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Rekomendacje zmian dotycz¹cych finansowania samorz¹dowej kampanii wyborczej

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana
Batorego w czerwcu 2006 r. rozpocz¹³ projekt monitoringu finansowania samorz¹dowej kampanii wyborczej, który mia³ na celu poddanie spo³ecznej kontroli Ÿróde³ finansowania oraz sposobu wydatkowania
œrodków przez komitety wyborcze wystawiaj¹ce kandydatów w wyborach samorz¹dowych w 2006 r.
W ramach monitoringu prowadzona by³a obserwacja Ÿróde³ pochodzenia œrodków przeznaczanych na
kampaniê wyborcz¹ kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szczególnie pod k¹tem
ewentualnego wykorzystywania na ten cel œrodków
publicznych, a tak¿e analiza darowizn oraz wydatków
na kampaniê medialn¹, materia³y propagandowe i festyny wyborcze.
W projekcie uczestniczy³o 12 lokalnych, niezaanga¿owanych politycznie organizacji pozarz¹dowych i studenckich kó³ naukowych. Zadaniem zespo³ów monitoruj¹cych, obok obserwacji przebiegu

kampanii wyborczych, by³o samodzielne przygotowanie i publiczne przedstawienie wyników monitoringu w swoich miejscowoœciach. Raporty z monitorowanych miejscowoœci dostêpne s¹ na stronie
www.samorzad2006.org.pl.
Na zakoñczenie projektu w czerwcu 2007 zorganizowano w Warszawie seminarium, na którym przy
udziale przedstawicieli organizacji uczestnicz¹cych
w projekcie, samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych,
Pañstwowej Komisji Wyborczej i innych instytucji pañstwowych zosta³y wypracowane i zebrane rekomendacje maj¹ce zapobiec wyst¹pieniu w przysz³oœci nieprawid³owoœci zaobserwowanych w trakcie monitoringu finansowania samorz¹dowej kampanii wyborczej.
Rekomendacje zosta³y podzielone na 3 grupy:
n dotycz¹ce pro wadzenia i finan sowania samorz¹do wej kampanii wy bor czej,
n dotycz¹ce sprawozdawczoœci wy bor czej,
n dotycz¹ce Pañstwowej Komisji Wy bor czej.

I. Rekomendacje dotycz¹ce prowadzenia i finansowania
samorz¹dowej kampanii wyborczej
l

Ustalenie limitu wydatków poszczególnych komitetów wyborczych na terenie powiatu/miast na prawach powiatu – ogólnopolskie komitety wyborcze
mog³yby wydaæ w powiecie/mieœcie na prawach
powiatu maksymalnie kwotê przypadaj¹c¹ na dany
powiat/miasto na prawach powiatu. Obecnie komitety ogólnopolskie (g³ównie du¿ych partii politycznych) rozliczaj¹ siê z wydatków poniesionych
³¹cznie na kampaniê w ca³ym kraju, gromadz¹ limity z ró¿nych okrêgów. Pozwala im to przyst¹piæ
w niektó rych okrêgach do zmasowanej kampanii
wyborczej wydaj¹c wielokrotnie wiêcej, ni¿ ograniczony limitem wydatków na jeden okrêg lokalny
(obywatelski) komitet wyborczy. Prowadzi to do
nierównoœci i zw³aszcza w du¿ych gminach wydatnie zmniejsza szanse komitetów niepartyjnych,
obywatelskich.
l Uregulowanie kwestii ³¹czenia roli kandydata na
wójta, burmistrza czy prezydenta ze sprawowanym
urzêdem wójta, burmistrza czy prezydenta lub
pe³nieniem innej funkcji w instytucji publicznej
np. poprzez wprowadzenie obowi¹zku wziêcia urlopu przez kandydata na okres 2 tygodni poprzedzaj¹cych dzieñ g³osowania.
l Uregulowanie wprost w ordynacji kwestii
zwi¹zanych z prowadzeniem kampanii w internecie. Aktywne formy kampanii internetowej takie
jak mailing oraz bannery reklamowe zawieraj¹ce
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obrazy, dŸwiêki i filmy powinny byæ objête przepisami dotycz¹cymi emisji reklam wyborczych
w radiu i telewizji, natomiast pasywne takie jak
strony internetowe kandydatów powinny nadal
podlegaæ wyk³adni opieraj¹cej siê na prawie prasowym.
l Wprowadzenie dla cz³onków komitetu wyborczego takiego samego limitu wysokoœci porêczenia
kredytu udzielonego komitetowi jaki obowi¹zuje
inne osoby fizyczne tj. 15-krotnoœci minimalnego
wynagrodzenia za pracê. Obecna regulacja umo¿liwia cz³onkom komitetów wyborczych obchodzenie limitów.
l Poszerzenie katalogu Ÿróde³ finansowania kampanii
o wp³aty od osób fizycznych – obywateli UE posiadaj¹cych czynne i bierne prawo wyborcze na terenie Polski – prawo finansowania kampanii powinno byæ zale¿ne od faktu posiadania prawa wyborczego.
l Ograniczenie mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków
przez komitety wyborcze po I turze wyborów
wy³¹cznie na cele zwi¹zane z kampani¹ prowadzon¹ w okrêgach, w których przeprowadzona bêdzie II tura. Obecne rozwi¹zanie zabraniaj¹ce pozyskiwania œrodków finansowych po dniu wyborów
jest przepisem martwym dla komitetów, które zarejestrowa³y listy kandydatów w wiêcej ni¿ jednym
okrêgu, a ich kandydat przeszed³ do II tury chocia¿
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dzie II tury wyborów. Jest to kolejne rozwi¹zanie
dyskryminuj¹ce lokalne komitety wyborcze.

II. Rekomendacje dotycz¹ce sprawozdawczoœci wyborczej
l

l

l

l

l

Wprowadzenie osobnego rozliczania wydatków
wyborczych poniesionych w powiatach/miastach
na prawach powiatów niezale¿nie od iloœci okrêgów, w których komitet wystawi³ kandydatów –
pozwoli to na realne kontrolowanie przez PKW
i spo³eczeñstwo finansów wyborczych poszczególnych komitetów.
Wprowadzenie zakazu sk³adania sprawozdania
wykazuj¹cego zad³u¿enie komitetu – obecnie przepisy daj¹ mo¿liwoœæ dokonania sp³aty zobowi¹zañ
po z³o¿eniu sprawozdania finansowego. Poniewa¿
sp³ata d³ugu nie podlega ju¿ kontroli PKW, w praktyce wiele zobowi¹zañ nie zostaje sp³aconych, lub
jest sp³acane przez osoby do tego nieuprawnione
i pozostaj¹ce anonimowymi darczyñcami poszczególnych komitetów wyborczych. Jest to sposób
obejœcia limitów wp³at i zakazów finansowania komitetu np. przez osoby prawne.
Wprowadzenie przepisów nakazuj¹cych PKW
upublicznienie sprawozdañ wraz ze wszystkimi
za³¹cznikami (³¹cznie z list¹ darczyñców) w internecie.
W zwi¹zku z nieuznawaniem w przepisach ordynacji wyborczej odsetek od œrodków na rachunkach bankowych za Ÿród³a przychodów komitetu
wyborczego, postulujemy zmianê rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 w sprawie zasad rachunkowoœci komitetów wyborczych
w § 6 ust. 1.
Zmiana wzorów sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych ustalonych rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych o Ÿród³ach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zwi¹zane

z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (z póŸn. zm.) polegaj¹ca na:
– wykreœleniu z punktu II.2. za³¹czników nr 1 i 2
ww. rozporz¹dzenia wymogu podawania w ramach imiennego wykazu darczyñców, o którym
mowa w art. 84 ust. 2 ordynacji wyborczej danych adresowych osoby fizycznej dokonuj¹cej
wp³aty na konto komitetu wyborczego. Obecna
regulacja w zwi¹zku prawem do ochrony danych osobowych utrudnia dostêp do listy darczyñców a tym samym ogranicza jawnoœæ finansowania komitetów wyborczych. Dane adresowe darczyñców mog¹ byæ udostêpniane w ramach oddzielnej listy dostêpnej na zasadach
okreœlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych,
– uszczegó³owieniu kategorii wydatków poniesionych przez komitet wyborczy wymienionych
w punkcie I.A za³¹czników nr 1 i 2 wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia.
l Wyd³u¿enie do 5 lat obowi¹zku przechowywania
przez pe³nomocnika finansowego komitetu wyborczego dokumentów zwi¹zanych z finansowaniem
kampanii wyborczej – regulacja analogiczna do
przepisów podatkowych stosowanych wobec obywateli.
l Na³o¿enie na banki prowadz¹ce rachunki komitetów wyborczych obowi¹zku realnej weryfikacji Ÿróde³ wp³at tj. odró¿niania wp³at dokonanych w kasach banków i na poczcie od przelewów, zgodnie
z regulacj¹ art. 83d ust. 4 ordynacji wyborczej.
l Wprowadzenie mo¿liwoœci zmniejszenia wysokoœci subwencji bud¿etowej dla partii, której komitet
wyborczy uczestnicz¹cy w wyborach samorz¹dowych z³o¿y³ nieprawid³owe i w zwi¹zku z tym odrzucone przez PKW sprawozdanie wyborcze.

III. Rekomendacje dotycz¹ce Pañstwowej Komisji Wyborczej
l

Przygotowywanie przez PKW przed ka¿dymi wyborami obszernej instrukcji lub podrêcznika dla
pe³nomocników wyborczych i finansowych komitetów wyborczych – obecnie wydawane wyjaœnienia s¹ niewystarczaj¹ce.

l

Umo¿liwienie PKW przeprowadzania kontroli finansowania kampanii wyborczej ju¿ w jej trakcie
poprzez zatrudnienie przez PKW osób zbieraj¹cych w trakcie wyborów dane dotycz¹ce wydatków komitetów wyborczych, które umo¿liwi¹
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póŸniejsz¹ weryfikacjê dokonanych spostrze¿eñ
ze sprawozdaniami finansowymi. Kontrola taka
by³aby przeniesieniem idei monitoringu obywatelskiego na szczebel instytucjonalny.
l Zwiêkszenie uprawnieñ kontrolnych PKW poprzez na³o¿enie obowi¹zku wspó³pracy z Komisj¹ na inne instytucje pañstwowe np. Urzêdy Skarbowe.
l Na³o¿enie na PKW obowi¹zku sk³adania zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia

przestêpstwa przez pe³nomocnika finansowego
w przypadku udokumentowanego zg³oszenia do
PKW przez obywatela lub organizacjê monitoruj¹c¹ nieprawid³owoœci w prowadzeniu kampanii
wyborczej.
l Zwiêkszenie zatrudnienia i bud¿etu PKW obliczanego jako sta³y procent subwencji przydzielanych
partiom politycznym.
l Przebudowa strony www.pkw.gov.pl na bardziej
przyjazn¹ dla wyborcy.

Na podstawie propozycji uczestników projektu oraz rekomendacji zebranych w trakcie konferencji w czerwcu 2007 r.
opracowa³: Adam Sawicki.
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