego sto so wa nia. Jest to mo ¿ -
li we po przez: 1) spra w dze nie sku te cz no œci prze pi sów usta wy o wy bo rze pre -
zy den ta, za bez pie czaj¹cych przed pra kty ka mi koru pcy j ny mi oraz wy pra co -
wa nie re ko men da cji do tycz¹cych le p szych roz wi¹zañ legi sla cy j nych, 2) po -
szu ki wa nie do wo dów jed no stko wych przy pa d ków ko ru pcji, 3) zwiê ksze nie
prze j rzy sto œci i stwo rze nie pre sji spo³ecz nej, s³u¿¹cej eli mi na cji w¹tpli wych
Ÿró de³ fi nan so wa nia. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy po sta wi³ so bie ta k ¿e do datk owe za -
dan ia:
– wy pra co wa nie me tod przy sto so wa nych do pol skich wa run ków, umo ¿ li -

wiaj¹cych oby wa te l ski nad zór nad fi nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czych,
– upo wsze ch nie nie pra kty ki oby wate l skie go nad zo ru nad pa r tia mi poli ty cz -

ny mi i uœwia do mie nie po li ty kom i pa r tiom po li ty cz nym, ¿e ich dzia³al noœæ
pod le ga oce nie przed sta wi cie li spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go,

– wzmo c nie nie idei par t ne r stwa miê dzy orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, in sty -
tu cja mi pub li cz ny mi i pry wa t ny mi w dzia³aniach na rzecz zwiê ksze nia ja w -
no œci ¿y cia pub li cz ne go i prze ciw dzia³ania ko ru pcji po li ty cz nej w Pol sce.
Powo³uj¹c i szkol¹c lo ka l ne ze spo³y oby wa te l skie, upo wsze ch nio no na po -

zio mie lo ka l nym ideê i me to dy kon tro li fi nan so wa nia po li ty ki, któ re na stê p nie 
bêd¹ wyko rzy sty wa ne w tra kcie je sien nych wy bo rów sa morz¹do wych
w 2006 r. W d³u¿ szej per spe kty wie or ga ni za cje po zarz¹dowe – za rów no
dzia³aj¹ce na po zio mie ogól no po l skim, jak re gio na l nym i lo ka l nym – przy czy -
ni¹ siê do spopu lary zo wa nia pra kty ki oby wate l skie go nad zo ru nad in sty tu cja -
mi pub li cz ny mi, w tym nad fi nan so wa niem pa r tii po li ty cz nych. Po li ty cy pod -
da ni ta kie mu nad zo ro wi bêd¹ mie li wiêksz¹ œwia do moœæ tego, ¿e ich dzia³ania
s¹ kon tro lo wa ne i oce nia ne przez or ga ni za cje spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go
i wy bo r ców. Bê dzie mia³o to zna czen ie pre wenc yjne.

1.2. Struktura raportu

Ni nie j szy ra port, przed sta wiaj¹cy ana li zê spra wo z dañ wy bo r czych i ma te ria³ów 
ze bra nych w tra kcie trwa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej, za wie ra trzy

10 Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych



roz dzia³y te ma ty cz ne. Pie r wszy z nich do ty czy do cho dów ko mi te tów wy -
bo r czych. W ra mach mo ni to rin gu skon tro lo wa no rze te l noœæ spra wo z dañ wy bor -
czych przed sta wio nych przez ko mi te ty wy bo r cze Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r -
czej – po przez we ry fi ka cjê do ku men tów po szcze gó l nych do na to rów, spra w dze -
nie, czy ko mi tet wy bo r czy ko rzy sta³ ze zbió rek pu b li cz nych, kre dy tów i po ¿y -
czek, jak rów nie¿ zna cz nych wp³at od osób fi zy cz nych i pra wnych. In fo r ma cje
na te mat do cho dów zo sta³y ta k ¿e wy ko rzy sta ne do we ry fi ka cji wy da t ków. Je œli
mo ni to ring wy ka za³, ¿e wy da t ki zna cz nie prze kra cza³y de kla ro wa ne wp³ywy,
by³a to ja s na wska zów ka, ¿e ko mi te ty wy bo r cze ukry wa³y fa kty cz ne przy cho dy
lub nie re je stro wa³y ich rze te l nie. W zwi¹zku z rów no cze s nym pro wa dze niem
ka m pa nii par la men tar nej i pre zy den c kiej ana lizo wa li œmy, czy mia³y mie j s ce
dzia³ania po le gaj¹ce na prze rzu ca niu wy da t ków z ka m pa nii pre zy den c kiej do
ko sztów ka m pa nii par la men tar nej. W pie r wszym roz dzia le omó wio no ta k ¿e
przy pa d ki wyko rzy sty wa nia przez ko mi te ty wy bo r cze lub sa mych kan dy da tów
œro d ków admi ni stra cyj nych i in sty tu cji pu b li cz nych (np. spó³ek Skar bu Pa ñ -
stwa) do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy ob se r wo wa³
za rów no dzia³ania kam pa ni j ne osób pu b li cz nych, jak i zaan ga ¿o wa nie w pra cê
szta bów wy bo r czych urzêd ni ków i pra co w ni ków biur po se l skich.

Dru gi roz dzia³ zo sta³ po œwiê co ny ana li zie wy da t ków wy bo r czych. Moni -
to ro wa nie g³ów nych form re kla my wy bo r czej do sta r czy³o da nych, któ re po -
zwo li³y oce niæ rze te l noœæ spra wo z dañ wy bo r czych po szcze gó l nych ko mi te -
tów. Prze de wszy stkim, mo ni to ring wy ka za³ wy so kie pra wdopo dobie ñ stwo
prze kra cza nia li mi tów wy da t ków wy bo r czych i nie ewi den cjono wa nia wszy -
stkich trans akcji w spra wo z da niach wy bo r czych. Opi sa ne pra kty ki czê sto na -
ru sza³y obo wi¹zuj¹ce przepisy prawa.

Trze ci roz dzia³ za wie ra ana li zê roli i dzia³añ po dej mo wa nych przez Pa ñ -
stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹. Ze wzglê du na spe cjaln¹ fun kcjê PKW, jako
g³ów ne go or ga nu nad zo ru nad prze bie giem wy bo rów, pod da no oce nie do tych -
cza sow¹ dzia³al noœæ Ko mi sji. Maj¹c na uwa dze ogra ni cze nia, wy ni kaj¹ce ze
s³abo œci obo wi¹zuj¹cego pra wa, po zy ty w nie oce nio no wiê kszoœæ kro ków
pod jê tych przez PKW, ale wska za no te¿ na nowe wy zwa nia, z któ ry mi in sty -
tu cja ta bê dzie mu sia³a siê zmie rzyæ. Ze wzglê du na klu czow¹ rolê, jak¹ od gry -
wa PKW w pu b li cz nej kon tro li fi nan so wa nia po li ty ki w Pol sce, ko nie cz ne wy -
daj¹ siê re fo r my, któ rych wpro wa dze nie umo ¿ li wi³oby po dej mo wa nie bar -
dziej efe kty w nych dzia³añ przez Ko mi sjê i or ga ny œci ga nia.

Do opra co wa nia do³¹czo ne s¹ ta k ¿e li cz ne ane ksy, za wie raj¹ce szcze -
gó³owe in fo r ma cje na te mat przy pa d ków wspó³fi nan so wa nia ka m pa nii par la -
men tar nej i pre zy den c kiej, dane do tycz¹ce re klam i spo t kañ wy bo r czych, jak
rów nie¿ przy go to wa ne przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy ape le i za strze ¿e nia do spra -
wo z dañ. Ane ksy za wie raj¹ ta k ¿e czê œci ogó l ne spra wo z dañ wy bo r czych ki l ku
ko mi te tów wy bo r czych, wyci¹g z usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP i wy kre sy
ilu struj¹ce wp³ywy i wy da t ki wy bra nych ko mite tów wyborczych.
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1.3. Me tod olo gia mo nit ori ngu

Dla ni nie j sze go opra co wa nia, a prze de wszy stkim re a li za cji pro je ktu, fi nan se
ka m pa nii wy bo r czej zo sta³y zde fi nio wa ne jako œro d ki po zy ska ne i wy da ne
przez ko mi te ty wy bo r cze, pa r tie po li ty cz ne i inne pod mio ty na po trze by ka m -
pa nii wy bo r czej. Uz na no, ¿e do fi nan sów ka m pa nii trze ba ta k ¿e do daæ œro d ki
pu b li cz ne, któ re kan dy da ci i ko mi te ty wy bo r cze cze r pi¹ z bu d¿e tów in sty tu cji
pu b li cz nych na re kla mê po li tyczn¹ i udzia³ w wy bo rach4.

Jak ju¿ wspo mnia no, ca³oœcio wy, me to dy cz ny mo ni to ring fi nan so wa nia
ka m pa nii wy bo r czej by³ prze pro wa dzo ny w Pol sce po raz pie r wszy. Do tej
pory po wsta wa³y wy³¹cz nie ana li zy na uko we5, a bra ko wa³o ana liz em pi ry cz -
nych, opa r tych na du ¿ej li cz bie da nych. Dla prze pro wa dze nia mo ni to rin gu kam -
pa nii 2005 pos³u¿o no siê me to do lo gi¹ spra w dzon¹ w ki l ku kra jach (m.in.
£otwa, Ru mu nia, S³owa cja i Ukra i na), a opi san¹ szcze gó³owo w pod rê cz ni ku
Mo ni to ring Ele c tion Ca m pa ign Fi nan ce, opra co wa nym przez Open So cie ty
Ju sti ce Ini tia ti ve6. Me to do lo gia ta zo sta³a zaad ap to wa na do obo wi¹zuj¹cych
w Pol sce re gu la cji pra wnych i spe cy fi ki na szych ka m pa nii wy bo r czych.

Mimo ¿e w roku 2005 od by wa³y siê rów no cze œ nie wy bo ry par la men tar ne
i pre zy den c kie, ze spó³ mo ni to ruj¹cy podj¹³ de cy zjê o moni to ro wa niu wy³¹cz nie 
ka m pa nii pre zy den c kiej. Po dy kto wa ne to zo sta³o na stê puj¹cymi wzglê da mi:
– Prze pi sy pre zy den c kiej or dy na cji wy bo r czej by³y nowe li zo wa ne jako pie r -

wsze (w 1999 r.) i maj¹ naj mniej za bez pie czeñ przed na du ¿y cia mi, a co za
tym idzie – wyst¹pie niem ko ru pcji po li ty cz nej. Na przyk³ad: fi r my pry wa t -
ne mog¹ byæ dar czy ñ ca mi ko mi te tów wy bo r czych, mo ¿ li we s¹ zna cz ne
wp³aty ano ni mo we po przez wy ku py wa nie tzw. ce gie³ek, a ta k ¿e bra ku je
efe kty w nych san kcji za ³ama nie prze pi sów do tycz¹cych spo so bu fi nan so -
wa nia ko mi te tu.

– W tra kcie ka m pa nii pre zy den c kich w 1995 i 2000 r. do cho dzi³o do li cz -
nych pa to lo gii, ta kich jak: fi kcy j ne da ro wi z ny, prze kra cza nie li mi tów
wp³at i wy da t ków na ka m pa nie, fi nan so wa nie ko mi te tów przez spó³ki
Skar bu Pa ñ stwa i in sty tu cje pu b li cz ne, wyko rzy sty wa nie za so bów in sty tu -
cji pu b li cz nych do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej oraz sk³ada nie nie -
pe³nych b¹dŸ sfa³szo wa nych spra wo z dañ wy bo r czych.
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4 Prze pro wa dzo ny w pa ñ stwach s¹sie dz kich mo ni to ring wy ka za³, ¿e wyko rzy sty wa nie lub
na du ¿y wa nie œro d ków pu b li cz nych w ka m pa niach wy bo r czych jest po wa¿n¹ bol¹czk¹, prze de
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5 Ar tur £aw ni czak, Fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych, Wy daw ni c two Se j mo we, Wa r sza wa
2001; Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po li ty cz ne, red. Ma r cin Wa le cki, Wy -
daw ni c two Se j mo we, Wa r sza wa 2000; Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, red. Ma r cin Wa le cki, In -
sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2002.

6 Mo ni to ring Ele c tion Ca m pa ign Fi nan ce, Open So cie ty Ju sti ce Ini tia ti ve, Bu da pest 2004,
www.osji.org. Przet³uma czo ne fra g men ty tego pod rê cz ni ka zna j duj¹ siê na stro nie pro je ktu
www.pre zy dent2005.org.pl.



– Mo ni to ring fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej mia³ byæ pro wa dzo ny przy
udzia le or ga ni za cji oby wa te l skich. Uz na no, ¿e to w³aœ nie ka m pa nia pre zy -
den cka, w któ rej bie rze udzia³ ki l ku na stu, a nie ki l ka dzie si¹t ty siê cy kan dy -
da tów jest mniej skom pli ko wa na i ³atwie j sza do skon tro lo wa nia. Mo ni to -
ring wy bo rów pre zy den c kich mia³ wiêc du¿o wiê ksze szan se po wo dze nia
ni¿ mo ni to ring wy bo rów par la men tar nych. Ponad to, po zdo by ciu do œwia d -
czeñ w mo ni to rin gu, maj¹c gru pê ju¿ prze szko lo nych osób, mo ¿ na bê dzie
prze pro wa dziæ mo ni to ring zna cz nie bar dziej skom pli ko wa nych pod tym
wzglê dem wy bo rów sa morz¹do wych, któ re od bêd¹ siê w 2006 r.

– Przy ge ne ra l nie ni skiej fre k wen cji wy bo r czej, naj wiê kszy pro cent oby wa -
te li (ponad 50%) bie rze udzia³ w wy bo rach pre zy den c kich. Wy bo ry pre zy -
den c kie ciesz¹ siê wiêc naj wiê kszym zain tere so wa niem Po la ków.
Ze wzglê du na ogra ni cze nia cza so we i orga niza cy j ne (kil kuo so bo wy ze -

spó³ ko or dy nuj¹cy), mo ni to ring mu sia³ zo staæ ogra ni czo ny nie ty l ko do ka m -
pa nii pre zy den c kiej, ale ta k ¿e do sto sun ko wo w¹skiej gru py kan dy da tów.
W re zu l ta cie skon cen tro wa no siê na naj wa¿ nie j szych z pun ktu wi dze nia po -
pa r cia spo³ecz ne go kan dy da tach, jak rów nie¿ wziê to pod uwa gê kan dy da tów
z po wa ¿ nym za ple czem fi nan so wym7. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e mo ni to ring wy -
bo rów 2005 pro wa dzo ny by³ kom p le kso wo na dwóch po zio mach: ogól no kra -
jo wym (we wspó³pra cy z in sty tu cja mi pub li cz ny mi i wyspe cjali zowa ny mi fi r -
ma mi re kla mo wy mi, co za pe w nia³o pro fe sjo na lizm dzia³añ) oraz lo ka l nym
(we wspó³pra cy z lo ka l ny mi orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, co po zwo li³o,
z jed nej stro ny, na uzu pe³nie nie da nych ze bra nych na po zio mie krajo wym,
z dru giej – s³u¿y³o upo wsze ch nie niu pra kty ki oby wate l skie go nad zo ru).

Na szcze b lu cen tra l nym mo ni to ring prze pro wa dzo ny zo sta³ przez pra co w -
ni ków Pro gra mu Prze ciw Ko ru pcji Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go oraz Dom
Me dio wy Me dia Di re c tion OMD, któ ry wspo ma ga³ pro jekt na za sa dzie pro
pu b li co bono (bezp³at nie).

Isto t nym ele men tem re a li za cji pro je ktu by³o nawi¹za nie wspó³pra cy z Pa ñ -
stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹ – in sty tucj¹ pa ñ stwow¹ od po wie dzialn¹ za prze -
pro wa dze nie wy bo rów, w tym oce nê spra wo z dañ sk³ada nych przez ko mi te ty
wy bo r cze. Przed sta wi ciel PKW ucze st ni czy³ m.in. w kon fe ren cji otwie raj¹cej
pro jekt i w szko le niu dla lo ka l nych ze spo³ów mo ni to ruj¹cych.

W re a li za cji bar dziej z³o¿o nych meto dolo gi cz ne aspe któw mo ni to rin gu, ta -
kich jak po zy ski wa nie i we ry fi ka cja da nych, wspó³pra co wa no z pro fe sjo nal -
ny mi fi r ma mi. Szcze gó l nie isto t ne oka za³o siê wspa r cie udzie lo ne przez Dom
Me dio wy Me dia Di re c tion, dziê ki któ re mu mo ¿ li wy by³ mo ni to ring wy da t -
ków ko mi te tów wy bo r czych na p³atn¹ re kla mê na pla ka tach, w ra dio, te le wi -
zji, ki nach i w prasie.
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Przed sta wi ciel Pro gra mu Prze ciw Ko ru pcji odby³ spo t ka nia z pe³no moc ni -
ka mi fi nan so wy mi szta bów g³ów nych kan dy da tów, jak rów nie¿ wys³a³ dzie -
si¹tki ofi cja l nych pism do pe³no mo c ni ków fi nan so wych, firm re kla mo wych,
wie rzy cie li ko mi te tów wy bo r czych oraz Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej
z proœb¹ o szcze gó³owe in fo r ma cje i wy ja œ nie nia.

Moni to ro wa nie ka m pa nii na szcze b lu lo ka l nym pro wa dzi³a gru pa ok. 50
wo lon ta riu szy, któ rzy zo sta li prze szko le ni, a na stê p nie utwo rzy li kil kuo so bo -
we gru py mo ni to ruj¹ce w swo ich miej s co wo œciach (wy kaz tych osób za wie ra
Aneks 1). W wiê kszo œci wo je wództw dzia³a³o od jed ne go do trzech ze spo³ów
mo ni to ruj¹cych. Do pra cy w ze spo³ach za pro szo no cz³on ków Lo ka l nych Grup 
Oby wa te l skich, ab so l wen tów Szko³y Li de rów pro wa dzo nej przez Sto wa rzy -
sze nie „Szko³a Li de rów” i Szko³y Praw Cz³owie ka pro wa dzo nej przez He l -
siñsk¹ Fun da cjê Praw Cz³owie ka, oraz przed sta wi cie li in nych or ga ni za cji lo -
ka l nych zain tere so wa nych udzia³em w pro je kcie. Lo ka l ne ze spo³y mo ni to -
ruj¹ce pro wa dzi³y mo ni to ring w fo r mie ob se r wa cji ucze st nicz¹cej pod czas
spo t kañ wy bo r czych. Ich cz³on ko wie od by wa li te¿ roz mo wy z przed stawi cie -
la mi re gio na l nych szta bów wy bo r czych oraz przy sy³ali ra po r ty z obserwacji
reklamy zewnêtrznej i wysy³ki bezadresowej.

Pie r wszy etap re a li za cji pro je ktu prze bie ga³ przed i w cza sie trwa nia pre zy -
den c kiej ka m pa nii wy bo r czej. Mo ni to ring obe j mo wa³:
– wy da t ki ko mi te tów wy bo r czych na re kla mê – zwra ca no uwa gê na p³atn¹

re kla mê w ogól no po l skich me diach (ra dio, te le wi zja, pra sa) oraz na bil l bo -
ar dach; wy da t ki na or ga ni za cjê spo t kañ z wy bo r ca mi (mo ni to ring w fo r mie 
ob se r wa cji); wy da t ki na wysy³kê dru ków bez ad re so wych, pro du kcjê fo l de -
rów, re kla mê in tern etow¹ itp.,

– orga ni zo wa nie zbió rek pu b li cz nych,
– wyko rzy sty wa nie fun kcji pu b li cz nych i bu d¿e tów in sty tu cji pu b li cz nych

do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej – obse r wo wa nie dzia³añ osób pu b li -
cz nych w cza sie trwa nia ka m pa nii, a zw³asz cza ich kon ta któw i zaan ga ¿o -
wa nia w pra cê cen tra l nych i lo ka l nych szta bów wy borc zych.
Dru gi etap mo ni to rin gu, prze pro wa dzo ny po wy bo rach, po le ga³ prze de

wszy stkim na ana li zie spra wo z dañ wy bo r czych sk³ada nych Pa ñ stwo wej Ko -
mi sji Wy bo r czej przez ko mi te ty wy bo r cze. Do ko na no ta k ¿e po rów na nia
wnio sków z pie r wsze go eta pu mo ni to rin gu i zgro ma dzo nych da nych z da ny mi 
przed sta wio ny mi w ofi cja l nych spra wo z da niach ko mi te tów wy bo r czych. Ze
wzglê du na bar dzo kró t ki usta wo wy te r min sk³ada nia za strze ¿eñ (7 dni), Pro -
gram Prze ciw Ko ru pcji po zwe ryfi ko wa niu ki l ku set do ku men tów z³o¿y³ za -
strze ¿e nia do spra wo z dañ wy bo r czych je dy nie 4 kan dy da tów na pre zy den ta
RP: W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza, Le cha Ka czy ñ skie go, An drze ja Lep pe ra
i Do na l da Tuska (patrz Aneks 2).

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e do uda nej re a li za cji pro je ktu przy czy ni³o siê zain -
tere so wa nie i zaan ga ¿o wa nie me diów, otwa r toœæ na wspó³pra cê przed sta wi -
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cie li wiê kszo œci ko mi te tów wy bo r czych oraz kli mat spo³ecz ny, sprzy jaj¹cy
dzia³aniom na rzecz prze j rzy sto œci ¿y cia pub li cz ne go. Ob sze r ne re la cje w me -
diach z prac par la men tar nych ko mi sji œle d czych w mie si¹cach po prze dza -
j¹cych wy bo ry w 2005 r. upo wsze ch ni³y wie dzê na te mat ko ru pcji po li ty cz nej. 
Opi nia pu b li cz na do ma ga³a siê w zwi¹zku z tym sku te cz nych dzia³añ w celu
wy eli mino wa nia tych pa to lo gii. Trud no prze ce niæ ta k ¿e fakt go to wo œci Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej do wspó³pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi.
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Prace przygotowawcze
Zapoznanie siê z dotychczasowymi badaniami na temat finansowania polityki

w Polsce i na œwiecie.
Diagnoza potencjalnych zagro¿eñ korupcyjnych.

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.

Opracowanie metodologii 
Opracowanie zasad monitoringu wyborów na poziomie lokalnym i centralnym.

Rekrutacja wolontariuszy do udzia³u 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”.

Etapy re aliz acji pro jektu mo nit oro wan ia kam pan ii



Prze pro wa dzo ne w ra mach mo ni to rin gu dzia³ania po twier dzi³y, ¿e w fi nan -
so wa niu pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej do pu sz czo no siê za rów no dro b -
nych po tkniêæ, jak i po wa ¿ nych na ru szeñ. Nie pra wid³owo œci te zo sta³y omó -
wio ne w da l szej czê œci opra co wa nia.

Ni nie j szy ra port wraz z reko men da cja mi zo sta nie prze ka za ny wszy stkim
klu bom par la men tar nym wraz z za py ta niem, czy s¹ go to we zno we li zo waæ
usta wê z dnia 27 wrze œ nia 1990 r. o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej
Pol skiej. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy wy ra ¿a nad zie jê, ¿e kon stru kty w na dys ku sja
nad ra po r tem przy czy ni siê do wpro wa dze nia od po wied nich zmian legi sla cy j -
nych, aby na trwa³e zmie niæ pra w ne pod sta wy i pra kty kê fi nan so wa nia ka m -
pa nii, wzma c niaj¹c prze j rzy stoœæ i czy stoœæ ¿ycia publicznego.
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2. G³ówne wnio ski i re kom enda cje

2.1. Prze pro wa dzo ne w ra mach mo ni to rin gu dzia³ania uja w ni³y, ¿e w fi nan so -
wa niu pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej w 2005 r. ko mi te ty wy bo r cze do pu -
œci³y siê li cz nych na ru szeñ obo wi¹zuj¹cych re gu la cji pra wnych. Od kry te nie -
pra wid³owo œci do tycz¹ za rów no fazy gro ma dze nia œro d ków fi nan so wych, jak
i ich wyda t ko wa nia. Naj powa ¿nie j sze z nich po le ga³y na:

1. W fa zie gro mad zenia œro dków fi nans owy ch przez ko mit ety wy borc ze:
l nie pra wid³owym roz li cza niu i pra wdo podo b nie prze pro wa dza niu

zbió rek pu b li cz nych,
l wyko rzy sty wa niu œro d ków pu b li cz nych do fi nan so wa nia ka m pa nii

wy bo r czej,
l fi nan so wa niu pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej przez pa r tiê po li -

tyczn¹ przed ofi cja l nym zare je stro wa niem ko mi te tu wy bo r cze go.
2. W fa zie pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej i wyda t ko wa nia na ni¹ œro d ków:

l pro wa dze niu pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej przez inne pod mio ty 
ni¿ ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na pre zy den ta, a w szcze gó l no œci
przez pa r tie po li ty cz ne i ko mi te ty bior¹ce udzia³ w wy bo rach do Se j -
mu i Se na tu (zja wi sko tzw. „mie sza nia wy da t ków wy borc zych”),

l prze kra cza niu li mi tu wy da t ków wy bo r czych,
l za ni ¿a niu b¹dŸ ukry wa niu wy da t ków wy bo r czych,
l ³ama niu ogra ni czeñ do tycz¹cych cza su p³at nych re klam tele wi zy j nych,
l bra ku oz na cze nia ma te ria³ów wy bo r czych,
l nie wli cza niu ra ba tów i da ro wizn rze czo wych do wy da t ków wy bo r -

czych.

2.2. Wie le za gad nieñ do tycz¹cych fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy -
bo r czej jest ure gu lo wa nych w spo sób wy so ce nie do sko na³y. W szcze gó l no œci
prze pi sy usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 r. o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo -
spo li tej Pol skiej, po przez nie ostre sfo r mu³owa nia i li cz ne luki, umo ¿ li wiaj¹
ko mi te tom wy bo r czym œwia do me pro wa dze nie „kre a ty w nej” go spo dar ki fi -
nan so wej oraz sku te cz ne ob cho dze nie usta wo wych ob ostrzeñ i li mi tów.



Czyn ni ki, któ re w du ¿ym sto p niu przy czy niaj¹ siê do ta kich ne ga ty w nych
pra ktyk, to prze de wszy stkim:

l brak li mi tu fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej przez pa r tie po li ty cz ne,
l niew³aœci we ure gu lo wa nie in sty tu cji po ¿y czek i wyko rzy sty wa nie tej

in sty tu cji do ob cho dze nia li mi tu da ro wizn,
l brak li mi tu wy so ko œci da ro wizn rze czo wych,
l nie ja s ne prze pi sy do tycz¹ce za sad udzie la nia kre dy tów i po ¿y czek oraz

odpo wie dzial no œci za wie rzy tel no œci,
l brak prze pi sów do tycz¹cych re gu lo wa nia zo bo wi¹zañ fi nan so wych ko -

mi te tów po ich roz wi¹za niu,
l brak prze pi sów w kwe stii sk³ada nia oœwia d czeñ maj¹tko wych przez

wszy stkich kan dy da tów na Pre zy den ta RP,
l ³atwoœæ ob cho dze nia li mi tu wp³at od osób fi zy cz nych przez tzw.

„wp³aty ro dzin ne”.

2.3. Z do ko na nej w ra mach mo ni to rin gu kom p le kso wej oce ny spra wo z dañ
z³o¿o nych przez pe³no mo c ni ków ko mi te tów wy bo r czych oraz opi nii bieg³ych
re wi den tów wy ni ka, ¿e:

l wiê kszoœæ spra wo z dañ zo sta³a z³o¿o na bez pe³nej do ku men ta cji po -
twier dzaj¹cej wp³ywy i wy da t ki (umo wy, fa ktu ry itp.),

l nie któ re spra wo z da nia zo sta³y przy go to wa ne w spo sób nie rze te l ny (np.
z li cz ny mi b³êda mi w kla sy fi ka cji do cho dów),

l nie któ re opi nie bieg³ych re wi den tów zo sta³y sporz¹dzo ne bar dzo po -
bie ¿ nie, z b³êda mi mery tory cz ny mi i ra chun ko wy mi.

Pra kty ka do wo dzi rów nie¿, ¿e usta wo wy te r min na zg³osze nie do PKW
umo ty wo wa nych, pi se mnych za strze ¿eñ do spra wo z dañ wy bo r czych ko mi te -
tów (7 dni od ich pu b li ka cji) jest zde cy do wa nie zbyt kró t ki.

2.4. Naj wa¿ nie j szym wnio skiem z prze prowa dzo ne go mo ni to rin gu pre zy den -
c kiej ka m pa nii wy bo r czej jest ko nie cz noœæ pi l nej, kom p le kso wej no we li za cji
usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 r. o wy bo rze Pre zy den ta RP – w celu za pe w -
nie nia jej we wnê trz nej spó j no œci, wy so kiej ja ko œci i sku te cz no œci roz wi¹zañ.
Prze pi sy do tycz¹ce fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej musz¹
byæ spó j ne w tym za kre sie z in ny mi usta wa mi pra wa wy bo r cze go. Na le ¿y przy 
tym wzi¹æ pod uwa gê do œwia d cze nia in nych kra jów oraz ma ksy ma l nie do sto -
so waæ usta wê o wy bo rze Pre zy den ta RP do wspó³cze s nych re a liów pro wa dze -
nia ka m pa nii wy bo r czych w Pol sce.

Zmia ny usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP w za kre sie fi nan so wa nia ka m pa -
nii wy bo r czych po win ny uw z glêd niaæ na stê puj¹ce po stu la ty:

l li k wi da cja in sty tu cji zbió rek pu b li cz nych,
l li k wi da cja mo ¿ li wo œci fi nan so wa nia ko mi te tów wy bo r czych przez oso -

by pra w ne,
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l wpro wa dze nie li mi tu da ro wizn rze czo wych,
l ure gu lo wa nie in sty tu cji po ¿y czek i zo bo wi¹zañ fi nan so wych w sto sun -

ku do osób pra wnych i fi zy cz nych wspó³ucze st nicz¹cych w ka m pa nii
wy bo r czej (po win no siê za ka zaæ sk³ada nia spra wo z da nia z fi nan so wa -
nia ka m pa nii wy bo r czej, któ re za wie ra niesp³aco ne kre dy ty i d³ugi),

l stwo rze nie mo ¿ li wo œci wspó³fi nan so wa nia ko mi te tu przez kan dy da ta
(tzw. wy da t ki w³asne kan dy da ta).

Pra kty ki zwi¹zane m.in. z fi nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czej w ca³oœci
przez pa r tie po li ty cz ne, po no sze nie ogro mnych wy da t ków na ka m pa nie me dia l -
ne (opie raj¹ce siê g³ów nie na wi ze run ku, a nie tre œciach mery to ry cz nych) – wy -
pa czaj¹ w zna cz nym sto p niu za sa dê rów nych szans kan dy da tów. Ob ni ¿aj¹ ta k ¿e 
po ziom dys ku sji pu b li cz nych i przez to s¹ nie ko rzy st ne dla pol skiej de mo kra cji.
St¹d wy ni ka po trze ba wpro wa dze nia na stê puj¹cych zmian pra wnych:

l wpro wa dze nie li mi tu fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej przez pa r tie
po li ty cz ne (do po zio mu 50% li mi tu wy da t ków wy bo r czych),

l za kaz wy ku py wa nia p³at nych re klam w ra diu i te le wi zji,
l wpro wa dze nie li mi tu wy da t ków na re kla mê ze w nêtrzn¹ (na pla ka tach,

bil l bo ar dach itp.), ana lo gi cz nie do obo wi¹zuj¹cego li mi tu wy da t ków na 
za kup p³at nych re klam w ra diu i te le wi zji,

l szcze gó³owe ure gu lo wa nie in sty tu cji oœwia d czeñ maj¹tko wych kan dy -
da tów.

2.5. Ob se r wa cje po czy nio ne w tra kcie pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej
2005 r. (a ta k ¿e ana li za ka m pa nii w roku 2000) po zwa laj¹ na sfo r mu³owa nie
sze re gu wnio sków i re ko men da cji zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem Pa ñ stwo -
wej Ko mi sji Wy bo r czej, w któ rej ko m pe ten cjach le¿y kon tro la fi nan so wa nia
pre zy den c kich ka m pa nii wy bo r czych:

l ko nie cz ne jest bar dzo po wa ¿ ne wzmo c nie nie po zy cji Pa ñ stwo wej Ko -
mi sji Wy bo r czej w stru ktu rze Pa ñ stwa oraz roli PKW w pro ce sie sta no -
wie nia pra wa wy bo r cze go,

l sku te cz na wa l ka z nie pra wid³owo œcia mi w za kre sie fi nan so wa nia ka m -
pa nii wy ma ga wspó³pra cy PKW z in ny mi or ga na mi Pa ñ stwa,

l na le ¿y jed no cze œ nie za pe w niæ nie za le ¿ noœæ fi nan sow¹ PKW i zwiê k -
szyæ nak³ady fi nan so we na roz wój stru ktu ry orga niza cy j nej Krajo we go
Biu ra Wy bo r cze go,

l nie zbêd ne jest powo³anie przez PKW w³as ne go ze spo³u bieg³ych re wi -
den tów, spe cja l nie prze szko lo nych do ba da nia fi nan sów ko mi te tów
wy bo r czych,

l po stu lu je siê stwo rze nie w ra mach PKW jed no stki o cha ra kte rze eduka -
cyjno- bada w czym – Pa ñ stwo we go In sty tu tu Wy bo r cze go, któ re go za -
da niem by³oby m.in. szko le nie w za kre sie prze pi sów i pra kty ki
zarz¹dza nia fi nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czych,
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l na le ¿y zin ten syfi ko waæ wspó³pra cê PKW z nie zale ¿ ny mi in sty tu cja mi
ba da w czy mi i orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi.

PKW po win na zo staæ wy po sa ¿o na w nowe, sku te cz ne in stru men ty kon tro li 
fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych, w szcze gó l no œci umo ¿ li wiaj¹ce kon tro lê
rów nie¿ „w cza sie rze czy wi stym”, poprzez:

l wpro wa dze nie obo wi¹zku sk³ada nia przez ko mi tet wy bo r czy i nie -
zw³ocz ne go pub li ko wa nia co naj mniej 2 spra wo z dañ fi nan so wych (jed -
no na kró t ko przed wy bo ra mi, a dru gie – ca³oœcio we – po wy bo rach),

l umo ¿ li wie nie prze pro wa dza nia kon tro li pre wen cy j nej w tra kcie ka m -
pa nii wy bo r czych,

l stwo rze nie mo ¿ li wo œci naty chmia sto we go info r mo wa nia PKW o za -
uwa ¿o nych nie pra wid³owo œciach i na du ¿y ciach, rów nie¿ z wy ko rzy sta -
niem spra w dzo nych za gra nic¹ in stru men tów rapo r to wa nia in ter neto -
we go,

l wpro wa dze nie pe³nego ka ta lo gu san kcji fi nan so wych i ka r nych (w sto -
sun ku do nie lega l ne go da r czy ñ cy, pe³no mo c ni ka fi nan so we go, kan dy -
da ta, sze fa szta bu wy bo r cze go i ka ¿ dej oso by ucze st nicz¹cej w nie le ga l -
nych trans akcjach fi nan so wych), z mo ¿ li wo œci¹ de re je stra cji ko mi te tu
wy bo r cze go w³¹cznie.
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3. Do chody ko mit etów wy borc zych

3.1. Wpro wad zenie

Zród³a fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych za wsze bu dzi³y nie po kój or ga ni za -
cji dzia³aj¹cych na rzecz ogra ni cze nia ko ru pcji, ze wzglê du na brak prze j rzy sto -
œci i mo ¿ li wo œci sku te cz ne go zwe ryfi ko wa nia sk³ada nych przez pe³no mo c ni -
ków fi nan so wych spra wo z dañ. Do œwia d cze nia po prze dnich ka m pa nii pre zy -
den c kich po ka za³y, ¿e na wet po wa ¿ ni kan dy da ci pre zy den c cy fi nan so wa li swo -
je ka m pa nie z nie przej rzy s tych b¹dŸ budz¹cych w¹tpli wo œci Ÿró de³. W ka m pa -
nii pre zy den c kiej w 1990 r. Sta nis³aw Ty mi ñ ski, któ ry otrzy ma³ 23% g³osów,
do ko na³ na rzecz w³as ne go ko mi te tu ol brzy miej da ro wi z ny na sumê 300 000 do -
la rów ame ry ka ñ skich. Ta jed na da ro wi z na sta no wi³a 99,81% ca³ego do cho du
ko mi te tu kan dy da ta. Pe³no mo c nik kan dy da ta oœwia d czy³, ¿e œro d ki fi nan so we
ze bra ne na pro wa dze nie ka m pa nii wy bo r czej nie po cho dzi³y ze Ÿró de³ za gra ni -
cz nych. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza nie mia³a jed nak tech ni cz nej mo ¿ li wo œci 
zwe ryfi ko wa nia rze te l no œci spra wo z da nia. W 1995 r. ka m pa nia Le cha Wa³ê -
sy ko szto wa³a oko³o 2 700 000 z³. Naj wiê ksze wp³ywy przy nios³a da ro wi z na
prze ka za na przez biz ne s me na Ale ksan dra Gu dzo wa te go (2 000 000 z³), któ ry
in ten sy w nie in wes to wa³ w se kto ry go spo dar ki o zna cze niu stra te gi cz nym dla
pa ñ stwa. Fun du sze, któ re wp³ynê³y do ko mi te tu Wa³êsy od pa r tii, ugru po wañ
po li ty cz nych i or ga ni za cji oraz kon kre t nych wy bo r ców wy nios³y za le d wie
87 000 z³. Ponad to ko mi tet sprze da³ ce gie³ki na ³¹czn¹ sumê 681 000 z³1. Przy j -
mo wa nie nie limi to wa nych wp³at by³o zgod ne z ów cze s nym pra wem, ale na tyle
kon tro wer syj ne, ¿e zo sta³o znie sio ne no we li zacj¹ z 2000 r.

W 2001 r., w na stê p stwie skan da lu zwi¹za ne go z fi nan so wa niem ka m pa nii
wy bo r czej Ma ria na Krza kle wskie go w 2000 r., pro ku ra tu ra przed sta wi³a za rzu -
ty pe³no moc ni ko wi fi nan so we mu i bieg³emu re wi den to wi ba daj¹cemu spra -
wo zda nie wy bo r cze ko mi te tu. Pro ku ra tu ra w Ta r no wie usta li³a, ¿e w trak cie ka m -
pa nii pre zy den c kiej z ponad 3000 da ro wizn na sumê 7 308 000 z³ prze ka za nych

´

1 Spra wo z da nie fi nan so we przed sta wio ne przez Pe³no mo c ni ka Krajo we go Szta bu Wy bo r -
cze go PKW, Wa r sza wa, 11 sty cz nia 1996.



na rzecz ko mi te tu Ma ria na Krza kle wskie go wie le zo sta³o wp³aco nych nie pra -
wid³owo, gdy¿ po cho dzi³o od nie ist niej¹cych da r czy ñ ców, zo sta³o do ko na nych
w nie pra wid³owej fo r mie b¹dŸ za po moc¹ prze ka zu, w zor gani zo wa ny spo sób –
przez pod sta wio ne oso by po daj¹ce siê za da r czy ñ ców i fa³szuj¹ce do wo dy
wp³at. W tra kcie ba da nia fi nan sów wy bo r czych ko mi te tu pro ku ra tu ra spra w -
dza³a ta k ¿e w¹tek fi nan so wa nia ka m pa nii Krza kle wskie go przez spó³ki ze
znacz¹cym udzia³em Skar bu Pa ñ stwa – PKN Or len i KGHM Pol ska MiedŸ2.

Po wy ¿sze przyk³ady po ka zuj¹, ¿e w ci¹gu osta t nich 15 lat przed sta wi cie le
roz drob nio ne go i s³abo zinsty tucjo nalizo wane go sy ste mu par ty j ne go w Pol sce 
za chê ca li œwiat bi z ne su i gru py in te re sów do spon so ro wa nia po li ty ków, a ko -
mi te ty wy bo r cze nie przy wi¹zywa³y wie l kiej wagi do po cho dze nia fun du szy,
czê sto wy ko rzy stuj¹c spó³ki Skar bu Pa ñ stwa do fi nan so wa nia ka m pa nii.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy, przy stê puj¹c do mo ni to rin gu do cho dów ko mi te tów
wy bo r czych w wy bo rach pre zy den c kich 2005, po sta wi³ so bie na stê puj¹ce cele:
l Do ko na nie oce ny sto p nia prze strze ga nia pra wa i prze j rzy sto œci fi nan -

so wa nia ka m pa nii – ze spó³ mo ni to ruj¹cy w mia rê mo ¿ li wo œci spra w dzi³,
czy ko mi te ty wy bo r cze nie ³ama³y obo wi¹zuj¹cych za ka zów i ogra ni czeñ
w po zy ski wa niu œro d ków fi nan so wych. Oce nio no ta k ¿e sto pieñ prze j rzy -
sto œci œro d ków wyko rzy sty wa nych do fi nan so wa nia ka m pa nii.

l Do ko na nie oce ny wia ry god no œci spra wo z dañ wy bo r czych – pe³no mo c -
nik fi nan so wy musi przed sta wiæ szcze gó³owe in fo r ma cje na te mat da ro -
wizn (³¹cz nie z po da niem da nych o do na to rach i wy so ko œci da ro wi z ny)
i prze pro wa dzo nych zbió rek pu b li cz nych. Spra wo z da nia wy bo r cze po win -
ny za wie raæ ta k ¿e in fo r ma cjê na te mat zaci¹gniê tych po ¿y czek i kre dy tów.
W ra mach mo ni to rin gu prze pro wa dzo no ana li zê przed sta wio nych przez
ko mi te ty list do na to rów, spra w dzo no pro to ko³y do tycz¹ce zor gani zo wa -
nych zbió rek pu b li cz nych i prze ana lizo wa no umo wy kre dy to we.

l Po rów na nie de kla ra cji o przy cho dach z wy da t ka mi ko mi te tów – ze -
spó³ mo ni to ruj¹cy po rów na³ de kla ro wa ne przez ko mi te ty wy bo r cze sumy 
przy cho dów z wy da t ka mi na ka m pa niê wy borcz¹ tych ko mi te tów (de kla -
rowa ny mi i pro gno za mi ze spo³u mo ni to ruj¹cego). Je œli wy da t ki prze kra -
cza³y de kla ro wa ne wp³ywy, mog³o dojœæ do za ta je nia czê œci przy cho dów.

l Wy szu ki wa nie przy pa d ków nie lega l ne go wyko rzy sty wa nia œro d ków

pu b li cz nych – spra w dza no prze de wszy stkim, czy ko mi te ty nie wy ko rzy -
sty wa³y œro d ków in sty tu cji, z któ ry mi w okre sie trwa nia ka m pa nii zwi¹zani
byli kan dy da ci na pre zy den ta b¹dŸ cz³on ko wie ich szta bów i czy nie wyko -
rzy sty wa no Spó³ek Skar bu pa ñ stwa do po œred nie go fi nan so wa nia ka m pa nii.

l Wy szu ki wa nie do ta cji czy nio nych z koru pcy j ny mi in ten cja mi – zwra -
ca no uwa gê na da ro wi z ny, z któ ry mi mog³yby wi¹zaæ siê kon kre t ne de cy -
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zje ko ru pcy j ne, ku po wa nie do stê pu do in fo r ma cji b¹dŸ zdo by cie przy chy l -
no œci de cy den tów.

Mo ni to ring do cho dów ko mi te tów wy bo r czych wska za³ na po wa ¿ ne za gro -
¿e nia ko ru pcy j ne wy ni kaj¹ce z:
l bra ku pe³nej ja w no œci fi nan so wa nia ka m pa nii, co umo ¿ li wia ana chro ni cz -

na in sty tu cja zbió rek pu b li cz nych,
l bra ku prze pi sów re gu luj¹cych sk³ada nie oœwia d czeñ maj¹tko wych przez

wszy stkich kan dy da tów na Pre zy den ta RP,
l niew³aœci we go ure gu lo wa nia in sty tu cji po ¿y czek i wyko rzy sty wa nia jej do 

ob cho dze nia li mi tów da ro wizn,
l niew³aœci we go ure gu lo wa nia in sty tu cji da ro wizn rze czo wych i nie rze tel -

no œci w uja w nia niu ich w spra wo z da niach wy bo r czych,
l niew³aœci we go ure gu lo wa nia kwe stii zad³u¿a nia siê i sp³aca nia wie rzy tel -

no œci przez ko mi te ty wy bo r cze.
Z ana li zy do sta r czo nych do PKW spra wo z dañ wy bo r czych po szcze gó l -

nych ko mi te tów wy³ania siê doœæ zró¿ ni co wa ny ob raz. ̄ aden ko mi tet nie sko -
rzy sta³ jed no cze œ nie ze wszy stkich do stê p nych Ÿró de³ fi nan so wa nia, a najpo -
wa¿ nie j szym Ÿród³em fi nan so wa nia w przy pa d ku g³ów nych kan dy da tów sta³y 
siê wp³aty ze stro ny pa r tii po li ty cz nych.
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Naj bar dziej istotn¹ kwe sti¹ dla ze spo³u mo ni to ruj¹cego by³a od po wiedŸ na
py ta nie, w jaki spo sób dany ko mi tet by³ fi nan so wa ny i kto by³ jego g³ów nym
spon so rem. Przy mo ni to rin gu do cho dów zwró co no szcze góln¹ uwa gê na
zbiór ki pu b li cz ne (tzw. ce gie³ki), znacz¹ce da ro wi z ny, po ¿y cz ki, a ta k ¿e na du -
¿y wa nie œro d ków pu b li cz nych – bo wiem  ko rzy sta nie z tych Ÿró de³ naj czê œciej 
wi¹¿e siê z ry zy kiem ko ru pcy j nym. Ana li zo wa no ta k ¿e efe kty w noœæ obo -
wi¹zuj¹cych za ka zów i ogra ni czeñ.

3.2. Za sady po zys kiwa nia œrodków fi nans owy ch przez
ko mit ety wy borc ze w wy bor ach pre zyd encki ch

Zród³a fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej zo sta³y szcze gó³owo
zde fi nio wa ne w roz dzia le 10 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP. Zgod nie z art.
85 œro d ki na cele ka m pa nii wy bo r czej mog¹ byæ prze ka zy wa ne przez oso by fi -
zy cz ne i oso by pra w ne, z tym ¿e œro d ki fi nan so we osób pra wnych, prze ka zy -
wa ne na cele ka m pa nii wy bo r czej, mog¹ po cho dziæ wy³¹cz nie z zy sku. Do da t -
ko wo usta wa wpro wa dzi³a li mi ty da ro wizn, zgod nie z któ ry mi:

l £¹czna suma wp³at od oso by fi zy cz nej na je den ko mi tet nie mo¿e prze -
kra czaæ 15-kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, usta la ne go
na pod sta wie od rê b nych prze pi sów, obo wi¹zuj¹cego w dniu po prze -
dzaj¹cym roz po czê cie ka m pa nii wy bo r czej. W wy bo rach pre zy den ta
RP w 2005 r. kwo ta ta wy no si³a 12 735 z³.

l £¹czna suma wp³at od oso by pra wnej, z wy³¹cze niem pa r tii po li ty cz -
nych, na je den ko mi tet nie mo¿e prze kra czaæ 100-kro t no œci mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia za pra cê (w wy bo rach 2005 r. – kwota 84 900 z³).

Usta wa stwier dza ta k ¿e, ¿e kwo ty prze kra czaj¹ce 2-kro t noœæ mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cê (w wy bo rach 2005 r. – 1698 z³), z wy³¹cze niem kwot
po chodz¹cych ze zbió rek pu b li cz nych, mog¹ byæ wp³aca ne na ko mi tet je dy nie 
cze kiem, prze le wem lub kart¹ p³at nicz¹.

Je œli cho dzi o za ka zy fi nan so wa nia ka m pa nii, zgod nie z art. 86 usta wy ko -
mi te to wi nie mog¹ byæ prze ka zy wa ne œro d ki fi nan so we po chodz¹ce: z bu d¿e -
tu pa ñ stwa, od pa ñ stwo wych jed no stek orga niza cy j nych, z bu d¿e tu jed no stek
sa morz¹du tery to rial ne go, zwi¹zków jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go i in -
nych sa morz¹do wych osób pra wnych, a ta k ¿e z bu d¿e tu sto wa rzy szeñ i in nych 
zrze szeñ jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, od przed siê bio r ców pa ñ stwo -
wych, a ta k ¿e przed siê bio r ców z udzia³em Skar bu Pa ñ stwa, jed no stek sa -
morz¹du tery to rial ne go, zwi¹zków jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go oraz
in nych sa morz¹do wych osób pra wnych3. Ko mi te ty wy bo r cze nie mog¹ rów -
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3 Jak rów nie¿ od pod mio tów od nich za le ¿ nych, w ro zu mie niu prze pi sów pra wa o pu b li cz -
nym ob ro cie pa pie ra mi war to œcio wy mi.



nie¿ byæ fi nan so wa ne przez oso by pra w ne i jed no stki orga niza cy j ne ko rzy -
staj¹ce ze œro d ków pu b li cz nych w ci¹gu osta t nich 2 lat od dnia zarz¹dze nia
wy bo rów – z wy³¹cze niem pa r tii po li ty cz nych. Ponad to ko mi tet nie mo¿e
przy j mo waæ œro d ków fi nan so wych po chodz¹cych m.in. od: osób fi zy cz nych
nie maj¹cych mie j s ca za mie sz ka nia na te re nie Rze czypo spo li tej Pol skiej,
z wy³¹cze niem oby wa te li pol skich za mie sz ka³ych za gra nic¹; cu dzo zie m ców
maj¹cych mie j s ce za mie sz ka nia na te re nie Rze czypo spo li tej Pol skiej; osób
pra wnych nie maj¹cych sie dzi by na te re nie Rze czypo spo li tej Pol skiej; osób
pra wnych z udzia³em pod mio tów za gra ni cz nych – z wy³¹cze niem spó³ek pu -
bli cz nych; ob cych przed sta wi cielstw dyp loma ty cz nych, urzê dów kon su la r -
nych, mi sji spe cja l nych i or ga ni za cji miê dzyna ro do wych.

W tra kcie mo ni to rin gu nie stwier dzo no bez po œred nie go ³ama nia wy ¿ej wy -
mie nio nych za ka zów i li mi tów. Jed nak w wy ni ku pod jê tych dzia³añ spra w -
dzaj¹cych oka za³o siê, ¿e obo wi¹zuj¹ce prze pi sy s¹ pe³ne luk umo ¿ li wia -
j¹cych do wo l ne ob cho dze nie usta wo wych za ka zów. Zo stan¹ one szcze gó³owo 
omó wio ne w da l szej czê œci tego roz dzia³u.

3.3. Anal iza doch odów i omów ien ie zauw a¿o nych
nie praw id³owoœci

3.3.1. Zbi órki pu bliczne i brak ja wnoœci fi nans owa nia

kam pan ii wy borc zej

Zgod nie z art. 87 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP pe³no mo c nik fi nan so wy
móg³ or ga ni zo waæ zbiór ki pu b li cz ne œro d ków fi nan so wych na cele zwi¹zane
z wy bo ra mi. Dziê ki tej in sty tu cji ko mi te ty wy bo r cze wci¹¿ mog³y wy daæ na
ka m pa niê wy borcz¹ 1 380 000 z³4 z fun du szy po zy ska nych w za sa dzie ano ni -
mo wo, ze sprze da ¿y tak zwa nych ce gie³ek. Jak po wszech nie wia do mo, ce -
gie³ki od lat by³y do sko na³ym ali bi dla po ja wiaj¹cych siê w szta bach wy bo r -
czych wa li zek pie niê dzy nie wia do me go po cho dze nia. Po zmia nach w prze pi -
sach do tycz¹cych fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych, wy bo rów do Pa r la men tu
Euro pe j skie go, wy bo rów do Se j mu i Se na tu oraz wy bo rów sa morz¹do wych,
wy bo ry pre zy den c kie s¹ je dy ny mi, w któ rych na dal do pu sz cza siê tak¹ fo r mê
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„Ce gie³ki? To ta pra lnia je sz cze dzia³a?” – Je rzy Szte li ga (SLD)

(Zli k wi do waæ ce gie³ki, „Rze czpo spo li ta”, 19.04.05).

4 Na pod sta wie art. 87d ust. o wy bo rze Pre zy den ta RP kwo ta wy da t ków ko mi te tu wy bo r -
cze go ze œro d ków po chodz¹cych ze zbió rek pu b li cz nych nie mo¿e prze kra czaæ l0% li mi tu wy -
da t ków ko mi te tu, któ ry zgod nie z roz porz¹dze niem Mi ni stra Fi nan sów z dnia 13.08.2005 r. wy -
no si 13 800 000 z³. 



po zy ski wa nia œro d ków na ka m pa niê wy borcz¹. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy wie lo -
kro t nie zwra ca³ uwa gê na sprze cz noœæ in sty tu cji zbió rek pu b li cz nych z art. 11
ust. 2 Kon sty tu cji. Tym bar dziej ¿e – zda niem eks per tów – prze pis do tycz¹cy
ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych na le ¿y ro zu mieæ sze ro ko i obe j mu -
je on ta k ¿e fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czej.

W dniu 24 cze r w ca 2005 r. Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go i In sty tut Spraw
Pu b li cz nych wyst¹pi³y do zare je stro wa nych przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy -
borcz¹ ko mi te tów wy bo r czych z ape lem o zade kla ro wa nie niewy korzy sty wa -
nia w fi nan so wa niu ka m pa nii tzw. ce gie³ek oraz uja w nie nie oœwia d czeñ
maj¹tko wych kan dy da tów. Otrzy ma no ofi cjaln¹ od po wiedŸ ty l ko od ko mi te tu 
wy bo r cze go Do na lda Tu ska, ¿e nie ko rzy sta on z tej fo r my fi nan so wa nia ka m -
pa nii. Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych do sta r czo nych przez ko mi te ty wy bo r -
cze do PKW wy ka za³a, ¿e zbiór kê pu b liczn¹ pro wa dzi³o tro je kan dy da tów.
Ko mi tet Mar ka Bo ro wskie go ze bra³ w ten spo sób 300 000 z³, W³od zi mie rza
Ci mo sze wi cza – 251 525 z³, a Hen ry ki Bo ch niarz – ca³¹ do zwo lon¹ sumê
1 380 000 z³. Po zy ty w nie na le ¿y oce niæ fakt, ¿e ko mi te ty wy bo r cze obu najpo -
wa¿ nie j szych kan dy da tów – Le cha Ka czy ñ skie go i Do na lda Tu ska – wziê³y
pod uwa gê ar gu men ty ze spo³u mo ni to ruj¹cego i do bro wo l nie zre zy g no wa³y
z orga ni zo wa nia zbió rek pu b li cz nych.

Szcze gó³owe za sa dy prze pro wa dza nia zbió rek pu b li cz nych okre œla usta wa 
z dnia 15 ma r ca 1933 r. o zbiór kach pu b li cz nych. Zgod nie z jej po sta no wie -
niami, zbiór ki mog¹ byæ prze pro wa dza ne ty l ko przez oso by do tego upo wa ¿ -
nio ne przez dany ko mi tet i nie mog¹ one za te czyn no œci otrzy my waæ wy na -
gro dze nia. Zbiór ki po win ny byæ prze pro wa dza ne w fo r mie: do bro wo l nych
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Zbiórki pu bliczne a ca³oœ ciowe do chody kan dyd ata

Zród³o: Spra wo z da nia wy bo r cze ko mi te tów.´



wp³at na sub kon to prze zna czo ne dla gro ma dze nia œro d ków po chodz¹cych ze
zbió rek pu b li cz nych, zbió rek pie niê dzy do pu szek kwe sta r skich oraz skar bon
sta cjo na r nych, umie sz cza nych w obie ktach, za zgod¹ ich w³aœci cie li lub u¿yt -
ko w ni ków, oraz sprze da ¿y ce gie³ek wa r to œcio wych. Ponad to, œro d ki fi nan so -
we ze bra ne do pu szek i skar bon oraz po chodz¹ce ze sprze da ¿y ce gie³ek po -
win ny byæ wp³aco ne na od po wied nie sub kon to dla gro ma dze nia tych œro d -
ków. Do ku men ta cjê do tycz¹c¹ prze bie gu zbiór ki pu b li cz nej na le ¿y pro wa dziæ 
w fo r mie re je stru, za wie raj¹cego na stê puj¹ce in fo r ma cje: 1) komu, kie dy i ja -
kie pu sz ki kwe sta r skie, skar bo ny sta cjo na r ne i ce gie³ki wa r to œcio we zo sta³y
wy da ne, 2) kie dy prze pro wa dzo na zbiór ka zo sta³a za ko ñ czo na, 3) sumê ze bra -
nych œro d ków pie niê ¿ nych5. Dane te musz¹ byæ po twier dzo ne pod pi sa mi
osób, któ re zbiór kê prze pro wa dza³y i któ re ode bra³y ze bra ne pie ni¹dze. Pe³no -
mo c nik fi nan so wy ko mi te tu wy bo r cze go zo sta³ ta k ¿e zo bo wi¹zany do prze -
cho wy wa nia do ku men tów zwi¹za nych ze zbiórk¹ pu b liczn¹ przez okres
12 mie siê cy od dnia wy bo rów.

Ana li za spra wo z dañ ko mi te tów wy bo r czych, któ re ko rzy sta³y ze zbiór ki
pu b li cz nej wy ka za³a, ¿e:

Ko mi tet wy bo r czy W. Ci mo sze wi cza jako je dy ny przed sta wi³ dok³adne
i wy cze r puj¹ce spra wo z da nie ze sprze da ¿y ce gie³ek, ale i on do pu œci³ siê ki l ku
uchy bieñ:
l Ko mi tet ten za war³ 4 umo wy o dzie³o z oso ba mi fi zy cz ny mi na ³¹czn¹ kwo -

tê 2100 z³, w któ rych wy ko na w ca zo bo wi¹zuje siê m.in. do „roz pro wa dze -
nia ce gie³ek do grup œro do wi sko wych”. Sta no wi to z³ama nie art. 7 ust. 2
usta wy o zbiór kach pu b li cz nych, za ka zuj¹cego otrzy my wa nia wy na gro -
dze nia przez oso by prze pro wa dzaj¹ce zbiór kê pu b liczn¹.

l Czêœæ wp³at od osób pro wadz¹cych sprze da¿ ce gie³ek tra fia³a bez po œred -
nio na kon to Ko mi te tu Wy bo r cze go prze zna czo ne dla po zo sta³ych wp³at,
za miast na wy dzie lo ny ra chu nek dla wp³at od ano ni mo wych da r czy ñ -
ców6.

l Ko mi tet roz li czy³ siê ze zbiór ki pu b li cz nej prze pro wa dzo nej w Wa r sza wie
do pie ro 28 grud nia 2005. Tak pó Ÿ ny te r min roz li cze nia móg³ wy ni kaæ ze
s³abej dys cy p li ny fi nan so wej stru ktur lo ka l nych ko mi te tu, b¹dŸ z ce lo we go 
opó Ÿ nie nia roz li cze nia z za mia rem ukry cia in nych da ro wizn pod po sta ci¹
przy cho dów z ce gie³ek. Na le ¿y do daæ, ¿e suma uzy ska na ze zbiór ki pu b li -
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5  Za sa dy doku men to wa nia zbió rek pu b li cz nych wy ni kaj¹ z roz porz¹dze nia Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 6 li sto pa da 2003 r. w spra wie spo so bów prze pro -
wa dza nia zbió rek pu b li cz nych oraz za kre su kon tro li nad tymi zbiór ka mi (Dz.U. nr 199, poz.
1947 ze zm.).

6 Nie pra wid³owe wp³aty ze zbió rek pu b li cz nych do ty czy³y na stê puj¹cych po zy cji:
21.09.05, Wa r sza wa, 2 500 z³; 22.09.05, 195 z³; 29.09.05 Wo je wó dz ki Sztab Wy bo r czy Po znañ,
1690 z³; 24.11.05, Wa r sza wa, 15 000 z³; 15.12.05, By tom, 10 700 z³; 16.12.05, By tom, 13 400 z³;
20.12.05, By tom; 14 700 z³; 20.12.05, By tom, 11 200 z³; 21.12.05, Wa r sza wa, 5000 z³.



cz nej w Wa r sza wie by³a za ra zem naj wiêksz¹ kwot¹ ujêt¹ w spra wo z da niu
wy bo r czym ko mi te tu.

Je œli cho dzi o po zo sta³e dwa ko mi te ty, któ re sko rzy sta³y z mo ¿ li wo œci uzys -
ka nia przy cho dów ze sprze da ¿y ce gie³ek, to na le ¿y prze de wszy stkim stwier -
dziæ, ¿e ich spra wo z da nia by³y bar dzo skro m ne, i nie po da wa³y dok³ad nych in -
fo r ma cji – gdzie, kto i ile ce gie³ek sprze da³.
l Ko mi tet wy bo r czy Hen ry ki Bo ch niarz osi¹gn¹³ nie wia ry godn¹ sku te cz -

noœæ w sprze da ¿y ce gie³ek. Sprze da no ich dok³ad nie na tak¹ kwo tê, jaka
sta no wi³a li mit – 1 380 000 z³. Wa r to do daæ, ¿e pod czas roz mów przed sta -
wi cie li ze spo³u mo ni to ruj¹cego z pe³no moc ni ka mi fi nan so wy mi in nych
ko mi te tów wy bo r czych pad³o stwier dze nie, ¿e „ce gie³ki nie id¹”. Zgod nie
ze spra wo z da niem wy bo r czym ko mi te tu Hen ry ki Bo ch niarz do sprze da ¿y
ce gie³ek upo wa ¿ nio no ty l ko dwie oso by. Po uzy ska niu upo wa ¿ nie nia jed -
na z tych osób (za stê pca dy re kto ra ge ne ral ne go Pol skiej Kon fe de ra cji Pra -
co da w ców Pry wa t nych „Le wia tan”) sama so bie wy sta wi³a zgo dê na pro -
wa dze nie zbiór ki w sie dzi bie PKPP „Le wia tan” przy uli cy Klo no wej 6
w Wa r sza wie. Ce gie³ki na sumê 1 380 000 z³ zo sta³y roz pro wa dzo ne
w ci¹gu za le d wie 6 dni przez dwie oso by, do tego – jak wy ni ka ze spra wo z -
da nia – w sie dzi bie szta bu wy bo r cze go. Ty l ko w dniu 19 li pca 2005 roz pro -
wa dzo no ce gie³ki na ³¹czn¹ sumê 550 000 z³. W dniach 20–22 li pca 2005
zbiór ka na te re nie szta bu przy nios³a ko le j ne 600 000 z³. Ce gie³ki s¹ prze -
zna czo ne dla osób chc¹cych wp³aciæ dro b ne sumy. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e
je œli ktoœ chce wp³aciæ wiê cej n¿ 1698 z³, musi to zro biæ prze le wem lub
kart¹. Trud no so bie wy ob ra ziæ t³umy ob le gaj¹ce sztab wy bo r czy, by
w dniach od 19 do 22 li pca 2005 r. wy ku piæ ce gie³ki za 100 czy na wet
500 z³.

l Ko mi tet wy bo r czy Mar ka Bo ro wskie go roz pro wa dzi³ ce gie³ki za sumê
dok³ad nie 300 000 z³. W spra wo z da niu wy mie nio na jest ty l ko jed na oso ba
pro wadz¹ca sprze da¿. Wœród da r czy ñ ców ko mi te tu naj wiêksz¹ popu la r no -
œci¹ cie szy³y siê naj wy ¿sze no mi na³y ce gie³ek (1000 z³), któ rych sprze da no 
³¹cz nie za 250 000 z³. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy stwier dzi³ rów nie¿, ¿e ko mi tet
Mar ka Bo ro wskie go wy dru ko wa³ ce gie³ki na ³¹czn¹ kwo tê 2 100 000 z³,
a wol no mu by³o ich sprze daæ je dy nie za 1 380 000 z³.

In sty tu cja zbiór ki pu b li cz nej zo sta³a powo³ana w celu u³atwie nia ko mi te -
tom wy bo r czym po zy ski wa nia du ¿ej ilo œci dro b nych da ro wizn w tra kcie
spo t kañ wy bo r czych, fe sty nów itp. Nie ste ty, do œwia d cze nia po prze dnich ka -
m pa nii, jak i wy bo rów 2005 r. po twier dzaj¹, ¿e in sty tu cja ta mo¿e s³u¿yæ ko -
mi te tom wy bo r czym do ukry wa nia du ¿ych da ro wizn z ano ni mo wych Ÿró de³.

Na le ¿y tu wspo mnieæ o je sz cze jed nym aspe kcie sprze da ¿y ce gie³ek – mo -
¿ li wo œci de fra u da cji pie niê dzy uzy ska nych ze zbió rek. Ce gie³ki nie musz¹ byæ 
do ku men tem œcis³ego za ra cho wa nia, a wiêc PKW nie ma ¿ad nej mo ¿ li wo œci
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skon tro lo wa nia, czy ko mi tet wy bo r czy wy dru ko wa³ i sprze da³ 1380 ce gie³ek
po 1000 z³ czy mo¿e 3000 ce gie³ek o tym sa mym no mi na le. Ponad to, ano ni -
mo wy da r czy ñ ca nie ma ¿ad nej pe w no œci, czy pie ni¹dze wp³aca ne prze zeñ na
rzecz ko mi te tu wy bo r cze go jego kan dy da ta rze czy wi œcie tra fiaj¹ na kon to
tego ko mi te tu, czy do kie sze ni kwe sta rza. Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego
in sty tu cja zbiór ki pu b li cz nej jest na tyle ko ru pcjo gen na, ¿e je dy nym
rozs¹dnym wyj œciem jest jej ca³ko wi ta li k wi da cja.

3.3.2. Da row izny rze czowe

Zgod nie z art. 86 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP ko mi tet wy bo r czy mo¿e
przyj¹æ wa r to œci nie pie niê ¿ ne (da ro wi z nê rze czow¹ oraz w fo r mie us³ugi) od
tych sa mych pod mio tów, od któ rych mo¿e przy j mo waæ œro d ki fi nan so we.
Ponad to, wszy stkie za ka zy do tycz¹ce Ÿró de³ fi nan so wa nia od nosz¹ siê od po -
wie d nio do wa r to œci nie pie niê ¿ nych. Ist nie je jed nak po wa ¿ na luka w obo -
wi¹zuj¹cych re gu la cjach. Art. 85 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP nie sta no -
wi wprost, ¿e li mi ty wp³at od osób fi zy cz nych i osób pra wnych maj¹ za sto so -
wa nie do przy j mo wa nych wa r to œci nie pie niê ¿ nych. Oz na cza to, ¿e teo re ty cz -
nie jed na oso ba fi zy cz na mog³aby po da ro waæ ko mi te to wi wy bo r cze mu nie ru -
cho moœæ o wa r to œci 13 800 000 z³, któr¹ ko mi tet na stê p nie by sprze da³, a œro d -
ki wy ko rzy sta³ do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej.

Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych wy ka za³a, ¿e pra wie ¿a den z kan dy da tów 
nie uja w nia³ da ro wizn rze czo wych. Jed nym z po wo dów ta kie go sta nu rze czy
mo¿e byæ fakt, ¿e zgod nie z art. 85 ust. 8 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP po -
zy ska ne da ro wi z ny nie pie niê ¿ ne na le ¿y do li czyæ do wy da t ków ko mi te tu wy -
bo r cze go. Tak wiêc ko mi te ty wy bo r cze nie by³y zain tere so wa ne uja w nia niem
wszy stkich da ro wizn rze czo wych. Je dy nym ko mi te tem, któ ry w spra wo z da -
niu wy ka za³ ten typ da ro wizn by³ ko mi tet Do na lda Tu ska. Otrzy ma³ on da ro -
wi z nê w wy so ko œci 6500 z³ od agen cji re kla mo wej ARRS EFFECTICA Sp.
z o.o. z Wroc³awia, po le gaj¹c¹ na prze ka za niu praw au to rskich do ma te ria³ów
wy bo r czych7.

Mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e inne ko mi te ty wy bo r cze ta k ¿e otrzy my wa³y da ro wi z -
ny rze czo we, ale ich pe³no mo c ni cy nie uja w ni li ich, wy chodz¹c z za³o¿e nia, ¿e
Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza i tak nie ma mo ¿ li wo œci zwe ryfi ko wa nia tego.

Jed no z ogra ni czeñ zwi¹za nych z da ro wiz na mi rze czo wy mi po le ga na tym,
¿e zgod nie z in ter pre tacj¹ PKW prze ka zy wa nie wa r to œci nie pie niê ¿ nych nie
mo¿e do ty czyæ fi nan so wa nia za ku pu to wa rów lub us³ug s³u¿¹cych pro wa dze niu 
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7 Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e fi r ma ta na le ¿y do pani Ka li ny Sche ty ny, ¿ony se kre ta rza ge ne ral ne -
go PO Grze go rza Sche ty ny. Ce za ry £azre wicz w ar ty ku le Pra nie w ur nie, „Prze krój”, 6.04.06,
uja w ni³, ¿e „a mniej wiê cej w tym sa mym cza sie, gdy spó³ka Ef fe c ti ca prze ka zy wa³a da ro wi z nê
na rzecz Tu ska, ko mi tet wy bo r czy Pla t fo r my zle ci³ ju¿ odp³at nie tej sa mej fi r mie (za 60 tys. z³)
przy go to wa nie ka m pa nii wy bo r czej Grze go rza Sche ty ny”.



ka m pa nii wy bo r czej. Tak wiêc da ro wi z na w po sta ci op³ace nia po wie rz ch ni re -
kla mo wej na bil l bo ar dach czy te¿ op³ace nia dru ku ulo tek wy bo r czych nie mo¿e
byæ tra kto wa na jako pra w nie do zwo lo ne œwia d cze nie wa r to œci nie pie niê ¿ nych.
Do ze spo³u mo ni to ruj¹cego do tar³y in fo r ma cje, ¿e ko mi tet wy bo r czy Do na lda
Tu ska umie sz cza pla ka ty na po wie rz ch niach „od stê po wa nych” przez fi r my,
któ re zre zy g no wa³y z w³as nych ka m pa nii re kla mo wych. Po nie wa¿ za cho dzi³a
oba wa, ¿e te „da ro wi z ny” nie znajd¹ siê w ¿ad nych spra wo z da niach fi nan so -
wych, ze spó³ wy bra³ lo so wo z 1000 bil l bo ar dów, szcze gó³owo opi sa nych przez
lo ka l nych wspó³pra co w ni ków z ca³ej Pol ski, oko³o 100 bil l bo ar dów ró ¿ nych
kan dy da tów. Na stê p nie po pro szo no w³aœci cie li po wie rz ch ni re kla mo wych o in -
fo r ma cjê, kto je wy ku pi³ we wska za nym mie j s cu i okre sie. W dniu 26 wrze œ nia
2005 r. wys³ano li sty do Art Mar ke ting Syn di ca te S.A., Cle ar Chan nel Po land,
Ströer Pol ska i News Ou t do or Po land. Ofi cjaln¹ od po wiedŸ przys³a³ wy³¹cz nie
pan Adam Tka czyk – Wi ce pre zes Zarz¹du Ströer Pol ska, któ ry od mó wi³ po da -
nia jaki ch ko l wiek da nych, zas³aniaj¹c siê ta je mnic¹ han d low¹. Ze spó³ mo ni to -
ruj¹cy nie by³ wiêc w sta nie spra w dziæ, kto p³aci³ za kon kre t ne bil l bo ar dy ani
uzy skaæ do wo dów po twier dzaj¹cych te pog³oski.

Po prze anali zo wa niu spra wo z dañ wy bo r czych stwier dzi li œmy, ¿e ko mi tet
Do na lda Tu ska przed sta wi³ naj wy ¿sze ra chun ki za eks po zy cjê pla ka tów i bil l -
bo ar dów – na sumê ponad 7 200 000 z³ (dla po rów na nia ko mi tet Le cha Ka czyñ -
skie go wyda³ na ten cel nie co ponad 5 000 000 z³). Nie uzy ska li œmy wiêc do -
wo dów po twier dzaj¹cych wcze œ nie j sze po dej rze nia. Gdy by fi r my sprze daj¹ce 
po wie rz ch nie re kla mo we ze ch cia³y od po wie dzieæ na na sze py ta nie – do ty -
czy³o ono prze cie¿ nie za mó wie nia po chodz¹cego od fi r my pry wa t nej, ale in -
sty tu cji o cha ra kte rze pu b li cz nym, jak¹ jest ko mi tet wy bo r czy – mo ¿ na by³oby 
stwier dziæ, czy za³¹czo ne do spra wo z da nia wy bo r cze go ra chun ki obe j mo wa³y 
wszy stkie ko szty, czy te¿ nie.

3.3.3. Fi nans owa nie kam pan ii przez osoby fi zyczne
– ogran icz ona skute czn oœæ limit ów darowizn

G³ówny pro blem zwi¹zany z du ¿y mi da ro wiz na mi pozy ski wa ny mi od osób fi -
zy cz nych i pra wnych do ty czy rze czy wi s tych mo ty wów, ja ki mi kie ruj¹ siê da r -
czy ñ cy. Na wet le ga l nie prze ka za ne da ro wi z ny mog¹ mieæ ko ru pcy j ny cel, je -
œli opi nia pu b li cz na nie jest poin for mo wa na o pra wdzi wych powi¹za niach po -
miê dzy da r czyñc¹ a przy j muj¹cym je po li ty kiem. Ana li zuj¹c mo ¿ li we mo ty -
wy fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych, zna ny bry ty j ski po li to log Mi cha el Pinto -
-Du s chin sky wska za³ na za le ¿ noœæ miê dzy ro dza jem da r czy ñ cy a ewen tu a l -
nym mo ty wem wspie ra nia kon kre t nych ugru po wañ8.
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Rodzaj darczyñcy

MOTYW

Ideologia

Awans
spo³eczny,
zaszczyty,
stanowiska

Specjalne
przywileje, 
kontrakty

Zmiana
polityki rz¹du,

korzystne
rozwi¹zania
legislacyjne

Ogólne
korzyœci

z posiadania
przychylnego 

rz¹du

Tzw. „ma³y”, indy -
widu a l ny da r czy ñ ca

TAK

Tzw. „du¿y”, indy -
widu a l ny da r czy ñ ca

TAK TAK TAK

Przed siê bio r stwo b¹dŸ
zwi¹zek za wo do wy

TAK TAK TAK

Or ga ni za cje zrze szaj¹ce 
np. przed siê bio r ców

TAK TAK

Z pun ktu wi dze nia rze te l no œci i ucz ci wo œci ¿y cia pub li cz ne go naj bar dziej
wska za nym spo so bem fi nan so wa nia dzia³al no œci po li ty cz nej jest przy j mo wa -
nie dro b nych wp³at od zna cz nej ilo œci osób fi zy cz nych (np. cz³on ków b¹dŸ
sym pa ty ków) wspie raj¹cych po szcze gó l ne pa r tie lub kan dy da tów. Pra kty ka
wy bo rów prze pro wa dza nych w wie lu kra jach prze chodz¹cych trans fo r ma cjê
ustro jow¹ po ka za³a, ¿e za le ¿ no œci po miê dzy de cy zja mi poli ty cz ny mi a da ro -
wiz na mi na rzecz ka m pa nii wy bo r czych czê sto mia³y cha ra kter ko ru pcy j ny9.
Naj bar dziej ty po we ro dza je de cy zji po li ty cz nych, po dej mo wa nych przez po li -
ty ków w za mian za znacz¹ce da ro wi z ny, obe j muj¹:
l udzie la nie za mó wieñ pu b li cz nych,
l przy zna wa nie li cen cji i kon ce sji fi r mom lub oso bom pry wa t nym,
l sprze da¿ maj¹tku pa ñ stwo we go (np. w ra mach pry wa ty za cji lub sprze da ¿y

nie ru cho mo œci),
l przy zna wa nie sub sy diów pa ñ stwo wych i in nych fun du szy pu b li cz nych fi r -

mom lub oso bom pry wa t nym,
l przy zna wa nie gwa ran cji pa ñ stwo wych fi r mom lub oso bom pry wa t nym po -

trze b nych do uzy ska nia po ¿y czek,
l wy da wa nie de cy zji o umo rze niu za leg³oœci po da t ko wych.

Jed nym ze spo so bów na ogra ni cze nie tych pato lo gi cz nych za le ¿ no œci jest
wpro wa dza nie za ka zu ano ni mo wych da ro wizn, li mi tów wp³at od osób fi zy cz -
nych, ogra ni cze nia wp³at go tów ko wych oraz za ka zu fi nan so wa nia pa r tii i kam -
pa nii wy bo r czych przez oso by pra w ne.

Wspó³pra ca po miê dzy do na to ra mi a kan dy da ta mi, po li ty ka mi lub pa r tia mi
poli ty cz ny mi nie jest wy da rze niem jed no ra zo wym. Na ogó³ s¹ to z³o¿o ne,
d³ugo trwa³e uk³ady, w któ rych ko ru pcy j ne wy mia ny zna cz nie wy kra czaj¹
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poza czas ka m pa nii wy bo r czej. Mo ni to ring pro wa dzo ny przez or ga ni za cje po -
zarz¹dowe (szcze gó l nie w Sta nach Zjed no czo nych), po le gaj¹cy na ba da niu
du ¿ych da ro wizn i ob se r wa cji de cy zji po li ty cz nych w celu uja w nie nia mo ¿ li -
wych powi¹zañ miê dzy nimi, trwa nie mal nie prze rwa nie10. Ze wzglê du na to,
jak bar dzo roz³o¿o ne w cza sie mog¹ byæ sku t ki zo bo wi¹zañ pod jê tych w wy -
ni ku przy jê cia znacz¹cych da ro wizn, ca³oœcio we moni to ro wa nie do cho dów
jest pro ce sem zna cz nie d³u¿ szym ni¿ 2–3 mie si¹ce ka m pa nii wy bo r czej i pe³ne 
ich opi sa nie wy kra cza poza ramy tego pro je ktu.

Ana li zuj¹c spra wo z da nia wy bo r cze kan dy da tów, ze spó³ mo ni to ruj¹cy zwró -
ci³ uwa gê na nie któ re, opi sa ne po ni ¿ej da ro wi z ny od indy widu a l nych da r czy ñ -
ców. W nie któ rych wy pa d kach w¹tpli wo œci ze spo³u mo ni to ruj¹cego przy -
bra³y fo r mê za strze ¿eñ z³o¿o nych do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

Spra wo z da nie ko mi te tu wy bo r cze go W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza za wie ra
imienn¹ li stê wp³at od 54 osób, opie waj¹cych na ró ¿ ne sumy, co mo¿e wska zy -
waæ, ¿e wp³aty by³y prze ja wem au ten tycz ne go po pa r cia tych osób dla kan dy da ta.
Wœród nich wy ró ¿ nia³a siê jed nak gru pa 19 osób, któ re do ko na³y wp³aty w tej sa -
mej wy so ko œci, tj. 6000 z³. O 16 z tych osób ze spó³ mo ni to ruj¹cy uzy ska³ in fo r -
ma cjê, ¿e s¹ lub by³y pra cow ni ka mi przed siê biorstw wchodz¹cych w sk³ad
KGHM Pol ska MiedŸ SA, po do b nie jak pan Sta nis³aw Spe czik, któ ry wp³aci³
kwo tê 12 000 z³. W wy pa d ku trzech osób nie uda³o siê po twier dziæ in fo r ma cji
o bez po œred nim powi¹za niu ze spó³k¹11. Suma wp³at osób powi¹za nych z KGHM 
to 96 000 z³, a wiêc 53% wszy stkich wp³ywów od osób fi zy cz nych. Fakt, ¿e wszy -
stkie te oso by prze ka za³y dok³ad nie tak¹ sam¹ sumê, na su wa³ sko ja rze nia z wy da -
rze nia mi z po prze dnich ka m pa nii, kie dy to dzien ni ka rze uja w ni li, ¿e pra co w ni cy
jed nej z in sty tu cji otrzy ma li pre mie, któ re na stê p nie wp³aci li na kon to wska za ne -
go ko mi te tu wy bo r cze go. W zwi¹zku z tym spo strze ¿e niem ze spó³ mo ni to ruj¹cy
zwró ci³ siê do PKW, jak rów nie¿ do zarz¹du KGHM Pol ska MiedŸ SA (list z dnia
09.03.06) z proœb¹ o spra w dze nie, czy mog³o dojœæ do po œred nie go fi nan so wa nia
ko mi te tu wy bo r cze go przez przed siêbio r stwo z udzia³em Skar bu Pa ñ stwa. Do
mo men tu za ko ñ cze nia prac nad ra po r tem (20.04.06) nie otrzy ma li œmy ¿ad nej
od po wie dzi od zarz¹du KGHM.
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10  Naj le p szym przyk³adem ta kiej or ga ni za cji jest nie za le ¿ ny, po zarz¹dowy Cen ter for Re -
spon si ve Po li tics. Jest to ame ry ka ñ ska or ga ni za cja ba daj¹ca powi¹za nia po miê dzy pie niê dz mi
a po li tyk¹ i ich wp³ywem na wy bo ry. Zob. www.open se c rets.org

11  Do ty czy to na stê puj¹cych da r czy ñ ców: Ja cek So bo t ka – 6000 z³, Bo ¿e na Bo ber –
6000 z³, Wies³awa Bar ba ra Wre m bel – 6000 z³.



Li sta osób zwi¹za nych z KGHM Pol ska MiedŸ SA, któ re do ko na³y

wp³aty na rzecz KW W. Ci mo sze wi cza:

Piotr Ro ma no wicz – 6000 z³, obe c ny dy re ktor na cze l ny Huty Mie dzi
G³ogów
Wac³aw G¹sior – 6000 z³, prze wod nicz¹cy Sto wa rzy sze nia In ¿y nie rów
i Te ch ni ków Prze mys³u Hu t ni cze go w Hu cie Mie dzi Le g ni ca
Bo gus³aw Szy sz ka – 6000 z³, dy re ktor na cze l ny Biu ra Zarz¹du KGHM Pol -
ska MiedŸ SA 
Wies³aw Bi li ñ ski – 6000 z³, dy re ktor te ch ni cz ny Huty Mie dzi G³ogów
Jan Ta ra ci ñ ski – 6000 z³, za stê pca dy re kto ra Huty Mie dzi G³ogów
Sta nis³aw Ja sak – 6000 z³, dy re ktor ds. eko no mi cz nych Huty Mie dzi Le g ni ca

Grze gorz i Anna Szwan cy be ro wie – 6000 z³, G. Szwan cy ber – dy re ktor na -
cze l ny Huty Mie dzi Le g ni ca

Se we ryn Plu ci ñ ski – 6000 z³, dy re ktor na cze l ny Huty Mie dzi G³ogów w la -
tach 1999–2002, obe c nie za stê pca dyr. ds. te ch ni cz nych ta m ¿e

Ro man Ur ba no wicz – 6000 z³, dy re ktor pro du kcji Huty G³ogów

Ja nusz Sta szak – 6000 z³, dy re ktor ds. mode r ni za cji Huty Mie dzi G³ogów

Ma rek Szy niec – 6000 z³, dy re ktor na cze l ny Huty Mie dzi Ce dy nia

Piotr Hu ñ czak – 6000 z³, za stê pca dy re kto ra Huty Mie dzi w Or sku (Ce dy nia)

Jan Gar ba cze wski – 6000 z³, fi zyk, au tor prac zwi¹za nych z pro ce sem tech -
nolo gi cz nym w KGHM, m.in. Wy bra ne aspe kty roz wo ju te ch no lo gii pro du k -

cji kwa su siar ko we go w KGHM

Ro man Kap³an – 6000 z³, pra co w nik Huty Mie dzi Ce dy nia

An drzej Wa si le wski – 6000 z³, dy re ktor Zak³adu Wzbo ga ca nia Rud
w KGHM 

Ma rian Zio mek (w spra wo z da niu fi gu ru je jako Ma ria Zio mek) – 6000 z³, pra -
co w nik Zak³adu Wzbo ga ca nia Rud w KGHM, fun k cja nie zna na

Spra wo z da nie ko mi te tu wy bo r cze go An drze ja Lep pe ra za wie ra li stê 19
wp³at od osób indy widu a l nych. Pra wie wszy s cy da r czy ñ cy to pos³owie lub
kan dy da ci na pos³ów Sa mo ob ro ny z ro dzi na mi. W tym wy pa d ku wy ra Ÿ nie
wi daæ, jak istotn¹ rolê dla Sa mo ob ro ny od gry waj¹ da ro wi z ny od parla men ta -
rzy stów (choæ po do b ne przy pa d ki wp³at od kan dy da tów na pos³ów mo ¿ na
te¿ spo t kaæ w spra wo z da niach in nych szta bów). Przyk³ad ten po twier dza
tezê, ¿e parla men ta rzy œci wie lu pa r tii s¹ g³ów nym za ple czem finan sowe -
go wspar cia ka m pa nii swo ich li de rów. Jest to ta k ¿e przyk³ad na to, jak ewo -
lu o wa³a in sty tu cja op³at za mie j s ca na li stach wy bo r czych i tzw. „po da t ków”
pa r ty j nych.

Do chody ko mit etów wy borc zych 33



Klub Par la men tar ny czy li sta da r czy ñ ców An drze ja Lep pe ra?

Ja nusz Ma ksy miuk (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 1690 z³
El ¿ bie ta Ma ksy miuk (kan dy da t ka Sa mo ob ro ny do Se na tu)
– 12 000 z³ + Maja Ma ksy miuk – 1690 z³
Da g ma ra Ma ksy miuk - Król (cz³onek Sa mo ob ro ny) 1620 z³
Czes³aw Li twin (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³
Jó zef Stê p ko wski (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³
Ge no we fa Wi œ nio wska (obe c nie pos³anka Sa mo ob ro ny) – 5000 z³ 
El ¿ bie ta Wi œ nio wska (obe c nie pos³anka Sa mo ob ro ny) – 2500 z³
An drzej Ru ci ñ ski (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 10 000 z³ 
Je rzy ¯ysz kie wicz (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³
Ali na Gut (pos³anka Sa mo ob ro ny i kan dy da t ka Sa mo ob ro ny do Krajo wej
Rady S¹do wni c twa) – 5000 z³
Kry sty na Mo ric (¿ona pos³a Sa mo ob ro ny) – 5000 z³ 
Wo j ciech Ro ma niuk (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³ 
Wa l de mar Sta ro sta (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³
Hen ryk M³yna r czyk (obe c nie pose³ Sa mo ob ro ny) – 5000 z³

Ko mi tet wy bo r czy Hen ry ki Bo ch niarz przyj¹³ 245 wp³at od osób fi zy cz -
nych o ³¹cznej wa r to œci 2 832 595 z³. Wiê kszoœæ z nich opie wa³a na ma ksy -
maln¹, do zwo lon¹ kwo tê da ro wi z ny (tj. 12 735 z³). Na li œcie da r czy ñ ców ko mi -
te tu jest wie lu cz³on ków i pra co w ni ków Pol skiej Kon fe de ra cji Przed siê bio r -
ców Pry wa t nych „Le wia tan”, jak rów nie¿ cz³on ków obe cnej pa r tii de mo kra -
ci.pl i ro dzi na kan dy da t ki. Spon so rów ko mi te tu wy bo r cze go Hen ry ki Bo ch -
niarz ce cho wa³o ta k ¿e to, ¿e w wie lu wy pa d kach de cy zje o wspa r ciu kan dy dat ki 
by³y po dej mo wa ne przez da r czy ñ ców ro dzin nie i so li da r nie. W wie lu wy pa d -
kach ca³e wielo poko le nio we ro dzi ny do ko ny wa³y ma ksy ma l nych da ro wizn na 
rzecz ko mi te tu wy bo r cze go (m.in. ro dzi ny Ku l czy c kich i Za rê bów do ko na³y
³¹cz nie da ro wizn w wy so ko œci 50 000 z³, a ro dzi na Pi la wskich – 50 100 z³). Na 
tych przyk³adach wi daæ ogra ni czon¹ sku te cz noœæ usta le nia li mi tu wp³aty od
indy widu al ne go da r czy ñ cy – wy sta r czy bo wiem, aby da ro wi z ny wp³aci³a
3–4-o so bo wa ro dzi na, ka ¿ dy po 12 735 z³. Ta kich ro dzin nych wp³at na kon to
kan dy da t ki by³o szcze gó l nie du¿o.

Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych ko mi te tów (m.in. ko mi te tu Mar ka Bo row -
skie go) po ka za³a ta k ¿e, ¿e w wy ka zach da r czy ñ ców indy widu a l nych wiê kszo -
œci kan dy da tów bra ku je klu czo wych da nych (nie zbêd nych do we ry fi ka cji
osób fi zy cz nych), np. ad re su.

Jed nym ze spo so bów ogra ni cze nia ko ru pcy j nych powi¹zañ po miê dzy gru -
pa mi na ci sku a po li tyk¹ jest ogra ni cze nie roli du ¿ych da r czy ñ ców po przez
wpro wa dze nie li mi tu da ro wizn. W tym kie run ku posz³a m.in. no we li za cja
usta wy o pa r tiach po li ty cz nych i usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP. Nie ste ty,
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brak syn chro ni za cji po miê dzy ró ¿ ny mi akta mi re gu luj¹cymi tê sam¹ ma te riê,
oraz na³o¿e nie siê w 2005 r. te r mi nów dwóch ka m pa nii wy bo r czych – par la -
men tar nej oraz pre zy den c kiej – do pro wa dzi³o do sy tu a cji, w któ rej prze pi sy
po zwa laj¹ na jed no cze s ne do ko ny wa nie wp³at przez tê sam¹ oso bê fi zyczn¹ na 
ra chu nek bie¿¹cy pa r tii (15-kro t noœæ mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê –
12 735 z³), na Fun dusz Wy bo r czy (do zwo lo ny li mit wp³at na Fun dusz Wy bo r -
czy wy no si 21 225 z³ – art. 36a ust. 2 usta wy o pa r tiach), a ta k ¿e bez po œred nio
na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go (15-kro t noœæ mi ni mal ne go wy na gro dze nia za
pra cê – 12 735 z³). W ta kim przy pa d ku ma ksy ma l ny li mit wp³at od jed nej oso -
by fi zy cz nej wy no si 46 695 z³. W po rów na niu z li mi ta mi w in nych sy ste mach
demo kra ty cz nych jest to bar dzo wy so ki li mit, któ ry u³atwia po zy ski wa nie
„du ¿ych” da ro wizn, czy nio nych cza sem z w¹tpli wych mo ty wów.

3.3.4. Nie praw id³owe wspó³fi nans owa nie kam pan ii
pre zyd encki ej i wyb orów par lam enta rnych

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy ze bra³ wie le do wo dów na to, ¿e wy bo ry pre zy den c kie
by³y nie pra wid³owo wspó³fi nan so wa ne przez pa r tie po li ty cz ne, a ta k ¿e przez
ko mi te ty wy bo r cze bior¹ce udzia³ w wy bo rach do Se j mu i Se na tu, co jest za -
bro nio ne12. Zgod nie z ustaw¹ o wy bo rze Pre zy den ta RP pa r tie mog¹ bez ogra -
ni czeñ fi nan so waæ pre zy denck¹ ka m pa niê wy borcz¹ – jest to po wa ¿ ne uprzy -
wile jo wa nie. Za rów no prze pi sy usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, jak i usta wy
o wy bo rze Pre zy den ta nie prze wi duj¹ in nej mo ¿ li wo œci wspa r cia fi nan so we go 
przez pa r tiê po li tyczn¹, jak ty l ko prze ka za nie ko mi te to wi œro d ków z Fun du szu 
Wy borczego na kon to ko mit etu.

Sta no wi sko

Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej z dnia 1 sie r p nia 2005 r.

(…) agi ta cja wy bo r cza nie mo¿e byæ pro wa dzo na w spo sób zmie rzaj¹cy do
ob cho dze nia pra wa przez np. za mie sz cze nie w ma te ria le wy bo r czym tre œci
in nych, ani ¿e li bez po œred nio zwi¹za nych z kan dy do wa niem oso by lub gru py
osób na okre œlo ny urz¹d.
(…) wy³¹cznoœæ na pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej po sia daj¹ w³aœci we dla 
da nych wy bo rów ko mi te ty wy bo r cze. Oz na cza to, i¿ ka ¿ dy ma te ria³ wy bo r -
czy, nie za le ¿ nie od fo r my, spo so bu i mie j s ca jego pre zen ta cji, musi byæ oz na -
czo ny nazw¹ ko mi te tu wy bo r cze go, utwo rzo ne go w celu udzia³u w da nych
wy bo rach. Nie dopu sz czal ne jest wiêc, jak siê zda rza, umie sz cze nie na ma te -
ria le wy bo r czym (og³osze niu pra so wym, pla ka cie, bil l bo ar dzie, itp.) je dy nie
np. na zwy pa r tii po li ty cz nej pro muj¹cej da ne go kan dy da ta.
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Ta k ¿e ar ty ku³ 112 Or dy na cji wy bo r czej do Se j mu i do Se na tu za bra nia
prze ka zy wa nia œro d ków fi nan so wych i wa r to œci nie pie niê ¿ nych przez je den
ko mi tet wy bo r czy na rzecz in ne go ko mi te tu wy bo r cze go. Ten sam za kaz sta -
no wi art. 87a (1) usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP. Na ru sze nie tego za ka zu
jest wy kro cze niem za gro ¿o nym kar¹ grzy w ny. Przed sta wio ne w Ane ksie 3
przyk³ady ³¹cze nia i wspó³fi nan so wa nia ka m pa nii par la men tar nej z pre zy -
denck¹ wska zuj¹ na dzie si¹tki przy pa d ków prze ka zy wa nia fun du szy i da ro -
wizn rze czo wych po miê dzy ko mi te ta mi bior¹cymi udzia³ w wy bo rach do Se j -
mu i do Se na tu i tymi, któ re bra³y udzia³ w wy bo rach pre zy den c kich.

Ponad to, prze pro wa dzo ny w tra kcie ka m pa nii mo ni to ring wy ka za³, ¿e
w przy pa d ku nie któ rych ko mi te tów wy bo r czych do cho dzi³o do:
l fi nan so wa nia pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej przez pa r tiê po li tyczn¹

przed ofi cja l nym zare je stro wa niem ko mi te tu wy bo r cze go,
l fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej kan dy da ta przez pa r tiê po li tyczn¹ poza

jej fun du szem wy bo r czym, pod po zo rem dzia³añ pro mo cy j nych li de ra.

Na ru sze nie tych za sad zo sta nie szcze gó³owo omó wio ne w na stê p nym roz -
dzia le, do tycz¹cym wy da t ków.

3.3.5. Po ten cja l ne fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czej ze
œro d ków pu b li cz nych

Ar ty ku³ 86. 1. usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP wpro wa dzi³ wy ra Ÿ ny za kaz
prze ka zy wa nia na cele pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej œro d ków o cha ra k -
te rze pu b li cz nym. W wy bo rach 2005 r. na urz¹d Pre zy den ta RP kan dy do wa³o
ki l ku po li ty ków pe³ni¹cych eks po no wa ne fun kcje w ¿y ciu pu b li cz nym. Byli to 
Ma r sza³ek i Wi ce ma r sza³ek Se j mu, Pre zy dent m.st. Wa r sza wy, mi ni ster,
pos³owie do Se j mu i pose³ do Pa r la men tu Euro pe j skie go. W sen sie po li ty cz -
nym byli oni w sy tu a cji uprzy wile jo wa nej, co nie oz na cza jed nak, ¿e uprzy -
wile jo wa nie to mia³o do ty czyæ fi nan so wa nia ich ka m pa nii. Usta wa o wy bo rze
Pre zy den ta RP gwa ran tu je jed na ko we pra wa i obo wi¹zki w toku pro wa dze nia
ka m pa nii wy bo r czej. Kwe stia po œred nie go fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej
i wyko rzy sty wa nia œro d ków przys³uguj¹cych z ra cji wy ko ny wa nia fun kcji pu -
b li cz nej bu dzi w¹tpli wo œci i po win na na ra ziæ pe³no mo c ni ka na san kcje prze -
wi dzia ne w ar ty ku le 88g usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP13.
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In fo r ma cje do tycz¹ce po dej rzeñ o wyko rzy sty wa nie œro d ków pu b li cz nych

przez kan dy da tów na Pre zy den ta RP

Kan dy dat Wy da rze nie Mie j s ce Czas

Hen ry ka
Bo ch niarz

Pre mier Ma rek Be l ka, jed no cze œ nie
kan dy dat do Se j mu z list Pa r tii De mo -
kra ci PL przy by wa na kon we ncjê wy -
borcz¹ kan dy da t ki rz¹do wym sa mo cho -
dem w a sy œcie fun kcjo na riu szy BO R -u.
Im pre zê ochra nia ta k ¿e m.in. BOR

Wa r sza wa 20.08.05

Ma rek
Bo ro wski

W ka m pa niê lo kaln¹ bar dzo zaan ga ¿o -
wa ny jest wi ce pre zy dent mia sta Pi³y,
Pawe³ Dahlke

Pi³a 18.08.05

Ma rek
Bo ro wski

Sztab wy bo r czy mie œci siê w biu rze po -
se l skim pos³anki Sy l wii Pusz, choæ fo r -
ma l nie w Po zna niu nie ma szta bu pre zy -
denc kie go. Obie ka m pa nie s¹ pro wa dzo -
ne ³¹cz nie.

Po znañ 5.09.05

W³od zi mierz
Ci mo sze wicz

Sztab wy bo r czy mie œci siê w biu rze po -
se l skim pos³a SLD Je rze go We nde r li cha.

To ruñ 12.08.05

Ma ciej
Gie r tych

Sztab wy bo r czy mie œci siê w biu rze pos³a  
LPR do Pa r la men tu Euro pe j skie go.

Opo le 9.09.05

Lech
Ka czy ñ ski

Przed sta wi ciel szta bu kan dy da ta, bêd¹-
cy jed no cze œ nie wice pre zy den tem ¯or,
przy j mu je w spra wach zwi¹za nych z kam -
pani¹ w swo im ga bi ne cie, w Urzê dzie
Mie j skim.

¯ory 13.09.05

Ja ros³aw
Ka li no wski

Sztab mie œci siê w biu rze po se l skim pos³a 
PSL Sta nis³awa Ka le m by.

Pi³a 4.10.05

Do nald Tusk Sztab wy bo r czy mie œci siê w biu rze po -
se l skim.

To ruñ 12.08.05

Do nald Tusk Sztab wy bo r czy mie œci siê w biu rze po -
se l skim pos³a PO Ada ma Sze jn fe l da.
Nie ma po dzia³u na ka m pa niê pre zy -
denck¹ i pa r la men tarn¹.

Pi³a 3.10.05

Zród³o: In fo r ma cje uzy ska ne od lo ka l nych grup mo ni to ruj¹cych, dzia³aj¹cych w ra -
mach pro je ktu.

Ponad to ze spó³ mo ni to ruj¹cy pró bo wa³ spra w dziæ in fo r ma cje o son da -
¿ach ku po wa nych przez wa r sza wski ra tusz, któ re mia³y byæ wy ko rzy sta ne
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przez ko mi tet wy bo r czy Le cha Ka czy ñ skie go. W pra sie uka za³o siê wy ja œ -
nie nie urzê du mia sta, ¿e ba da nia do tycz¹ce ca³ej Pol ski by³y bo nu sem od fi r -
my wy ko nuj¹cej ba da nie „Ba ro metr wa r sza wski”. Jed nak ba da nia te nie
by³y po wszech nie do stê p ne i sta wia³y w uprzy wile jo wa nej sy tu a cji kan dy -
da ta, któ ry mia³ do nich do stêp.

Wa r sza wa: O co py ta li urzêd ni cy Ka czy ñ skie go

Dzien ni ka rze RMF FM poin for mo wa li, ¿e do ta r li do umów urzêd ni ków ra tu -
sza z czte re ma zna ny mi oœro d ka mi ba da w czy mi. Oso by, któ re je pod pi sa³y,
dys po no wa³y pe³nomo cni c twa mi Le cha Ka czy ñ skie go. Ba da nia jed nak nie
do tycz¹ te ma ty ki wa r sza wskiej, ale ty po wych in fo r ma cji po trze b nych w kam -
pa nii wy bo r czej. Pre fe ren cji po li ty cz nych, oce ny pra cy pre mie ra, prze p³y -
wów ele kto ra tu, pre fe ren cji pre zy den c kich. Koszt ba dañ siê ga 100 tys. za je -
den rok. Zle ce nio dawc¹ ba dañ by³ Oœro dek Kon su l ta cji i Dia lo gu Spo³ecz ne -
go, któ re go pra co w ni cy s¹ do ra d ca mi pre zy den ta mia sta.

„Ga ze ta Wy bo r cza”, 26.08.2005.

W tra kcie trwa nia ka m pa nii wy bo r czej ze spó³ mo ni to ruj¹cy za ob ser wo -
wa³, ¿e do wa r sza wskie go wy da nia „Ga ze ty Wy bo r czej” z dnia 4.10.2005
do³¹czo na zo sta³a bro szu ra Stra te gia roz wo ju Wa r sza wy do 2020 roku. Za ma -
wiaj¹cym tê us³ugê by³ Urz¹d Mia sta Sto³ecz ne go Wa r sza wy. Koszt tej ope ra -
cji mia³ wy no siæ oko³o 49 000 z³ + VAT. Fakt, ¿e druk ten, maj¹cy fo r mê bar -
dziej re kla my ni¿ do ku men tu, uka za³ siê na 6 dni przed I tur¹ wy borcz¹, zo sta³
przez kon ku ren tów Le cha Ka czy ñ skie go uz na ny za na du ¿y cie i wy ko rzy sta -
nie sta no wi ska pub li cz ne go do pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej. W na stê p -
nych dniach uka za³y siê wy ja œ nie nia wy da w cy „Ga ze ty Wy bo r czej” oraz
orga ni za to rów akcji „Prze j rzy sta Pol ska”, w ra mach któ rej uka za³a siê bro szu -
ra. Wy ja œ ni li oni, ¿e w za sa dach akcji nie okre œla siê, w ja ki spo sób oraz kie dy
ucze st nicz¹ce w niej gmi ny po win ny „przy bli ¿yæ mie sz ka ñ com stra te giê roz -
wo ju spo³eczno -eko nomi czne go”. Kie dy wy da w ca „Ga ze ty Wy bo r czej” zo rien -
to wa³ siê, ¿e pro po no wa ny przez Urz¹d Mia sta te r min pu b li ka cji tej bro szu ry
zbie ga siê z ko ñ cówk¹ ka m pa nii wy bo r czej, zwró co no siê (30.09.05) do Urzê -
du Mia sta z proœb¹ o prze su niê cie te r mi nu. Mia sto nie uw z glêd ni³o tych su ge -
stii. Co wiê cej, oso by odpo wie dzia l ne za re a li za cjê akcji „Prze j rzy sta Pol ska”
stwier dzi³y, ¿e bro szu ra opa r ta jest na pro je kcie stra te gii, a in fo r ma cja dla mie -
sz ka ñ ców po win na byæ, zgod nie z za sa da mi akcji, opa r ta na do ku men cie przy -
jê tym uchwa³¹ sa morz¹du. Wo bec po wy ¿szych in fo r ma cji uz naæ na le ¿y, ¿e
Urz¹d Mia sta Sto³ecz ne go Wa r sza wy, dru kuj¹c ulo t kê w ta kiej fo r mie i w tym
cza sie, mia³ œwia do moœæ, ¿e mog³a ona byæ od czy ta na jako ele ment ka m pa nii
Le cha Ka czy ñ skie go fi nan so wa nej z bu d¿e tu mia sta.
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3.4. Inne spo strze ¿e nia

3.4.1. Wp³aty od osób pra wnych

Jak ju¿ wspo mi na no, usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP zna cz nie od bie ga od
po zo sta³ych aktów pra wnych, re gu luj¹cych kwe stie fi nan so wa nia pa r tii po li -
ty cz nych i ka m pa nii wy bo r czych. Jed nym z naj bar dziej isto t nych bra ków tej
usta wy jest po zo sta wie nie ko mi te tom wy bo r czym mo ¿ li wo œci po zy ski wa nia
œro d ków od osób pra wnych.

Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych wy ka za³a, ¿e wp³aty od osób pra wnych,
mimo obo wi¹zuj¹cych wy so kich li mi tów (84 900 z³), sta no wi³y naj mniej po -
pu larn¹ fo r mê fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej. Otrzy ma³y je ty l ko ko mi te ty 
wy bo r cze Mar ka Bo ro wskie go (1 da ro wi z na) i Hen ry ki Bo ch niarz (6 da ro -
wizn na ³¹czn¹ sumê 471 200 z³). Do naj wa¿ nie j szych da r czy ñ ców na le ¿a³y
na stê puj¹ce fi r my:

l Biu ro Pod ró ¿y Trip Sp. ja w na, z Za ko pa ne go i Biu ro Pod ró ¿y Trip Sp. jaw -
na – Ho tel Cza r ny Stok, z Za ko pa ne go – prze ka za³y po 84 900 z³ na rzecz
Ko mi te tu Hen ry ki Bo ch niarz. Mo ¿ na mieæ uza sa d nio ne po dej rze nia, ¿e
spó³ki nie s¹ pod mio ta mi nie zale ¿ ny mi od sie bie, czy li ¿e ich w³aœci cie l -
ka wp³aci³a de fa c to 169 800 z³. Pani Ma³go rza ta Che chli ñ ska, w³aœci cie l -
ka obu firm, za sia da³a rów nie¿ w ko mi te cie wy bo r czym Hen ry ki Bo ch -
niarz.

l Trzy inne fi r my: Przed siê bio r stwo Badaw czo-W dro¿e nio we Ol mex SA,
z Ol sz ty na, fi r ma Za lco Sp. z o.o., z Wa r sza wy i FF Fracht Sp. z o.o.
z Ostro wi Ma zo wie c kiej wp³aci³y na kon to ko mi te tu Hen ry ki Bo ch niarz po 
ponad 80 000 z³.

l Je dy na wp³ata na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go M. Bo ro wskie go wp³ynê³a
od przed siê bio r stwa Dewelo persko- Budowla ne go EDBUD Sp. z o.o. z War -
sza wy. Prze ka za no 20 000 z³. Fi r ma EDBUD po da je na swo jej stro nie in -
ter ne to wej, ¿e pro wa dzi³a m.in. re mont Bi b lio te ki Na ro do wej w Wa r sza -
wie, jak rów nie¿ dzie si¹tki in wes ty cji na te re nie Wa r sza wy.

Mimo sto sun ko wo ni skiej popu la r no œci tej fo r my fi nan so wa nia wy bo rów
pre zy den c kich 2005, ze spó³ mo ni to ruj¹cy stoi na sta no wi sku, ¿e fi nan so wa nie 
ko mi te tów wy bo r czych przez oso by pra w ne po win no byæ ca³ko wi cie za bro -
nio ne. W ten spo sób ujed no li ci siê obo wi¹zuj¹ce re gu la cje do tycz¹ce Ÿró de³
fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych i zli k wi du je jed no z najpo wa¿ nie j szych
za gro ¿eñ ko ru pcy j nych. Pod kre œliæ na le ¿y jed nak, ¿e jak uczy do œwia d cze nie
de mo kra cji za chod nich, sam za kaz fi nan so wa nia przez oso by pra w ne nie
przy nie sie po¿¹da nych efe któw, je œli rów no cze œ nie nie bê dzie my po tra fi li
wyeg ze k wo waæ za ka zu fi nan so wa nia przez tzw. po œred ni ków. Cho dzi tu o sy -
tu a cje, w któ rych wp³aty do ko ny wa ne s¹ fo r ma l nie przez oso by fi zy cz ne, któ -
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re w rze czy wi sto œci do ko nuj¹ wp³aty w imie niu fi r my (np. 10 pra co w ni ków
da nej fi r my do ko nu je wp³aty na po le ce nie w³aœci cie la ze œro d ków spe cja l nie
im na ten cel przy zna nych).

3.4.2. Wp³aty od pa r tii – fi nan so wa nie ka m pa nii przez pa r tie 
po li ty cz ne

Fi nan so wa nie ko mi te tu wy bo r cze go przez pa r tie po li ty cz ne nie jest ogra ni -
czo ne ¿ad nym li mi tem wp³at14. Stwa rza to uprzy wi le jo wan¹ sy tu a cjê, w któ rej 
pa r tia po li ty cz na mo¿e ze swo je go fun du szu wy bo r cze go wspie raæ do wo l nych 
kan dy da tów do woln¹ kwot¹. Musi ty l ko pie ni¹dze prze laæ na kon to ban ko we
ko mi te tu, bez po da wa nia szcze gó³owych in fo r ma cji na te mat tego, kto i z ja -
kich Ÿró de³ do ko na³ wp³at na ten fun dusz. Ca sus ko mi te tów wy bo r czych Le -
cha Ka czy ñ skie go i Ma cie ja Gie r ty cha, gdzie je dy ny mi wp³acaj¹cymi na kon -
to ko mi te tów wy bo r czych by³y fun du sze wy bo r cze po pie raj¹cych ich pa r tii,
jak rów nie¿ przy pa d ki ko mi te tów wy bo r czych Do na lda Tu ska, W³od zi mie rza
Ci mo sze wi cza i An drze ja Lep pe ra, gdzie zna cz ne czê œci bu d¿e tu sta no wi³y
wp³aty z pa r ty j nych fun du szy wy bo r czych – po ka zuj¹, jak obe c nie w pra kty ce
fi nan so wa ne s¹ ka m pa nie pre zy den c kie li de rów pa r ty j nych.

Z tym spo so bem fi nan so wa nia ka m pa nii wi¹¿¹ siê dwie kwe stie. Po pie r -
wsze, fi nan so wa nie ka m pa nii li de rów pa r ty j nych wca le nie jest tak ja w ne, jak
mog³oby siê wy da waæ. W wy pa d ku tych kan dy da tów, pra wdzi we Ÿród³a fi -
nan so wa nia ich ka m pa nii zo sta³y uja w nio ne do pie ro w spra wo z da niach fi nan -
so wych pa r tii, z³o¿o nych do PKW pod ko niec ma r ca 2006 r., czy li po ki l ku
mie si¹cach od za ko ñ cze nia wy bo rów. Fakt ten unie mo ¿ li wi³ ze spo³owi mo ni -
to ruj¹cemu po zna nie fa kty cz nych Ÿró de³ fi nan so wa nia naj dro ¿ szych ka m pa -
nii pre zy den c kich do mo men tu za ko ñ cze nia przy goto wy wa nia tego ra po r tu.

Po drugie, ka m pa nie wy bo r cze kan dy da tów pre zy den c kich po pie ra nych
przez pa r tie po li ty cz ne s¹ de fa c to fi nan so wa ne z bu d¿e tu pa ñ stwa. Pa r tie po li -
ty cz ne prze ka zuj¹ œro d ki bu d¿e to we (uzy ska ne w tra kcie ka den cji po prze -
dzaj¹cej wy bo ry) na fun dusz wy bo r czy pa r tii, a na stê p nie na kon to ko mi te tu,
z któ re go fi nan so wa na jest ka m pa nia pre zy den cka. Roz wi¹za nie to ma wie le
za let, ale jedn¹ pod sta wow¹ wadê: nie stwa rza ¿ad nej za chê ty dla kan dy da ta
par ty j ne go do po zy ski wa nia œro d ków z in nych Ÿró de³. Usta wo da w ca po wi -
nien pro mo waæ fi nan so wy udzia³ oby wa te li i sym pa ty ków w pro ce sie wy bo r -
czym. Brak ma so we go fi nan so wa nia, czy li du ¿ej ilo œci ma³ych da ro wizn,
mo¿e spo wo do waæ pe³ne uza le ¿ nie nie dzia³al no œci pa r ty j nej od œro d ków bu -
d¿e to wych, a prze de wszy stkim ogra ni cze nie bez po œred nich wiê zów po miê -
dzy kan dy da tem i jego sym pa ty ka mi, wy ra ¿aj¹cych siê sym bo li cz nym cho æ by 
wspa r ciem fi nan so wym kampanii.
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Przyk³ad ka m pa nii ko mi te tu Le cha Ka czy ñ skie go, gdzie zwo len ni cy na -
wet nie mie li mo ¿ li wo œci do ko na nia wp³at na rzecz jego ko mi te tu wy bo r cze -
go po ka zu je, ¿e mamy ta k ¿e do czy nie nia z rosn¹c¹ obaw¹ przed jaki m ko l -
wiek fi nan so wa niem pry wa t nym. Post rze ga nie ka ¿ de go da r czy ñ cy pry wa t -
ne go jako sko rum powa ne go jest nies³usz ne. Ko mi tet wy bo r czy po wi nien
sta wiaæ so bie za cel zdo by cie sze ro kie go po pa r cia, ta k ¿e fi nan so we go,
wœród ró ¿ nych grup spo³ecz nych, a nie wra caæ do mo de lu, w któ rym pa r -
tia i pa ñ stwo sta no wi³y jed noœæ, ta k ¿e w kwe stii fi nan so wa nia swo jej dzia³al -
no œci.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy uwa ¿a, ¿e pa r tie po li ty cz ne po pie raj¹ce kan dy da ta
po win ny móc fi nan so waæ ka m pa niê wy borcz¹ ty l ko do po zio mu 50% li mi tu
wy da t ków wy bo r czych. Po zo sta³¹ kwo tê ko mi tet po wi nien po zy ski waæ
od sym pa ty ków w po sta ci dro b nych wp³at, do ko ny wa nych za po œred ni c twem
in sty tu cji i na rzê dzi ban ko wych (ka r ty kre dy to we, prze le wy na kon to).
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3.4.3. Kre dy ty ban ko we i po ¿y cz ki

W usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP bra ku je szcze gó³owych re gu la cji do -
tycz¹cych kre dy tów i po ¿y czek15, choæ s¹ to fo r my fi nan so wa nia ka m pa nii re -
gu la r nie wyko rzy sty wa ne przez ko mi te ty wy bo r cze i pa r tie po li ty cz ne. Wi¹¿¹
siê jed nak z tym pe w ne za gro ¿e nia. Kre dy ty i po ¿y cz ki mog¹ byæ wyko rzy sty -
wa ne do ob cho dze nia za ka zów do tycz¹cych Ÿró de³ i wy so ko œci do zwo lo ne go
fi nan so wa nia ka m pa nii. Opie raj¹c siê na pra kty ce usta bili zo wa nych de mo kra -
cji za chod nich, któ re maj¹ zna cz nie wiê ksze do œwia d cze nie w tej ma te rii, po -
¿y cz ki na le ¿y w wie lu przy pa d kach tra kto waæ jako da ro wi z ny. Jako ta kie po -
win ny byæ tra kto wa ne kre dy ty i po ¿y cz ki niesp³aco ne do dnia z³o¿e nia do
PKW spra wo z da nia przez ko mi tet wy bo r czy. Ka ¿ dy ko mi tet wy bo r czy, któ ry
zaci¹ga kre dyt b¹dŸ po ¿y cz kê, po wi nien so bie sta wiaæ za cel jak naj szy b sze
i pe³ne ure gu lo wa nie zo bo wi¹za nia. Je œli kre dyt nie zo sta nie sp³aco ny, kre -
dyto da w ca od bie ra d³ug od za bez pie czaj¹cego, któ rym za wsze jest inny pod -
miot ni¿ ko mi tet wy bo r czy. Tak wiêc de fa c to ko mi tet otrzy mu je da ro wi z nê
od tego, kto kre dyt za bez pie cza³. Tak¹ „da ro wi z nê” mo¿e uczy niæ in sty tu cja
lub oso ba do tego nie upra w nio na, ponad to mo¿e byæ ona zna cz nie wy ¿sza ni¿
do zwo lo na pra wem da ro wi z na na rzecz ko mi te tu wy bo r cze go. Ponad to, zda -
niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego, po win na byæ ogra ni czo na ce sja zo bo wi¹zañ po
dniu z³o¿e nia spra wo z da nia wy bo r cze go do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej
(art. 87a ust. 2 usta wy). Je œli ko mi tet li czy siê z tym, ¿e jego zo bo wi¹za nia
maj¹tko we nie zo stan¹ ure gu lo wa ne, nie po wi nien ich zaci¹gaæ.

Na po pa r cie tego niech œwia d czy fakt, ¿e zgod nie z re gu la cja mi czo³owych
ame ry ka ñ skich agen cji za j muj¹cych siê kon trol¹ nad fi nan so wa niem wy bo -
rów, za rów no lo ka l nych (New York City Ca m pa ign Fi nan ce Bo ard16), jak i fe -
de ra l nych (Fe de ral Ele c tion Com mis sion17), uwa ¿a siê, ¿e:
l Ÿród³a, z któ rych mo ¿ na uzy skaæ po ¿y cz kê s¹ ogra ni czo ne, tak jak Ÿród³a

da ro wizn,
l ka ¿ da po ¿y czka jest tra kto wa na jako da ro wi z na, do pó ki nie zo sta nie sp³a -

co na,
l po ¿y cz ki, któ re nie zo stan¹ sp³aco ne przed dniem wy bo rów, w któ rych bie -

rze udzia³ kan dy dat, s¹ tra kto wa ne jako da ro wi z ny, z uw z glêd nie niem
wsze l kich li mi tów da ro wizn,

l ka ¿ da po ¿y czka musi byæ uja w nio na i pra wid³owo udo ku men towa na,
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l po ¿y cz kê i kre dyt mo¿e za bez pie czaæ ty l ko tego ro dza ju pod miot, któ ry
mo¿e byæ da r czyñc¹ i ty l ko do wy so ko œci li mi tu wp³at,

l ka ¿ dy po¿y czko da w ca z wyj¹tkiem ban ku mo¿e umo rzyæ po ¿y cz kê, je œli
wy cze r pa³ wszy stkie mo ¿ li wo œci jej od zy ska nia. Umo rzo na po ¿y czka po -
win na byæ roz li czo na jako da ro wi z na pie niê ¿ na.
Na ma r gi ne sie wa r to do daæ, ¿e skan dal po li ty cz ny, któ ry osta t nio wy -

buch³ w Wie l kiej Bry ta nii, do ty czy³ w³aœ nie prze ka zy wa nia po ¿y czek na kam -
pa nie wy bo r cze Pa r tii Pra cy. Chc¹c uzy skaæ nie ewi den cjono wane wp³aty na
fun dusz wy bo r czy, po pro szo no 3 oso by o udzie le nie znacz¹cych po ¿y czek
na ponad 3 500 000 fun tów18. Na grod¹ za to po uf ne wspa r cie mia³o byæ uzy s -
ka nie tytu³u szla che c kie go b¹dŸ lor do wskie go (oso by te by³y zreszt¹ ju¿
mia no wa ne, choæ nie za twier dzo ne). Kon se k wencj¹ od kry cia tego pro ce de ru 
jest wszczê cie œle dz twa przez spe cjaln¹ jed no stkê Sco t land Yard (Spe cia list
Cri me Di rec to ra te) na pod sta wie usta wy z 192519, prze ciw dzia³aj¹cej sprze -
da ¿y tytu³ów. Dzien ni ka rze œle d czy za uwa ¿y li przy oka zji, ¿e spo œród 23
osób, któ re do ko na³y w ci¹gu osta t nich paru lat da ro wizn na rzecz Pa r tii Pra -
cy na ponad 100 000 fun tów bry ty j skich, 17 otrzy ma³o tytu³y szla che c kie
b¹dŸ lor do wskie.

W USA i nie któ rych kra jach za chod nich prze de wszy stkim za ka zu je siê
bra nia i za bez pie cza nia po ¿y czek z tych sa mych Ÿró de³, z któ rych nie wol no
uzy ski waæ da ro wizn. Ta kie jest, do pe w ne go sto p nia, ofi cja l ne sta no wi sko Pañ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, któ ra za sto so wa³a wyk³ad niê roz sze rzaj¹c¹,
stwier dzaj¹c ¿e:

Po ¿y czek nie mog¹ udzie laæ pod mio ty wy mie nio ne w art. 86 usta wy,

a ta k ¿e byæ porê czy cie la mi zaci¹ga nych przez ko mi tet kre dy tów i po ¿y -

czek20.

W pi œmie z dnia 27.03.2006 skie ro wa nym do Fun da cji im. St. Ba to re go
(ZKF-641-6/05) Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza stwier dza jed nak, ¿e:

Sp³atê zo bo wi¹zañ na le ¿y tra kto waæ w ka te go rii odpo wie dzial no œci za

zo bo wi¹za nia maj¹tko we, po do b nie zreszt¹ jak np. sp³atê kre dy tu ban -

ko we go, za bez pie czo nego po rê cze niem maj¹tko wym lub ka ucj¹. (...)

sp³atê zo bo wi¹zañ nie na le ¿y tra kto waæ jako da ro wi z ny na rzecz ko mi -

te tu wy bo r cze go, lecz inny ro dzaj œwia d czeñ zwi¹za ne go z dzia³al no œci¹ 

fi nan sow¹ ko mi te tu.

Ponad to, w pi œmie z dnia 03.10.2005 skie ro wa nym do pe³no mo c ni ka fi -
nan so we go KW Hen ry ki Bo ch niarz (ZKF-603-6/05), PKW stwier dzi³a, ¿e:
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Kwo ty po rê cze nia kre dy tu przez oso by fi zy cz ne i oso by pra w ne nie s¹

ogra ni czo ne li mi ta mi i nie s¹ wli cza ne do przy cho dów od wy mie nio -

nych pod mio tów pod ich na zwi skiem lub nazw¹.

Tak wiêc Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza z jed nej stro ny uwa ¿a, ¿e po ¿y cz -
ki i kre dy ty nie mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne do ob cho dze nia za ka zów fi nan so -
wa nia z okre œlo nych Ÿró de³, przy ta czaj¹c ana lo gi cz ny prze pis re gu luj¹cy da -
ro wi z ny, ale z dru giej stro ny twier dzi, ¿e sp³aty zo bo wi¹za nia przez oso bê
trze ci¹ „nie na le ¿y tra kto waæ jako da ro wi z ny” i nie jest ona ogra ni czo na li mi -
tem. S¹ to opi nie sprze cz ne i stwa rzaj¹ po wa ¿ ne za gro ¿e nie dla ca³ego sy ste -
mu fi nan so wa nia po li ty ki w Pol sce. Kon se k wencj¹ ta kie go sta no wi ska jest
fakt, ¿e po rê cze nie maj¹tko we mo¿e byæ wyko rzy sty wa ne do ob cho dze nia
obowi¹zuj¹cych limitów darowizn.

Na przyk³ad, brak po stu lo wa nych przez nas ogra ni czeñ móg³by spo wo do -
waæ hi po te tyczn¹ sy tu a cjê, w któ rej ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na pre zy -
den ta otrzy mu je kre dyt ban ko wy w wy so ko œci 13 800 000 z³, za bez pie czo ny
po rê cze niem maj¹tko wym prze stê pcy go spo dar cze go, któ ry po wy gra nych
wy bo rach zo sta je u³aska wia ny przez nowo wy bra ne go Pre zy den ta21.

Kwe stie po ¿y czek i kre dy tów wy ma gaj¹ bar dziej szcze gó³owych re gu la cji
pra wnych, a Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w tro s ce o prze j rzy stoœæ i czy -
stoœæ ¿y cia pub li cz ne go po win na bli ¿ej i bar dziej wni kli wie przy j rzeæ siê tej
kwestii.

Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego to, co mia³o mie j s ce w przy pa d ku kre dy -
tu udzie lo ne go ko mi te to wi Hen ry ki Bo ch niarz, mog³o byæ wy ko rzy sta ne do
ob cho dze nia li mi tu da ro wizn. Ko mi tet wy bo r czy zaci¹gn¹³ kre dyt w wy so ko -
œci 300 000 z³ w dwa mie si¹ce po za ko ñ cze niu ka m pa nii – 19.12.2005. Kre dyt
ten po wi nien byæ sp³aco ny do 13.01.2006, a za sta wem by³a lo ka ta za³o¿o na
przez Hen ry kê Bo ch niarz. W li œcie z 16 ma r ca za py ta li œmy pe³no mo c ni ka fi -
nan so we go ko mi te tu, czy kre dyt zo sta³ sp³aco ny i kto go sp³aci³. W otrzy ma -
nej w dniu 07.04.2006 od po wie dzi czy ta my: „nie ste ty, nie uda³o siê zgro ma -
dziæ od po wied niej ilo œci œro d ków na sp³ace nie kre dy tu, st¹d w spra wo z da niu
fi nan so wym na sze go Ko mi te tu wid nie je niesp³aco ne zo bo wi¹za nie wo bec
ban ku”. Z fa ktu, ¿e nie od po wie dzia no nam na na sze py ta nie – czy kre dyt zo -
sta³ sp³aco ny – na le ¿y wno siæ, ¿e tego nie uczy nio no i bank zaj¹³ lo ka tê.
W zwi¹zku z kró t kim te r mi nem (oko³o mie si¹ca), jaki mia³ ko mi tet kan dy da t -
ki na po zy ska nie do da t ko wych œro d ków fi nan so wych, ry zy ko niesp³ace nia ta -
kiej po ¿y cz ki od pocz¹tku by³o bar dzo zna cz ne. Mo ¿ na wrêcz za³o¿yæ, ¿e ko -
mi tet nie za mie rza³ sp³aciæ tego kre dy tu, bo pra kty cz nie nie mia³ mo ¿ li wo œci.
Ponad to ko mi tet wy bo r czy wy cze r pa³, ze wzglê du na ist niej¹ce li mi ty, mo ¿ li -
woœæ po zy ski wa nia jaki ch ko l wiek œro d ków fi nan so wych ze zbió rek pu b li cz -
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21  Na le ¿y do daæ, ¿e po rê czy ciel kre dy tu nie jest wy mie nia ny w ogól nodo stê p nej czê œci
spra wo z da nia, a wiêc fakt po rê cze nia nie jest zna ny opi nii pu b li cz nej.



nych, nie móg³ rów nie¿ po zy skaæ tak znacz¹cej sumy od sa mej kan dy da t ki.
Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego jest wy so ce pra wdo podo b ne, ¿e ko mi tet wy -
bo r czy Hen ry ki Bo ch niarz ce lo wo za war³ umo wê kre dy tow¹ 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 zo bo wi¹za nia ko mi te tów

Ko lejn¹ nie po koj¹c¹ kwe sti¹ s¹ pra kty ki sto so wa ne przez te ko mi te ty wy bo r cze, 
któ re pro wa dzi³y in ten sywn¹ ka m pa niê wy borcz¹, choæ nie dys po no wa³y wy -
sta r czaj¹cymi œro d ka mi na jej po kry cie. Ko mi te ty za ma wia³y pro du kty i us³ugi,
za któ re nie p³aci³y. W zwi¹zku z tym po ja wi³ siê pro blem kre dy to wa nia ka m pa -
nii wy bo r czych. Czêœæ za wie ra nych umów na pro wa dze nie ka m pa nii opie wa³a
na sumy zna cz nie wy ¿sze ni¿ do zwo lo ne li mi ty wp³at od osób fi zy cz nych b¹dŸ
pra wnych. PKW bê dzie mu sia³a siê tej kwe stii bli ¿ej przy j rzeæ, gdy¿ za cho dzi
du¿e pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e mamy tu do czy nie nia z kre a ty w nym ob cho dze -
niem li mi tu wp³at. Za przyk³ad s³u¿yæ mo¿e po li ty ka fi nan so wa ko mi te tu An -
drze ja Lep pe ra, któ ry w dniu z³o¿e nia spra wo z da nia do PKW mia³ wie le nie -
uregu lo wa nych zo bo wi¹zañ fi nan so wych w sto sun ku do firm pro wadz¹cych
jego ka m pa niê wy borcz¹. Jest wy so ce pra wdo podo b ne, ¿e ko mi tet wy bo r czy,
po przez nie ure gulo wa nie swo ich na le ¿ no œci, wy ko rzy stu je lukê w usta wie
o wy bo rze Pre zy den ta RP do ob cho dze nia li mi tu da ro wizn od osób pra wnych.

W dniu z³o¿e nia spra wo z da nia wy bo r cze go ko mi tet wy bo r czy An drze ja
Lep pe ra by³ zad³u¿o ny na ³¹czn¹ sumê 2 749 290 z³ w sto sun ku do 13 pod mio -
tów. Co wiê cej, suma zo bo wi¹zañ ko mi te tu wy bo r cze go by³a ponad 5-kro t nie
wy ¿sza ni¿ kwo ta wp³ywów. In te re suj¹ce jest to, ¿e w dniu 4.04.2006 r.,
w pro gra mie „Te raz My” w TVN pose³ Piotr Mi sztal, wy bra ny z list Sa mo -
ob ro ny, je den z naj bo ga t szych parla men ta rzy stów stwier dzi³, ¿e pro szo no go
o wp³ace nie 3 000 000 z³ na ka m pa niê pre zy denck¹ An drze ja Lep pe ra. Pose³
Mi sztal stwier dzi³, ¿e od mó wi³ do ko na nia tej wp³aty. W œwie t le tego, ¿e ko mi -
tet An drze ja Lep pe ra z³o¿y³ spra wo z da nie fi nan so we z ka m pa nii z nie zap³aco -
ny mi ra chun ka mi na sumê blisk¹ trzech mi lio nów z³otych, wy po wiedŸ pos³a
Mi szta la nie wy da je siê byæ ca³kiem nie wia ry god na.

Jed nak bar dziej pra wdo podo b ne jest, ¿e ko mi tet wy bo r czy An drze ja Lep pe -
ra za sto so wa³ na stê puj¹c¹ stra te giê fi nan so wa nia ka m pa nii: 1) zad³u¿yæ siê,
2) z³o¿yæ spra wo z da nie do PKW, 3) roz wi¹zaæ ko mi tet i nie sp³aciæ zo bo -
wi¹zañ.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e w sto sun ku do 3 firm: FPW Po li graf (395 631 z³),
Va l red (610 000 z³) i Art Se cu ri ty Gro up (1 397 600 z³), zo bo wi¹za nia kil ka -
kro t nie prze kra cza³y kwo tê li mi tów wp³at od osób pra wnych. W zwi¹zku
z tym w dniach 8 i 9 ma r ca 2006 r. ze spó³ mo ni to ruj¹cy zwró ci³ siê z py ta niem
do ko mi te tu wy bo r cze go An drze ja Lep pe ra (i pod mio tów, w sto sun ku do któ -
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rych ko mi tet mia³ zo bo wi¹za nia), czy sp³aco no d³ugi za ka m pa niê pre zy -
denck¹22. Przy czym je den z wie rzy cie li – Pod la ska Spó³dzie l nia Pra cy „Ju bi -
lat” – twier dzi, ¿e ra chu nek ure gu lo wa no ju¿ 18.10.2005 r., co po da je
w w¹tpli woœæ rze te l noœæ spra wo z da nia wy bo r cze go. Jed no cze œ nie ko mi tet
wy bo r czy An drze ja Lep pe ra od po wie dzia³, ¿e „czê œcio wo ure gu lo wa³ zo bo -
wi¹za nia”, nie informuj¹c kiedy, jak i z jakich Ÿróde³.

Niew¹tpli wie, brak szcze gó³owych re gu la cji pra wnych do tycz¹cych sp³at
zo bo wi¹zañ stwa rza ol brzy mie pole do na du ¿yæ ze stro ny ko mi te tów wy bo r -
czych. W de mo kra cjach za chod nich usta wo da w stwo szcze gó³owo re gu lu je
kwe stiê zo bo wi¹zañ ko mi te tów wy bo r czych. Na przyk³ad, re gu la cje do ty -
cz¹ce fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej mia sta Nowy York (USA) stwier -
dzaj¹, ¿e je œli zo bo wi¹za nie nie zo sta nie sp³aco ne w ci¹gu 90 dni, i je œli wie -
rzy ciel nie pró bu je od zy skaæ d³ugu, to zo bo wi¹za nie ta kie tra ktu je siê jako da -
ro wi z nê rze czow¹. Wsze l kie zakazy i ograniczenia dotycz¹ce darowizn rze -
czo wych stosuje siê analogicznie.

3.4.5. Brak wy mo gów do tycz¹cych oœwia d czeñ
maj¹tko wych

Do œwia d cze nia pre zy den c kich ka m pa nii wy bo r czych za rów no w Pol sce, jak
i in nych kra jach prze chodz¹cych trans fo r ma cjê ustro jow¹ po ka za³y, ¿e w wy bo -
rach mog¹ braæ udzia³ lu dzie za mo ¿ ni, któ rzy pró buj¹ wy ko rzy staæ swój ma -
j¹tek dla zwiê ksze nia swo ich szans w wy œci gu do pre zy den tu ry. Udzia³ osób bo -
ga tych w pro ce sie wy bo r czym jest na tu ra l nym ele men tem sy ste mu demo kra -
tycz ne go, jed nak wyko rzy sty wa nie maj¹tków dla ku po wa nia po pu lar no œci i po -
pa r cia wy bo r cze go na ru sza rów no wa gê ry wa li za cji wy bo r czej. Maj¹c to na
uwa dze, sy ste my fi nan so wa nia po li ty ki za bez pie czaj¹ siê przed uprzy wile jo wa -
niem mi lio ne rów ucze st nicz¹cych w wy bo rach. Za bez pie cze nia po le gaj¹ na wpro -
wa dze niu li mi tów da ro wizn i ¿¹da niu pub li ko wa nia oœwia d czeñ maj¹tko wych
wszy stkich kan dy da tów. Oœwia d cze nia maj¹tko we maj¹ zwiê kszaæ prze j rzy -
stoœæ ¿y cia pub li cz ne go i prze ciw dzia³aæ po wsta wa niu kon fli któw in te re sów.

Mo ni to ring pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej uja w ni³, ¿e w usta wie
o wy bo rze Pre zy den ta RP bra ku je re gu la cji do tycz¹cych sk³ada nia oœwia d -
czeñ maj¹tko wych przez kan dy da tów. W zwi¹zku z tym, ¿e czêœæ kan dy da tów 
z³o¿y³a swo je oœwia d cze nia maj¹tko we z ra cji wyko ny wa ne go man da tu, wy -
bo r cy uzy ska li in fo r ma cje ty l ko o nie któ rych kan dy da tach. Mimo skie ro wa ne -
go w ra mach mo ni to rin gu ape lu do wszy stkich kan dy da tów o z³o¿e nie oœwia d -
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22  Do dnia 20 kwie t nia 2006 ty l ko czte ry fi r my od po wie dzia³y, ¿e ko mi tet wy bo r czy An -
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czeñ maj¹tko wych, nie uczy ni li tego na wet tak po wa ¿ ni kan dy da ci jak Hen ry -
ka Bochniarz czy Maciej Giertych (mimo sprawowania mandatu pos³a do
Parlamentu Europejskiego).

Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego, oœwia d cze nia maj¹tko we pe³ni¹ nie ty l -
ko istotn¹ rolê pre wen cyjn¹, ale ta k ¿e po ma gaj¹ zwe ry fi ko waæ Ÿród³a fi nan so -
wa nia ka m pa nii (np. czy kan dy dat móg³ sam fi nan so waæ swoj¹ ka m pa niê), jak 
rów nie¿ zmnie j szyæ ry zy ko wy ko rzy sta nia ka m pa nii do wzbo ga ce nia siê kan -
dy da ta ko sztem ko mi te tu wy bo r cze go. Dla przyk³adu w Ane ksie 4 za mie sz -
czo no ana li zê po rów nawcz¹ oœwia d czeñ maj¹tkowych.

3.5. Wnio ski

Ce lem prze pro wa dze nia mo ni to rin gu do cho dów ko mi te tów wy bo r czych by³o
m.in. za po bie ¿e nie mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia sy tu a cji pato lo gi cz nych, zwi¹za -
nych z nie le ga l nym i nie ja w nym fi nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czej. Ana li zy 
spra wo z dañ wy bo r czych po twier dzi³y, ¿e trans akcje fi nan so we za wie ra ne
przez ko mi te ty wy bo r cze staj¹ siê co raz bar dziej wyra fi no wa ne. Prze pi sy do -
tycz¹ce fi nan so wa nia ka m pa nii pre zy den c kiej, któ re mia³y wzma c niaæ dzia -
³ania anty koru pcy j ne i zwiê kszyæ ja w noœæ, ty l ko czê œcio wo spe³ni³y pok³ada -
ne w nich nad zie je i ci¹gle s¹ da le kie od do sko na³oœci. Pod sta wo wy wnio sek
z mo ni to rin gu wska zu je na ko nie cz noœæ no we li za cji, ujed no li caj¹cej ist nie -
j¹ce re gu la cje pra w ne, dziê ki cze mu sku te cz niej ogra ni czy siê po ku sy ko ru p -
cy j ne, a opi nia pu b li cz na i PKW bêd¹ mia³y wiêksz¹ wie dzê o fi nan so wa niu
ka m pa nii i ewen tu a l nych pa to lo giach.

Obe c nie obo wi¹zuj¹ce re gu la cje pra w ne, do tycz¹ce Ÿró de³ fi nan so wa nia
pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej, s¹ we wnê trz nie sprze cz ne, ponad to od -
bie gaj¹ od po zo sta³ych re gu la cji, obo wi¹zuj¹cych przy wy bo rach do in nych
cia³, a ta k ¿e nie od po wia daj¹ re a liom wspó³cze s ne go mar ke tin gu poli ty cz ne -
go. Roz bie ¿ noœæ za sad fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej w wy bo rach do Se j -
mu i do Se na tu z za sa da mi do tycz¹cymi wy bo rów pre zy den c kich jest bar dzo
wy ra Ÿ na, zw³asz cza je œli cho dzi o prze pi sy do tycz¹ce mo ¿ li wo œci fi nan so wa -
nia ka m pa nii pre zy den c kiej przez oso by pra w ne, mo ¿ li wo œci orga ni zo wa nia
zbió rek pu b li cz nych, brak re gu la cji do tycz¹cych kre dy tów i po ¿y czek, brak li -
mi tów na da ro wi z ny rze czo we, brak prze pi sów do tycz¹cych re gu lo wa nia zo -
bo wi¹zañ ko mi te tu wy bo r cze go i prze de wszy stkim brak re a l nych san kcji.
Ko nie cz ne jest pi l ne i spójne uregulowanie problemu finansowania kampanii
wyborczych. Nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta powinna staæ siê
jednym z priorytetów dla parlamentarzystów.

Zda niem au to rów obo wi¹zuj¹ce re gu la cje pra w ne po win ny byæ zno weli zo -
wa ne w na stê puj¹cym kie run ku:
l in sty tu cja zbió rek pu b li cz nych po win na zo staæ zlik wi do wa na,
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l na le ¿y za ka zaæ fi nan so wa nia ko mi te tów wy bo r czych przez oso by pra w ne,
l ko nie cz nym sta je siê wpro wa dze nie li mi tu dla da ro wizn rze czo wych,
l pa r tie po li ty cz ne po pie raj¹ce kan dy da ta po win ny móc fi nan so waæ ka m pa -

niê wy borcz¹ do po zio mu 50% li mi tu wy da t ków wy bo r czych,
l klu czo we sta je siê ure gu lo wa nie in sty tu cji po ¿y czek i zo bo wi¹zañ fi nan so -

wych w sto sun ku do osób pra wnych i fi zy cz nych wspó³ucze st nicz¹cych
w ka m pa nii wy bo r czej. Po win no siê za ka zaæ sk³ada nia spra wo z da nia z fi -
nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej, któ re za wie ra niesp³aco ne kre dy ty i d³ugi,

l szcze gó³owe go ure gu lo wa nia wy ma ga in sty tu cja oœwia d czeñ maj¹tko wych,
l na le ¿y stwo rzyæ ramy pra w ne dla wspó³fi nan so wa nia ko mi te tu przez kan -

dy da ta (tzw. wy da t ki w³asne kan dy da ta),
l okres ba da nia spra wo z da nia wy bo r cze go po wi nien byæ wyd³u¿o ny tak,

aby daæ PKW mo ¿ li woœæ zwe ryfi ko wa nia wsze l kich da ro wizn i wp³at, ta k -
¿e tych po chodz¹cych od pa r tii po li ty cz nych,

l wzo ry spra wo z dañ wy bo r czych po win ny byæ przy goto wy wa ne przez
PKW – a nie, jak do ty ch czas, przez Mi ni stra Fi nan sów – po kon su l ta cjach
w gro nie eks per tów (m.in. bie gli re wi den ci, anty koru pcy j ne or ga ni za cje
po zarz¹dowe), aby zwiê kszyæ mo ¿ li woœæ sku te cz nej we ry fi ka cji Ÿró de³ fi -
nan so wa nia ko mi te tów wy bo r czych.
Bez wpro wa dze nia po wy ¿szych zmian ko mi te ty wy bo r cze bêd¹ mia³y na -

dal do wy ko rzy sta nia ca³y ka ta log luk, umo ¿ li wiaj¹cych kan dy da tom na urz¹d 
Pre zy den ta RP po zy ski wa nie fun du szy z po dej rza nych Ÿró de³. Nie ma co
ukry waæ, ¿e obe c ne prze pi sy umo ¿ li wiaj¹ kre aty w ne mu pe³no moc ni ko wi fi -
nan so we mu przy go to wa nie „ide a l ne go” spra wo z da nia wy bo r cze go, na pod -
sta wie któ re go opi nia pu b li cz na i Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza nie bêd¹
mia³y mo¿liwoœci stwierdzenia, kto i jak naprawdê finansowa³ kampaniê.

Do œwia d cze nia ka m pa nii pre zy den c kiej 2005 po ka za³y ta k ¿e, jak trud no
jest nie zale ¿ ne mu kan dy da to wi po zy skaæ znacz¹ce œro d ki na pro wa dze nie
agi ta cji wy bo r czej. Ko mi tet Hen ry ki Bo ch niarz po zy ska³ naj wy¿sz¹ iloœæ da r -
czy ñ ców pry wa t nych. Ka m pa nia tej kan dy da t ki sta no wi³a tym sa mym je dy ny
przyk³ad ka m pa nii spo³ecz nej, fi nan so wa nej g³ów nie przez oso by fi zy cz ne,
a nie pa r tie po li ty cz ne. Usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP sta wia ko mi te ty wy -
bo r cze kan dy da tów pa r ty j nych w nie propo rcjo nal nie le p szej, uprzy wile jo wa -
nej po zy cji. Zda niem prof. Sta nis³awa Ge bet h ne ra re gu la cje te s¹ przyk³adem
uza sad niaj¹cym stwier dze nie, ¿e usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP zmie rza do
„upar ty j nie nia” pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej23. Niew¹tpli wie, re gu la cje 
te wzma c niaj¹ i przy spie szaj¹ kon so li da cjê pa r tii po li ty cz nych, które staj¹ siê
wa¿nymi instytucjami pañstwa. Ale czy ustawodawca zbytnio nie promuje
w ¿y ciu publicznym liderów partyjnych, kosztem niezale¿nych kandydatów?
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4. Ana li za wy da t ków

4.1. Wpro wa dze nie

„Je sz cze dzie siêæ lat temu mo ¿ na by³o wy graæ wy bo ry pre zy den c kie, maj¹c
do dys po zy cji za le d wie trzy, czte ry mi lio ny z³otych. Dziœ bu d¿et na ko szty
ka m pa nii czê sto prze kra cza ro cz ne wy da t ki ma³ego mia ste czka”

(Eryk Mi ste wicz, Wy cisn¹æ kasê z pre zy den ta, „Ozon”, 27.10–02.11.2005).

W pro ce sie moni to ro wa nia ka m pa nii wy bo r czej ana li za wy da t ków jest jed -
nym z naj wa¿ nie j szych ele men tów, gdy¿ po zwa la na:
l oce nê rze te l no œci spra wo z dañ wy bo r czych sk³ada nych przez ko mi te ty kan -

dy da tów do PKW, po przez po rów na nie ko sztów de kla ro wa nych z ca³oœci¹
ko sztów od no to wa nych w tra kcie dzia³añ moni to rin go wych;

l wska za nie przy pa d ków ³ama nia za ka zów i ogra ni czeñ do tycz¹cych wy da t -
ków wy bo r czych;

l uja w nie nie po œred nie go fi nan so wa nia ka m pa nii przez nie upra w nio ne pod -
mio ty trze cie, któ re ku puj¹ okre œlo ne us³ugi i ma te ria³y;

l po rów na nie ofi cja l nie de kla ro wa nych przy cho dów z ca³oœci¹ wy da t ków
za uwa ¿o nych pod czas mo ni to rin gu;

l oce nê ra chun ko wo œci pro wa dzo nej przez ko mi te ty i wska za nie uchy bieñ
w pra cy pe³no mo c ni ków fi nan so wych;

l oce nê ist niej¹cych prze pi sów re gu luj¹cych kwe stiê wy da t ków na ka m pa -
niê; wy chwy ce nie luk i nie ja s no œci w obo wi¹zuj¹cych re gu la cjach;

l zwiê ksze nie prze j rzy sto œci fi nan so wa nia ka m pa nii i prze ciw dzia³anie
prze stê p stwom wy bo r czym, ta kim jak ku po wa nie g³osów czy koru m po wa -
nie wy bo r ców.

Dla po trzeb mo ni to rin gu  wy da t ki na ka m pa niê wy borcz¹ de fi niu je siê jako 
wy da t ki po nie sio ne przez zare je stro wa ny ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta, po -
pie raj¹c¹ go pa r tiê po li tyczn¹ lub inn¹ or ga ni za cjê, a prze zna czo ne na pro mo -
wa nie kan dy da ta pod czas wy bo rów lub w zwi¹zku z przysz³ymi wy bo ra mi.



Dla te go do ko na na w tym roz dzia le ana li za obe j mu je nie ty l ko wy da t ki po nie -
sio ne przez po szcze gó l ne ko mi te ty wy bo r cze, ale ta k ¿e wy da t ki po nie sio ne na 

rzecz kan dy da ta przez stro ny trze cie, ta kie jak pa r tie po li ty cz ne, oso by pra w ne 
i fi zy cz ne, fun da cje czy inne or ga ni za cje po zarz¹dowe, jak i in sty tu cje pu b li -
cz ne.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e przy go to wa ne przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy w tra kcie
kam pa nii sza cun ki rze czy wi s tych wy da t ków wy bo r czych1 po kry wa³y siê z da -
ny mi przed sta wio ny mi w ofi cja l nych spra wo z da niach wy bo r czych ko mi te tów,
a w nie któ rych wy pa d kach by³y bar dziej szcze gó³owe ni¿ in fo r ma cje przed sta -
wio ne przez pe³no mo c ni ków fi nan so wych. Na to miast fakt, ¿e szta by wy bo r cze
Hen ry ki Bo ch niarz i W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza wy ka za³y w spra wo z da niach 
wy ¿sze wy da t ki ni¿ wy li czy³ to ze spó³ na pod sta wie ob se r wa cji w tra kcie
ka m pa nii, in ter pre to waæ na le ¿y jako do wód na to, ¿e wy li cze nia by³y bar dzo
ostro ¿ ne. Mamy pod sta wy przy pu sz czaæ, ¿e wszy stkie szta by, któ ry wy ka -
za³y wy da t ki ni¿ sze od na szych kon ser waty w nych wy li czeñ, prze rzu ci³y czêœæ ko -
sztów kam pa nii  pre zy den c kiej do ko sztów ka m pa nii par la men tar nej (patrz ta be -
la ze str. 51).

Prze pro wa dzo ny mo ni to ring, jak rów nie¿ ana li za spra wo z dañ wy bo r -
czych wy ka za³y, ¿e w fi nan so wa niu pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej do -
pu sz czo no siê na stê puj¹cych na ru szeñ lub prób obe j œcia obo wi¹zuj¹cych za -
ka zów:

l roz po czê cie ka m pa nii wy bo r czej przed ofi cja l nym zare je stro wa niem ko -
mi te tu wy bo r cze go,

l pro wa dze nie pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej przez inne pod mio ty ni¿
ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na pre zy den ta, a w szcze gó l no œci przez pa r tie 
po li ty cz ne i ko mi te ty bior¹ce udzia³ w wy bo rach do Se j mu i Se na tu (zja wi -
sko tzw. „mie sza nia wy da t ków wy bo r czych”),

l prze kro cze nie li mi tu wy da t ków wy bo r czych,
l ³ama nie ogra ni czeñ do tycz¹cych cza su p³at nych re klam tele wi zy j nych,
l za ni ¿a nie b¹dŸ ukry wa nie wy da t ków wy bo r czych,
l nie wli cza nie ra ba tów i da ro wizn rze czo wych do wy da t ków wy bo r czych,
l nie rze te l ne przy go to wa nie spra wo z dañ wy bo r czych,
l brak oz na cze nia ma te ria³ów wy bo r czych.
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1 Ana li za wy da t ków zo sta³a przed sta wio na szcze gó³owo w ra po r tach cz¹stko wych (I i II)
opub li ko wa nych w paŸ dzie r ni ku i grud niu 2005. Do stê p ne na stro nie www.pre zy dent2005.org.pl.
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4.2. Omó wie nie za uwa ¿o nych nie pra wid³owo œci

4.2.1. Roz po czê cie ka m pa nii wy bo r czej przed
zare je stro wa niem ko mi te tu wyborczego

Wyda t ko wa nie œro d ków fi nan so wych jest do zwo lo ne od dnia wy da nia przez
Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ po sta no wie nia o zare je stro wa niu ko mi te tu wy -
bo r cze go. Fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czej po zare je stro wa niu ko mi te tu jest
wa run kiem ko nie cz nym, aby wy da t ki by³y ewi den cjo nowa ne oraz w³aœci wie
wy ka za ne w spra wo z da niach przedk³ada nych Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

Wa r sza wa, dnia 23 ma r ca 2005 r.
PAÑSTWOWA  KOMISJA WYBORCZA – Ko mu ni kat dla Pol skiej Agen -
cji Pra so wej
(…) pa r tie po li ty cz ne nie mog¹ fi nan so waæ tele wi zy j nych i ra dio wych au dy cji
wy bo r czych przed zarz¹dze niem wy bo rów Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol -
skiej i utwo rze niem ko mi te tów wy bo r czych, a je dyn¹ do pu sz czaln¹ form¹ fi nan -
so wa nia ta kich au dy cji jest prze ka za nie na ten cel œro d ków w³aœci we mu ko mi te -
to wi wy bo r cze mu, któ ry mo¿e za mó wiæ odp³atne au dy cje wy bo r cze przy za cho -
wa niu wa run ków do tycz¹cych okre su i cza su ich roz po wszech nia nia okre œlo -
nych w art. 83a ust. 1 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej.

W ra po r tach wstê p nych stwier dzi li œmy, ¿e Lech Ka czy ñ ski, Do nald Tusk
i Ma rek Bo ro wski przed zare je stro wa nim swo ich ko mi te tów wy bo r czych roz -
po czê li dzia³ania, któ rych ce lem by³o wy pro mo wa nie ich jako kan dy da tów na
pre zy den ta. Po ni ¿ szy wy kres po ka zu je orien ta cy j ny koszt ka m pa nii re kla mo -
wej kan dy da tów, któ rzy wbrew za sa dom pro wa dzi li ka m pa niê wy borcz¹
przed ofi cja l nym zare je stro wa niem swo je go ko mi te tu.
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W wy kre sie uwz glê d nio no wy da t ki: Le cha Ka czy ñ skie go na re kla mê te le -
wi zyjn¹ z in fo r macj¹, ¿e bê dzie on kan dy do wa³ w wy bo rach pre zy den c kich, 
Do na lda Tu ska na pla ka ty wiel kofo rma to we (bil l bo ar dy) promuj¹ce jego
ksi¹¿kê, jak równie¿ billboardy promuj¹ce Marka Borowskiego.

Przy pa dek re klam Do na lda Tu ska, któ re w od ró ¿ nie niu od re klam Le cha
Ka czy ñ skie go i Mar ka Bo ro wskie go nie pro mo wa³y sa me go kan dy da ta, a jego 
ksi¹¿kê, rów nie¿ wy ma ga ne ga ty w nej oce ny. Pro mo cja ta (miê dzy in ny mi
z wy ko rzy sta niem bil l bo ar dów) od by wa³a siê bez po œred nio przed ofi cja l nym
roz po czê ciem ka m pa nii wy bo r czej. Nie mo ¿ na uz naæ ta kie go dzia³ania za
przy pa d ko we. Mog³o ono mieæ na celu obe j œcie ogra ni czeñ do tycz¹cych fi -
nan so wa nia ka m pa nii pre zy den c kiej. Jak przy pusz cza li œmy w ra po r cie cz¹st -
ko wym, wy da t ki na tê pro mo cjê nie zo sta³y uwz glê d nio ne w spra wo z da niu fi -
nan so wym ko mi te tu Do na lda Tu ska. W po do bnej sy tu a cji, w tra kcie ka m pa nii 
pre zy den c kiej w Ro sji w 2000 r., Cen tra l na Ko mi sja Wy bo r cza uzna³a, ¿e pro -
mo cja ksi¹¿ki W³adi mi ra Pu ti na sta no wi³a ele ment ka m pa nii wy bo r czej i ¿e
jej druk oraz pro mo cja po win ny byæ po kry te z fun du szu wy bo r cze go ko mi te tu
W³adi mi ra Pu ti na. Pro blem ten jest na tyle isto t ny, ¿e prê dzej czy pó Ÿ niej bê -
dzie wy ma ga³ in ter pre ta cji PKW, jak na le ¿y tra kto waæ ta kie wy da t ki. Przy
oka zji ko le j nych wy bo rów mo ¿ na spo dzie waæ siê po do bnych, je œli nie bar -
dziej kre a ty w nych dzia³añ.

Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych z³o¿o nych do PKW po twier dzi³a na sze
przy pu sz cze nia, ¿e ¿a den z kan dy da tów, któ ry roz pocz¹³ ka m pa niê wy borcz¹
przed zare je stro wa niem swo je go ko mi te tu, nie umie œci tych wy da t ków
w spra wo z da niu ko mi te tu wy bo r cze go.

4.2.2. Pro wa dze nie ka m pa nii wy bo r czej przez inne
pod mio ty ni¿ ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na prezydenta

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ka m pa nia wy bo r cza mo¿e byæ pro wa dzo na na za sa dzie
wy³¹czno œci ty l ko przez ko mi te ty wy bo r cze, któ re zg³osi³y kan dy da ta na Pre -
zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej. W wy pa d ku na ru sze nia tej za sa dy oso by
pro wadz¹ce ka m pa niê na ra ¿o ne s¹ na san kcje prze wi dzia ne w art. 88g i art. 88j 
usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP. Ten, kto na ru sza te za ka zy, do pu sz cza siê
prze stê p stwa2.

Z ko lei usta wa o pa r tiach po li ty cz nych wy ra Ÿ nie za ka zu je wyda t ko wa nia
œro d ków pa r tii po li ty cz nej w celu fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych albo
refe ren da l nych bez po œred ni c twa fun du szu wy bo r cze go. W ar ty ku le 49f usta -
wa stwier dza, ¿e kto wy da t ku je w ten spo sób œro d ki pod le ga grzy w nie, ka rze
ogra ni cze nia wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do lat 2. Ponad to, ar ty ku³
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2 Art. 88j. (2) Kto pro wa dzi ka m pa niê wy borcz¹ bez zgo dy ko mi te tu, a koszt ich prze kra -
cza 50 000 z³otych, pod le ga grzy w nie nie mnie j szej ni¿ koszt ta kie go dzia³ania oraz ka rze ogra -
ni cze nia wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do lat 2.



38a (2) te j ¿e usta wy stwier dza, ¿e PKW od rzu ca spra wo z da nie pa r tii po li ty cz -
nej, je œli nast¹pi³o do ko ny wa nie wy da t ków na ka m pa niê wy borcz¹ z po mi niê -
ciem fun du szu wy bo r cze go. W ra mach prze prowa dzo ne go mo ni to rin gu wy -
da t ków za uwa ¿o no, ¿e przy naj mniej w wy pa d ku jed nej pa r tii (Pra wo i Spra -
wie d li woœæ) mog³o dojœæ do z³ama nia tego prze pi su.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy za ob ser wo wa³ ta k ¿e, ¿e w tra kcie ka m pa nii par la -
men tar nej kli py i ma te ria³y wy bo r cze wie lu pa r tii pro mo wa³y li de rów
bêd¹cych kan dy da ta mi na pre zy den ta. Po sta ran nym prze anali zo wa niu wszy -
stkich p³at nych re klam tele wi zy j nych (Aneks nr 5) stwier dzo no, ¿e re kla my,
w któ rych do mi no wa³ kan dy dat na pre zy den ta RP na le ¿a³o za li czyæ do ka m pa -
nii pre zy den c kiej, mimo ¿e p³aci³y za ni¹ ko mi te ty wy bo r cze bior¹ce udzia³
w wy bo rach do pa r la men tu.

Pro blem zwi¹zany z prze rzu ca niem czê œci wy da t ków z ka m pa nii pre zy -
den c kiej do ka m pa ni par la men tar nej jest o tyle isto t ny, ¿e ma na celu nie ty l ko
obe j œcie li mi tu wy da t ków wy bo r czych, ale ta k ¿e uzy ska nie przez pa r tiê po li -
tyczn¹ wiê ksze go fi nan so wa nia z bu d¿e tu, tj. do ta cji pod mio to wej3. Wy so -
koœæ tej do ta cji jest po œred nio za le ¿ na od wy so ko œci nak³adów po nie sio nych
przez pa r tiê na jej ka m pa niê pa r la men tarn¹. Wy ¿sze wy da t ki sku t kuj¹ otrzy -
ma niem wy ¿szej do ta cji. W la tach, w któ rych ka m pa nia par la men tar na i pre -
zy den cka od by wa siê jed no cze œ nie, pa r tiom op³aca siê czêœæ wy da t ków na kam -
pa niê pre zy denck¹ przed sta wiaæ jako wy da t ki na ka m pa niê pa r la men tarn¹.
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Bil l bo ard kan dy da ta na pre zy den ta RP fi nan so wa ny przez Ko mi tet Wy bo r czy SdPL

3 Art. 128 Or dy na cji Wy bo r czej do Se j mu i Se na tu stwier dza:
1. Pa r tii po li ty cz nej, któ rej ko mi tet wy bo r czy ucze st ni czy³ w wy bo rach, pa r tii po li ty cz nej
wchodz¹cej w sk³ad ko a li cji wy bo r czej, a ta k ¿e ko mi te to wi wy bo r cze mu wy bo r ców przys³ugu -
je pra wo do do ta cji z bu d¿e tu pa ñ stwa, zwa nej da lej „do tacj¹ pod mio tow¹”, za ka ¿ dy uzy ska ny
man dat pos³a i se na to ra. Wy da t ki zwi¹zane z do tacj¹ pod mio tow¹ po kry wa ne s¹ z bu d¿e tu pa ñ -
stwa w czê œci Bu d¿et, fi nan se pu b li cz ne i in sty tu cje fi nan so we.
2. Wy so koœæ do ta cji pod mio to wej za uzy ska ny man dat ob li cza siê, dziel¹c przez 560 sumê wy -
da t ków uwi do cz nion¹ w spra wo z da niach wy bo r czych ko mi te tów wy bo r czych, któ re uzy ska³y
co naj mniej je den man dat w wy bo rach.



Wy da t ki po nie sio ne w ka m pa nii pre zy den c kiej, w prze ciw ie ñ stwie do ka m pa -
nii par la men tar nej, nie s¹ refi nan so wa ne, a wiêc ich wy so koœæ nie ma wp³ywu
na wy so koœæ do ta cji pod mio to wej.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy pod su mo wa³ w Ane ksie nr 3 za uwa ¿o ne przyk³ady
dzia³añ, po le gaj¹cych na pro wa dze niu ka m pa nii wy bo r czej przez inne pod -
mio ty ni¿ ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na pre zy den ta. S¹ to m.in.:
l wspó l ne bil l bo ar dy pa r tii, kan dy da tów do pa r la men tu i kan dy da tów na Pre -

zy den ta RP,
l spo t ka nia wy bo r cze (np. im pre zy mu zy cz ne) orga ni zo wa ne w ra mach

wspó l nej ka m pa nii pre zy den c kiej i par la men tar nej,
l in fo r ma cja o kan dy da cie na pre zy den ta na ulo t ce ko mi te tu wy bo r cze go pa r tii,
l kli py wy bo r cze re kla muj¹ce kan dy da ta na pre zy den ta, fi nan so wa ne przez

par la men tar ny ko mi tet wy bo r czy pa r tii lub przez sam¹ pa r tiê.
Zda niem ze spo³u moni toru ja ce go, ko mi te ty wy bo r cze bior¹ce udzia³

w wy bo rach pre zy den c kich po win ny po kryæ sto sown¹ czêœæ ko sztów zwi¹za -
nych z ww. re klam¹ wy borcz¹4. Umie sz cze nie ko sztów ka m pa nii pre zy den c -
kiej w spra wo z da niu fi nan so wym z ka m pa nii par la men tar nej (szcze gó l nie
w wy pa d ku re kla my tele wi zy j nej, out do o ro wej, spo t kañ wy bo r czych czy dru -
ku ulo tek i wysy³ki bez ad re so wej) po win no sta no wiæ pod sta wê do zakwe stio -
no wa nia tych spra wo z dañ przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wyborcz¹.

Ana li zuj¹c spra wo z da nia wy bo r cze, wi dzi my ta k ¿e, ¿e wiê kszoœæ do³¹czo -
nych ra chun ków ma bar dzo ogó l ni ko wo opi sa ny przed miot sprze da ¿y, np.
„bi l bo ar dy 504 × 238 cm – 1200 szt.”, z któ re go nie spo sób wy wnio sko waæ, co 
by³o jego tre œci¹. Bez szcze gó³owej ana li zy umów po miê dzy ko mi te ta mi
a agen cja mi re kla mo wy mi nie jest mo ¿ li wa we ry fi ka cja tych wy da t ków.
Umo wy ta kie rza d ko by³y do³¹cza ne do spra wo z dañ wy bo r czych.

Dzien ni ka rze ana li zuj¹cy fi nan se ka m pa nii par la men tar nej stwier dzi li, ¿e
fa ktu ra na sumê 28 000 z³ wy sta wio na przez kan ce la riê ad wo kack¹ dla ko mi -
te tu wy bo r cze go Ma cie ja Gie r ty cha – zo sta³a op³aco na przez ko mi tet wy bo r -
czy LPR5.

4.2.3. Prze kro cze nie li mi tu wy da t ków wy bo r czych

In ten sy w ne ka m pa nie wy bo r cze mog¹ pro wa dziæ do tzw. „wy œci gu zbro jeñ”,
czy li po no sze nia co raz wiê kszych nak³adów na ka m pa nie przez kon ku ruj¹ce
pa r tie i ko mi te ty wy bo r cze. Przy zwo le nie na hor ren da l nie dro gie ka m pa nie
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4 Na przyk³ad mie sz ka ñ cy Wa r sza wy mo gli w tra kcie ka m pa nii wy bo r czej po dzi wiaæ me -
ga p la kat Mar ka Bo ro wskie go wisz¹cy na ho te lu „Wa r sza wa”. Re kla ma ta nie zo sta³a jed nak
wy mie nio na w spra wo z da niu wy bo r czym ko mi te tu. W tra kcie spo t ka nia w dniu 19.09.2005
z przed sta wi cie lem ze spo³u mo ni to ruj¹cego pan W³od zi mierz Nie po rêt stwier dzi³, ¿e pla kat
M. Bo ro wskie go na ho te lu „Wa r sza wa” jest ele men tem ka m pa nii par la men tar nej.

5 Pra nie w ur nie, „Prze krój”, 14.04.2006.



wy wie ra ogromn¹ pre sjê na ko mi te ty wy bo r cze, któ re za czy naj¹ po zy ski waæ
fun du sze nie le ga l ne, a ta k ¿e pro mu je mo del bar dzo dro giej ka m pa nii, gdzie
ty l ko w¹sk¹ gru pê pa r tii i po li ty ków staæ na udzia³ w wy bo rach. Maj¹c na celu
ogra ni cze nie „wy œci gu zbro jeñ”, wpro wa dza siê w nie któ rych kra jach li mi ty
wy da t ków wy bo r czych i za kaz ko rzy sta nia z p³at nej re kla my tele wi zy j nej.
W 2000 r. pod czas prac nad no we li zacj¹ usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP
rów nie¿ za pro pono wa no taki li mit, ale (wbrew su ge stiom eks per tów) na sto -
sun ko wo ni skim po zio mie – 12 000 000 z³.

„Rów nie¿ Do nald Tusk, gdy przy j mo wa no w Se j mie now¹ usta wê ogra ni -
czaj¹c¹ ko szty ka m pa nii pre zy den c kiej do 12 000 000 z³, mówi³, ¿e »ka ktus
wy ro œ nie mu na d³oni«, je ¿e li za tyle pie niê dzy bê dzie mo ¿ na zo staæ w Pol -
sce pre zy den tem”.
Pra lka wy bo r cza, „Wprost”, 15 kwie t nia 2001.

Maj¹c na uwa dze iloœæ zare je stro wa nych wy bo r ców (ponad 29 mi lio nów)
i po ziom pro du ktu krajo we go brut to, a prze de wszy stkim oba wiaj¹c siê, ¿e tak
ni ski li mit bê dzie no to ry cz nie prze kra cza ny, eks per ci ko mi sji su ge ro wa li li mit 
wy nosz¹cy co naj mniej 20 000 000 z³, ale se na to ro wie uz na li, ¿e nikt w Pol sce
nie ma ta kich pie niê dzy. Zno weli zo wa na usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP
wpro wa dzi³a w art. 84d – po raz pie r wszy w hi sto rii wy bo rów pre zy den c kich – 
li mit wy da t ków wy bo r czych, usta laj¹c go na po zio mie 12 000 000 z³. W re zu l -
ta cie, ju¿ w ka m pa nii wy bo r czej 2000 r. naj powa ¿nie j si kan dy da ci prze kro -
czy li ten li mit w pie r wszej tu rze, a se kre tarz ge ne ra l ny jed nej z wa ¿ nie j szych
pa r tii oœwia d czy³ na ³amach pra sy, ¿e ka m pa nia wy bo r cza jej li de ra ko szto -
wa³a ok. 20 000 000. Dodatkowo kwestionowa³o to rzetelnoœæ sprawozdania
wyborczego z³o¿onego do PKW, wed³ug którego komitet zmieœci³ siê w li mi -
tach.

Maj¹c na uwa dze do œwia d cze nia po prze dnich wy bo rów, ze spó³ mo ni to -
ruj¹cy po sta wi³ so bie za za da nie ze bra nie wsze l kich do stê p nych da nych do -
tycz¹cych wy da t ków wy bo r czych i po rów nia nie tych in fo r ma cji z ofi cja l ny mi 
spra woz da nia mi wy bo r czy mi. Za³o¿y wszy, ¿e w wy bo rach pre zy den c kich
2005 r. o wie le trud niej bê dzie kan dy da tom zmie œciæ siê w obo wi¹zuj¹cym li -
mi cie wy da t ków (13 800 000 z³6) i wo bec tego czêœæ spra wo z dañ bê dzie po da -
wa³a za ni ¿o ne ko szty, w tra kcie 8-mie siê cz ne go mo ni to rin gu zbie ra no szcze -
gó³owe dane do tycz¹ce podstawowych form reklamy wyborczej, zwracaj¹c
uwagê na nastêpuj¹ce wydatki wyborcze:
l te le wi zyjn¹ i ra diow¹ ka m pa niê me dialn¹,
l pra sow¹ ka m pa niê me dialn¹ (og³osze nia p³atne),
l ka m pa niê ou t do or (bil l bo ar dy),
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6 Na mocy roz porz¹dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia 12 sie r p nia 2005 kwo ta li mi tu zo sta³a
pod wy ¿szo na do 13 800 000 z³.



l ka m pa niê in ter ne tow¹ i pro wa dze nie stron www kan dy da tów,
l wysy³kê dru ków bez ad re so wych (li sty/ulo t ki do sta r cza ne przez po cztê

i ga ze ty),
l opra co wa nie i pro du kcjê ma te ria³ów wy bo r czych (re kla my tele wi zy j nej,

ra dio wej i in ter ne to wej, ulo tek, pla ka tów, bil l bo ar dów),
l wy na gro dze nie ar ty stów, kon su l tan tów, pra co w ni ków szta bów cen tra l -

nych i lo ka l nych,
l im pre zy wy bo r cze (fe sty ny, pi k ni ki, kon we ncje wy bo r cze, kon fe ren cje

pra so we),
l trans port (kan dy da ta i jego szta bu wy bo r cze go),
l fun kcjo no wa nie cen tra l ne go szta bu wy bo r cze go.

W ana li zie wy da t ków bra no ta k ¿e pod uwa gê dane do tycz¹ce ko sztów pro -
wa dze nia stru ktur lo ka l nych ko mi te tu wy bo r cze go, ja ko œcio wych i ilo œcio -
wych ba dañ opi nii pu b li cz nej, ko sztów ochro ny kan dy da ta i szta bu wy bo r cze -
go, ko mu ni ka cji (w tym u¿y cze nia i op³ace nia u¿y t ko wa nia te le fo nów ko mór -
ko wych, ko m pu te rów z do stê pem do In ter ne tu itp.), pro fe sjo nal nych se sji
zdjê cio wych, przy go to wa nia i pro du kcji plakatów ma³oformatowych,
bannerów, t-shirtów i innych materia³ów promocyjnych.

Dziê ki moni to rin go wi ka m pa nii re kla mo wej w me diach ele ktro ni cz nych
i na bil l bo ar dach, ana li zie spo t kañ wy bo r czych i wysy³ki bez ad re so wej,
w gru d nio wym ra po r cie wstê p nym ze spó³ stwier dzi³, ¿e ko mi te ty g³ów nych
kan dy da tów – Le cha Ka czy ñ skie go i Do na lda Tu ska – prze kro czy³y usta wo -
wy li mit wy da t ków. Pu b li cz nie pe³no mo c ni cy fi nan so wi obu kan dy da tów bar -
dzo kry t yko wa li na sze wy li cze nia. Ku na sze mu za sko cze niu, po z³o¿e niu
spra wo zdañ fi nan so wych do PKW oka za³o siê, ¿e ko mi tet Do na lda Tu ska
przy z na³ siê do wy da nia ponad 14 000 000 z³.

Po rów nuj¹c dane ze bra ne przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy z ofi cja l ny mi da ny mi
przed sta wio ny mi w spra wo z da niach, oraz zwra caj¹c uwa gê na po mi niê te b¹dŸ 
za ni ¿o ne wy da t ki, któ re s¹ szcze gó³owo omó wio ne w tym roz dzia le, mo ¿ na
stwier dziæ, ¿e sumy wy da t ków przed sta wio nych w spra wo z da niach wy bo r -
czych Do na lda Tu ska i Le cha Ka czy ñ skie go sta no wi¹ mniej ni¿ 80% re a l nych
ko sztów ka m pa nii. Uw z glêd niaj¹c wszy stkie omó wio ne wy da t ki, mo ¿ na za -
uwa ¿yæ, ¿e oba ko mi te ty zna cz nie prze kro czy³y li mit wy da t ków wy bo r czych.
Do pu sz czo no siê tym sa mym na ru sze nia usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP. Za 
prze kro cze nie li mi tu wy da t ków wy bo r czych gro zi san k cja prze wi dzia na w art. 
88g ustawy o wyborze Prezydenta RP. Naruszenie tego limitu jest wystêpkiem 
zagro¿onym grzywn¹ do 100 000 z³7.
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7 Do da t ko wo, w przy pa d ku po twier dze nia przez PKW przed sta wio nych za rzu tów, prze -
pa d ko wi na rzecz Skar bu Pa ñ stwa pod le gaj¹ ko rzy œci maj¹tko we, bêd¹ce kon se k wencj¹ prze -
kro cze nia li mi tu wy da t ków po nie sio nych na ka m pa niê wy borcz¹.
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4.2.4. Na rus zanie og ran iczeñ do tycz¹cych cza su p³at nych
re klam te lew izy jnych

„Do ko ñ ca wrze œ nia pa r tie po li ty cz ne wyda³y na re kla mê w me diach pra wie
50 mln z³ – oce nia dom me dio wy Sta r link w opub li ko wa nym wczo raj ra po r -
cie na te mat ryn ku re kla mo we go w Pol sce”
(Wy bo ry win do wa³y wy da t ki, „Rze czpo spo li ta”, 18.11.2005).

W wy bo rach Pre zy den ta RP ka ¿ dy ko mi tet wy bo r czy mo¿e wy ku piæ czas
na na da wa nie p³at nych re klam w pro gra mach pu b li cz nych i nie pub li cz nych 
na da w ców ra dio wych i tele wi zy j nych, ale mo¿e to mieæ mie j s ce wy³¹cz nie
w okre sie od 15 dnia przed dniem wy bo rów do za ko ñ cze nia ka m pa nii wy -
bo r czej8. Ko mi te ty omi ja³y ten za kaz, np. pre zen tuj¹c swo ich kan dy da tów
na pre zy den ta jako li de rów pa r tii w re kla mów kach do tycz¹cych ka m pa nii
par la men tar nej. Cho dzi tu m.in. o Mar ka Bo ro wskie go, Le cha Ka czy ñ skie -
go i Do na lda Tu ska. W przy pa d ku Le cha Ka czy ñ skie go mo ¿ na to uz naæ za
ewi den t ne na du ¿y cie, jako ¿e nie by³ on kan dy da tem swo jej pa r tii w wy bo -
rach par la men tar nych – by³ za to przed sta wia ny jako „ho no ro wy pre zes
PiS”.

Maj¹c na uwadze rosn¹ce ko szty re kla my tele wi zy j nej, w celu po -
wstrzy ma nia „wy œci gu zbro jeñ” usta wo da w ca wpro wa dzi³ li mit cza so wy
na pro wa dze nie p³at nej ka m pa nii tele wi zy j nej i ra dio wej9. Czas roz po -
wszech nia nia odp³at nych au dy cji wy bo r czych nie mo¿e prze kra czaæ 15%
³¹czne go cza su przy zna ne go da ne mu ko mi te to wi na roz po wszech nia nie
nie odp³at nych au dy cji wy bo r czych. Z wy li czeñ KRRiTV wy ni ka, ¿e przed
pierwsz¹ tur¹ wy bo rów ka ¿ dy ko mi tet móg³ wy emi to waæ 843 se kun dy (ok.
14 mi nut) p³at nych au dy cji wy bo r czych w te le wi zji i 1181 se kund (ok. 20
mi nut) re klam w ra diu. Z da nych prze ka za nych KRRiTV przez na da w ców
wy ni ka, ¿e:

l ko mi tet Le cha Ka czy ñ skie go prze kro czy³ nie zna cz nie li mit, na daj¹c w te -
le wi zji 960 se kund p³at nych au dy cji,

60 Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych

8 Art. 83a u. o w. p. RP.
9 Wed³ug da nych prze ka za nych KRRiTV wy da t ki kan dy da tów Le cha Ka czy ñ skie go i Do -

na lda Tu ska w okre sie od 15 dnia przed dniem wy bo rów (od 24 wrze œ nia do dnia za ko ñ cze nia
I tu ry) na odp³atne au dy cje wy bo r cze w pro gra mach ra dio wych i tele wi zy j nych wy nios³y od po -
wie d nio:
Lech Ka czy ñ ski – 283 503,60 z³ na emi sjê odp³at nych au dy cji wy bo r czych w pro gra mach ra -
dio wych i 1 354 312,24 z³ na emi sjê odp³at nych au dy cji wy bo r czych w pro gra mach tele wi zy j -
nych – ³¹cz nie 1 637 816 z³.
Do nald Tusk – 395 125,06 z³ na emi sjê odp³at nych au dy cji wy bo r czych w pro gra mach ra dio -
wych i 1 049 413,50 z³ na emi sjê odp³at nych au dy cji wy bo r czych w pro gra mach tele wi zy j nych
– ³¹cz nie 1 444 539 z³.



l ko mi tet Do na lda Tu ska prze kro czy³ li mit, na daj¹c w te le wi zji 1020 se kund
p³at nych au dy cji.

W dru giej tu rze wy bo rów ka ¿ dy ko mi tet móg³ wy emi to waæ 1620 se kund
(ok. 27 mi nut) p³at nych au dy cji wy bo r czych w te le wi zji i 2160 se kund (ok. 36
mi nut) re klam w ra diu. Ko mi tet Le cha Ka czy ñ skie go po no w nie nie zna cz nie
prze kro czy³ li mit, na daj¹c w radiu 2172 sekundy p³atnych audycji.

Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego, na le ¿y siê za sta no wiæ, czy w celu bar -
dziej efe kty w ne go ogra ni cze nia wy da t ków wy bo r czych i wy rów na nia szans
kan dy da tów nie po stu lo waæ wpro wa dze nia ca³ko wi te go za ka zu p³at nych re -
klam ra dio wych i tele wi zy j nych – wzo rem nie któ rych de mo kra cji za chod -
nich (np. Wie l ka Bry ta nia). Wy pa da przy po mnieæ, ¿e zgod nie z obe c nie obo -
wi¹zuj¹cymi re gu la cja mi kan dy da ci otrzy muj¹ znaczn¹ iloœæ bezp³at ne go
cza su an te no we go. Na przyk³ad w wy bo rach pre zy den c kich 2000, wa r toœæ
cza su prze ka za ne go ko mi te tom wy bo r czym wy nios³a pra wie 30 000 000 z³10

(bior¹c pod uwa gê œred ni¹ wa r toœæ re klam w ra diu i te le wi zji).

4.2.5. Pro blem roz li cza nia ra ba tów
na wy da t ki wy bo r cze

Ana li zuj¹c wy da t ki, ze spó³ mo ni to ruj¹cy bra³ pod uwa gê fakt, ¿e w przy pa d -
ku pro wa dze nia tak ko szto w nej ka m pa nii pro mo cy j nej jak pre zy den cka kam -
pa nia wy bo r cza, mo ¿ li we jest otrzy ma nie po wa ¿ nych ra ba tów ce no wych na
re kla mê. Dla oce ny sum wy da wa nych przez kan dy da tów na pro mo cjê, ko -
nie cz ne jest uw z glêd nie nie dwóch ró ¿ nych ty pów ra ba tów. Ra ba ty na
odp³atne au dy cje wy bo r cze emi to wa ne w te le wi zji i ra diu re gu lo wa ne s¹
usta wo wo. Zgod nie z usta w¹ o wy bo rze pre zy den ta RP (art. 83a ust. 3) wy -
so koœæ op³at po bie ra nych za czas roz po wszech nia nia odp³at nych au dy cji
wy bo r czych nie mo¿e prze kra czaæ 50% sta wek po bie ra nych za re kla my
i mu si byæ jed na ko wa dla wszy stkich ko mi te tów, usta la na wed³ug cen ni ka
obo wi¹zuj¹cego w dniu zarz¹dze nia wy bo rów.

W przy pa d ku po zo sta³ych form re kla my trud no oce niæ rze czy wist¹ wy so -
koœæ ra ba tów, po nie wa¿ nie jest ona re gu lo wa na prze pi sa mi usta wy o wy bo rze 
Pre zy den ta RP. Nie zwy kle wy so kie lub nie obie kty w ne upu sty wska zuj¹ jed -
nak na ist nie nie powi¹zañ bizne sowo- polity cz nych miê dzy nie któ ry mi fi r ma -
mi re kla mo wy mi a pa r tia mi i ich kan dy da ta mi. W wie lu kra jach zbyt hojne
rabaty traktuje siê jako darowizny rzeczowe.
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10  Kry sty na Lu be l ska, Ama to r ski te a trzyk wy bo r czy, „Po li ty ka”, nr 42, 2000.



Z ana li zy spra wo z dañ wy bo r czych wy ni ka, ¿e w wiê kszo œci wy pa d ków
przy zna wa ne ra ba ty by³y stan dar do we i po do b ne dla wszy stkich kan dy da -
tów, za le ¿a³y jed nak od wie l ko œci i ska li za mó wie nia. Np. przed siê bio r stwo
Po czta Pol ska udzie li³o ko mi te tom wy bo r czym Do na lda Tu ska i Le cha Ka -
czy ñ skie go 50% ra ba tu na wysy³kê dru ku bez adre so we go. Je œli cho dzi o re -
kla mê ou t do o row¹, ra ba ty by³y uza le ¿ nio ne prze de wszy stkim od wie l ko œci
za mó wieñ.

Cie ka wym przy pa d kiem sto so wa nia ra ba tów jest umo wa po miê dzy ko mi -
te tem wy bo r czym Hen ry ki Bo ch niarz a firm¹ Te s co. Zgod nie z umow¹ fi r ma
ta po zwo li³a ko mi te to wi na pro wa dze nie dzia³añ pro mo cy j nych w swo ich pa -
sa ¿ach han d lo wych w Gdy ni i wie lu in nych mia stach, za bar dzo atra kcyjn¹
sta w kê 50 z³/m kw. mie siê cz nie. Z tej atra kcy j nej fo r my re kla my sko rzy sta³ tyl -
ko ten je den ko mi tet wy bo r czy, mimo ¿e z za pi sów umo wy z ko mi te tem Hen -
ry ki Bo ch niarz wy ni ka³o, i¿ Te s co za mie rza udo stê p niæ po wie rz ch niê pro mo -
cyjn¹ ró ¿ nym ko mi te tom wy bo r czym – „ze wzglê du na zna cze nie wy bo rów
dla spo³ecz no œci lo ka l nej”.

Przyk³ad ten po ka zu je, ¿e fi r ma, któ ra jest osob¹ prawn¹ z udzia³em pod -
mio tu za gra nicz ne go i zgod nie z art. 86u. o wy bo rze Pre zy den ta nie mo¿e do -
ko no wyæ da ro wizn rze czo wych, mo¿e jed nak udzie laæ bar dzo du ¿ych ra ba tów 
na us³ugi reklamowe.

Maj¹c na uwa dze obo wi¹zuj¹ce li mi ty wy da t ków i da ro wizn, ko nie cz ne
sta je siê bar dziej szcze gó³owe ure gu lo wa nie kwe stii ra ba tów udzie la nych
przez fi r my i pro du cen tów ma te ria³ów wy bo r czych. Brak tych re gu la cji stwa -
rza lukê, któ ra mo¿e byæ ide a l nie wyko rzy sty wa na do ob cho dze nia in nych,
prze wi dzia nych usta wo wo ogra ni czeñ w fi nan so wa niu polityki i prowadzeniu
kampanii wyborczych.

4.3. Szcze gó³owa ana li za wy da t ków

4.3.1. Ka m pa nia ou t do or (bil l bo ar dy)

„Po raz pie r wszy w hi sto rii wy bo rów za brak³o ta b lic re kla mo wych. We
wrze œ niu ceny za re kla mê ze w nêtrzn¹ osi¹gnê³y apo ge um. Nikt siê nie ta r -
go wa³, szta by wa l czy³y o ka ¿ dy no œ nik. Po li ty cy prze ko na li na wet sieæ
hiper mar ke tów oraz in sty tu cjê cha ry ta tywn¹ do wcze œnie j sze go za ko ñ cze -
nia akcji re kla mo wych i od sprze da nia zare zer wo wa nych przez nie ta b lic
szta bom wy bo r czym”
(Pawe³ Wie kie ra, Wy cisn¹æ kasê z pre zy den ta, „Ozon”, 27.10 – 02.11.2005).
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Wiê kszoœæ wy bo r ców, szcze gó l nie w wie l kich mia stach, prze ¿y³a pra w -
dziw¹ in wa zjê ka m pa nii out do o ro wej (bil l bo ar dy). Ana li zuj¹c stru ktu rê wy -
da t ków wy bo r czych w tra kcie ka m pa nii par la men tar nej i pre zy den c kiej 2005,
trud no nie sko men to waæ fa ktu, ¿e dzie si¹tki mi lio nów z³otych (w tym po wa ¿ -
ne œro d ki z bu d¿e tu pa ñ stwa) zo sta³y wy da ne na po rów ny wa nie twa rzy po li ty -
ków. Wa r toœæ info rma cy j na pla ka tu wy bo r cze go jest zni ko ma. W tym wy pa d -
ku trud no na wet mó wiæ o wo j nie na has³a wy bo r cze. Wy bo ry 2005 by³y po
pro stu wy œci giem o to, czy ja twarz bar dziej wbi je siê w pa miêæ wy bo r cy. Ze -
spó³ mo ni to ruj¹cy z przy kro œci¹ stwier dza, ¿e naj wiê ksza czêœæ wy da t ków
wy bo r czych zo sta³a prze zna czo na na bil l bo ar dy, któ re ni cze go nie wnios³y do
dys ku sji po li ty cz nej. Ogra ni cze nia cza so we i ilo œcio we do tycz¹ce p³at nych re -
klam w me diach spo wo do wa³y, ¿e ko mi te ty za czê³y ry wa li zo waæ w ilo œci pla -
ka tów. W ten spo sób prze rzu ci³y mi lio ny z³otych, któ rych nie mog³y wy ko -
rzy staæ na re kla mê te le wi zyjn¹, do op³ace nia zma so wa nej ka m pa nii out do o ro -
wej. Rosn¹ce zna cze nie bil l bor dów niew¹tpliwie wskazuje na komercjalizacjê 
kampanii wyborczych, gdzie tradycyjne plakaty zastêpuje reklama wiel ko fo r -
ma to wa. Zacieraj¹ siê tym samym granice pomiêdzy klasyczn¹ reklam¹ a re -
klam¹ po li tyczn¹ (patrz ta be la ze str. 64).

Ana li zuj¹c koszt ka m pa nii out do o ro wej, nie mo ¿ na po min¹æ zna cz nych
ko sztów opra co wa nia i pro du kcji bil l bo ar dów. Ko mi tet wy bo r czy Le cha Ka -
czy ñ skie go, wed³ug oœwia d cze nia z³o¿o ne go przez jed ne go z li de rów PiS na
³amach pra sy, wy ku pi³ oko³o 2000 bil l bo ar dów. Z da nych przed sta wio nych
w spra wo z da niu wy bo r czym tego ko mi te tu wy ni ka, ¿e wy dru ko wa no
12 811 pla ka tów. Wiê kszoœæ pla ka tów (oko³o 11 800 egz.) wy dru ko wa³a fi r -
ma „8 Stu dio Wa r sza wa” (ul. Cze r nia ko wska 73/79, Wa r sza wa), za kwo tê
ponad 390 000 z³. Co cie ka we, fi r ma ta (któ ra do sta³a tak po wa ¿ ne zle ce nie od
szta bu wy bo r cze go przysz³ego pre zy den ta) nie fi gu ru je w ksi¹¿ce tele fo ni cz -
nej, nie po sia da stro ny in ter ne to wej, a pod ad re sem po da nym na piecz¹tce fun -
kcjo nu je zupe³nie inna fi r ma, któ ra je dy nie po œred ni czy w prze ka zy wa niu ko -
re spon den cji ad re so wa nej na „8 Stu dio Wa r sza wa”.

Ko mi tet wy bo r czy Do na lda Tu ska, wed³ug oœwia d cze nia sze fa szta bu PO
na ³amach pra sy11, wy ku pi³ ok. 2 700 bil l bo ar dów. Ana li za spra wo z da nia wy -
bo r cze go wy ka za³a, ¿e w rze czy wi sto œci sztab wy bo r czy wy dru ko wa³ przy -
naj mniej 4509 pla ka tów, nie licz¹c bil l bo ar dów wy dru ko wa nych za 200 000 z³ 
przez fi r mê Me dia Con cept12.
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11  Eli za Ol czyk, Pa r tie wyk³adaj¹ pie ni¹dze na stó³, „Rze czpo spo li ta”, 8.09.2005.
12  Fa ktu ra wy sta wio na przez tê fi r mê nie za wie ra in fo r ma cji o li cz bie wy dru ko wa nych pla -

ka tów.
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Mimo nie pe³nych da nych do tycz¹cych ilo œci bil l bo ar dów za ku pio nych
przez ko mi tet Do na lda Tu ska, przed sta wio ne po ni ¿ej ze sta wie nie po ka zu je, ¿e 
ko mi tet Le cha Ka czy ñ skie go zde cy do wa³ siê na wieksz¹ iloœæ bi ll bo ar dów
w mnie j szych fo r ma tach (ta ñ szych). Ka m pa niê Tu ska cha ra kte ryzo wa³a zaœ
ma³a iloœæ bil l bo ar dów, ale za to wiel kofor ma to wych (dro ¿ szych).

Fo r mat Do nald Tusk Lech Ka czy ñ ski Do nald Tusk Lech Ka czy ñ ski
1,2×1,8  600 2600 13,31% 20,30% 
2,5×1,2    0  600  0,00% 4,68%

2×2    0    4  0,00% 0,03%
  3×1,5    0   10  0,00% 0,08%

2,92×1,98    0  264  0,00% 2,06%
5,04×2,38  843    8215  18,70% 64,12% 

4×3 1632 600 36,19% 4,68%
6×3  867 510 19,23% 3,98%

12×3  507   5 11,24% 0,04%
12×4   47     0    1,04% 0,00%

14,64×4,27    9     0    0,20% 0,00%
15×5    4     3  0,09% 0,02%

Ogó³em  450913 12 811  100,00% 100,00%  
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koszt druku billboardów 491 940,87 679 329,96

Donald Tusk Lech Kaczyñski

w tys. z³

Kampania prezydencka 2005 – koszt druku billboardów

(g³ówni kandydaci)

Zród³o: Wy li cze nia ze spo³u mo ni to ruj¹cego na pod sta wie ra chun ków do³¹czo nych
do spra wo z dañ fi nan so wych ko mi te tów wy bo r czych.
´

13  W przy pa d ku ko mi te tu Do na lda Tu ska ze spó³ mo ni to ruj¹cy nie uzy ska³ pe³nych da nych
do tycz¹cych li cz by wy dru ko wa nych pla ka tów (nie we wszy stkich fa ktu rach po da no dok³ad nie,
na ilu i ja kich ta b li cach by³y wy sta wio ne). Sza cun ko wo mo ¿e my jed nak zak³adaæ, ¿e ogó l na
iloœæ bil l bo ar dów wy dru ko wa nych przez ko mi tet Do na lda Tu ska by³a dwu kro t nie wiê ksza ni¿
fi gu ruj¹ca w ta be li suma 4509.



Bior¹c pod uwa gê ogro m ne kwo ty, ja kie wy da no na maj¹c¹ zni ko me wa lo -
ry info rma cy j ne re kla mê pla ka tow¹, ze spó³ moni to ru ja cy uwa ¿a, ¿e wa r to
by³oby wpro wa dziæ li mi ty wy da t ków na ten typ re kla my, po do b ne do tych,
któ re obo wi¹zuj¹ przy za ku pie re kla my w me diach ele ktro ni cz nych. Spo dzie -
wa my siê, ¿e wpro wa dze nie tych li mi tów zmu si ko mi te ty wy bo r cze do pro wa -
dze nia bar dziej bez po œred niej ka m pa nii: spo t kañ, wie ców, kon fe ren cji wy bo r -
czych z akty w nym udzia³em wy bo r ców.

4.3.2. Wy da t ki na re kla mê w In ter ne cie

Wy bo ry pre zy den c kie 2005 una o cz ni³y, jak ro œ nie zna cze nie re kla my wy bo r -
czej w In ter ne cie. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy za uwa ¿y³, ¿e ka ¿ dy po wa ¿ ny kan dy dat 
mia³ pro fe sjo nal nie przy go to wan¹ mu l ti me dialn¹ stro nê in ter ne tow¹, a ta k ¿e
pro wa dzi³ in ten sywn¹ re kla mê w po rta lach in ter ne to wych. Wed³ug oce ny eks -
per tów koszt za pro je kto wania, przy go to wa nia i pro wa dze nia pro fe sjo nal nej
stro ny in ter ne to wej to wy da tek rzê du 50 000 z³. Na pod sta wie in fo r ma cji prze -
ka za nych przez po rtal Wir tu a l na Pol ska ze spó³ mo ni to ruj¹cy przyj¹³, ¿e na in -
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Zród³o: Spra wo z da nia wy bo r cze ko mi te tów wy bo r czych Do na lda Tu ska i Le cha Ka -
czy ñ skie go.
´



ten sywn¹ re kla mê w po rta lach in ter ne to wych kan dy da ci mo gli wy daæ na wet
200 000 z³. Za³o¿e nie to zo sta³o po twier dzo ne przez ofi cja ne dane przed sta -
wio ne w spra wo z da niach wy bo r czych kan dy da tów, a w nie któ rych przy pa d -
kach na sze sza cun ki oka za³y siê na wet zbyt ostro ¿ ne. Zgod nie z nimi, ko szty
ka m pa nii in ter ne to wej po szcze gó l nych kandydatów wynosi³y:

Lech
Ka czy ñ ski

Do nald
Tusk

Ma rek
Bo ro wski

Hen ry ka
Bo ch niarz

Ma ciej
Gie r tych

Pro du k cja i obs³uga
stro ny www

         0   63 822,58 2928,0014  29 158,00   5200,00

Ka m pa nia wy bo r cza
w In ter ne cie

245 244,00 325 425,54        0 370 424,00 41 480,00

Inne          0    1220,00 11 000,00  27 450,00         0

Ogó³em 245 244,00 390 468,12 13 928,00 427 032,00 46 680,00

Zród³o: Ra chun ki do³¹czo ne do spra wo z dañ wy bo r czych.

Zwra ca uwa gê fakt, ¿e w spra wo z da niu Le cha Ka czy ñ skie go brak jest kosz -
tów stwo rze nia stro ny www, a w spra wo z da niu Mar ka Bo ro wskie go – ko sz -
tów pro wa dze nia ka m pa nii w In ter ne cie15. Mimo ¿e fi r ma In ven tor Me dia by³a 
twórc¹ stro ny www.le ch ka czyn ski.pl, w przed sta wio nym przez ni¹ ra chun ku
wid niej¹ ty l ko ko szty ka m pa nii re kla mo wej w roz ma i tych po rta lach.

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych w tra kcie ka m pa nii ob se r wa cji (patrz
Aneks nr 6), naja ktyw nie j szym w ko rzy sta niu z mo ¿ li wo œci re kla mo wa nia siê
w po rta lach in ter ne to wych by³ ko mi tet Le cha Ka czy ñ skie go. Jed nak wg da -
nych za wa r tych w spra wo z da niach, zde cy do wa nie wiê cej na ten typ re kla my
wyda³y ko mi te ty Hen ry ki Bo ch niarz oraz Do na lda Tu ska. Czê œcio wo mo ¿ na
to wyt³uma czyæ tym, ¿e ko mi tet Le cha Ka czy ñ skie go na nie któ re us³ugi do sta -
wa³ bar dzo du¿e ra ba ty (np. 55%). Wie le wska zu je jed nak na to, ¿e czêœæ wy -
da t ków na re kla mê w In ter ne cie roz li czo no jako ko szty ka m pa nii par la men tar -
nej PiS.
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14  W tê kwo tê wli czo na jest je dy nie obs³uga te ch ni cz na wi try ny, brak jest ra chun ku za stwo -
rze nie stro ny.

15  W fa ktu rach za li czo nych jako „inne” w spra wo z da niu ko mi te tu Mar ka Bo ro wskie go jest
ty l ko ra chu nek za „stwo rze nie gry in ter ne to wej”.



Re kla ma in ter ne to wa w po rta lu Wir tu a l na Pol ska

„Re kla ma ko mi te tów wy bo r czych roz po czê³a siê 28.08.05. Wie l koœæ i in ten -
syw noœæ, jak ju¿ wspo mnie li œmy, sto p nio wo wzra sta pro po rcjo nal nie do
up³ywu cza su i zbli ¿a nia siê te r mi nów wy bo rów. Re a li zo wa³y u nas ka m pa nie 
re kla mo we m.in. Ko mi tet Wy bo r czy Pra wo i Spra wie d li woœæ, Ko mi tet Wy -
bo r czy Le cha Ka czy ñ skie go, Ko mi tet Wy bo r czy Pla t fo r ma Oby wa te l ska RP,
Ko mi tet Wy bo r czy SLD Wo je wó dz ki Sztab Wy bo r czy, Ko mi tet Wy bo r czy
W³od zi me rza Ci mo sze wi cza, Pa r tia Demo kra ty cz na De mo kra ci.pl, Hen ry ka
Bo ch niarz.
Z regu³y ka m pa nie obe j mo wa³y ca³y po rtal. Zle ce nio daw cy sk³ania li siê
rów nie¿ ku in ten sy w nej ka m pa nii w se r wi sie Wia do mo œci oraz na stro nie
g³ów nej WP. Udo stêp nia li œmy te¿ Kan dy da tom i na dal udo stê p nia my mo -
¿ li woœæ ucze st ni cze nia w cza cie przed wy bo r czym (w dwóch opcjach:
bezp³at nie – je œli to WP za pra sza kan dy da ta, odp³at nie – je ¿e li kan dy dat
chce mieæ do da t ko wy czat). Ko szty ka m pa nii na stro nach WP to: cena
1000 wysy³ek e- ma i la – 60 z³ net to (bez tar ge to wa nia), cena „jed nod niów -
ki” na stro nie po rta lu z wy ko rzy sta niem bil l bo ar du – 40 000 z³ net to, cena
1000 emi sji bil l bo ar da w ca³ym po rta lu to 10 z³ net to, zaœ p³atny czat
to kwo ta rzê du 5000 z³ net to. Naj wiê ksze na tê ¿e nie dzia³añ re kla mowych
ko mi te tów wy bo r czych mia³o mie j s ce na prze³omie wrze œ nia i pa Ÿ dzier -
ni ka.”

Zród³o: In fo r ma cja otrzy ma na od po rta lu WP.

4.3.3. Koszt pro du kcji
tele wi zy j nych re klam wy bo r czych

Przy tak in ten sy w nej ka m pa nii wy bo r czej i wyko rzy sty wa niu ró ¿ nych me -
diów, po wa¿n¹ czêœæ wy da t ków sta no wi koszt wy pro duko wa nia ma te ria³ów
re kla mo wych dla me diów ele ktro ni cz nych. Opie raj¹c siê na da nych uzy ska -
nych z firm re kla mo wych i do nie sie niach pra so wych, ze spó³ mo ni to ruj¹cy
usta li³, ¿e ko mi te ty wy bo r cze Le cha Ka czy ñ skie go i Do na lda Tu ska wy pro du -
ko wa³y po ki l ka re klam tele wi zy j nych oraz ra dio wych. Ocze ki wa li œmy wiêc,
¿e wy da t ki szta bów dwu g³ów nych kan dy da tów na pro du kcjê re klam tele wi -
zy j nych bêd¹ po do b ne. Zgod nie z da ny mi przed sta wio ny mi w spra wo z da -
niach wy bo r czych szta bów ko szty pro du kcji spo tów wy bo r czych wy nios³y
od po wie d nio:
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Ko szty pro du kcji re klam tele wi zy j nych wed³ug przed sta wio nych fa ktur

Lech
Ka czy ñ ski16 Do nald Tusk17 Ma rek

Bo ro wski18
Hen ry ka

Bo ch niarz19
Ma ciej

Gie r tych20

547 449,00 40 180,29 87 501,00 214 500,00 35 720,00

Po rów nuj¹c wy da t ki po szcze gó l nych kan dy da tów na pro du kcjê tel ewi zy j -
nych re klam wy bo r czych, stwier dza my, ¿e wy da t ki szta bu Do na la da Tu ska s¹
nie propo rcjo nal nie ma³e w sto sun ku do wy da t ków ko mi te tów Le cha Ka czy ñ -
skie go i Hen ry ki Bo ch niarz. Po nie wa¿ w spra wo z da niu szta bu Do na lda Tu ska
wy ka za no wy da t ki na pro du kcjê ty l ko jed ne go spo tu tele wizy j ne go, zda niem
ze spo³u mo ni to ruj¹cego ko szty pro du kcji po zo sta³ych re klam tv zo sta³y
w ca³oœci wli czo ne w ko szty pro wa dze nia ka m pa nii par la men tar nej Pla t fo r my
Oby wa te l skiej. Ob se r wa cja ka m pa nii me dia l nej wy ka za³a, ¿e je sz cze w co
naj mniej dwóch spo tach Do nald Tusk by³ pro mo wa ny jako kan dy dat PO na
prezydenta. Naszym zdaniem w koszty kampanii prezydenckiej powinien byæ
czêœciowo wliczony koszt produkcji nastêpuj¹cych spo tów:
l ID 45580 – spot oz na czo ny jako „ma te ria³ KW PO”, po œwiê co ny w ca³oœci

Do na ldo wi Tu sko wi; nie pada w nim in fo r ma cja o kan dy do wa niu na urz¹d
pre zy den ta, na to miast po ja wia siê sfo r mu³owa nie „Pla t fo r ma wy bie ra go
swo im kan dy da tem”, pada te¿ pre zy den c kie has³o wy bo r cze Do na lda Tu -
ska – „cz³owiek z za sa da mi”;

l ID 45732 – wi zu a l nie po do b ny do spo tu ID 45580; tym ra zem jest wy ra Ÿ -
nie na pi sa ne, ¿e Do nald Tusk jest kan dy da tem do Se j mu z okrê gu nr 25,
spot oz na czo ny jako „ma te ria³ wy bo r czy KW PO”, ale wy ko rzy sta ne jest
pre zy den c kie has³o wy bo r cze Do na lda Tu ska „cz³owiek z za sa da mi”.

4.3.4. Koszt pro du kcji i wysy³ki re kla my bez ad re so wej

W tra kcie trwa nia ka m pa nii wy bo r czej ze spó³ mo ni to ruj¹cy, po mi mo wy sto -
so wa nia pro œby, nie uzy ska³ od ko mi te tów g³ów nych kan dy da tów in fo r ma cji
o tym, ile wyda³y na prze sy³ki bez ad re so we. Od po wie dzi na ten te mat od mó -
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16  Na ko szty Le cha Ka czy ñ skie go sk³adaj¹ siê ra chun ki za: spot wi ze run ko wy (75’’), spot
„Ga bi net Pre zy den cki”, dwa spo ty „Lech Ka czy ñ ski – po pa r cie”, spot „Pre zy dent a rz¹d”, spot
„Plu szak” (fi r ma Ode on Me dia).

17  Na ko szty Do na lda Tu ska sk³adaj¹ siê ra chun ki za: „spot wy bo r czy do ka m pa nii pre -
zy den c kiej” (Gru pa Fi l mo wa Sp. z o.o.) i „or ga ni za cja pro du kcji spo tu” (Gra fit ti – Stu dio Fi l -
mo we).

18  Na ko szty Mar ka Bo ro wskie go sk³adaj¹ siê dwa ra chun ki za pro du kcjê spo tów wy bo r -
czych (fi r ma PZPR).

19  Na ko szty Hen ry ki Bo ch niarz sk³adaj¹ siê ra chun ki za: spot wi ze run ko wy kan dy da t ki
(ime dia PR) i spot wi ze run ko wy Pa r tii Demo kra ty cz nej „Po zna j my siê” (Tan dem Ta ren - to).

20  Na ko szty Ma cie ja Gie r ty cha sk³adaj¹ siê ra chun ki za: re a li za cjê spo tu wize run ko we go
(Fi l mo wa Agen cja Pro mo cy j na) oraz post pro du k cja (Ape i ron).



wi³a te¿ Po czta Pol ska21. Tak wiêc na po trze by ra po r tów wstê p nych ko szty
wysy³ek bez ad re so wych zo sta³y osza co wa ne na pod sta wie in fo r ma cji ogó l -
nie do stê p nych na stro nie in ter ne to wej Po czty Pol skiej, oraz na pod sta wie da -
nych z ofe r ty han d lo wej na wy ko na nie po do bnej us³ugi, ja kie otrzy ma li œmy
w od po wie dzi na na sze py ta nie skie ro wa ne do Po czty Pol skiej. Koszt
wysy³ki (po uw z glêd nie niu 40% ra ba tu) oce nio no na 6 gr za sztu kê. Ze spó³
mo ni to ruj¹cy po kon sul ta cjach z fi r ma mi re kla mo wy mi usta li³ ta k ¿e, ¿e koszt 
pro du kcji ko pe r ty i li stu wy no si³ miê dzy 10 a 15 gr za sztu kê. Na pod sta wie
do nie sieñ pra so wych i in for ma cji od ko mi te tów lo ka l nych (zob. Aneks nr 7)
usta li li œmy, ¿e ³¹czne nak³ady dru ków bez ad re so wych u¿y tych przez ko mi te -
ty wy bo r cze Le cha Ka czy ñ skie go i Do na lda Tu ska w oby d wu tu rach wy bo rów
mog³y siêgn¹æ ki l ku na stu mi lio nów.

Po we ry fi ka cji spra wo z dañ wy bo r czych przed sta wio nych przez pe³no -
mo c ni ków ko mi te tów wy bo r czych Le cha Ka czy ñ skie go i Do na lda Tu ska
wi daæ, ¿e za rów no nak³ad, jak i koszt jed no stko wy dru ków bez ad re so wych
by³ wy ¿ szy ni¿ pocz¹tko wo zak³ada li œmy, a ten ro dzaj re kla my sta no wi³
jedn¹ z najpo wa¿ nie j szych po zy cji w bu d¿e tach wy bo r czych oby d wu ka m -
pa nii.

Lech
Ka czy ñ ski

Do nald
Tusk

Iloœæ wys³anych li stów 11 000 000,00 28 000 000,00  

Koszt przy go to wa nia
(druk, sk³ada nie, itp.)

1 450 000,00 1 974 837,14

Koszt wysy³ki    550 000,00 1 284 433,24

Koszt ca³ko wi ty 1 998 140,00 3 259 270,38

Œred ni koszt jed ne go li stu        0,18        0,12

Ponad to ze spó³ mo ni to ruj¹cy za uwa ¿y³, ¿e w pie r wszym eta pie ka m pa -
nii li sty bez ad re so we re kla muj¹ce Le cha Ka czy ñ skie go jako „si l ne go pre -
zy den ta” by³y wysy³ane przez ko mi tet wy bo r czy PiS i roz li cza ne w ra mach 
ka m pa nii par la men tar nej. Wysy³ka dru ków bez ad re so wych ko mi te tu wy -
bo r cze go Le cha Ka czy ñ skie go od by wa³a siê do pie ro po wy bo rach par la -
men tar nych.
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21  Blo ko wa nie mo ¿ li wo œci we ry fi ka cji wyko rzy sty wa nia œro d ków pu b li cz nych, ja kie pa r tie 
otrzy muj¹ z bu d¿e tu, i po dej rzeñ o na ru sze nie pra wa (li mi tu wy da t ków wy bo r czych) jest co naj -
mniej nie po koj¹ce, zw³asz cza je œli dzia³ania ta kie na stê puj¹ ze stro ny przed siê biorstw pa ñ stwo -
wych, jak np. Po czta Pol ska.



4.3.5. Wy da t ki nie zwi¹zane bez po œred nio z re klam¹

Moni to ro wa nie wy da t ków nie zwi¹za nych bez po œred nio z re klam¹ jest naj -
trud nie j szym ele men tem mo ni to rin gu i wy ma ga wni kli wej we ry fi ka cji da -
nych. Wstê p na ana li za po rów na w cza spra wo z dañ wy bo r czych i ra po r tów
z mo ni to rin gu ka m pa nii wy ka zu je, ¿e naj wiê cej nie pra wid³owo œci wyst¹pi³o 
przy de kla ro wa niu tych w³aœ nie wy da t ków. Opie raj¹c siê na ofi cja l nych da -
nych, mo ¿ na od nieœæ wra ¿e nie, ¿e nie któ re ko mi te ty wy bo r cze ist nia³y wi r tu -
al nie (np. ty l ko ko mi tet W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza przed sta wi³ ra chun ki
œwiadcz¹ce o ist nie niu szta bów lo ka l nych), w wie lu spra wo z da niach bra ku je 
ra chun ków za wy na gro dze nia dla pra co w ni ków szta bów wy bo r czych, a ich
kan dy da ci w ogó le nie pod ró ¿o wa li (brak b¹dŸ zni ko me wy da t ki na trans -
port).

Przy go to wuj¹c ra port tu¿ po za ko ñ cze niu ka m pa nii, w ka l ku la cji ko sztów
ope ra cy j nych i admi ni stra cyj nych opie ra li œmy siê na do œwia d cze niach z po -
prze dnich ka m pa nii. Wy szli œmy od tego, ¿e po wa ¿ ny kan dy dat w ka m pa nii pre -
zy den c kiej w 2000 r. wyda³ œred nio na wy na gro dze nia pra co w ni ków oko³o
150 000 z³, a na ene r giê przy naj mniej 55 000 z³. Ka ¿ da ka m pa nia wy bo r cza, bez
wzglê du na jej za siêg i roz mach, musi wy ka zaæ pe w ne sta³e ko szty operacy j -
no-ad mini stracyj ne. Za zwy czaj sk³adaj¹ siê na nie na stê puj¹ce po zy cje:
l czynsz za po mie sz cze nia biu ro we wyko rzy sty wa ne na po trze by ka m pa nii

cen tra l nej i ka m pa nii lo ka l nych,
l ochro na biur wy bo r czych,
l ko szty „li cz ni ko we” (woda, gaz, ele ktry cz noœæ itp.),
l ³¹cznoœæ (te le fo ny sta cjo na r ne i ko mór ko we, fa ksy, In ter net),
l ma te ria³y biu ro we (pa pier, kse ro, dru kar ki, ko m pu te ry i inne urz¹dze nia,

me b le itp.),
l pen sje per so ne lu,
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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



l po da t ki i ube z pie cze nia.
Spe cy fi ka ka m pa nii wy bo r czej w 2005 r. i nak³ada nie siê cza su ka m pa nii

pre zy den c kiej i par la men tart nej nie zwa l nia³y pe³no mo c ni ków fi nan so wych
z dok³ad ne go roz dzie le nia ru ty no wych ko sztów ope ra cy j nych, zwi¹za nych
z ka m pa ni¹ pre zy denck¹ i pa r la men tarn¹.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy nie by³ w sta nie spra w dziæ szcze gó³owo wy da t ków na 
za trud nie nie pra co w ni ków lo ka l nych szta bów wy bo r czych, gdy¿ pod czas roz -
mów na szych wspó³pra co w ni ków z przed stawi cie la mi lo ka l nych szta bów wy -
bo r czych, na py ta nie o oso by za trud nia ne przez nich za zwy czaj od po wia da no,
¿e s¹ to wo lon ta riu sze lub wy mie nia no pra co w ni ków szta bów w wy bo rach
par la men tar nych. Do da t ko wo, jak po ka za no w Ane ksie nr 3, w nie któ rych
szta bach wy bo r czych pra co wa li pra co w ni cy biur po se l skich i asy sten ci
pos³ów do Se j mu RP i Pa r la men tu Euro pe j skie go. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e
op³aca nie pra co w ni ków szta bów wy bo r czych z pie niê dzy biur parla men ta rzy -
stów (krajo wych i eu ro pe j skich) jest nie zgod ne z pra wem.

Poza eta to wy mi pra cow ni ka mi szta bów wy bo r czych w ka m pa niach wy bor -
czych od wie lu lat ucze st nicz¹ krajo wi i za gra ni cz ni kon su l tan ci po li ty cz ni.
Tygo dnik „Ne ws we ek” (06.11.05) poda³, ¿e W³od zi mierz Ci mo sze wicz ko -
rzy sta³ z us³ug fran cu skie go spe cja li sty od mar ke tin gu poli ty cz ne go Jacques’a
Se gu e la, któ ry „za do ra dz two ¿¹da na wet 300 tys. euro”. W cen tra l nym szta bie 
wy bo r czym Ja ros³awa Ka li no wskie go ze spó³ mo ni to ruj¹cy za uwa ¿y³ kon su l -
tan ta fi r my POLCAM, któ ry do ra dza³ kan dy da to wi na pre zy den ta.

Ana li zuj¹c wy da t ki na dzia³ania ope ra cy j ne i admi ni stra cyj ne wy ka za ne
w spra wo z da niach po szcze gó l nych ko mi te tów wy bo r czych, ze spó³ mo ni to -
ruj¹cy stwier dzi³, ¿e po szcze gó l ni kan dy da ci przed sta wi li nie rze te l ne dane,
gdy¿ brak w nich ra chun ków na wie le nie zbêd nych wydatków.

W spra wo z da niu ko mi te tu Le cha Ka czy ñ skie go:
l uwz glê d nio no ko szty naj mu i eks plo a ta cji lo ka lu o po wie rz ch ni je dy nie

19,33 m kw. na sie dzi bê ko mi te tu wy bo r cze go w li pcu, sie r p niu i wrze œ niu
2005 r. Znaj¹c ska lê ka m pa nii pro wa dzo nej przez Ko mi tet Wy bo r czy Le -
cha Ka czy ñ skie go, uwa ¿a my za ma³o pra wdo podo b ne pro wa dze nie jej
przez 3 mie si¹ce w biu rze o tak ma³ej po wie rz ch ni. W paŸ dzie r ni ku, a wiêc
po za ko ñ cze niu wy bo rów par la men tar nych sztab wy naj mo wa³ zna cz nie
wiêksz¹ po wie rz ch niê – 700 m kw;

l nie ma wy mie nio nych ko sztów lo ka l nych przed sta wi cielstw ko mi te tu wy -
bo r cze go, co oz na cza³oby, ¿e ca³¹ ka m pa niê koor dy no wa no ty l ko z tego
nie wie l kie go biu ra. Bra ku je ko sztów zwi¹za nych z obs³ug¹ lo ka l nych
przed sta wi cielstw ko mi te tu wy bo r cze go (czynsz, trans port, ko mu ni ka cja
itp.), jak i wy na gro dze nia pra co w ni ków szta bów lo ka l nych;

l nie zna le Ÿ li œmy ani jed ne go ra chun ku za te le fon sta cjo na r ny czy ko mór ko -
wy. W bu d¿e cie ka ¿ dej ka m pa nii wy bo r czej koszt roz mów tele fo ni cz nych
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jest znacz¹c¹ po zycj¹. W oce nie ze spo³u mo ni to ruj¹cego, pro wa dze nie kam -
pa nii wy bo r czej bez u¿y cia te le fo nów jest nie mo ¿ li we;

l nie uwz glê d nio no ko sztów za ku pu lub u¿y cze nia sprzê tu kom pute ro we go.
Pro wa dze nie ka m pa nii wy bo r czej bez u¿y cia sprzê tu kom pute ro we go jest
nie pra wdopo dob ne.

W spra wo z da niu wy bo r czym ko mi te tu Do na lda Tu ska:
l nie ma wy mie nio nych ko sztów naj mu lo ka l nych przed sta wi cielstw ko mi -

te tu wy bo r cze go, bra ku je ko sztów zwi¹za nych z obs³ug¹ lo ka l nych przed -
sta wi cielstw ko mi te tu wy bo r cze go (trans port, ko mu ni ka cja itp.), jak i wy -
na gro dze nia pra co w ni ków szta bów lo ka l nych. 

W spra wo z da niu szta bu An drze ja Lep pe ra:
l nie uwz glê d nio no ko sztów naj mu lo ka lu na sie dzi bê cen tra l ne go szta bu

wy bo r cze go,
l nie uwz glê d nio no ko sztów wy na gro dze nia pra co w ni ków,
l nie wy ka za no wy da t ków zwi¹za nych z za ku pem b¹dŸ naj mem sprzê tu

kom pute ro we go,
l nie wy ka za no ko sztów roz mów tele fo ni cz nych, po czty itp.
l nie ma wy mie nio nych ko sztów lo ka l nych przed sta wi cielstw ko mi te tu wy -

bo r cze go, bra ku je ko sztów zwi¹za nych z ich obs³ug¹, jak i wy na gro dze nia
pra co w ni ków szta bów lo ka l nych.

Je œli cho dzi o stru ktu ry lo ka l ne, to na przyk³ad zie spra wo z da nia ko mi te tu
wy bo r cze go W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza mo ¿e my stwier dziæ, ¿e ko szty te
sta no wi¹ istotn¹ kwo tê w wy da t kach ko mi te tu wy bo r cze go. Je dy nie w spra -
wo z da niu wy bo r czym tego ko mi te tu uwz glê d nio no ko szty fun kcjo no wa nia
lo ka l nych szta bów wy bo r czych, m.in.: wy naj mu lo ka li, dzie r ¿a wy sprzê tu
biu ro we go (ko piar ki, ko m pu te ry, te le fo ny), za ku pu ma te ria³ów biu ro wych,
u¿y cza nia samochodów, honoraria pracowników lokalnych sztabów. Komitet
poniós³ m.in. nastêpuj¹ce wydatki:
l czyn sze za lo ka le na po trze by szta bów w: Szcze ci nie – sier pieñ- paŸ dzier nik

3050 z³; By d go sz czy – 693 z³; Wroc³awiu – sier pieñ- paŸ dzier nik 6598 z³;
Opo lu – 3192 z³; Gda ñ sku – 600 z³; Rze szo wie – 429 z³; Sa no ku – 720 z³;

l zbio r cze ko szty szta bów za umo wy o dzie³o, u¿y cze nie sa mo cho du, czyn -
sze itp.: sztab opo l ski – 5944,39 z³; lu be l ski – 18 107,83 z³; ³ódz ki –
5076,04 z³.

Z po bie ¿ nej ana li zy fa ktur wy ni ka, ¿e ko mi tet wy bo r czy wyda³ co naj mniej 
46 592,06 z³ na utrzy ma nie stru ktur lo ka l nych. Pod kre œliæ na le ¿y, ¿e s¹ to wy -
da t ki ko mi te tu kan dy da ta, któ ry wy co fa³ siê z kan dy do wa nia we wrze œ niu,
a wiêc je sz cze w pocz¹tko wym eta pie ka m pa nii wy bo r czej. Maj¹c to na uwa -
dze, mo ¿ na œmia³o twier dziæ, ¿e w przy pa d ku ko mi te tów wy bo r czych Le cha
Ka czy ñ skie go i Donalda Tuska te koszty by³y wielokrotnie wy¿sze.
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Nie po koj¹cy jest rów nie¿ fakt, ¿e ko mie ty wy bo r cze po wa ¿ nych kan dy da -
tów nie roz li czy³y siê szcze gó³owo z ko sztów zwi¹za nych z utrzy ma niem szta -
bów cen tra l nych. Jako po zy ty w ny przyk³ad na le ¿y tu po daæ spra wo z da nie wy -
bo r cze ko mi te tu Hen ry ki Bo ch niarz. Ko mi tet roz li czy³ pod sta wo we ko szty
fun kcjo no wa nia szta bu cen tra l ne go, przed sta wiaj¹c ra chun ki za czynsz, dzie r -
¿a wê sprzê tu kom pute ro we go i biu ro we go (³¹cz nie z me b la mi), roz mo wy tele -
fo ni cz ne, u¿y cze nie pra co w ni ków PKPP „Le wia tan” na po trze by ka m pa nii,
na jem sa mo cho du itp. W spra wo z da niu zna leŸæ mo ¿ na m.in. ra chun ki na na -
stê puj¹ce kwo ty: koszt ochro ny – 4810 z³; wy na jem lub u¿y cze nie sa mo cho du
– 9125 z³, 13 688 z³ i 9366 z³; roz mo wy tele fo ni cz ne za sie r pieñ 2005 r. –
10 748 z³; u¿y cze nie me b li – dwa ra chun ki na 5368 z³, u¿y cze nie pra co w ni -
ków – 12 200 z³ i 12 238 z³; czynsz – 35 972 z³ i 6691 z³. W su mie ko mi tet
wyda³ znacznie ponad 120 000 z³ na utrzymanie centralnego sztabu. Przyk³ad
ten dowodzi, jak istotn¹ pozycjê stanowi ta kategoria wydatków.

4.3.6. Spo t ka nia wy bo r cze

Mimo wzro stu zna cze nia me diów ele ktro ni cz nych w pro wa dze niu ka m pa nii
wy bo r czych, bez po œred nie spo t ka nia z wy bo r ca mi wci¹¿ od gry waj¹ po wa¿n¹
rolê. Wy da t ki na tê ka te go riê dzia³añ wci¹¿ s¹ jed ny mi z naj wa¿ nie j szych przy 
pro wa dze niu in ten sy w nej ka m pa nii wy bo r czej.

Ana li zuj¹c ten ro dzaj ko sztów w tra kcie przy goto wy wa nia ra po r tów wstêp -
nych, pos³u¿y li œmy siê po rów na niem z wy da t ka mi po nie sio ny mi na ten cel
w cza sie ka m pa nii pre zy den c kiej w 2000 r. Na pod sta wie prze ka za nych do Pañ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej spra wo z dañ fi nan so wych z wy bo rów pre zy den c -
kich 2000 ob li czo no, ¿e ko mi te ty najpo wa¿ nie j szych kan dy da tów w pie r wszej 
tu rze ka m pa nii wyda³y œred nio po ponad 1 000 000 z³ na spo t ka nia wy bo r -
cze22. Z regu³y te wy da t ki obe j mo wa³y ko szty orga ni zo wa nia im prez ró ¿ ne go
typu, w tym kon we ncji wy bo r czych, wie ców, spo t kañ, kon ce r tów, kon fe ren -
cji, kon ku r sów, po ka zów i in nych przed siê w ziêæ s³u¿¹cych zbie ra niu fun du -
szy. Sk³adaj¹ siê na nie np. na stê puj¹ce wy da t ki:
l wy na jem po wie rz ch ni lub po mie sz czeñ,
l za trud nie nie per so ne lu or ga ni zuj¹cego im pre zy,
l wy naj êcie sprzê tu i ró ¿ ne go typu wy po sa ¿e nia u¿y wa ne go pod czas im prez,
l op³aty „li cz ni ko we” (ele ktry cz noœæ, woda, ogrze wa nie),
l trans port i za kwa tero wa nie per so ne lu i ucze st ni ków im pre zy.

Za uwa ¿y li œmy, ¿e PiS, SdPl, a prze de wszy stkim Sa mo ob ro na, w swo ich
ka m pa niach wy ko rzy sty wa³y kon ce r ty po pu la r nych mu zy ków. W ka m pa -
niach tych pa r tii od pocz¹tku akty w nie ucze st ni czy li kan dy da ci na pre zy den ta: 
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22  Ana li za ta opie ra siê na uœre d nio nych wy da t kach Ale ksan dra Kwa œ nie wskie go, An drze ja 
Ole cho wskie go i Ma ria na Krza kle wskie go na ka m pa niê pre zy denck¹ w 2000 r.



An drzej Lep per, Lech Ka czy ñ ski i Ma rek Bo ro wski. Zda niem ze spo³u mo ni -
to ruj¹cego, przy naj mniej czêœæ wy da t ków na te kon ce r ty – fo r ma l nie orga ni -
zo wa ne w ra mach ka m pa nii par la men tar nej – na le ¿a³o za li czyæ do ko sztów
ka m pa nii pre zy den c kich.

Wie ce wy bo r cze Sa mo ob ro ny i An drze ja Lep pe ra wspo ma ga³y m.in. kon cer -
ty ze spo³ów: Ich Tro je, Tru ba du rzy i Iwan i De lfin. W dys ku sji wy bor czej
w TVN24 8.09.05 pose³ Ma ksy miuk po wie dzia³, ¿e je den kon cert Ich Tro je
ko sztu je 150 000 z³. „Ga ze ta Wy bo r cza” z 12.09.05 poda³a, ¿e za pla no wa no
42 kon ce r ty. A wiêc wy da t ki na kon ce r ty to wa rzysz¹ce ka m pa nii Sa mo ob ro ny 
i An drze ja Lep pe ra po win ny wy nieœæ 6 300 000 z³23. Pod czas roz mo wy na sze -
go pra co w ni ka z przed sta wi cie lem szta bu wy bo r cze go po wie dzia no nam, ¿e
wszy stkie te kon ce r ty za ksiê go wa ne s¹ jako ko szty ka m pa nii par la men tar nej.
Po twier dza to ofi cja l ne spra wo z da nie wy bo r cze ko mi te tu An drze ja Lep pe ra –
brak tam ja kiej ko l wiek fa ktu ry za kon ce r ty to wa rzysz¹ce ka m pa nii kan dy da ta, 
choæ uwz glê d nio no umo wê z firm¹ Art- Se cu ri ty do tycz¹c¹ ochro ny tych spo t -
kañ. Wy ni ka z tego, ¿e mu zy cy wspie ra li kan dy da ta na pos³a An drze ja Lep pe -
ra, a fi r ma ochro nia r ska strzeg³a kan dy da ta na pre zy den ta An drze ja Lep pe ra.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy uzna³, ¿e w wy pa d ku ka m pa nii An drze ja Lep pe ra na le -
¿a³o za li czyæ przy naj mniej 30% ko sztów or ga ni za cji kon ce r tów, tj. 1 890 000 z³,
na po czet ka m pa nii pre zy den c kiej. Na le ¿y do daæ, ¿e umie sz cze nie ca³oœci wy da t -
ków na kon ce r ty w spra wo z da niu z ka m pa nii par la men tar nej wp³ynie w isto t ny
spo sób na wy so koœæ do ta cji pod mio to wej, o któr¹ ubie ga siê Sa mo ob ro na.

Zaska kuj¹ce jest to, ¿e choæ sztab An drze ja Lep pe ra nie wli czy³ do swo ich
wy da t ków ko sztów ¿ad ne go z wy ¿ej wspo mnia nych kon ce r tów, to i tak wy ka zu je 
on naj wy ¿sze ko szty or ga ni za cji spo t kañ wy bo r czych, co ob ra zu je ze sta wie nie na
str. 76.
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¯ywiec, 22 sie r p nia 2005. An drzej Lep per za pra sza
na kon cert zespo³u Ich Troje

23  Opra co wa na przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy ta be la zna j duj¹ca siê w Ane ksie nr 3 po ka zu je,
ja kie kon ce r ty by³y orga ni zo wa ne w tra kcie ka m pa nii wy bo r czej i po da je ich przy bli ¿o ny koszt.



76 Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych

0,
00

20
0 

00
0,

00

40
0 

00
0,

00

60
0 

00
0,

00

80
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
20

0 
00

0,
00

1 
40

0 
00

0,
00

1 
60

0 
00

0,
00

sp
ot

ka
ni

a 
w

yb
or

cz
e

1 
25

3 
45

0,
00

18
7 

54
5,

20
1 

42
0 

32
0,

00
37

 6
00

,0
0

65
9 

92
0,

07
24

6 
72

3,
17

15
 4

35
,0

0

Le
ch

 

Ka
cz

yñ
sk

i
D

on
al

d 
Tu

sk
A

nd
rz

ej
 

Le
pp

er

M
ar

ek
 

B
or

ow
sk

i

W
³o

dz
im

ie
rz

 

C
im

os
ze

w
ic

z

H
en

ry
ka

 

B
oc

hn
ia

rz

M
ac

ie
j 

G
ie

rt
yc

h

a
n 

at
ne

d
yzer

p 
a

n 
w

ót
a

d
y

d
n

a
k 

hc
y

nl
ó

gezczs
o

p 
hc

yzcr
o

b
y

w 
ñ

at
o

ps 
ytzs

o
k 

– 
5

0
0

2 
a

kc
ne

d
yzer

p 
ai

n
a

p
m

a
K

hc
yzcr

o
b

y
w 

ñ
a

dz
o

w
ar

ps je
nl

ó
g

o icœêzc 
w 

hc
y

n
ozczsei

m
az 

hc
y

n
a

d ei
w

ats
d

o
p

.a n lógo æœêzc – a tne dy zer
P an 

wó ta dy dnak e
 wo sna nif ai na d zo

 warp
S :o³dór

Ź



Je œli cho dzi o spo t ka nia wy bo r cze kan dy da ta na pre zy den ta Le cha Ka czy ñ -
skie go, w spra wo z da niu zna j duj¹ siê fa ktu ry za or ga ni za cjê 4 konce rtów- spo t -
kañ wy bo r czych, wy sta wio ne przez fi r mê SOS Mu sic na ³¹czn¹ kwo tê ponad
680 000 z³. Fi r ma SOS Mu sic po da wa³a na swo jej stro nie in ter ne to wej
(www.so s mu sic.pl) in fo r ma cjê, ¿e w ra mach pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r -
czej Le cha Ka czy ñ skie go zor ga ni zo wa³a im pre zy w ponad 20 naj wiê kszych
mia stach Pol ski. Po wnie sie niu przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy za strze ¿e nia do
PKW, z pol skiej wer sji stro ny in ter ne to wej usu niê to in fo r ma cjê o 20 kon ce r -
tach, ale nie usu niê to tej in fo r ma cji z wer sji an gie l skiej (Aneks nr 8). Je œli ta
in fo r ma cja jest pra wdzi wa to ww. spra wo z da nie nie za wie ra fa ktur za or ga ni -
za cjê wszy stkich im prez wy bo r czych. Ponad to, na stro nie www.le ch ka czyn -
ski.pl w a r chi wum zna j du je siê na stê puj¹ca in fo r ma cja z 5.10.2005: „Pod czas
kon we ncji pre zy den c kiej w Te a trze Pol skim we Wroc³awiu ze bra³o siê ki l ku -
set zwo len ni ków Pra wa i Spra wied li wo œci. Do li cz nie ze bra nych kan dy dat PiS 
na pre zy den ta Lech Ka czy ñ ski po wie dzia³, ¿e przed pierwsz¹ tur¹ wy bo rów
pre zy den c kich wie rzy w wy gran¹. [...] w czê œci ar ty sty cz nej wroc³awskiej
kon we ncji wyst¹pi³ s³ynny ze spó³ Lo m bard”. Ko mi tet wy bo r czy w swo im
spra wo z da niu nie wy mie nia ani spo t ka nia we Wroc³awiu, ani za trud nie nia ze -
spo³u Lo m bard.

Wy da t ki na spo t ka nia wy bo r cze zade kla ro wa ne przez sztab Le cha Ka czy ñ -
skie go:

Ro dzaj Koszt

Wie czór wy bo r czy w PKiN 34 836,50

Wie czór wy bo r czy w szta bie wy bo r czym kan dy da ta 25 742,20

Im pre zy orga ni zo wa ne przez SOS Mu sic24 681 329,74 

Spo t ka nia z wy bo r ca mi25   13 291,90 

Ak cja PiS Bus26 258 000,00 

Ogó³em 1 013 200,34  

Zród³o: Spra wo z da nie wy bo r cze kan dy da ta.
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24 Obe j mu je ra chun ki za dwie kon we ncje wy bo r cze w Wa r sza wie (16.07 i 28.08) i po jed nej
w Gda ñ sku i Ta r no wie (1.10 i 28.09).

25 Obe j mu je ra chun ki za wy na jem po wie rz ch ni na spo t ka nia w: Bi b lio te ce Uni wer syte c -
kiej w Wa r sza wie, Te a trze Ma ska w Rze szo wie (6.10.), Mie j skim Cen trum Ku l tu ry w An no -
po lu, Fil ha r mo nii Rze szo wskiej, Ka wia r ni Roz dro ¿e w Wa r sza wie (13.10.), Pa³acu Krzy szto -
fo ry w Kra ko wie (15.10.), Klu bie Pod Ja sz czu ra mi w Kra ko wie (15.10.), w Ol szty nie
(16.10.), Sali Ak wen w Gda ñ sku (17.10.), Poli te ch ni ce Wa r sza wskiej (18.10.), Pen sjo na cie
Aka de mi c kim im. Jana Paw³a II we Wroc³awiu (19.10.), Za mku na Wa we lu (20.10.), Te a trze
im. Mo drze je wskiej w Le g ni cy (20.10.) oraz spo t ka nia w Cen trum Mul time dia l nym Fo ksal
w Wa r sza wie.

26  Ak cja pro mo cy j na trwaj¹ca od 5 do 23 wrze œ nia.



Je ¿e li po rów naæ in fo r ma cje ze stro ny www.le ch ka czyn ski.pl o spo t ka niach 
kan dy da ta w paŸ dzie r ni ku 2005 z ra chun ka mi do³¹czo ny mi do spra wo z da nia
wy bo r cze go, po wsta³aby d³uga li sta im prez wy bo r czych, po któ rych nie ma
¿ad ne go œla du w spra wo z da niu, np.:

2.10. – spo t ka nie z wy bo r ca mi w By d go sz czy

5.10. – Te atr Pol ski we Wroc³awiu – kon we n cja wy bo r cza z udzia³em Le cha
Ka czy ñ skie go, wy stê po wa³ ze spó³ Lo m bard

6.10. – spo t ka nie u ro l ni czej ro dzi ny w Dy le wie w po wie cie gró je c kim

10.10. – spo t ka nie z wy bo r ca mi w Wy so kiem Ma zo wie c kiem

11.10. – spo t ka nie z gó r ni ka mi w D¹bro wie Gó r ni czej

12.10. – spo t ka nie w £añ cu cie

14.10. – spo t ka nie w Za ko pa nem w Mie j skiej Ga le rii Sztu ki

18.10. – spo t ka nie w Ro dzin nym Domu Dzie cka w Szcze ci nie, spo t ka nie
z wy bo r ca mi w Bia³ogar dzie, spo t ka nie w Zie lo nej Gó rze

19.10. – spo t ka nie na Œl¹sku (wg stro ny www kan dy da ta by³a to ju¿ jego 5 wi -
zy ta na Œl¹sku w cza sie ka m pa nii).

Ta k ¿e spra wo z da nie wy bo r cze ko mi te tu Mar ka Bo ro wskie go nie udzie la
od po wie dzi na wszy stkie py ta nia do tycz¹ce ko sztów or ga ni za cji im prez i spot -
kañ wy bo r czych kan dy da ta. Wed³ug oœwia d cze nia pe³no mo c ni ka ko mi te tu
W³od zi mie rza Nie po rê ta – zor gani zo wa no 24 kon ce r ty ze spo³u Mezo, ale mia -
³y one wzbo ga ciæ ka m pa niê pa r la men tarn¹ SdPl. Mimo tego do spra wo z da nia 
ko mi te tu wy bo r cze go Mar ka Bo ro wskie go do³¹czo ne s¹ 4 fa ktu ry za kon ce r ty
Mezo. Do³¹czo no równie¿ ra chu nek za wy na jem prze strze ni na pi k nik wy bo r -
czy, ale brak ra chun ków za or ga ni za cjê tej im pre zy i ho no ra ria in nych wy stê -
puj¹cych artystów.

W przy pa d ku ka m pa nii wy bo r czej Do na lda Tu ska mo ni to ring wy ka za³, ¿e
w tra kcie ka m pa nii odby³o siê ki l ka na œcie spo t kañ kan dy da ta. W ta be li po ni -
¿ej za mie sz czo no wszy stkie ko szty spo t kañ wy bo r czych Do na lda Tu ska za -
wa r te w spra wo z da niu wy bo r czym, któ re wy nios³y 320 633,26 z³.
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Wy da t ki na spo t ka nia wy bo r cze zade kla ro wa ne przez sztab Do na lda
Tu ska:

Ro dzaj Koszt w z³

Wie czór wy bo r czy w Mu ze um Na ro do wym w Wa r sza wie  63 659,60

Wie czór wy bo r czy na Poli te ch ni ce Wa r sza wskiej 169 447,10

Po zo sta³e spo t ka nia wg ra chun ków27  66 526,56

Kon fe ren cje pra so we28  17 080,00

Ra zem 320 633,26

Zród³o: ra chun ki do³¹czo ne do spra wo z da nia fi nan so we go.

Ty l ko dwa wie czo ry wy bo r cze kan dy da ta wed³ug ra chun ków ze spra wo z -
da nia ko szto wa³y ko mi tet wy bo r czy oko³o 230 000 z³. Co cie ka we, dru gi wie -
czór wy bo r czy ko szto wa³ a¿ 170 000 z³, w tym 70 000 z³ poch³on¹³ ca te ring.
Tak wy so ki ra chu nek za ga stro no miê po ka zu je ska lê, na jak¹ mo ¿ na by³o za ni -
¿yæ ko szty. Oprócz du ¿ych ko sztów 2 wie czo rów wy bo r czych, spra wo z da nie
za wie ra ra chun ki je dy nie z 11 spo t kañ Do na lda Tu ska, choæ z in fo r ma cji po -
da wa nych na stro nie in ter ne to wej kan dy da ta wy ni ka³o, ¿e spo t kañ wy bo r -
czych by³o zna cz nie wiê cej. Na wet je œli te spo t ka nia w wiê kszo œci nie by³y
prze pro wa dza ne z du ¿ym roz ma chem, jest nie mo ¿ li we, ¿eby nie wi¹za³y siê
z ni mi ¿ad ne wy da t ki. Koszt zade kla rowa ne go w spra wo z da niu wy bo r czym
spo t ka nia z le œ ni ka mi w uro czy sku Zi m ne Do³y (pra wie 12 000 z³) su ge ru je, ¿e 
ta kie spo t ka nia mog¹ byæ sto sun ko wo dro gie, a wiêc nieuw z glêd nie nie
w spra wo z da niu ko sztów wszy stkich spo t kañ mog³o po wa ¿ nie za ni ¿yæ ca³ko -
wi te wy da t ki ko mi te tu wy bo r cze go Do na lda Tu ska.

4.3.7. Trans port

Tygo dnik „Ne ws we ek” (30.10.05) poda³, ¿e obaj g³ówni kan dy da ci po ru sza li
siê po Pol sce ta ksów ka mi po wie trz ny mi (co mo ¿ na by³o wie lo kro t nie zo ba -
czyæ w re la cjach sta cji tele wi zy j nych), któ rych wy naj êcie ko sztu je od 3500 z³
za go dzi nê lotu. Od fi r my wy naj muj¹cej ta ksów ki po wie trz ne (choæ nie mamy
po twier dze nia, ¿e z us³ug tej fi r my ko rzy sta³y szta by) do wie dzie li œmy siê, ¿e
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27  Obe j mu je ra chun ki za: spo t ka nie Do na lda Tu ska w uro czy sku Zi m ne Do³y 20.10.05, wy -
na jem sali – Wa r sza wska Spó³dzie l nia Mie sz ka nio wa DK, wy na jem sali – spo t ka nie Ko mi te tu
Ho no ro we go Tu ska w Traf fic Clu bie, obs³ugê i wy naj êcie sali w Za mku Kró le wskim w Wa r -
sza wie (trzy kro t ne), wy na jem Dwo ru Ar tu sa (1.10.05), opra wê mu zyczn¹ spo t ka nia ina u gu -
ruj¹cego po wsta nie Ko mi te tu Ho no ro we go Do na lda Tu ska, nag³oœ nie nie i wy naj êcie mie j s ca
na molo w So po cie (12.08.05), wy na jem sal w Try bu na le Ko ron nym w Lu b li nie oraz ban ne ry
i nag³oœ nie nie w cza sie spo t ka nia przed Se j mem.

28  Obe j mu je ra chun ki za kon fe ren cje pra so we w Cen trum Mul time dia l nym Fo ksal w dniach:
24 li pca, 25 sie r p nia, 2, 14 oraz 23 wrze œ nia, 4, 5, 6, 13, 18 oraz 19 paŸ dzie r ni ka 2005.



wy po ¿y czaj¹c œmig³owiec Bell 407 na okres dwóch mie siê cy, p³aci siê: 950
euro za go dzi nê lotu (wy ku puj¹c mi ni mum 30 go dzin lo tów mie siê cz nie) plus
op³ata sta³a (gwa ran cja wy ko na nia us³ugi) – 5500 euro mie siê cz nie przez ca³y
okres trwa nia kon tra ktu. W wy pa d ku kan dy da tów ko rzy staj¹cych z tego typu
us³ug daje to wy da tek rzê du 272 000 z³ na samo u¿y t ko wa nie przez dwa mie -
si¹ce „ta ksó wek po wie trz nych”, za bie raj¹cych kan dy da ta i 4 do da t ko we oso -
by29. Do tego do li czyæ na le ¿y ko szty prze lo tów sa mo lo ta mi re j so wy mi, trans -
po rtu samo cho do we go oraz ko szty trans po rtu szta bów wy bo r czych.

Dla po rów na nia, na pod sta wie prze ka za nych do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy -
bo r czej spra wo z dañ fi nan so wych z wy bo rów pre zy den c kich w 2000 r. ob li -
czo no, ¿e ko mi te ty najpo wa¿ nie j szych kan dy da tów w pie r wszej tu rze ka m pa -
nii wyda³y œred nio 234 328 z³ na pod ró ¿e kan dy da ta i jego szta bu30.

Bior¹c pod uwa gê cho æ by wspo mnia ne wy ¿ej ko szty, kwo ty po da ne w nie -
któ rych spra wo z da niach ko mi te tów ucze st nicz¹cych w wy bo rach pre zy den c -
kich 2005 r. wy daj¹ siê mo c no nie do sza cowa ne. Dla przyk³adu:
l Sztab An drze ja Lep pe ra po da je, ¿e wy da t ki na pod ró ¿e zwi¹zane z pro wa -

dze niem ka m pa nii wy nios³y 739,93 z³. Maj¹c na uwa dze in ten sy w noœæ kam -
pa nii An drze ja Lep pe ra, pro wa dzo nej g³ów nie poza Wa r szaw¹, oraz po -
rów nuj¹c je z wy da t ka mi na te cele spra woz da ny mi przez in nych kan dy da -
tów, wy da na suma wy da je siê byæ ra¿¹co ni ska. Je œli na to miast ko mi tet ko -
rzy sta³ z u¿y czo nych œro d ków trans po rtu, w spra wo z da niu po win na byæ
za wa r ta umo wa ich u¿y cze nia wraz z jej wy cen¹, przed sta wio na jako da ro -
wi z na rze czo wa.

l Trud no ko men to waæ fakt, ¿e ze spra wo z da nia wy bo r cze go ko mi te tu Ma -
cie ja Gie r ty cha wy ni ka, i¿ kan dy dat wyda³ 0 z³ na swo je pod ró ¿e. Oz na -
cza³oby to, ¿e kan dy dat ogra ni czy³ pro wa dze nie ka m pa nii ty l ko do swo je -
go s¹sie dz twa i nie odby³ ¿ad nej pod ró ¿y. Jest to nie pra wdopo dob ne, na -
wet uw z glêd ni wszy, ¿e Ma ciej Gie r tych wy co fa³ siê z wy bo rów. Nast¹pi³o
to jed nak do pie ro 4 paŸ dzie r ni ka.

l Ze spra wo z da nia wy bo r cze go ko mi te tu Mar ka Bo ro wskie go wy ni ka, ¿e
w ko sztach pod ró ¿y kan dy da ta zade kre to wa no – 0 z³. Ale jed no cze œ nie s¹
do³¹czo ne ra chun ki za ben zy nê i za op³aty au to stra do we. Jest to przyk³ad,
jak w wiê kszo œci spra wo z dañ zupe³nie do wo l nie kwa lifi ko wa no ko szty.

l W wy pa d ku ko mi te tu Le cha Ka czy ñ skie go, ko szty pod ró ¿y, mimo ¿e bar -
dzo du¿e – nie co ponad 500 000 z³ – uw z glêd niaj¹ g³ów nie trans port
dzia³aczy na kon we ncje, a nie wy da t ki na pod ró ¿e sa me go kan dy da ta i jego 
szta bu. Fa ktu ry za trans port lo t ni czy do³¹czo ne do spra wo z da nia Le cha
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29  Opie raj¹c siê na in fo r ma cji uzy ska nej z fi r my Whi te Ea gle, koszt spo rady cz ne go wyko -
rzy sty wa nia he li kop te ra przez dwa mie si¹ce to: (30 h × 950 euro + 5500 euro) × 2 mie si¹ce =
68 000 euro.

30  Ana li za ta opie ra siê na uœre d nio nych wy da t kach Ale ksan dra Kwa œ nie wskie go, An drze ja 
Ole cho wskie go i Ma ria na Krza kle wskie go na ka m pa niê pre zy denck¹ w 2000 r.



Ka czy ñ skie go obe j muj¹ 4 prze lo ty wy naj êty mi sa mo lo ta mi i 5 bi le tów na
loty re j so we (w tym jed na wy sta wio na na na zwi sko Ada ma Bie la na). Loty
wy naj êty mi sa mo lo ta mi odby³y siê w dniach 13–21 wrze œ nia, a wiêc je sz -
cze przed szczy tem ka m pa nii pre zy den c kiej. Bi le ty na sa mo lo ty re j so we
rów nie¿ da to wa ne s¹ na wrze sieñ, a je den z bi le tów wy sta wio ny jest na
pod ró¿ za gra niczn¹. Po zo sta³e ko szty pod ró ¿y to jed na ko le jo wa de le ga cja
cz³on ków szta bu oraz ko szty wy naj mu au to ka rów do prze wo zu osób na
kon we ncje. Mo ¿ na za daæ so bie py ta nie, w jaki spo sób kan dy dat Lech Ka -
czy ñ ski pod ró ¿o wa³ w paŸ dzie r ni ku, czy li w klu czo wym okre sie ka m pa nii. 
Za sta na wiaj¹ce jest te¿ to, ¿e w spra wo z da niu s¹ fa ktu ry za pod ró ¿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 Ko szty pod ró ¿y kan dy da ta Do na lda Tu ska, choæ sto sun ko wo du¿e, do -
tycz¹ g³ów nie prze lo tów sa mo lo ta mi i heli kop te ra mi. W paŸ dzie r ni ku na
us³ugi sa mo lo to we ko mi tet wyda³ ³¹cz nie ponad 97 000 z³31. Bra ku je jed -
nak ra chun ków za inne œro d ki trans po rtu (sa mo cho dy, poci¹gi), jak rów -
nie¿ za trans port pra co w ni ków szta bu i dzia³aczy.
Po rów nuj¹c spra wo z da nia ko mi te tów Do na lda Tu ska i Le cha Ka czy ñ skie -

go, za uwa ¿a my w obu pe w ne nie kon sek wen cje. Lech Ka czy ñ ski mia³ ni skie
ko szty pod ró ¿y za rów no na zie mny mi œro d ka mi trans po rtu, jak i „ta ksów ka mi
po wie trz ny mi” oraz sa mo lo ta mi, a rów no cze œ nie sztab kan dy da ta przy zna je
siê do od by cia wie lu spo t kañ wy bo r czych na te re nie ca³ej Pol ski. Jak wiêc
Lech Ka czy ñ ski prze mie sz cza³ siê w tak szy b kim te m pie z mie j s ca na mie j s ce? 
Z dru giej stro ny, ko mi tet Do na lda Tu ska przed sta wi³ li cz ne rachun ki za prze -
lo ty, ale w spra wo z da niu jest bar dzo ma³o roz li czo nych spo t kañ wy bo r czych.
W zwi¹zku z tym po ja wia siê py ta nie – gdzie kan dy dat tak lata³?

Na tym tle na le ¿y od no to waæ po zy ty w ny przyk³ad roz li cze nia wy da t ków
na trans port przez ko mi tet W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza. Kan dy dat, pe³ni¹cy
w tra kcie ka m pa nii fun kcjê Ma r sza³ka Se j mu, wy ko rzy sty wa³ na po trze by kam -
pa nii rów nie¿ po ja z dy s³u¿ bo we – w spra wo z da niu fi nan so wym mo ¿ na
w zwi¹zku z tym zna leŸæ ra chun ki (na sumê 1882,88 z³ i 1759,70 z³) wy sta -
wio ne przez Urz¹d Rady Mi ni strów, a op³aco ne przez ko mi tet wy bo r czy kan -
dy da ta. Trze ba jed nak za uwa ¿yæ, ¿e na skru pu la t ne op³ace nie tych ra chun ków
mog³y mieæ wp³yw me dia, któ re nag³oœni³y wyko rzy sty wa nie s³u¿ bo wych sa -
mo cho dów na po trze by ka m pa nii pre zy den c kiej, jak i do œwia d cze nia ko mi te tu 
wy bo r cze go Ale ksan dra Kwa œ nie wskie go z roku 2000.
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31  Na sze wy li cze nie mo¿e nie byæ ca³kiem dok³adne, gdy¿ do spra wo z da nia do³¹czo no te¿
noty ko ry guj¹ce.



Czy Ci mo sze wicz zap³aci?

Jak uja w ni³o ra dio RMF, W³od zi mierz Ci mo sze wicz u¿y wa w swo jej

ka m pa nii wy bo r czej sa mo cho du Biu ra Ochro ny Rz¹du. Ma r sza³ek ma

zap³aciæ, ale nie wia do mo kie dy.

– Za moje pod ró ¿e pod czas ka m pa nii zap³aci mój ko mi tet wy bo r czy – za -
pe w nia kan dy dat na pre zy den ta W³od zi mierz Ci mo sze wicz. W zesz³ym
tygo dniu ma r sza³ek Se j mu nie pe w nie od po wia da³ na py ta nie, jak za mie rza
siê roz li czyæ z prze je cha nych pod czas ka m pa nii ki lo me trów. – Jest uz go d -
nio na umo wa, miê dzy ko mi te tem wy bo r czym a Biu rem Ochro ny Rz¹du, by
ko mi tet wy bo r czy po no si³ te ko szty – po wie dzia³ RMF.

(…) RMF otrzy ma³o je dy nie e- ma il, w któ rym biu ro pra so we pi sze: „Roz li -
cze nia miê dzy nimi a szta bem wy bo r czym zo stan¹ do ko na ne w myœl wyk³adni
przed sta wio nej PKW oraz zgod nie z po le ce niem mi ni stra spraw we wnê trz nych
i ad mi ni stra cji bez po œred nio po za ko ñ cze niu czyn no œci ochron nych”.

31.08.2005 07:15 (aktu a li za cja 12:07),
http://fa kty.in ter ia.pl/newa?inf=661562

W spra wo z da niu ko mi te tu W³od zi mie rza Ci mo sze wi cza zna leŸæ mo ¿ na te¿ 
bar dzo du¿o ra chun ków do tycz¹cych u¿y cze nia sa mo cho dów na po trze by lo -
ka l nych szta bów. Ty l ko nie wie l ka li cz ba ta kich ra chun ków zna j du je siê
w spra wo z da niach in nych kan dy da tów.

4.4. Wnio ski

Po raz pie r wszy w Pol sce, w spo sób zor gani zo wa ny, szcze gó³owo moni to ro -
wa no wy da t ki ko mi te tów wy bo r czych bior¹cych udzia³ w wy bo rach pre zy -
den c kich. Efe kty mo ni to rin gu przesz³y naj œmie l sze ocze ki wa nia orga ni za to -
rów. Po pie r wsze, mo ni to ring wy da t ków wy bo r czych ja s no wy ka za³, ¿e w wy -
bo rach w 2005 r. w wy pa d ku dwóch g³ów nych kan dy da tów pre zy den c kich zo -
sta³y prze kro czo ne li mi ty wy da t ków wy bo r czych. Je den z tych kan dy da tów,
Do nald Tusk, wrêcz siê do tego przy z na³ w swo im spra wo z da niu wy bo r czym.
Jest to pie r wszy tego typu przy pa dek w hi sto rii wo l nych i demo kra ty cz nych
wy bo rów w Eu ro pie Œrodko wo- Ws chod niej.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy stwier dza, ¿e po wa ¿ nym pro ble mem jest kwe stia wia -
ry god no œci spra wo z dañ wy bo r czych. Ra chun ko woœæ w wy pa d ku nie któ rych
kan dy da tów by³a na tyle nie rze te l na, ¿e ze spó³ mo ni to ruj¹cy dys po no wa³
wiêksz¹ ilo œci¹ da nych do tycz¹cych ich wy da t ków ni¿ te przed stwio ne w spra -
wo z da niach ko mi te tów do PKW. Ja koœæ spra wo z dañ wy bo r czych ko mi te tów
An drze ja Lep pe ra, Ma cie ja Gie r ty cha i Mar ka Bo ro wskie go jest tak ni ska, ¿e
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od no si siê wra ¿e nie, i¿ pe³no mo c nik fi nan so wy nie chcia³ b¹dŸ nie móg³ na
bie¿¹co kon tro lo waæ wy da t ków. Po rów nuj¹c spra wo z da nia z tymi z po prze -
dnich lat (1995 i 2000), wi dzi my, ¿e za brak³o w ich przy goto wy wa niu na le ¿y -
tej sta ran no œci. To pe³no mo c nik fi nan so wy ko mi te tu wy bo r cze go od po wia da
za bie¿¹c¹ go spo dar kê fi nan sow¹ ko mi te tu, a w szcze gó l no œci za ewi den -
cjono wa nie wy da t ków oraz sporz¹dze nie spra wo z da nia wy bo r cze go i przed -
³o ¿e nie go Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. Tym sa mym pe³ni on klu czow¹
rolê w pro ce sie we wnê trz nej kon tro li fi nan so wej i od po wia da za prze ka za nie
PKW wsze l kich do ku men tów, nie zbêd nych do ba da nia prze prowa dza ne go
przez bieg³ego re wi den ta. Ana li za spra wo z dañ wy bo r czych po twier dzi³a, ¿e
stan dar dy tej kon tro li s¹ bar dzo ró ¿ ne.

W tra kcie ka m pa nii wy bo r czej przed sta wi ciel ze spo³u mo ni to ruj¹cego
odby³ spo t ka nia z pe³no moc ni ka mi fi nan so wy mi szta bów po szcze gó l nych
kan dy da tów. Pe³no mo c nik fi nan so wy An drze ja Lep pe ra uja w ni³, ¿e wy da t ki
na ka m pa niê pre zy denck¹ od wy da t ków na ka m pa niê pa r la men tarn¹ od dzie la
siê w pro sty spo sób: wszy stkie ko szty dzia³añ pod jê tych po 25 wrze œ nia kwa -
lifi ko wa ne bêd¹ jako po czy nio ne w ka m pa nii pre zy den c kiej, wcze œ nie j sze –
jako po czy nio ne w ka m pa nii par la men tar nej. Pe³no mo c nik Ja ros³awa Ka li now -
skie go przy z na³ zaœ, ¿e w³aœciw¹ pra cê do pie ro wy ko na, przy go to wuj¹c spra -
wo z da nie dla PKW. Ze wzglê du na brak powa ¿ nie j szych san kcji za przed sta -
wie nie nie pe³nego ra po r tu, pe³no mo c ni cy fi nan so wi ko mi te tów wy bo r czych
nie prze j mo wa li siê ja ko œci¹ sk³ada nych do PKW do ku men tów.

Przy ni skim li mi cie wy da t ków wy bo r czych pe³no mo c nik fi nan so wy jest
pod ol brzy mi¹ presj¹, aby przed sta wiæ PKW spra wo z da nie, z któ re go wy ni ka,
¿e na ka m pa niê wy da no nie wiê cej ni¿ ze z wa la li mit, w 2005 r. – 13 800 000 z³.
W na szej oce nie – co po twier dzi³a ana li za spra wo z dañ wy ka zuj¹ca brak wie lu
wy da t ków i za ni ¿a nie ko sztów ka m pa nii – nie ty l ko ko mi tet wy bo r czy Do na l -
da Tu ska, ale i Le cha Ka czy ñ skie go prze kro czy³ li mit wy da t ków. Zaœ pe³no -
moc ni ko wi fi nan so we mu ko mie tu wy bo r cze go Le cha Ka czy ñ skie go bar dziej
op³aca³o siê wpro wa dziæ PKW i opi niê pu b liczn¹ w b³¹d – ukry waj¹c, prze -
rzu caj¹c i za ni ¿aj¹c czêœæ wy da t ków w spra wo z da niu wy bo r czym – ni¿ na ra -
ziæ siê na san kcje wy ni kaj¹ce z prze kro cze nia li mi tu wy da t ków wy bo r czych.
W roku 2005 by³o to szcze gó l nie ³atwe, gdy¿ nak³ada nie siê cza so we ka m pa nii 
par la men tar nej i pre zy den c kiej oraz udzia³ nie któ rych kan dy da tów na pre zy -
den ta w wy bo rach par la men tar nych da³y sze ro kie mo ¿ li wo œci ksiê go wa nia
wy da t ków z ka m pa nii pre zy den c kiej jako wy da t ków na ka m pa niê pa r la men -
tarn¹ (któ ra ma zna cz nie wy ¿szy li mit wy da t ków i zwro ty z bu d¿e tu pa ñ stwa).
Sy tu a cja ta spo wo do wa³a nie lada pro blem dla Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r -
czej, gdy¿ bê dzie ona mu sia³a po rów naæ dzia³ania pe³no mo c ni ków ko mi te tów
Do na lda Tu ska i Le cha Ka czy ñ skie go i zde cy do waæ czy, któ re go i w ja ki spo -
sób uka raæ. Czy mo ¿ na uka raæ pe³no mo c ni ka Do na lda Tu ska za to, ¿e przy z -
na³ siê do prze kro cze nia li mi tu i rów no cze œ nie ty l ko od rzu ciæ nie rze te l ne spra -
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wo z da nie ko mi te tu Le cha Ka czy ñ skie go, nie poci¹gaj¹c do odpo wie dzial no -
œci jego pe³no mo c ni ka? Zda niem au to rów ni nie j sze go ra po r tu, je œli Pa ñ stwo -
wej Ko mi sji Wy bo r czej uda³oby siê udo wod niæ œwia do me sfa³szo wa nie spra -
wo z da nia wy bo r cze go, co sta no wi jed no z najpo wa¿ nie j szych na ru szeñ – to
po win no byæ ono ka ra ne z ca³¹ sta no w czo œci¹.

Uwa ¿a my, ¿e wiê kszoœæ ko mi te tów przed sta wi³a mo c no za ni ¿o ne kwo ty
wy da t ków. Przyk³ady zo sta³y szcze gó³owo opi sa ne po wy ¿ej. Po œred nim do -
wo dem na s³usz noœæ tej tezy jest fakt, ¿e ko mi tet wy bo r czy W³od zi mie rza Ci -
mo sze wi cza wy ka za³ wy da t ki na sumê 4 055 350,19 z³, co jest kwot¹ zna cz nie
wy¿sz¹ ni¿ sumy wy da ne przez in nych kan dy da tów – zw³asz cza je œli we Ÿmie
siê pod uwa gê, ¿e kan dy dat wy co fa³ siê (14.09.05) w momencie, kiedy jego
kampania dopiero ruszy³a.

Mo ni to ring wy da t ków wy bo r czych uja w ni³ ko le j ne isto t ne pro ble my
zwi¹zane z fi nan so wa niem ka m pa nii prezydenckiej:
l No we li za cja usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP wpro wa dzi³a w art. 87b

ma³o pre cy zy j ny li mit wy da t ków na ka m pa niê pro wa dzon¹ w fo r mach i na
za sa dach w³aœci wych dla re kla my. Jak za uwa ¿a Sta nis³aw Ge be t h ner:
„Prze pis art. 87b usta wy jest ma³o pre cy zy j ny, po nie wa¿ nie wia do mo, co
ma oz na czaæ pro wa dze nie ka m pa nii wy bo r czej w fo r mach i na za sa dach
w³aœci wych dla re kla my, a w zwi¹zku z tym nie jest ja s ne, jak roz trzygn¹æ
kwe stiê, co na le ¿y wli czyæ do ko sztów ob jê tych li mi tem wy da t ków prze -
wi dzia nym w art. 87u. o w.p.”32.
Ko nie cz ne jest wy da nie opi nii przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹, któ ra
wy ja œ ni w¹tpli wo œci wy ni kaj¹ce z ma³o pre cyzy j ne go sfo r mu³owa nia tego
prze pi su i uchro ni ko mi te ty wy bo r cze przed ar bi tra l nym nak³ada niem sank -
cji za prze kro cze nie li mi tu wy da t ków na re kla mê.

l Zgod nie z ar ty ku³em 85 ust. 8 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP ko mi tet
wy bo r czy po wi nien za li czaæ rów no wa r toœæ da ro wizn nie pie niê ¿ nych do
wy da t ków ko mi te tu wy bo r cze go. Jak za uwa ¿o no w po prze dnim roz dzia le,
wiê kszoœæ ko mi te tów ig no ro wa³a to po sta no wie nie. Brak in fo r ma cji
w spra wo z da niach wy bo r czych na te mat da ro wizn rze czo wych spo wo do -
wa³ zna cz ne za ni ¿e nie ca³ko wi tych ko sztów ka m pa nii wy bo r czej po nie sio -
nych przez po szcze gó l ne ko mi te ty.

l Po miê dzy g³ów ny mi kan dy da ta mi – Le chem Ka czy ñ skim a Do na ldem Tu -
skiem – dosz³o do tzw. „wy œci gu zbro jeñ”. W re zu l ta cie ka m pa nia wy bo r -
cza 2005 sta³a siê zna cz nie dro ¿ sza ni¿ do zwa la usta wo wy li mit wy da t ków. 
Ist nie nie „wy œci gu zbro jeñ” z jed nej stro ny po twier dza ko nie cz noœæ utrzy -
ma nia li mi tu wy da t ków, z dru giej stro ny pod da je pod dys ku sjê kwe stiê:
Jakiej wysokoœci limit jest w polskich warunkach realny?
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l Po zy ty w nym ele men tem pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej 2005 roku
jest fakt, ¿e w tra kcie ka m pa nii wy bo r czej lo ka l ne ze spo³y mo ni to ruj¹ce
nie za uwa ¿y³y przy pa d ków ³ama nia za ka zów do ty cza cych orga ni zo wa nia
gier lo so wych i kon ku r sów, w któ rych wy gra ny mi s¹ na gro dy pie niê ¿ ne
lub przed mio ty o zna cz nej wa r to œci. 

l Ze spó³ mo ni to ruj¹cy po zy ty w nie te¿ oce ni³ fakt, ¿e ko mi tet wy bo r czy Do -
na lda Tu ska przy z na³ siê do prze kro cze nia li mi tu wy da t ków wy bo r czych.
Przy pu sz cza my, ¿e to prze kro cze nie mog³o byæ je sz cze wiê ksze, gdy¿ – jak 
opi sa no w tym roz dzia le – ko mi tet nie umie œci³ w swo im spra wo z da niu
wszy stkich wy da t ków, a czêœæ z nich za ni ¿y³. Mimo to pe³no mo c nik fi nan -
so wy wzi¹³ na sie bie pe³n¹ odpo wie dzia l noœæ, sk³adaj¹c spra wo z da nie,
któ re by³o bar dziej rze te l ne ni¿ do ku men ty przed sta wio ne przez nie któ rych 
kon ku ren tów jego kan dy da ta.

l Zde cy do wa nie ko rzy st nie na le ¿y oce niæ dzia³anie art. 83a usta wy o wy bo -
rze Pre zy den ta RP, któ ry szcze gó³owo re gu lu je kwe stiê p³at nych au dy cji
wy bo r czych, jak i wpro wa dzo ne przez nie go li mi ty cza so we i ilo œcio we33.
Re gu la cje te w zna cz nym sto p niu ogra ni czy³y wy da t ki wy bo r cze i spo wo -
do wa³y prze rzu ce nie czê œci œro d ków na inne fo r my re kla my. Ponad to,
dete r mi na cja KRRiTV, jak rów nie¿ PKW po wstrzy ma³a pa r tie po li ty cz ne
przed kon tynu o wa niem ³ama nia za ka zu pro wa dze nia re kla my tele wi zy j nej 
przed ofi cja l nym zare je stro wa niem ko mi te tu wy bo r cze go. Bez tych re gu -
la cji i twar dej po sta wy PKW i KRRiTV, maj¹cej na celu wy rów na nie szans 
wszy stkich kan dy da tów bior¹cych udzia³ w wy bo rach, ka m pa nia wy bo r -
cza 2005 r. mog³aby byæ zna cz nie dro ¿ sza. Do ce lo wo, dla ogra ni cze nia
wy da t ków wy bo r czych na le ¿a³oby po stu lo waæ ca³ko wi ty za kaz p³at nej re -
kla my tele wi zy j nej i wpro wa dze nie li mi tu wy da t ków na ka m pa niê re kla -
mow¹ z u¿y ciem bil l bo ar dów, co zmu si³oby kan dy da tów do orga ni zo wa -
nia ka m pa nii bar dziej bez po œred niej, do cie ra nia do wy bo r ców przez spo t -
ka nia, dys ku sje itp.

Po ana li zie ze bra ne go w tra kcie mo ni to rin gu ma te ria³u oraz szcze gó³owym 
za po zna niu siê ze spra woz da nia mi wy bo r czy mi, ze spó³ mo ni to ruj¹cy zwró ci³
siê w lu tym 2006 r. do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, jako na cze l ne go or ga -
nu odpo wie dzial ne go za spra wo wa nie nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi -
sów pra wa wy bo r cze go, z proœb¹ o wy ja œ nie nie czê œci omó wio nych w tym
roz dzia le za rzu tów. Te ksty za strze ¿eñ za wa r te s¹ w Ane ksie nr 2. Nie ste ty,
PKW nie zdo³a³o w usta wo wym cza sie od po wie dzieæ na na sze za strze ¿e nia,
ar gu men ty Ko mi sji nie mog¹ wiêc byæ przed sta wio ne w tym ra po r cie.
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5. Rola Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej

w sy ste mie kon tro li fi nan so wa nia

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

5.1. Wpro wa dze nie

W ci¹gu osta t nich 16 lat fi nan so wa nie ka m pa nii wy bo r czych pod da no w Pol -
sce sze ro kiej re gla men ta cji pra wnej w celu zwiê ksze nia kon tro li pu b li cz nej.
Usta no wio no i na stê p nie zna cz nie roz sze rzo no ko m pe ten cje kon tro l ne w tym
za kre sie naj wy ¿sze go or ga nu wy bo r cze go – Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej
(PKW). Zda niem jej prze wod nicz¹cego, sê dzie go Fer dy nan da Ry ma rza:
„w osta t nich la tach bar dzo zmie ni³y siê fun kcje i za da nia PKW; z or ga nu przy -
go to wuj¹cego, or ga ni zuj¹cego i prze pro wa dzaj¹cego wy bo ry i re fe ren da sta³a
siê ona prze de wszy stkim or ga nem kon tro li fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej 
oraz kon tro li fi nan so wa nia dzia³al no œci sta tu to wej pa r tii po li ty cz nych”1.

Pod kre œliæ na le ¿y, ¿e jest to na tu ra l ny trend ob ser wo wa ny za rów no w usta -
bili zo wa nych de mo kra cjach za chod nich (m.in. Wie l ka Bry ta nia, Ka na da, Au -
stra lia, Sta ny Zjed no czo ne), jak i w kra jach prze chodz¹cych trans fo r ma cjê
ustro jow¹ (Bo œ nia i Her ce go wi na, Gru zja, Li twa, RPA, Ukra i na). Rów nie¿ re -
ko men da cje Rady Eu ro py wy ra Ÿ nie pro muj¹ mo del in sty tu cjo nalny, w któ rym 
kon tro lê fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych i pa r tii po li ty cz nych po wi nien
wy ko ny waæ or gan apo li ty cz ny, nie pod le gaj¹cy ad mi ni stra cji rz¹do wej2.

W roku 2000, w wy ni ku no we li za cji usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 r.
o wy bo rze Pre zy den ta Rze czpo spo li tej Pol skiej, zo sta³y zna cz nie ure gu lo wa -
ne kwe stie zwi¹zane z fi nan so wa niem pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej.

1 Fer dy nand Ry marz, Ja w noœæ i kon tro la fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej w wy bo rach

pre zy den c kich i par la men tar nych w la tach 2000 i 2001 (na tle pra kty ki Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej), Przegl¹d Se j mo wy 2002, nr 6(53).

2  Re ko men da cje nr 15 i 16 z 2001 r. oraz re ko men da cja nr 4 z 2003 r. Rady Mi ni strów
Pañstw Cz³on ko wskich Rady Eu ro py, Wspó l ne za sa dy wa l ki z ko rupcj¹ w fi nan so wa niu pa r tii

po li ty cz nych i ka m pa nii wy bo r czych.



Usta no wio no rów nie¿ sze reg me cha ni z mów maj¹cych na celu za pe w nie nie
ich ja w no œci, roz sze rzaj¹c przy tym za da nia kon tro l ne Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej. Dwie ka m pa nie wy bo r cze prze pro wa dzo ne wed³ug no wych za sad 
po zwo li³y w pe³ni zwe ry fi ko waæ za sto so wa ne roz wi¹za nia, a ta k ¿e mo ¿ li wo -
œci dzia³añ PKW. Po ni ¿ej za pre zen towa ne zo stan¹ ob se r wa cje do tycz¹ce roli
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej w sy ste mie kon tro li fi nan so wa nia pre zy den c -
kiej ka m pa nii wy bo r czej, ze bra ne przez ze spó³ mo ni to ruj¹cy przy oka zji wy -
bo rów pre zy den c kich w 2005 r., po sze rzo ne o do œwia d cze nia z ka m pa nii roku
2000, oraz pro po zy cje zmian, które zespó³ uznaje za szczególnie istotne.

5.2. Kon tro la fi nan so wa nia ka m pa nii pre zy den c kiej
post fa c tum i po stu lat kon tro li rów nie¿ w „cza sie
rzeczywistym”

Do œwia d cze nia wy bo rów pre zy den c kich 2000 i 2005 roku po ka zuj¹, ¿e ba da -
nie spra wo z dañ wy bo r czych, któ re s¹ sk³ada ne PKW ki l ka mie siê cy po za ko ñ -
cze niu ka m pa nii wy bo r czej, jest dzia³aniem post fa c tum, cha ra kte ry zuj¹cym
siê bar dzo ogra ni czon¹ sku te cz no œci¹. Tak pó Ÿ no prze pro wa dza na kon tro la
nie za po bie ga pa to lo giom na eta pie ich po wsta wa nia, a wrêcz umo ¿ li wia ko -
mi te tom wy bo r czym ukry cie wiê kszo œci na ru szeñ i z³o¿e nie od po wie d nio
„przy goto wa ne go” spra wo z da nia wy bo r cze go. Samo info r mo wa nie opi nii pu -
b li cz nej w wie le mie siê cy po wy bo rach o tym, ¿e w cza sie ka m pa nii wy bo r -
czej mog³o dojœæ do ko ru pcji, a go spo dar ka fi nan so wa pro wa dzo na by³a
w spo sób nie rze te l ny, mo¿e je dy nie zwiê kszaæ nie zado wo le nie spo³ecz ne
i apa tiê wy bo r ców, nie przek³adaj¹c siê jed nak w ade k wa t ny spo sób na odpo -
wie dzia l noœæ prawn¹ i po li tyczn¹ sa me go kan dy da ta i jego za ple cza (a prze de
wszy stkim – w ra zie po wa ¿ nych nie pra wid³owo œci – zwy ciê z cy wy bo rów).

PKW ma obe c nie bar dzo ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci po wstrzy ma nia dzia³añ
ko mi te tu wy bo r cze go, któ ry fi nan su je ka m pa niê z nie le ga l nych Ÿró de³ i ³amie
za ka zy do tycz¹ce fi nan so wa nia wy bo rów (np. pro wa dze nia ka m pa nii przed
zare je stro wa niem ko mi te tu, prze kra cza nia li mi tów wp³at i wy da t ków). Mo ¿ na 
so bie wy ob ra ziæ hi po te tyczn¹ sy tu a cjê, kie dy ka m pa nia jest nie le ga l nie fi nan -
so wa na przez gru py prze stê pcze, pod mio ty za gra ni cz ne, zna cz nie prze kro czo -
ny zo sta je li mit wy da t ków wy bo r czych, a mimo to kan dy dat zo sta je wy bra ny
na urz¹d Pre zy den ta RP. Z uwa gi na po wa gê urzê du i zna cze nie wy bo rów taka
sytuacja powinna byæ niedopuszczalna.

Je œli obo wi¹zkiem Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej ma byæ czu wa nie nad
czy sto œci¹ i prze j rzy sto œci¹ wy bo rów – oz na cza to ko nie cz noœæ za pe w nie nia
jej pe³nego nad zo ru nad go spo dark¹ fi nan sow¹ ko mi te tów wy bo r czych. Po -
stu lu je siê wiêc, aby kon tro la spra wo wa na przez PKW mia³a cha ra kter pre -
wen cy j ny i od by wa³a siê w „cza sie rze czy wi stym”, a wiêc je sz cze w tra kcie
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ka m pa nii wy bo r czej. Po zy cja PKW musi zo staæ wiêc zna cz nie wzmo c nio na,
tak aby wy bo r cy mie li po czu cie, ¿e ucze st nicz¹ w pro ce sie wy bo r czym, któ ry
jest op³aca ny z le ga l nych i prze j rzy s tych Ÿró de³. Mo¿na to osi¹gn¹æ m.in.
poprzez:
1. Obo wi¹zek sk³ada nia i pub li ko wa nia co naj mniej 2 spra wo z dañ fi nan so -

wych (jed no na kró t ko przed wy bo ra mi, a dru gie, ca³oœcio we, po wy bo -
rach). W celu pe³nej re a li za cji za sa dy ja w no œci fi nan so wa nia ka m pa nii
wy bo r czej, ko mi te ty wy bo r cze po win ny zo staæ zo bo wi¹zane do przed -
³o¿e nia PKW, w okre sie 10 dni przed dniem g³oso wa nia, czê œcio we go
spra wo z da nia fi nan so we go. Ta kie spra wo z da nie po win no byæ w ci¹gu 48
go dzin opub li ko wa ne na stro nie in ter ne to wej PKW.

2. Umo ¿ li wie nie PKW do ko ny wa nia kon tro li pre wen cy j nej w tra kcie ka m -
pa nii wy bo r czych, je œli za cho dzi po dej rze nie o nie le ga l ne fi nan so wa nie
ka m pa nii b¹dŸ inne prze stê p stwa prze ciw wy bo rom o pod³o¿u fi nan so -
wym. Bar dzo isto t ne jest utwo rze nie w ra mach PKW (Krajo we go Biu ra
Wy bo r cze go) w³as ne go ze spo³u re wi den tów, bo wiem doty ch cza so wa prak -
ty ka ko rzy sta nia z us³ug ze w nê trz nych nie za wsze bywa sku te cz na3.

3. Stwo rze nie mo ¿ li wo œci naty chmia sto we go info r mo wa nia PKW o po ja -
wiaj¹cych siê nie pra wid³owo œciach, rów nie¿ z wy ko rzy sta niem no wo czes -
nych pro ce dur in ter neto we go rapo r to wa nia4; zlik wi do wa nie obe c nie obo -
wi¹zuj¹cych ogra ni czeñ cza so wych dla ba da nia spra wo z dañ wy bo r czych
i sk³ada nia za strze ¿eñ przez or ga ni za cje po zarz¹dowe5. 

4. Wpro wa dze nie pe³nego ka ta lo gu san kcji fi nan so wych i ka r nych (w sto -
sun ku do nie lega l ne go da r czy ñ cy, pe³no mo c ni ka fi nan so we go, kan dy da -
ta, sze fa szta bu wy bo r cze go i ka ¿ dej oso by ucze st nicz¹cej w nie le ga l nych
trans akcjach fi nan so wych), z mo ¿ li wo œci¹ de re je stra cji ko mi te tu wy bo r -
cze go w³¹cz nie. Zgod nie z reko men da cja mi Rady Eu ro py san kcje maj¹
byæ pro po rcjo nal ne i od stra szaj¹ce – obe c ne re gu la cje nie spe³niaj¹ ¿ad ne -
go z tych wy mo gów.

Bol¹czk¹ obe cne go sy ste mu kon tro li jest ta k ¿e brak alte rna ty w nych form
pro wa dze nia spo rów z ko mi te ta mi wy bo r czy mi. Wzo rem ame ry ka ñ skiej Fe -
de ra l nej Ko mi sji Wy bo r czej (www.fec.gov) PKW po win na mieæ mo ¿ li woœæ
nak³ada nia dro b nych kar admi ni stra cyj nych na pe³no mo c ni ków ko mi te tów
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3  Za rów no w wy bo rach 2000, jak i 2005 zda rza³o siê, ¿e wnio ski za wa r te w opi nii bieg³ych
re wi den tów by³y ogó l ne, b¹dŸ wrêcz b³êdne. W wiê kszo œci wy pa d ków bie gli re wi den ci ogra ni -
czaj¹ siê do kon tro li szta bów cen tra l nych kan dy da tów i nie maj¹ mo ¿ li wo œci zwe ryfi ko wa nia
np. da nych per so na l nych i sy tu a cji fi nan so wej po dej rza nych da r czy ñ ców.

4  Sze rzej o wy ko rzy sta niu no wo cze s nych te ch no lo gii info rma ty cz nych w pro ce du rze
rapo r to wa nia o nie pra wid³owo œciach w: Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), Ego vern -

ment jako œro dek wa l ki ze zja wi skiem ko ru pcji w ¿y ciu pu b li cz nym. Ra port z ba dañ, w przy go to -
wa niu.

5  Art. 87h (ust. 5) wpro wa dzi³ nie re a l ny te r min 7 dni od dnia pu b li ka cji przez PKW spra -
wo z da nia wy bo r cze go na zg³asza nie przez sto wa rzy sze nia i fun da cje pi se mnych za strze ¿eñ.



wy bo r czych, któ rzy nie prze sy³aj¹ Ko mi sji nie zbêd nych in fo r ma cji, spra wo z -
dañ, b¹dŸ ce lo wo sk³adaj¹ niepe³n¹ dokumentacjê (system Administrative
Fine Program).

5.3. Wspó³pra ca z in ny mi or ga na mi pa ñ stwo wy mi
i po stu lat jej skon krety zo wa nia oraz usprawnienia

Mimo ¿e usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP umo ¿ li wia PKW przy ba da niu
spra wo z dañ wy bo r czych ¿¹da nie „nie zbêd nej po mo cy” od in nych or ga nów
pa ñ stwo wych – pra kty ka do wo dzi, ¿e jest to sfo r mu³owa nie nie ostre, któ re nie 
za pe w nia w³aœci wej pod sta wy pra wnej do po dej mo wa nia czê sto nie zbêd nej
wspó³pra cy. Przyk³adem ta kich trud no œci mo¿e byæ cho æ by ni ska sku te cz noœæ
ape li o po moc do or ga nów kon tro li skar bo wej. W po prze dnich la tach s³u¿by
skar bo we re a go wa³y ró ¿ nie, nie rza d ko od ma wia³y jed nak udzie le nia wa ¿ nych
in fo r ma cji, zas³aniaj¹c siê ta je mnic¹ skar bow¹ b¹dŸ wska zuj¹c na brak
wi¹¿¹cej pod sta wy pra wnej6. Nie efe kty w na wspó³pra ca z tymi or ga na mi unie -
mo ¿ li wia do ko na nie wie lu wa ¿ nych usta leñ zwi¹za nych z kon trol¹ spra wo z -
dañ, co mo¿e sku t ko waæ prze ocze niem nie pra wid³owo œci.

Jest rów nie¿ nie po koj¹ce, ¿e po ka m pa nii wy bo r czej w 2000 r., mimo ujaw -
nie nia li cz nych nie pra wid³owo œci przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹
w cza sie prze pro wa dza nia pro ce dur kon tro l nych i skie ro wa nia do pro ku ra tu ry
za wia do mieñ o pope³nio nych wy stê p kach b¹dŸ wy kro cze niach, spo t ka³y siê
one z od mow¹ wszczê cia po stê po wa nia lub jego umo rze niem. Wo bec wiê k -
szo œci do nie sieñ pro ku ra tu ra uzna³a bo wiem, ¿e za rzu ca ny czyn ce cho wa³a
zni ko ma spo³ecz na szko d li woœæ. A prze cie¿ kry mina li za cja prze stêpstw prze -
ciw wy bo rom jest nie zbêd nym ele men tem ochro ny tej naj wa¿ nie j szej in sty tu -
cji demo kra ty cz nej. Prze wod nicz¹cy PKW Fer dy nand Ry marz s³usz nie za ob -
ser wo wa³, ¿e za po bie ga nie przy pa d kom ko ru pcji po li ty cz nej: „wy ma ga ta k ¿e
wiê kszej akty w no œci i zaan ga ¿o wa nia or ga nów œci ga nia w tro pie niu ta kich na -
gan nych za cho wañ i zwiê kszo nej re a kcji na sy g na³y pra so we”7. Taka po sta wa
or ga nów œci ga nia oœmie la po li ty ków do nie prze strze ga nia lub ob cho dze nia
pra wa. Ma to de stru kcy j ny wp³yw na po sta wy spo³ecze ñ stwa, a rów nie¿
przek³ada siê na co raz ni ¿ szy po ziom za ufa nia oby wa te li do po li ty ków.
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6  Fer dy nand Ry marz, Ja w noœæ i kon tro la fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej w wy bo rach

pre zy den c kich i par la men tar nych w la tach 2000 i 2001 (na tle pra kty ki Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej), Przegl¹d Se j mo wy 2002, nr 6(53)

7  Fer dy nand Ry marz, Ja w noœæ i kon tro la fi nan so wa nia dzia³al no œci sta tu to wej pa r tii

(w pra kty ce Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej), Przegl¹d Se j mo wy 2004, nr  3(62).



Po stu lo waæ na le ¿y wiêc przy jê cie roz wi¹zañ na wzór ame ry ka ñ ski8 – pod -
pi sa nia me mo ran dum po miê dzy Mi ni ste r stwem Spra wied li wo œci a PKW, do -
tycz¹cego spo so bu tra kto wa nia spraw zwi¹za nych z prze stê p stwa mi prze ciw -
ko wy bo rom. W osta t nich la tach w Sta nach Zjed no czo nych prze stê p stwa
prze ciw wy bo rom zo sta³y za kwa lifi kowa ne do ka te go rii piê ciu naj wa¿ nie j -
szych prze stêpstw i s¹ tra kto wa ne prio ry te to wo przez ame ry ka ñ ski De pa r ta -
ment Sprawiedliwoœci.

Doty ch cza so wa pra kty ka po ka zu je, ¿e prze pro wa dze nie sku te cz nej kon -
tro li pu b li cz nej wy ma ga na³o¿e nia na inne or ga ny zna cz nie bar dziej skon -
krety zowa ne go obo wi¹zku wspó³pra cy z Ko misj¹. W szcze gó l no œci, w wy -
cze r puj¹cy spo sób po win ny zo staæ ure gu lo wa ne za sa dy wspó³dzia³ania PKW
z organami kontroli skarbowej i NIK.

Mimo przed sta wio nych po wy ¿ej trud no œci, pod kre œliæ na le ¿y z ca³¹ sta now -
czo œci¹, ¿e w tra kcie trwa nia ka m pa nii wy bo r czej obo wi¹zkiem PKW jest
poin for mo wa nie or ga nów œci ga nia (pro ku ra tu ry i po li cji) o za uwa ¿o nych nie -
pra wid³owo œciach oraz zo bo wi¹za nie or ga nów kon tro li skar bo wej  do pod jê -
cia czyn no œci kon tro l nych (w szcze gó l no œci, je œli cho dzi o we ry fi ka cjê da ro -
wizn i wy ko na nych us³ug). 

Roz pa truj¹c wspó³pra cê Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej z or ga na mi pa ñ -
stwa zna cz nie sze rzej, na le ¿y od nieœæ siê rów nie¿ do pro je ktu w³¹cze nia do sy -
ste mu kon tro li fi nan so wa nia po li ty ki two rzo ne go w³aœ nie Cen tra l ne go Biu ra
Anty koru pcyj ne go. Nie ste ty, w obe cnym pro je kcie usta wy bra ku je szcze -
gó³owych re gu la cji do tycz¹cych roli, jak¹ mia³oby pe³niæ Biu ro w roz po zna -
wa niu, za po bie ga niu i wy kry wa niu prze stêpstw prze ciw ko fi nan so wa niu wy -
bo rów. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy pra g nie wy ra Ÿ nie pod kre œliæ, ¿e bez wzglê du na
to, jak¹ rolê chcia³by pro je kto daw ca usta wy o Cen tra l nym Biu rze Anty koru p -
cy j nym po wie rzyæ tej no wej in sty tu cji, Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza jako
organ niezale¿ny musi pozostaæ g³ównym cia³em odpowiedzialnym za kon tro -
lê finansowania polityki w Polsce.

5.4. In ter pre ta cja prze pi sów do tycz¹cych fi nan so wa nia
ka m pa nii pre zy den c kiej i po li ty ka info rma cy j na

W cza sie ka m pa nii wy bo r czej przed wy bo ra mi pre zy denc ki mi w 2000 r. Pa ñ -
stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza czy ni³a sta ra nia, aby do pre cy zo waæ i przy go to waæ 
mo ¿ li wie jasn¹ in ter pre ta cjê za pi sów zno weli zo wa nej za le d wie ki l ka mie siê cy 
wcze œ niej usta wy. W tym celu PKW przed sta wia³a wy ty cz ne, za j mo wa³a sta -
no wi ska, a ta k ¿e udzie la³a in fo r ma cji i wy ja œ nia³a budz¹ce kon tro we r sje kwe -
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8 Umo wa o wspó³pra cy (Me mo ran dum of Un de r stan ding) po miê dzy Fe de raln¹ Ko misj¹
Wy borcz¹ (FEC) i Depa r ta men tem Spra wied li wo œci (DoJ) z 1977 r. Obe c nie przy goto wy wa na
jest nowa wer sja tego do ku men tu. Zob. www.fec.gov.



stie zwi¹zane rów nie¿ z wy mo ga mi fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych.
Przyk³ado wo mo ¿ na tu przy to czyæ opi niê PKW do tycz¹c¹ za sad fi nan so wa nia 
wy da t ków ko mi te tu wy bo r cze go urzê duj¹cego wów czas pre zy den ta. Zda niem 
PKW: „mo ¿ li we jest i ce lo we roz dzie le nie czyn no œci wy ko ny wa nych przez
urzê duj¹cego Pre zy den ta na ta kie, któ re zwi¹zane s¹ wy³¹cz nie z pro wa dze -
niem ka m pa nii wy bo r czej w zwi¹zku z kan dy do wa niem w wy bo rach oraz na
ta kie, któ re zwi¹zane s¹ ze spra wo wa niem urzê du Pre zy den ta. Dla te go te¿, ko -
szty u¿y cia œro d ków trans po rtu w celu pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej po -
win ny byæ po no szo ne przez ko mi tet wy bo r czy kan dy da ta na Pre zy den ta”9. 

Dzia³ania te, z ró ¿ nych przy czyn (w tym bra ku zain tere so wa nia ze stro ny
pe³no mo c ni ków fi nan so wych Ko mi te tów Wy bo r czych, ale rów nie¿ nie efe k -
tyw ne go spo so bu upub li cz nie nia in fo r ma cji), oka za³y siê jed nak nie wy sta r -
czaj¹ce. Ni ski sto pieñ poin for mo wa nia o no wych za sa dach go spo dar ki fi nan -
so wej z pe w no œci¹ sta no wi³ jedn¹ z przy czyn pope³nie nia li cz nych b³êdów
i w efe kcie od rzu ce nia w 2001 r. wszy stkich przed sta wio nych przez pe³no moc -
ni ków fi nan so wych ko mi te tów wy bo r czych spra wo z dañ. 

W roku 2005 Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza pod jê³a rów nie¿ sze reg dzia -
³añ maj¹cych na celu do pre cyzo wa nie re gu la cji za wa r tych w usta wie o wy bo -
rze Pre zy den ta RP. W zwi¹zku z sy g na³ami o roz po czê ciu pro wa dze nia ka m -
pa nii wy bo r czej je sz cze przed zarz¹dze niem wy bo rów, PKW poda³a do pu b li -
cz nej wia do mo œci ko mu ni kat, w któ rym przy po mnia³a, ¿e zgod nie z art. 76b
ust. 1 usta wy ka m pa nia wy bo r cza roz po czy na siê z dniem og³osze nia po sta no -
wie nia Ma r sza³ka Se j mu o zarz¹dze niu wy bo rów. PKW pod kre œli³a, ¿e ka m -
pa niê mo¿e pro wa dziæ wy³¹cz nie ko mi tet wy bo r czy, a jego utwo rze nie mo ¿ li -
we jest dopiero po zarz¹dzeniu wyborów. 

Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza po dej mo wa³a ta k ¿e dzia³ania w za kre sie
upo wsze ch nia nia i wy ja œ nia nia prze pi sów pra wa wy bo r cze go, choæ po da wa na 
przez PKW in fo r ma cja nie za wsze by³a aktu a l na. Na przyk³ad w wy ja œ nie -
niach z dnia 6 cze r w ca 2005 (ZKF-603-1/05) „o za sa dach go spo dar ki fi nan so -
wej, uzy ski wa niu przy cho dów i wy da t kach zwi¹za nych z fi nan so wa niem kam -
pa nii wy bo r czej w wy bo rach Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej” Pa ñ stwo -
wa Ko mi sja Wy bo r cza udzie li³a ko mi te tom wy bo r czym kan dy da tów na Pre -
zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej bez w¹tpie nia bar dzo przy da t nych i rze czo -
wych wska zó wek o spra wach go spo dar ki fi nan so wej, ujê tych w przy stê p ny
i zro zu mia³y spo sób. W czê œci do tycz¹cej za sad wyda t ko wa nia œro d ków i ich
doku men to wa nia za wa r ta by³a jed nak pe w na nie œcis³oœæ – przed sta wio no bo -
wiem kwo ty li mi tów za wa r te w usta wie bez in fo r ma cji, ¿e mog¹ one ulec
zmia nie (ich wy so ko œci pod le gaj¹ bo wiem wa lo ry za cji przez Mi ni stra Fi nan -
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9 Zob. opi niê PKW, sy g na tu ra: Wyb. 0101-3-Pr-4/2000; Wyb. 0101-3-Pr-7/2000, w Wy jaœ -
nie nia i opi nie PKW, Pra wo Wy bo r cze  – Wy bo ry Pre zy den ta RP, s. 180, www.pkw.gov.pl.



sów zgod nie z art. 88l ust. 1 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP). W wy ja œ nie -
niach PKW czy ta my bo wiem, ¿e:

„1) Ko mi tet wy bo r czy mo¿e wy da t ko waæ na ka m pa niê wy borcz¹ wy³¹cz -
nie kwo ty ogra ni czo ne li mi tem wy da t ków wy nosz¹cym 12 000 000 z³  [...]

4) Wy da t ki ko mi te tu wy bo r cze go ze œro d ków po chodz¹cych od ano ni mo -
wych ofia ro da w ców ze zbió rek pu b li cz nych nie mog¹ prze kro czyæ 10% li mi tu 
wy da t ków tj. kwo ty 1 200 000 z³”.

Mi ni ster Fi nan sów roz porz¹dze niem z dnia 12 sie r p nia 2005 r. pod wy ¿szy³ 
kwo tê wy da t ków ko mi te tu wy bo r cze go w wy bo rach Pre zy den ta Rze czypo -
spo li tej Pol skiej, o któ rej mowa w art. 84d usta wy z dnia 27 wrze œ nia 1990 r.
o wy bo rze Pre zy den ta RP, o czym na ty ch miast po in for mo wa³a Pa ñ stwo wa
Ko mi sja Wy bo r cza. Jed na k ¿e treœæ wy ja œ nieñ nie zo sta³a za ktua lizo wa na
i by³y one do stê p ne na stro nie in ter ne to wej w pie r wo t nej wer sji, z nie zwalo -
ryzo wany mi kwo ta mi.

Przed roz po czê ciem, jak i w tra kcie trwa nia ka m pa nii wy bo r czej PKW
wyda³a ta k ¿e isto t ne opi nie i sta no wi ska, maj¹ce wp³yw na spo sób fi nan so wa -
nia ka m pa nii wy bo r czej. Na le ¿y tu wymieniæ najwa¿niejsze z nich:
l Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w sta no wi sku z dnia 1 sie r p nia 2005 r.

przy po mnia³a o dopu sz cza l nych pra wem za sa dach i fo r mach pro wa dze nia
ka m pa nii wy bo r czej. Wska za³a zw³asz cza, ¿e agi ta cja wy bo r cza nie mo¿e
byæ pro wa dzo na w spo sób zmie rzaj¹cy do ob cho dze nia pra wa, np. przez
za mie sz cze nie w ma te ria le wy bo r czym tre œci nie zwi¹za nych bez po œred nio
z kan dy do wa niem na okre œlo ny urz¹d. Ka ¿ dy ma te ria³ wy bo r czy musi byæ
oz na czo ny nazw¹ ko mi te tu wy bo r cze go utwo rzo ne go w celu udzia³u w da -
nych wy bo rach, nie dopu sz czal ne jest wiêc umie sz cze nie na nim je dy nie
na zwy pa r tii po li ty cz nej pro muj¹cej da ne go kandydata.

l PKW w wy ja œ nie niach z dnia 6 cze r w ca 2005 (ZKF-603-1/05) stwier dzi³a,
¿e ko mi tet wy bo r czy mo¿e po zy ski waæ œro d ki fi nan so we po chodz¹ce
z kre dy tu ban ko we go i po ¿y czek10.

l PKW w ko mu ni ka cie z dnia 13 cze r w ca 2005 r. „o za sa dach pro wa dze nia
i fi nan so wa nia agi ta cji na rzecz upo wsze ch nia nia ce lów pro gra mo wych
pa r tii po li ty cz nej w okre sie ka m pa nii wy bo r czej” przy po mi na³a, ¿e wsze l -
kie fo r my popu la ry za cji pa r tii, któ ra sa mo dzie l nie ucze st ni czy w wy bo -
rach, tworz¹c ko mi tet wy bo r czy, a ta k ¿e pa r tii, któ re zawi¹za³y ko a li cjê
wy borcz¹, z dniem otrzy ma nia po twier dze nia przy jê cia za wia do mie nia
o utwo rze niu ko mi te tu wy bo r cze go mog¹ byæ pro wa dzo ne w okre sie ka m -
pa nii wy bo r czej wy³¹cz nie na za sa dach, w cza sie i mie j s cach okre œlo nych
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10  „Prze pi sy usta wy nie wy mie niaj¹ jako Ÿród³a fi nan so wa nia tych kre dy tów i po ¿y czek.
Ko rzy sta nie z tych Ÿró de³ fi nan so wa nia nie jest jed nak za bro nio ne. Po ¿y czek nie mog¹ udzie laæ 
pod mio ty wy mie nio ne w art. 86 usta wy o wy bo rze Pre zy den ta RP, a ta k ¿e byæ porê czy cie la mi
zaci¹ga nych przez ko mi tet kre dy tów i po ¿y czek”.



prze pi sa mi Or dy na cji wy bo r czej do Se j mu RP i do Se na tu RP. Oz na cza
to, ¿e ma te ria³y re kla mo we po win ny byæ opa trzo ne nazw¹ ko mi te tu wy -
bo r cze go i mog¹ byæ fi nan so wa ne wy³¹cz nie ze œro d ków Fun du szu Wy bor -
cze go pa r tii, prze ka zy wa nych do dys po zy cji ko mi te to wi wy bo r cze mu na
jego od rê b ny ra chu nek ban ko wy. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza zwró ci³a
siê do pa r tii po li ty cz nych o sto so wa nie ana lo gi cz nych za sad po stê po wa nia
w ra mach dzia³al no œci sta tu to wej rów nie¿ w wy bo rach Pre zy den ta Rze -
czypo spo li tej Pol skiej.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy po zy ty w nie oce nia po wy ¿sze in ter we ncje Pa ñ stwo -
wej Ko mi sji Wy bo r czej. Wy ja œ nia³y one w¹tpli wo œci i prze ciw dzia³a³y pró -
bom ob cho dze nia przez ko mi te ty wy bo r cze ogó l nie obo wi¹zuj¹cych za ka zów
i ogra ni czeñ do tycz¹cych fi nan so wa nia i prowadzenia kampanii wyborczych. 

Trze ba jed nak przy po mnieæ, ¿e nie wszy stkie opi nie PKW by³y lo gi cz nie
spó j ne. Omó wio ne w po prze dnich roz dzia³ach kwe stie kre dy tów ban ko wych
i spo so bu sp³aty zo bo wi¹zañ ko mi te tów budz¹ nie po kój, gdy¿ daj¹ ko mi te tom
nowe mo ¿ li wo œci ob cho dze nia prze pi sów. Ta k ¿e nie któ re ma te ria³y pra so we
sta no wi³y za chê tê dla ko mi te tów wy bo r czych do prze rzu ca nia ko sztów z pre -
zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej do ka m pa nii par la men tar nej. W wy wia dzie
udzie lo nym „Rze czpo spo li tej” wy ¿szy urzêd nik KBW stwier dzi³: „je œli taka
re kla ma zo sta³a za mó wio na i op³aco na przez pa r tiê po li tyczn¹, w ca³oœci musi
byæ wli czo na w koszt ka m pa nii par la men tar nej”11. Wy po wiedŸ ta, je œli zo sta³a 
wie r nie przy to czo na przez dzien ni ka rza, by³a sprze cz na z przed sta wio ny mi
wcze œ niej ofi cja l ny mi opiniami i komunikatami PKW, gdy¿ partie polityczne
nie mog¹ p³aciæ za reklamê (mog¹ to robiæ tylko komitety wyborcze). 

Pod kre œle nia wy ma ga fakt, ¿e mimo bar dzo z³ych do œwia d czeñ z wy bo rów 
w 2000 r. i wie dzy o nie ja s nych sfo r mu³owa niach usta wy w tej ma te rii – nie
zor gani zo wa no szko leñ b¹dŸ wa r szta tów dla pe³no mo c ni ków ko mi te tów wy -
bo r czych. Nie przy go to wa no rów nie¿ pod rê cz ni ka, któ ry w przy stê p ny spo -
sób przed sta wia³by pod sta wo we za gad nie nia zwi¹zane z pro wa dze niem go -
spo dar ki fi nan so wej ko mi te tu wy bo r cze go w wy bo rach pre zy den c kich (w od -
nie sie niu do in nych wy bo rów ta kie pu b li ka cje rów nie¿ nie zo sta³y przy go to -
wa ne). O ile w 2000 r. brak ta kich dzia³añ mo ¿ na by³o uza sad niæ kró t kim cza -
sem obo wi¹zy wa nia no wej re gu la cji i sze ro kim za kre sem no wych za dañ
zwi¹za nych z kon trol¹ fi nan so wa nia po li ty ki, ja kie zo sta³y po sta wio ne przed
PKW, o tyle w roku 2005 nie do sko na³oœæ roz wi¹zañ do tycz¹cych fi nan so wa -
nia ka m pa nii wy bo r czej prze wi dzia nych w usta wie o wy bo rze Pre zy den ta RP
by³a ju¿ po wszech nie zna na. Co wiê cej, pro jekt prze pro wa dze nia w tym sa -
mym kon sty tucy j nym te r mi nie rów no cze œ nie ka m pa nii wy bo r czej do Se j mu
i Se na tu po wi nien spo wo do waæ szcze gó l nie in ten sy w ne i dro bia z go we przy -
go to wa nia. Pe w nym, choæ zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego nie wy sta r cza -
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11  Wszy stkie pie ni¹dze kan dy da tów, „Rze czpo spo li ta”, 14.12.2005.



j¹cym wyt³uma cze niem bie r no œci PKW w tym za kre sie mo¿e byæ jej niedo -
finan so wa nie, a co za tym idzie – bra ki ka dro we.

Zda niem ze spo³u mo ni to ruj¹cego, za sad nym jest wiêc ocze ki wa nie od
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej po dej mo wa nia w przysz³oœci na stê -
puj¹cych dzia³añ:

1. przy goto wy wa nia i prze pro wa dza nia przed ka ¿ dy mi wy bo ra mi cy klu
szko leñ dla pe³no mo c ni ków finansowych, 

2. opra co wa nia prze j rzy ste go pod rê cz ni ka dla osób za j muj¹cych siê pro -
wa dze niem go spo dar ki fi nan so wej ko mi te tów wy bo r czych,

3. przy go to wa nia ko men ta rza do prze pi sów do tycz¹cych fi nan so wa nia kam -
pa nii wy bo r czych, 

4. przy go to wa nia mo ¿ li wie pe³nego zbio ru wszy stkich aktów pra wnych, 
któ re mog¹ byæ przy da t ne w pro wa dze niu go spo dar ki fi nan so wej ko mi te tu
wy bo r cze go.

Wa r to roz wa ¿yæ – szcze gó l nie przy opra co wy wa niu pod rê cz ni ków, jak
rów nie¿ pro gra mów szko leñ – mo ¿ li woœæ zaan ga ¿o wa nia w te dzia³ania nie za -
le ¿ nych eks per tów, a ta k ¿e – w da l szej per spe kty wie – wy ko rzy sta nie po ten -
cja³u stwo rzo nej w ra mach Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej jed no stki o cha rak -
te rze badaw czo-e dukacy j nym. Od d³u¿ sze go cza su bo wiem In sty tut Spraw
Pu b li cz nych po stu lu je utwo rze nie Pa ñ stwo we go In sty tu tu Wy bo r cze go, któ ry 
– wzo rem po do bnych in sty tu cji dzia³aj¹cych w in nych pa ñ stwach Unii Eu ro -
pe j skiej (np. the Ele c to ral Com mis sion w Wie l kiej Bry ta nii) – mia³by byæ
z za³o¿e nia cia³em apo li ty cz nym, sta³ym, sku piaj¹cym eks per tów z dzie dzi ny
pra wa, po li to lo gii, so cjo lo gii, psy cho lo gii spo³ecz nej, pe da go gi ki i ad mi ni -
stra cji. PIW po sia da³by w³asn¹ oso bo woœæ prawn¹, jed na k ¿e nad zór nad
dzia³al no œci¹ In sty tu tu spra wo wa³aby Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza. Tym
sa mym po wsta³by sui ge ne ris „trójk¹t” in sty tu cjo nalny, w ra mach któ re go pod 
au spi cja mi PKW mia³yby dzia³aæ dwa or ga ny: ist niej¹ce ju¿ Krajo we Biu ro
Wy bo r cze (jako or gan techni czno-ad mini stracyj ny) i Pa ñ stwo wy In sty tut Wy -
bo r czy (jako or gan badaw czo-e duka cyj ny). Nowa in sty tu cja mog³aby pro wa -
dziæ na po trze by PKW dzia³ania kon sul tacy j ne i do ra d cze, po sze rzo ne o aktyw -
noœæ ana li tyczn¹, edu ka cyjn¹ i in fo r ma cyjn¹ do tycz¹c¹ kom p le kso wych za -
gad nieñ wy bo r czych, w tym pro ble ma ty ki fi nan so wa nia po li ty ki. PIW mia³by
jed no cze œ nie spo so b noœæ do sze ro kiej wspó³pra cy ze stru ktu ra mi Krajo we go
Biu ra Wy bo r cze go, co umo ¿ li wi³oby ko rzy sta nie z doty ch cza so wych do œwiad -
czeñ Biu ra, a ta k ¿e swo bod ny przep³yw in fo r ma cji i da nych (m.in. do ty -
cz¹cych re je strów wy bo r czych, spra wo z dañ fi nan so wych ko mi te tów wy bo r -
czych, wy ni ków wy bo rów itp.)12.
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12  Wiê cej na te mat pro po zy cji utwo rze nia Pa ñ stwo we go In sty tu tu Wy bo r cze go w: Lena
Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), Akty w ny oby wa tel, no wo cze s -

ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006, oraz Ja ros³aw Zbie ra nek, Akty wi za cja wy bo r cza oby wa te li.

Pro po zy cja powo³ania Pa ñ stwo we go In sty tu tu Wy bo r cze go, „Ana li zy i Opi nie”, 2005 nr 49.



Dzia³al noœæ Pa ñ stwo we go In sty tu tu Wy bo r cze go umo ¿ li wi³aby rów nie¿
PKW pro wa dze nie m.in. po rów na w czych ana liz spra wo z dañ wy bo r czych
(z wy bo rów pre zy den c kich i wy bo rów par la men tar nych), jak rów nie¿ spra wo -
z dañ ro cz nych pa r tii po li ty cz nych w celu dokonania kompleksowej analizy
wp³ywów i wydatków. 

Na le ¿y rów nie¿ zwró ciæ uwa gê na nie do ce nia ne w Pol sce te ch no lo gie in for -
ma cy j ne i komu nika cy j ne (ICT)13, któ re obe c nie na œwie cie od gry waj¹ istotn¹
rolê przy pub li ko wa niu np. da nych fi nan so wych czy przed sta wia niu w spo sób
czy te l ny skom pli ko wa nych ra po r tów. Naj le p szym przyk³adem mog¹ byæ tu
ko mi sje wy bo r cze Sta nów Zjed no czo nych (www.fec.gov), Ka na dy
(www.ele c tions.ca), a ta k ¿e Li twy (www.vrk.lt/in dex.eng.html). Ko mi sje te
pu b li kuj¹ na swo ich stro nach in ter ne to wych wsze l kie nie zbêd ne do ku men ty
do we ry fi ka cji spra wo z dañ fi nan so wych pa r tii po li ty cz nych i kan dy da tów, za -
mie sz czaj¹ pod rê cz ni ki, bro szu ry info rma cy j ne, a prze de wszy stkim spe cja l -
nie za pro je kto wane bazy da nych, któ re za wie raj¹ szcze gó³owe in fo r ma cje do -
tycz¹ce po szcze gó l nych da r czy ñ ców, dat wp³at, wy so ko œci da ro wizn, po nie -
sio nych wy da t ków. Stro na in ter ne to wa PKW (www.pkw.gov.pl) niew¹tpli -
wie za wie ra du¿o in fo r ma cji, choæ ob se r wuj¹c do œwia d cze nia in nych ko mi sji,
mo ¿ na za pro po no waæ sze reg in no wa cji: m.in. za sto so wa nie u¿y te cz nej wy -
szu ki war ki in ter ne to wej, roz bu do wa nie ar chi wum aktów wy da wa nych przez
PKW (wy ja œ nie nia, sta no wi ska, wy ty cz ne), stwo rze nie bazy da nych spra wo z -
dañ fi nan so wych czy te¿ wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci rapo r to wa nia o nie pra -
wid³owo œciach on - li ne.

5.5. Po trze ba za gwa ran towa nia nie zale ¿ no œci
fi nan so wej Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej

Prze pro wa dzo na w la tach 2000–2002 re fo r ma fi nan so wa nia po li ty ki wpro wa -
dzi³a sze reg no wych za ka zów i ogra ni czeñ, nie wy po sa ¿aj¹c rów no cze œ nie Pañ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej we w³aœci we œro d ki i in stru men ty do spra wo wa -
nia sku te cz nej kon tro li. G³ów nie ze wzglê dów fi nan so wych Krajo we Biu ro
Wy bo r cze nie dys po nu je do sta teczn¹ liczb¹ eta tów, nie mo¿e w sze ro kim za -
kre sie szko liæ swo ich pra co w ni ków, w nie wy sta r czaj¹cym sto p niu ko rzy sta
z po mo cy eks per tów i bie rze ogra ni czo ny udzia³ we wspó³pra cy miê dzy naro -
do wej i wy mia nie do œwia d czeñ z za gra nicz ny mi or ga na mi po sia daj¹cymi po -
do b ne ko m pe ten cje. Nie za le ¿ noœæ fi nan so wa jest wiêc wa run kiem sine qua

non dla efe kty w nej dzia³al no œci PKW w tak fun da men tal nej kwe stii, jak kon -
tro la fi nan so wa nia po li ty ki. 
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13  ICT – Info rma cy j ne i Komu nika cy j ne Te ch no lo gie (In fo r ma tion and Com mu ni ca tion
Te ch no lo gy), ta kie jak m.in. In ter net, sieæ WWW, maj¹ce na celu do sta r cza nie in fo r ma cji
i us³ug oby wa te lom i bi z ne so wi.



Poza za pe w nie niem pe³nej nie zale ¿ no œci fi nan so wej, pie r wszym kro kiem
w celu zwiê ksze nia sku te cz no œci kon tro li spra wo wa nej przez PKW jest prze -
zna cze nie do da t ko wych œro d ków fi nan so wych na jej dzia³al noœæ. W tra kcie
re fo r my fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych i wy bo rów wie lu eks per tów wska -
zy wa³o na ko nie cz noœæ za cho wa nia rów no wa gi miê dzy œro d ka mi prze zna czo -
ny mi na fi nan so wa nie pa r tii z bu d¿e tu a œro d ka mi na wzmo c nie nie kon tro li
pu b li cz nej. Nie ste ty, nowe re gu la cje pra w ne14 w zna cz nym sto p niu zwiê k -
szy³y fi nan so wa nie pu b li cz ne, ig no ruj¹c ko nie cz noœæ dofi nan so wa nia PKW.
W opa r ciu o do œwia d cze nia za chod nie na le ¿y po stu lo waæ, aby PKW sama
usta la³a swój bu d¿et w za kre sie kon tro li fi nan so wej i otrzy my wa³a np. 5–10%
œro d ków, ja kie pa r tie po li ty cz ne i ko mi te ty wy bo r cze (przy okazji wyborów
do Sejmu i Senatu) otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa.

5.6. Mo ni to ring prze pro wa dza ny przez nie za le ¿ ne
or ga ni za cje po zarz¹dowe – wspa r cie dla dzia³añ
kon tro l nych Pa ñ stwo wej Komisji Wyborczej

Jak po ka za no w po prze dnich roz dzia³ach, mo ni to ring fi nan so wa nia ka m pa nii
pre zy den c kiej znacz¹co zwiê kszy³ kon tro lê spo³eczn¹ nad fi nan so wa niem po -
li ty ki w Pol sce. Or ga ni za cje po zarz¹dowe w mia rê swo ich mo ¿ li wo œci  wy ko -
rzy sta³y do stê p ne in fo r ma cje o tym, kto fi nan so wa³ ka m pa niê pre zy denck¹
i na ja kie cele te fun du sze by³y wy da wa ne. Szcze gó³owe ana li zy przed sta wio -
ne w po prze dnich roz dzia³ach wy ka zuj¹, ¿e ist niej¹ w Pol sce po wa ¿ ne za gro -
¿e nia dla ucz ci wo œci i prze j rzy sto œci ¿y cia pub li cz ne go. 

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy z ¿a lem stwier dza, ¿e za gwa ran towa ny przez usta wê
o wy bo rze Pre zy den ta RP (art. 87h ust. 5 i ust. 6) me cha nizm – mog¹cy wzmoc -
niæ fun kcjê kon troln¹ PKW – nie dzia³a na le ¿y cie. Mimo zg³osze nia przez
Fun da cjê im. Ste fa na Ba to re go na pi œmie umo ty wo wa nych za strze ¿eñ do spra -
wo z dañ ko mi te tów wy bo r czych w wy bo rach pre zy den c kich w usta wo wym
7-dnio wym te r mi nie od dnia ich pu b li ka cji, PKW wbrew ci¹¿¹cemu na niej
obo wi¹zku i dok³ad nie okre œlo ne go te r mi nu – nie udzie li³a pi se mnej od po wie -
dzi. Ze spó³ wy ra ¿a jed nak nad zie jê, ¿e wska za ne w za strze ¿e niach i udo ku -
men towa ne in fo r ma cje o nie pra wid³owo œciach od kry tych dziê ki moni to rin go -
wi zo stan¹ przez Ko mi sjê wy ko rzy sta ne w ba da niu spra wo z dañ wy bo r czych,
a brak od po wie dzi wy ni ka je dy nie z bra ków ka dro wych i obci¹¿e nia in ny mi
obo wi¹zka mi.

Ogra ni cze nie siê do czy sto forma lno- pra w nej ana li zy z³o¿o nych spra wo z -
dañ fi nan so wych z wy bo rów Pre zy den c kich by³oby sprze cz ne z du chem art.
11 ust. 2 Kon sty tu cji RP. Za sa da ja w no œci po œred nio nak³ada ko nie cz noœæ
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14  W szcze gó l no œci zno weli zo wa na usta wa o pa r tiach po li ty cz nych z dnia 27 cze r w ca 1997.



szcze gó³owej we ry fi ka cji wszy stkich spra wo z dañ i zba da nia trans akcji
mog¹cych mieæ na celu obe j œcie pra wa15. Mo ni to ring fi nan so wa nia ka m pa nii
pre zy den c kiej prze pro wa dzo ny przez or ga ni za cje po zarz¹dowe po ka za³ rów -
nie¿, ¿e ist niej¹ po wa ¿ ne przes³anki do wnio sko wa nia o od rzu ce nie spra wo z -
dañ fi nan so wych nie któ rych ko mi te tów wy bo r czych bior¹cych udzia³ w wy -
bo rach do Se j mu i Se na tu, jak rów nie¿ pa r tii politycznych za rok 2005. 

W przy pa d ku po twier dze nia przez PKW16 przed sta wio nych w ra po r tach
z mo ni to rin gu za rzu tów, prze pa d ko wi na rzecz Skar bu Pa ñ stwa powinny
podlegaæ:
l Ko rzy œci maj¹tko we uzy ska ne sku t kiem prze kro cze nia li mi tu wy da t ków

po nie sio nych na ka m pa niê wy borcz¹.
l Ko rzy œci maj¹tko we prze ka za ne przez je den ko mi tet wy bo r czy na rzecz in -

ne go ko mi te tu wy bo r cze go.
l Œro d ki fi nan so we wy dat ko wa ne przez pa r tie po li ty cz ne przed ofi cja l nym

zare je stro wa niem ko mi te tów wy bo r czych.
l Ko rzy œci maj¹tko we przy jê te z nie le ga l nych Ÿró de³ (w tym wyko rzy sty wa -

nie œro d ków pu b li cz nych).

5.7. Wnioski

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy po zy ty w nie oce nia po wie rze nie fun kcji kon tro li fi nan so -
wa nia ka m pa nii wy bo r czej Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej – or ga no wi, któ -
re go pro fe sjo na lizm, a za ra zem apo li ty cz noœæ nie bu dzi w¹tpli wo œci. Ob se r -
wa cje po czy nio ne w tra kcie pre zy den c kiej ka m pa nii wy bo r czej 2005 r. i ana li -
za ka m pa nii w roku 2000, po zwa laj¹ na sfo r mu³owa nie sze re gu wnio sków
zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem tej wa ¿ nej in sty tu cji.

Prze de wszy stkim – aby kon tro la fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych by³a
efe kty w na – ko nie cz ne jest bar dzo po wa ¿ ne wzmo c nie nie po zy cji Pa ñ stwo -
wej Ko mi sji Wy bo r czej. Obe c ne re gu la cje nak³adaj¹ na ten or gan wielk¹
odpo wie dzia l noœæ, nie wy po sa ¿aj¹c jed no cze œ nie w rze czy wi œcie sku te cz ne
na rzê dzia dzia³ania. Ko nie cz noœæ za pe w nie nia w³aœci we go wype³nia nia fun k -
cji kon tro l nej nad fi nan so wa niem po li ty ki, obok in nych wa ¿ nych ar gu men -
tów, po twier dza po stu lat umo co wa nia tego or ga nu w Kon sty tu cji RP17. Istotn¹ 
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15  W pra kty ce dzia³al no œci ko mi sji wy bo r czych w de mo kra cjach za chod nich przy j mu je siê, 
¿e or gan spra wuj¹cy kon tro lê nad fi nan so wa niem po li ty ki ma pra wo we ry fi ko waæ wia ry god -
noœæ do ku men ta cji finan sowo- ksiê go wej, wyci¹gów ban ko wych, do wo dów prze le wów, fa ktur
za wy ko na ne us³ugi.

16  Wnio sek o orze cze nie prze pa d ku ko rzy œci maj¹tko wej wno si do s¹du Pa ñ stwo wa Ko mi -
sja Wy bo r cza.

17  Sze rzej: Fer dy nand Ry marz, Konsty tucjo nali za cja Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej

(Wnio ski de lege fe ren da), w: Demo kra ty cz ne stan dar dy pra wa wy bo r cze go Rze czpo spo li tej

Pol skiej. Te o ria i pra kty ka, Wa r sza wa 2005.



kwe sti¹ jest za pe w nie nie nie zale ¿ no œci fi nan so wej i zwiê ksze nie nak³adów na
roz wój stru ktu ry orga niza cy j nej PKW (KBW), któ ra  obe c nie nie od po wia da
ogro mo wi i wa dze po sta wio nych przed ni¹ za dañ. Po wi nien ta k ¿e zo staæ na le -
¿y cie wy ko rzy sta ny wie l ki po ten cja³  lu dz ki – sê dziów, któ rzy wchodz¹
w sk³ad Ko mi sji, a ta k ¿e eks per tów sta no wi¹cych ze spó³ Krajo we go Biu ra
Wy bo r cze go. Wzmo c nie nie PKW w stru ktu rze Pañstwa z pewnoœci¹ wp³ynie
na usprawnienie jej relacji z innymi organami pañstwowymi, których pomoc
w kontrolowaniu finansowania kampanii wyborczych jest niezbêdna.

Bar dzo wa¿n¹ zmian¹, ja kiej na le ¿y ocze ki waæ w zwi¹zku z po stu la ta mi
umo co wa nia kon sty tucy jne go PKW, jest zwiê ksze nie roli tego or ga nu w pro -
ce sie sta no wie nia pra wa wy bo r cze go. Przed wy bo ra mi w 2005 r. PKW zasy -
gna li zo wa³a usta wo da w cy po trze bê zmia ny li cz nych ustaw wy bo r czych. Prze -
bieg prac legi sla cy j nych w Ko mi sji Usta wo da w czej uka za³ jed nak z ca³¹ wy -
ra zi sto œci¹ ko nie cz noœæ po dej mo wa nia bar dziej zde cy do wa nych dzia³añ ze
stro ny naj wa¿ niej sze go or ga nu wy bo r cze go w pa ñ stwie. Bo wiem na sku tek
ig no ran cji po li ty ków za rów no list sy g na li zuj¹cy PKW, jak rów nie¿ li cz ne
ape le o ko nieczn¹ no we li za cjê (obe j muj¹c¹ m.in. in sty tu cjê skom promi to wa -
nych ce gie³ek), fo r mu³owa ne przez nie za le ¿ nych eks per tów i me dia18, nie zo -
sta³y uwz glê d nio ne. W wy bo rach 2005 r. obo wi¹zywa³a wiêc wy so ce nie do -
sko na³a i nie spó j na z in ny mi usta wa mi wy bo r czy mi (nie ty l ko w kwe stii fi nan -
so wa nia ka m pa nii wy bo r czej) usta wa o wy bo rze Pre zy den ta RP – w kszta³cie
z roku 2000. Ocze ku je my, ¿e wzmo c nio na insty tucjo na l nie Pa ñ stwo wa Ko mi -
sja Wy bo r cza w ta kich sy tu a cjach po su nie siê o krok da lej – wy ka zuj¹c zna cz -
nie wiêksz¹ ini cja ty wê, akty w noœæ i zde cy do wa nie w d¹¿eniu do zapewnienia
najwy¿szej jakoœci oraz spójnoœci prawa wyborczego.

Przy opra co wy wa niu pro je któw zmian w pra wie wy bo r czym Pa ñ stwo wa
Ko mi sja Wy bo r cza mo¿e li czyæ na jak naj da lej id¹c¹ po moc i wspa r cie ze stro -
ny nie za le ¿ nych in sty tu cji ba da w czych, or ga ni za cji po zarz¹do wych
i wspó³ pra cuj¹cych z nimi  eks per tów. Ze spó³ mo ni to ruj¹cy wy ra ¿a nad zie jê,
¿e wspó³pra ca po miê dzy nie zale ¿ ny mi in sty tu cja mi ba da w czy mi a Pa ñ -
stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹ oraz wspó l ne sta no w cze dzia³ania po zwol¹
prze³amaæ doty ch cza so wy im pas w pro ce sie mode r ni za cji pra wa wy bo r cze go.

Wzmo c nie nie in sty tu cjo nalne PKW bê dzie sta no wi³o pod sta wê dla wy po -
sa ¿e nia tego or ga nu w nowe, sku te cz ne in stru men ty kon tro li fi nan so wa nia kam -
pa nii wy bo r czych, ja kie po stu lu je siê w tym roz dzia le. Na szym zda niem, naj -
isto tnie j sze jest wpro wa dze nie, obok kon tro li spra wo z dañ w ki l ka mie siê cy po 
wy bo rach, rów nie¿ kon tro li w „cza sie rze czy wi stym”, co znacz¹co wp³ynie na 
ucz ci woœæ i prze j rzy stoœæ wy bo rów.
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18  Por. An drzej Stan kie wicz, Ma³go rza ta Sub otiæ, Fi nan so wa nie ka m pa nii: wie l ka kasa

z nie ja s nych Ÿró de³, „Rze czpo spo li ta”, 19.05.2005.



Ze spó³ mo ni to ruj¹cy pra g nie zwró ciæ uwa gê na wa¿n¹ sfe rê akty w no œci,
któ ra – jego zda niem – nie zo sta³a w pe³ni zago spo daro wa na. Obe j mu je ona
po li ty kê in fo r ma cyjn¹ i edu ka cyjn¹ do tycz¹c¹ za sad pro wa dze nia i fi nan so -
wa nia ka m pa nii wy bo r czej. Wy da je siê, ¿e mimo rze czy wi ste go ogro mu za -
dañ, ja ki mi w zwi¹zku z pod wó j ny mi wy bo ra mi zo sta³a oba r czo na w 2005 r.
Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza – nie któ re in stru men ty (m.in. przy go to wa nie
pod rê cz ni ków, prze pro wa dza nie szko leñ dla pe³no mo c ni ków) po win ny zo staæ 
le piej wy ko rzy sta ne. Li czy my, ¿e stwo rze nie w ob rê bie PKW jed no stki o cha -
ra kte rze badaw czo-e dukacy j nym, po zwo li w przysz³oœci rozbudowaæ tê
wa¿n¹ dziedzinê, stanowi¹c naturalne rozszerzenie funkcji interpretowania
przepisów.

Ze spó³ mo ni to ruj¹cy wy ra ¿a nad zie jê, ¿e przed sta wio ne w tym roz dzia le
po stu la ty roz bu do wa nia za kre su dzia³añ, a ta k ¿e po wa ¿ ne go wzmo c nie nia Pañ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej – spo t kaj¹ siê z ¿y cz li wym przy jê ciem i akce p -
tacj¹ usta wo da w cy. S¹ one bo wiem – na szym zda niem – obok przed sta wio -
nych w ni nie j szym i po prze dnich roz dzia³ach ko nie cz nych zmian w usta wie
o wy bo rze Pre zy den ta RP, con di tio sine qua non fun kcjo no wa nia w Pol sce
prze j rzy ste go i ucz ci we go sy ste mu fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych.

Ocze ku je my, ¿e dziê ki pro po no wa nym zmia nom Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy -
bo r cza sta nie siê or ga nem si l nie j szym, któ ry – za cho wuj¹c swoj¹ nie za le ¿ noœæ 
i apo li ty cz noœæ – bê dzie od gry wa³ aktywn¹ rolê w spra wo wa niu pu b li cz nej
kon tro li nad fi nan so wa niem po li ty ki. Mamy rów nie¿ nad zie jê, ¿e ini cja ty wy
po dej mo wa ne przez or ga ni za cje po zarz¹dowe (któ rych przyk³adem jest prze -
pro wa dzo ny mo ni to ring) bêd¹ dla PKW na le ¿y tym wsparciem i pomoc¹.
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