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S³owo wstêpne
W 2001 roku wprowadzono niezwykle istotn¹ dla funkcjonowania polskiego systemu partyjnego i ca³ego ¿ycia publicznego zasadê finansowania
partii politycznych z bud¿etu pañstwa. Publiczne œrodki przekazywane s¹ partiom w formie corocznej subwencji na cele statutowe, wyp³acanej przez ca³¹
kadencjê Sejmu. Jej wielkoœæ jest zale¿na (na podstawie algorytmu) od wyniku, jaki poszczególne partie uzyska³y w wyborach parlamentarnych. Subwencje bud¿etowe sta³y siê obecnie g³ównym Ÿród³em dochodów najwiêkszych
partii politycznych, podczas gdy inne dozwolone Ÿród³a – np. sk³adki cz³onkowskie – stanowi¹ jedynie niewielki ich procent.
Przejêcie ciê¿aru finansowania partii politycznych przez bud¿et pañstwa
mia³o w zamierzeniu przeciwdzia³aæ patologiom w procedurze pozyskiwania
œrodków finansowych z innych Ÿróde³. Obci¹¿enie bud¿etu z tytu³u wyp³acanych subwencji jest jednak znaczne – w 2008 roku wyniesie 107 mln z³ –
a wraz z zapewnieniem sta³ego przyp³ywu œrodków publicznych najwiêkszym
partiom politycznym, nie zosta³y stworzone mechanizmy zapewniaj¹ce transparentnoœæ wydatkowania otrzymanych przez partie funduszy. Poza ujêtymi
w bardzo ogólne kategorie formularzami informacji, dostarczanymi corocznie
przez partie do Pañstwowej Komisji Wyborczej (PKW) i publikowanymi
w „Monitorze Polskim”, przeciêtny obywatel w zasadzie nie ma dostêpu do
wyczerpuj¹cych i rzetelnych materia³ów dotycz¹cych wykorzystania przez
partie polityczne œrodków pochodz¹cych z subwencji bud¿etu pañstwa. Jedynym powszechnie dostêpnym Ÿród³em informacji o praktykach w wydawaniu
œrodków przez partie s¹ publikacje prasowe. Czêsto charakteryzuj¹ siê one
jednak bardzo zró¿nicowanym poziomem merytorycznym.
Ograniczona jest kontrola pañstwowa – uprawnienia Pañstwowej Komisji
Wyborczej w tym zakresie s¹ bowiem niewielkie – nawet w porównaniu z finansowaniem kampanii wyborczych. Inne organy nie czuj¹ siê natomiast
kompetentne do podejmowania kompleksowych dzia³añ kontrolnych.
Instytut Spraw Publicznych od lat zajmuje siê kwesti¹ finansowania polityki w Polsce, prowadz¹c projekty badawcze oraz organizuj¹c liczne konferencje i seminaria. Raport, który przekazujemy do r¹k czytelnika, jest podsumowaniem badañ przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Transparentnoœæ finansów partii politycznych”, realizowanego w 2008 roku. Celem projektu by³o zbadanie kwestii jawnoœci i kontroli systemu subwencji z bud¿etu pañstwa dla partii politycznych w Polsce. Skupio-
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no siê zw³aszcza na zbadaniu mechanizmów wydawania i rozliczania œrodków
publicznych przez partie. W intencji autorów raport mia³ byæ nie tylko teoretycznym opracowaniem dotycz¹cym modelu finansowania partii z bud¿etu
poprzez subwencje udzielane na ich dzia³alnoœæ, lecz tak¿e przedstawiæ praktyczn¹ stronê jego funkcjonowania. Na podstawie wniosków z badañ opracowano rekomendacje.
W ramach prac badawczych podjêto wiele ró¿norodnych dzia³añ, które
mia³y ods³oniæ mo¿liwie pe³ny obraz problematyki jawnoœci i kontroli systemu subwencji z bud¿etu pañstwa dla partii politycznych. Dokonano analiz
i ekspertyz istniej¹cego prawa (Konstytucja RP, Ustawa o partiach politycznych, rozporz¹dzenia). Zbadano mechanizm sprawozdawczoœci, w tym przeanalizowano: informacje finansowe o otrzymanej subwencji i poniesionych
z subwencji wydatkach za 2006 i 2007 rok sk³adane przez partie Pañstwowej
Komisji Wyborczej, za³¹czone do nich dokumenty (m.in. historie kont bankowych), a tak¿e uchwa³y PKW w sprawie przyjêcia lub odrzucenia informacji.
Jako materia³ porównawczy zosta³y wykorzystane podobne dokumenty z lat
ubieg³ych.
Przeprowadzonych zosta³o tak¿e kilkanaœcie pog³êbionych wywiadów
z przedstawicielami partii politycznych, uprawnionych do uzyskiwania subwencji w 2006 i 2007 roku, organizacji spo³ecznych, z bieg³ymi rewidentami,
pracownikami Pañstwowej Komisji Wyborczej, a tak¿e ekspertami z dziedziny finansowania polityki (prawnikami, politologami). Odpowiedzi na wa¿ne
pytania uzyskano równie¿ w wyniku korespondencji z organami pañstwa –
Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli, Urzêdem Zamówieñ Publicznych oraz Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym.
Materia³em uzupe³niaj¹cym by³y doniesienia medialne dotycz¹ce problematyki wykorzystania funduszy pochodz¹cych z subwencji.
Raport „Subwencje z bud¿etu pañstwa dla partii politycznych. Jawnoœæ
i kontrola” sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. W rozdziale pierwszym Aleksandra Jackowska omawia podstawowe uregulowania ustawowe dotycz¹ce otrzymywanych przez partie subwencji bud¿etowych oraz prezentuje kwoty, jakie
w kolejnych latach trafia³y do poszczególnych ugrupowañ. Rozdzia³ drugi,
autorstwa profesora Marka Chmaja, jest poœwiêcony rozwa¿aniom na temat
statusu œrodków, jakie otrzymuj¹ partie polityczne z bud¿etu pañstwa z tytu³u
subwencji. Autor dowodzi w nim, ¿e œrodki pochodz¹ce z subwencji s¹ œrodkami publicznymi, poddaje tak¿e analizie konstytucyjn¹ zasadê jawnoœci.
W rozdziale trzecim profesor Chmaj omawia rolê poszczególnych instytucji
pañstwowych w sprawowaniu nadzoru nad partyjnymi finansami. Rozdzia³
czwarty, autorstwa Aleksandry Jackowskiej i Jaros³awa Zbieranka, zosta³ poœwiêcony kontroli spo³ecznej. Autorzy omawiaj¹ mo¿liwoœci dotarcia do informacji na temat partyjnych finansów, a tak¿e przygl¹daj¹ siê aktywnoœci me-
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diów i organizacji pozarz¹dowych w ich monitorowaniu. W rozdziale pi¹tym
Jaros³aw Zbieranek prezentuje wyniki badañ, które stanowi³y próbê zajrzenia
„za kurtynê” dzia³alnoœci polskich partii politycznych. Zbadane zosta³y mechanizmy zarz¹dzania œrodkami finansowymi, jakie s¹ przekazywane z tytu³u
subwencji bud¿etowej polskim partiom politycznym, oraz kwestie kontroli
wydatkowania tych œrodków. Rozró¿niono przy tym zagadnienia wchodz¹ce
z zakres sprawozdawczoœci (przygotowywanie informacji), kontroli dokonywanej przez organy pañstwa (relacje partii politycznych z Pañstwow¹ Komisj¹
Wyborcz¹ i bieg³ymi rewidentami) oraz kontroli spo³ecznej. W rozdziale szóstym zosta³y zawarte rekomendacje po¿¹danych zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, zmierzaj¹cych w kierunku zwiêkszania jawnoœci w systemie finansowania partii politycznych.
Jesteœmy przekonani, ¿e wprowadzenie naszych propozycji zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia jawnoœci systemu finansowania partii politycznych z bud¿etu
pañstwa wp³ynie na jakoœæ ¿ycia publicznego. Dysponuj¹c rzeteln¹ i kompleksow¹ wiedz¹, wyborcy bêd¹ mieli szansê podejmowaæ bardziej œwiadome decyzje, zyskaj¹ bowiem wiêksz¹ œwiadomoœæ, ¿e oddaj¹c g³os w wyborach podejmuj¹ jednoczeœnie decyzjê o przekazaniu œrodków publicznych wybranej
partii politycznej. To mo¿e wzmocniæ wolê oddania g³osu – obywatele poczuj¹ siê nie tylko kreatorami polskiej sceny politycznej, lecz tak¿e dysponentami œrodków publicznych.
Raport powsta³ dziêki pracy i pomocy wielu osób. Szczególnie pragnê podziêkowaæ autorom rozdzia³ów – profesorowi Markowi Chmajowi i Aleksandrze Jackowskiej, która jednoczeœnie koordynowa³a prace badawcze w ramach projektu. Za cenne uwagi i ¿yczliwoœæ pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dyrektorowi Zespo³u Kontroli Finansowania Partii Politycznych
i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego, panu Krzysztofowi
Lorentzowi, oraz pracownikom Zespo³u. Przeprowadzenie badañ i opublikowanie raportu by³o mo¿liwe dziêki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej,
w ramach dotacji z bud¿etu Programu Œrodki Przejœciowe 2005.
Jaros³aw Zbieranek
Kierownik Programu Obywatel i Prawo
Instytut Spraw Publicznych
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Aleksandra Jackowska

I. Subwencje bud¿etowe dla partii politycznych
– kwoty i tendencje
Od czasu wprowadzenia zmian w systemie finansowania partii politycznych w 2001 roku œrodki bud¿etowe sta³y siê g³ównym Ÿród³em dochodów dla
najwiêkszych ugrupowañ polskiej sceny politycznej. Partie, które w wyborach
parlamentarnych osi¹gnê³y wymagany próg poparcia, przez ca³¹ kadencjê
otrzymuj¹ subwencjê bud¿etow¹, przeznaczon¹ na realizacjê swoich celów
statutowych. W rozdziale tym zostan¹ przedstawione zasady, na których subwencja jest przydzielana partiom oraz przeœledzone kwoty, jakie w kolejnych
latach trafia³y do poszczególnych ugrupowañ. Niezale¿nie od subwencji istnieje system czêœciowej refundacji kosztów kampanii wyborczej w postaci dotacji podmiotowej dla komitetów, które w wyborach do Sejmu i Senatu b¹dŸ
do Parlamentu Europejskiego zdoby³y choæby jeden mandat. Jednak ze wzglêdu na tematykê raportu kwestia ta zostanie tutaj pominiêta.
Przepisy przyznaj¹ce partiom politycznym subwencjê, czyli bezzwrotn¹
pomoc bud¿etow¹ na realizacjê ich celów statutowych, zosta³y wprowadzone
do Ustawy o partiach politycznych z 1997 roku w nowelizacji z 12 kwietnia
2001 roku. W myœl przepisów ustawy (art. 28) prawo do otrzymywania subwencji z bud¿etu pañstwa na okres kadencji Sejmu przys³uguje partiom politycznym, które uzyska³y przynajmniej 3% wa¿nych g³osów oddanych w skali
kraju, oraz koalicjom wyborczym, które mia³y co najmniej 6-procentowe poparcie. W tym drugim przypadku proporcje, w jakich partie wchodz¹ce
w sk³ad koalicji dziel¹ miêdzy sob¹ uzyskan¹ subwencjê, musz¹ zostaæ okreœlone w ramach umowy koalicyjnej.
Wysokoœæ subwencji obliczana jest wed³ug wzoru zawartego w ustawie.
Za ka¿dy g³os oddany na listê danej partii czy koalicji przys³uguje okreœlona
kwota, która maleje proporcjonalnie do ³¹cznej liczby g³osów, rozbitej na poszczególne przedzia³y procentowe. Roczna subwencja wyp³acana jest partiom
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w czterech ratach. Partie powinny gromadziæ te œrodki na osobnym subkoncie.
Ponadto ustawa nak³ada obowi¹zek przeznaczenia od 5 do 15% kwoty subwencji na Fundusz Ekspercki – wyodrêbnione subkonto, z którego maj¹ byæ
finansowane ekspertyzy oraz dzia³alnoœæ wydawniczo-edukacyjna partii.
Ka¿da partia pobieraj¹ca subwencjê, oprócz sprawozdañ finansowych za
dany rok kalendarzowy i za³¹czonych do niego wyci¹gów z wszystkich kont
bankowych, musi dostarczaæ Pañstwowej Komisji Wyborczej (PKW) informacjê finansow¹ o otrzymanej subwencji i poniesionych z niej wydatkach.
PKW poddaje wszystkie te dokumenty badaniu, którego rezultat przes¹dza,
czy dana partia bêdzie nadal otrzymywaæ œrodki bud¿etowe. Co do zasady
subwencja przys³uguje ugrupowaniom przez ca³y okres trwania kadencji Sejmu, jednak w okreœlonych przypadkach mog¹ one to prawo utraciæ. Jeœli Pañstwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie finansowe partii, traci ona
prawo do subwencji na najbli¿sze trzy lata, w których by³a uprawniona do jej
otrzymywania, zaœ w razie niez³o¿enia przez partiê lub odrzucenia przez PKW
informacji finansowej – na najbli¿szy rok. W obu przypadkach na decyzjê
PKW partia mo¿e wnieœæ skargê do S¹du Najwy¿szego.
Zmiany w Ustawie o partiach politycznych, wprowadzaj¹ce finansowanie
partii z bud¿etu pañstwa, uchwalono w kwietniu 2001 roku. We wrzeœniu tego
samego roku odby³y siê wybory parlamentarne, po których, pocz¹wszy od stycznia 2002 roku, wybrane partie po raz pierwszy zaczê³y otrzymywaæ finansowanie bud¿etowe wed³ug nowych regulacji. Prawo do subwencji uzyska³y
wtedy: Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Samoobrona RP, Prawo i Sprawiedliwoœæ (PiS), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Liga Polskich Rodzin
(LPR), Unia Pracy (UP), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR), Partia Ludowo-Demokratyczna (PLD), Stronnictwo Demokratyczne (SD) oraz
Unia Wolnoœci (UW). Kwoty subwencji otrzymane wówczas przez partie by³y
jednak inne ni¿ to wynika³o z Ustawy o partiach politycznych. W grudniu
2001 roku uchwalono bowiem przepisy, w myœl których – z powodu kryzysu
finansów publicznych w latach 2002 i 2003 – kwota subwencji zosta³a obni¿ona1. Najwy¿sz¹ subwencjê uzyska³ wówczas SLD (11,2 mln z³), który wraz
z koalicjantami wygra³ wybory ogromn¹ przewag¹. PiS uzyska³ 7,5 mln z³
subwencji, LPR – 5,8 mln, Samoobrona – 5,3 mln, UW – 3,2 mln, a PSL –
1,2 mln z³. Pozosta³e partie (KPEiR, PLD i SD) otrzyma³y z bud¿etu kwoty
kilkusettysiêczne.
W roku 2003 partie ponownie otrzyma³y obni¿one subwencje. Kwoty uzyskane przez SLD, PiS, LPR i UW nie ró¿ni³y siê od ubieg³orocznych, zaœ Samoobrona, KPEiR i PLD dosta³y kwoty nieco wy¿sze. Prawo do subwencji na
1

S. Gebethner, Finansowanie partii politycznych i parlamentarnej kampanii wyborczej
w Polsce po zmianach z 2001 r., [w:] M. Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 143.
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2 252 503

3 329 788
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0

0

0

489 675

0

14 201 376

35 508 067

37 966 470

0

13 515 020

Za 2008 r.

îród³o: Dane PKW.

** W 2007 roku, z powodu skrócenia kadencji Sejmu, zgodnie z przepisami Ustawy o partiach politycznych subwencja przys³ugiwa³a partiom tylko do
koñca kwarta³u, w którym zakoñczy³a siê kadencja Sejmu, zatem kwoty otrzymane przez partie w tym roku by³y ni¿sze ni¿ podane w tabeli.

9 grudnia 2008 13:04:11

013

0

Partia Demokratyczna

0

3 232 592

0

287 748

1 007 117

0

5 813 450

0

7 550 732

0

7 537 917

11 222 165

Za 2003 r.

* Na mocy odrêbnych przepisów wysokoœæ subwencji otrzymanej w 2002 roku przez Samoobronê, PSL, KPEiR, SD i PLD zosta³a pomniejszona o 30%
ze wzglêdu na odrzucenie sprawozdañ finansowych tych partii za 2001 rok. Dodatkowo kwoty subwencji dla Samoobrony, PSL i LPR zosta³y
zmniejszone z powodu przyjêcia przez ich komitety wyborcze nieprzepisowych korzyœci maj¹tkowych.

0

3 232 592

Socjaldemokracja Polska

Unia Wolnoœci

201 424

Stronnictwo Demokratyczne

1 582 613

Unia Pracy

201 424

5 813 450

Liga Polskich Rodzin

Partia Ludowo-Demokratyczna

1 273 688

Polskie Stronnictwo Ludowe

704 982

7 550 732

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

0

5 276 542

Samoobrona RP

Platforma Obywatelska

11 222 165

Za 2002 r.*

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Nazwa partii

Tabela 1. Kwoty subwencji przyznanej poszczególnym partiom politycznym w latach 2002–2008 (w z³)
Subwencje bud¿etowe dla partii politycznych – kwoty i tendencje
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Aleksandra Jackowska

trzy lata (a wiêc ju¿ do koñca kadencji Sejmu) utraci³y natomiast PSL, UP oraz
SD, na skutek odrzucenia przez PKW ich sprawozdañ finansowych za 2002 rok.
Pocz¹wszy od 2004 roku kwotê subwencji wyliczano ju¿ wed³ug normalnych wysokoœci, okreœlonych w Ustawie o partiach politycznych. I tak SLD
otrzyma³ z bud¿etu pañstwa prawie 22 mln z³, Samoobrona – 11,5 mln, PiS –
11,2 mln, LPR – 8,6 mln, UW – 4 mln, a KPEiR – prawie 2 mln z³. Partia
Ludowo-Demokratyczna otrzyma³a wtedy trzy raty subwencji (w kwocie prawie 423 tys. z³). Ostatniej raty partia ju¿ nie dosta³a, gdy¿ utraci³a prawo do
subwencji z powodu odrzucenia przez PKW jej sprawozdania finansowego.
W 2005 roku kwoty subwencji pozosta³y bez zmian. W tym samym roku
odby³y siê wybory parlamentarne, które doprowadzi³y do nowego rozdania.
Zwyciêstwo wyborcze w 2006 roku zapewni³o PiS ponad 24 mln z³ subwencji. Niewiele mniej, bo 22,6 mln, dosta³a Platforma Obywatelska. W poprzedniej kadencji PO nie przys³ugiwa³o finansowanie bud¿etowe, poniewa¿
startuj¹c w wyborach w 2001 roku nie mia³a jeszcze statusu partii politycznej.
SLD uzyska³ 12,7 mln z³, Samoobrona – 12,8 mln, LPR – 9,5 mln, PSL –
8,4 mln, a SDPL – prawie 5 mln z³.
W roku 2007 partie otrzyma³yby takie same kwoty, gdyby nie przedterminowe wybory w paŸdzierniku. Zgodnie z artyku³em 32 Ustawy o partiach politycznych w przypadku skróconej kadencji subwencja p³ynie do uprawnionych
partii tylko do koñca kwarta³u, w którym kadencja Sejmu siê zakoñczy³a.
Wczeœniej, w sierpniu 2007 roku nad SLD i PiS zawis³a groŸba utraty subwencji, gdy PKW odrzuci³a sprawozdania finansowe obu partii za 2006 rok. Zdaniem czêœci komentatorów w³aœnie to mia³o sprawiæ, ¿e PiS zaczê³o d¹¿yæ do
przyspieszonych wyborów2. (Ostatecznie, w paŸdzierniku 2007 roku, S¹d
Najwy¿szy uzna³, ¿e PKW nies³usznie odrzuci³a sprawozdanie PiS, podtrzyma³ natomiast decyzjê PKW w odniesieniu do SLD).
Po paŸdziernikowych wyborach 2007 roku, ze wzglêdu na uzyskane zbyt
niskie poparcie, w gronie partii uprawnionych do otrzymania subwencji – po
raz pierwszy – nie znalaz³y siê Samoobrona i LPR. Prawo do subwencji zyska³y za to PD i UP jako cz³onkowie koalicji LiD. Najwy¿sza, prawie 38-milionowa kwota rocznie przys³uguje rz¹dz¹cej Platformie Obywatelskiej. PiS
dostaje 35,5 mln z³, PSL – 14,2 mln, SLD – 13,5 mln, SDPL – 3,3 mln. Partia
Demokratyczna otrzymuje 2,3 mln rocznie, a Unii Pracy przys³uguje nieca³e
500 tys. z³.
Jak dot¹d (w latach 2002–2007) najwiêkszym beneficjentem pañstwowych
funduszy by³ Sojusz Lewicy Demokratycznej – partia otrzymywa³a subwencjê

2
Por. K³opoty finansowe PiS i SLD, „Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2007 roku; W. Szacki,
Wybory ratuj¹ kasê, „Gazeta Wyborcza” z 4–5 sierpnia 2007 roku.
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nieprzerwanie od 2002 roku, a jej ³¹czna kwota siêgnê³a 92 mln z³3. Niewiele
mniej otrzyma³o Prawo i Sprawiedliwoœæ (86 mln z³). We wspomnianym okresie roku subwencjê otrzymywa³y tak¿e Samoobrona (³¹cznie 61 mln z³) oraz
Liga Polskich Rodzin (prawie 48 mln z³). Partie te jednak w obecnej kadencji
Sejmu utraci³y prawo do finansowania. Platforma Obywatelska, choæ pobieraj¹ca subwencjê dopiero od 2006 roku, uzyska³a z bud¿etu ponad 45 mln z³.
Tabela 2. Roczne obci¹¿enie bud¿etu z tytu³u wyp³acanej subwencji (w z³)
Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kwota 37 059 612 36 651 721 59 781 395 59 358 522 94 833 806 94 833 806 107 262 899
îród³o: Opracowanie w³asne.

Od 2002 roku subwencje sta³y siê g³ównym Ÿród³em utrzymania partii politycznych. Jak pokazuje tabela 2, ³¹czne sumy przeznaczone na ten cel z bud¿etu
pañstwa systematycznie wzrastaj¹. W 2008 roku kwota ta siêgnê³a 107 mln z³.
W latach 2002–2007 na rzecz subwencji dla partii politycznych pañstwo
wyda³o ³¹cznie ponad 380 mln z³. W roku 2009 decyzj¹ ministra finansów subwencje wzrosn¹ o 6,4%4.
Obci¹¿enie bud¿etu z tytu³u subwencji wyp³acanej partiom politycznym
jest wiêc znaczne. Niemniej, niektóre walory tego systemu s¹ bezdyskusyjne.
Podkreœla siê, ¿e wprowadzenie subwencji bud¿etowych pozwoli³o partiom
uniezale¿niæ siê od pieniêdzy pozyskiwanych od osób prawnych, co ograniczy³o potencjalnie niebezpieczne powi¹zania finansowe miêdzy biznesem
a polityk¹. Finansowanie bud¿etowe ustabilizowa³o ponadto polsk¹ scenê polityczn¹, co ma te¿ swoje negatywne konsekwencje. Beneficjentami obecnego
systemu s¹ przede wszystkim najwiêksze partie polityczne, defaworyzowane
s¹ zaœ partie ma³e i nowe. Choæ, jak pokazuj¹ niektóre przyk³ady, mo¿liwe jest
zbudowanie realnej si³y politycznej bez pobierania subwencji, wydaje siê, ¿e
im wy¿sze bêd¹ kwoty bud¿etowego finansowania, tym bardziej nierównoœæ
szans na scenie politycznej bêdzie wzrastaæ.

3

Wyliczenia oparte na kwotach subwencji teoretycznie przys³uguj¹cych partiom na dane
lata (patrz przypis do tabeli 1).
4
7 mln wiêcej dla partii, „Gazeta Wyborcza” z 8 lipca 2008 roku.
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II. Status œrodków otrzymywanych przez partie
polityczne z bud¿etu pañstwa z tytu³u subwencji.
Problematyka jawnoœci
Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku1 jest wyraŸnym
przeciwieñstwem wczeœniejszych regulacji w omawianej materii, poniewa¿
poœwiêci³a finansom partii bardzo obszerny rozdzia³ 4 (art. 23a–41). W zakresie regulacji dotycz¹cych finansowania partii, Ustawa o partiach politycznych
zosta³a poddana gruntownej nowelizacji. Dokonano jej 12 kwietnia 2001 roku
przy okazji uchwalania nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu2. Celem
nowelizacji by³o zwiêkszenie nadzoru pañstwa nad finansami partii politycznych, uporz¹dkowanie ich Ÿróde³ finansowania oraz okreœlenie zasad finansowania partii z bud¿etu pañstwa. Ju¿ po wyborach parlamentarnych z 23 wrzeœnia 2001 roku podnios³y siê liczne g³osy krytyki, dotycz¹ce wielkoœci subwencji z bud¿etu pañstwa przypadaj¹cej poszczególnym partiom. By³o to jedn¹
z g³ównych przyczyn kolejnej nowelizacji Ustawy o partiach politycznych,
dokonanej 21 grudnia 2001 roku3.
Przed wspomnianymi nowelizacjami partie mog³y prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, przeprowadzaæ zbiórki publiczne, uzyskiwaæ bez ograniczeñ dochody ze swojego maj¹tku oraz przyjmowaæ œrodki finansowe od szerszego
krêgu podmiotów. Ponadto, dla tych partii, które uczestniczy³y (samodzielnie
lub w koalicji z innymi partiami) w ostatnio zarz¹dzonych wyborach parlamentarnych przewidziana by³a dotacja z bud¿etu pañstwa. Dotacja ta by³a
udzielana w formie: dotacji celowej na dzia³alnoœæ statutow¹ partii (60%) oraz
dotacji podmiotowej – w zwi¹zku z poniesionymi wydatkami na udzia³ w wy1

DzU 1997, nr 98, poz. 604.
Ustawa z 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2001, nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.).
3
DzU 2001, nr 154, poz. 1802.
2
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borach do Sejmu i Senatu (40%). Wymieniona dotacja celowa przys³ugiwa³a
partii politycznej ju¿ wtedy, gdy jej okrêgowe listy kandydatów na pos³ów
otrzyma³y co najmniej 3% wa¿nie oddanych g³osów na wszystkie listy kandydatów partii politycznych w skali kraju, przy czym wysokoœæ dotacji by³a
ustalana proporcjonalnie do liczby g³osów oddanych na dan¹ partiê. Œrodki
otrzymane z bud¿etu pañstwa musia³y byæ przeznaczone tylko na realizacjê
zadañ statutowych partii.
System finansowania partii przedstawiony powy¿ej by³ wadliwy4. Dlatego
te¿ ustawodawca, zabieraj¹c partiom du¿¹ czêœæ dotychczasowych Ÿróde³ finansowania, w tym dotacje5, wprowadzi³ w to miejsce wysok¹ subwencjê
z bud¿etu pañstwa na dzia³alnoœæ statutow¹ (art. 28). Subwencja ta przys³uguje partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu samodzielnie tworz¹c
komitet wyborczy otrzyma³y w skali kraju co najmniej 3% wa¿nie oddanych
g³osów, lub koalicjom partii politycznych, na które w skali kraju oddano co
najmniej 6% wa¿nie oddanych g³osów. Wysokoœæ takiej subwencji jest ustalana proporcjonalnie do uzyskanego przez partiê wyniku wyborczego. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e prawo do subwencji posiadaj¹ nawet te partie, które nie przekrocz¹ 5% progu wyborczego do Sejmu i pozostan¹ poza parlamentem.
Subwencja, w granicach ustalonej kwoty, jest wyp³acana przez okres kadencji Sejmu ka¿dego roku w czterech równych, kwartalnych ratach. Pierwsza
kwartalna rata przys³uguj¹cej partii politycznej subwencji ma byæ wyp³acona
najpóŸniej 30 dnia od dnia og³oszenia przez PKW w „Monitorze Polskim” informacji o przyjêtych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów
wyborczych. Ustawodawca dokona³ przyznania subwencji, ustalaj¹c ramy
czasowe jej pobierania nie na dok³adny czas trwania kadencji Sejmu, ale na
lata kalendarzowe. Subwencja przys³uguje zatem pocz¹wszy od 1 stycznia
roku nastêpuj¹cego po roku, w którym odby³y siê wybory i jest wyp³acana do
koñca roku, w którym odbywaj¹ siê kolejne wybory. Artyku³ 32 Ustawy o partiach politycznych wprowadzi³ mo¿liwoœæ wygaœniêcia prawa do subwencji,
je¿eli zajdzie okreœlona, szczególna okolicznoœæ. Jest ni¹ skrócenie kadencji
Sejmu. W takim przypadku prawo do subwencji wygasa z koñcem kwarta³u,
w którym zakoñczy³a siê kadencja Sejmu. Ustawodawca nie potraktowa³ zatem prawa do subwencji jako prawa dobrze nabytego, wi¹¿¹c je z kadencj¹
izby pierwszej.
4
Zob. szerzej M. Chmaj, Wolnoœæ tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 126–127.
5
Dotacje te by³y przeznaczone dla partii, które uczestniczy³y (samodzielnie lub w koalicji
z innymi partiami) w ostatnio zarz¹dzonych wyborach parlamentarnych (art. 28 ust. 1 i 2). By³y
one udzielone w formie: a) dotacji celowej na dzia³alnoœæ statutow¹ partii (60%) oraz b) dotacji
podmiotowej – w zwi¹zku z poniesionymi wydatkami na udzia³ w wyborach do Sejmu i Senatu
(40%).
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Nowelizacja Ustawy o partiach politycznych dokonana 21 grudnia 2001
roku mia³a za zadanie dok³adne sprecyzowanie zasad ustalania subwencji
wprowadzonych nowel¹ z 12 kwietnia 2001 roku oraz czasowe obni¿enie, ale
tylko na lata 2002 i 2003, wysokoœci subwencji w zwi¹zku z koniecznoœci¹
szukania oszczêdnoœci bud¿etowych. Odt¹d subwencja dla partii (koalicji) jest
ustalana, zgodnie z artyku³em 29 ust. 1 Ustawy o partiach politycznych na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do ³¹cznej liczby g³osów wa¿nych
oddanych na listy okrêgowe kandydatów na pos³ów tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby g³osów odpowiadaj¹ce poszczególnym przedzia³om okreœlonym w procentach, wed³ug okreœlonego w ustawie wzoru.
Podstawê wyp³acenia subwencji stanowi z³o¿enie – przez organ partii statutowo uprawniony do jej reprezentowania na zewn¹trz, w terminie do 31 marca ka¿dego roku – wniosku o wyp³acenie subwencji na dany rok, sporz¹dzonego na urzêdowym formularzu i potwierdzonego przez PKW w przedmiocie
uprawnienia do subwencji oraz jej wysokoœci. Œrodki finansowe pochodz¹ce
z subwencji partie musz¹ gromadziæ na osobnym rachunku bankowym.
£atwo mo¿na dostrzec, ¿e w kwestii prawa do otrzymania subwencji ustawodawca uprzywilejowa³ partie bior¹ce udzia³ w wyborach do Sejmu, deprecjonuj¹c w tej mierze znaczenie partii bior¹cych udzia³ w wyborach: do Senatu, Parlamentu Europejskiego, prezydenckich i samorz¹dowych, nie mówi¹c
ju¿ o kampaniach referendalnych. Ponadto, subwencja przys³uguje tylko tym
partiom, których okrêgowe listy kandydatów na pos³ów otrzyma³y co najmniej 3% wa¿nie oddanych g³osów lub partiom, które wesz³y w sk³ad koalicji,
której listy otrzyma³y co najmniej 6% g³osów. Pozosta³ym partiom nowy system finansowania odci¹³ wiele Ÿróde³ uzyskiwania œrodków, jakie istnia³y
w poprzednim systemie.
Ustalenie w³aœciwych progów na poziomie 3 i 6% wskazuje, ¿e ustawodawcy zale¿y na popieraniu ugrupowañ silnych i œrednich, a co za tym idzie – na
zapewnieniu funkcjonalnoœci w systemie partyjnym. System ten pozwala na
unikniêcie „roztrwonienia” subwencji poprzez wspieranie partii efemerycznych, powstaj¹cych ad hoc tu¿ przed wyborami. Co wiêcej, powinien
wp³ywaæ na racjonalizacjê postaw wyborców, którzy nie bêd¹ „marnowaæ”
swoich g³osów na partie, które nie tylko nie maj¹ szansy na zdobycie mandatu
w Sejmie (próg 5%), lecz tak¿e na uzyskanie, chocia¿ prawa do subwencji.
Subwencje z bud¿etu pañstwa, podobnie jak dotacje podmiotowe, maj¹
status œrodków publicznych, w rozumieniu artyku³u 5 Ustawy z 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych6. Uznanie subwencji dla partii politycznych za œrodki publiczne niesie ze sob¹ wiele konsekwencji:
l po pierwsze, przynajmniej potencjalnie, zostaje zwiêkszona kontrola nad
zgodnym z prawem wydawaniem tych œrodków przez upowa¿nienie do
6

DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.
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podjêcia odpowiednich dzia³añ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
l po drugie, zwiêkszona i ugruntowana zostaje jawnoœæ gromadzenia i wydatkowania tych œrodków.
Ustawa ta w swoim rozdziale 2, zatytu³owanym „Jawnoœæ i przejrzystoœæ finansów publicznych” (art. 12–18) zawiera szereg przepisów odnosz¹cych siê do
transparentnoœci finansów publicznych. Przede wszystkim w artykule 12 ust. 1
ustawodawca okreœli³ expressis verbis, ¿e „gospodarka œrodkami publicznymi
jest jawna”. Zasada ta jest realizowana zw³aszcza przez (art. 12 ust. 3):
l jawnoœæ debat bud¿etowych w Sejmie i Senacie oraz w organach stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e debat nad sprawozdaniami z wykonania bud¿etu;
l podawanie do publicznej wiadomoœci: kwot dotacji udzielanych z bud¿etu
pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, kwot dotacji
udzielanych przez pañstwowe i samorz¹dowe fundusze celowe, zbiorczych danych dotycz¹cych finansów publicznych, informacji o wykonaniu
bud¿etu pañstwa za okresy miesiêczne;
l podawanie do publicznej wiadomoœci przez jednostki sektora finansów publicznych informacji dotycz¹cych zakresu zadañ lub us³ug, wykonywanych
lub œwiadczonych przez jednostkê oraz wysokoœci œrodków publicznych,
przekazanych na ich realizacjê;
l zapewnianie radnym dostêpu do dokumentów finansowych;
l udostêpnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach oraz o œwiadczeniodawcach realizuj¹cych œwiadczenia
zdrowotne;
l udostêpnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze œrodków publicznych zosta³a udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania lub po¿yczka, albo umorzona nale¿noœæ;
l udostêpnianie corocznych sprawozdañ dotycz¹cych finansów i dzia³alnoœci
jednostek organizacyjnych nale¿¹cych do sektora finansów publicznych;
l podejmowanie, w g³osowaniu jawnym, uchwa³ dotycz¹cych gospodarowania œrodkami publicznymi.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e jawnoœæ i przejrzystoœæ finansów publicznych winna
byæ powi¹zana z zasad¹ jawnoœci finansowania partii politycznych okreœlon¹
w artykule 11 ust. 2 Konstytucji RP. Zasada ta ma najwa¿niejsze znaczenie normatywne. Ustrojodawca umieszczaj¹c j¹ w rozdziale I uzna³, ¿e jest ona jedn¹
z zasad podstawowych, a wiêc najwa¿niejszych dla funkcjonowania pañstwa7.
Ponadto z miejsca zajmowanego przez Konstytucjê RP w hierarchii Ÿróde³
7
Zob. M. Granat, Publicznoprawny status partii politycznej w œwietle ustawy z 27 czerwca
1997 r., „Pañstwo i Prawo” 1998, z. 5, s. 35.
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prawa wynika, ¿e wszystkie pozosta³e akty normatywne powinny byæ zgodne
z ustaw¹ zasadnicz¹. Wynika z tego fakt, ¿e jawnoœæ finansowania partii nie
mo¿e byæ zniesiona lub ograniczona, np. przez ustawê czy umowê miêdzynarodow¹. Mo¿e to nast¹piæ tylko i wy³¹cznie w drodze nowelizacji Konstytucji.
Zasada jawnoœci finansów partyjnych œciœle siê wi¹¿e z zagwarantowanym
przez Konstytucjê prawem obywatela do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz pe³ni¹cych funkcje publiczne (art. 61
ust. 1). Wprawdzie partie nie s¹ organami w³adzy publicznej, jednak z samej
ich logiki istnienia wynika d¹¿enie do zdobycia w³adzy lub przynajmniej
uzyskania wp³ywu na w³adzê.
Z konstytucyjnej zasady jawnoœci finansowania partii politycznych wynika szereg pomniejszych zasad, takich jak:
l jawnoœæ Ÿróde³ finansowania partii,
l jawnoœæ maj¹tku partii,
l okreœlenie zasad dofinansowania partii z bud¿etu pañstwa w akcie normatywnym powszechnie obowi¹zuj¹cym,
l szczegó³owoœæ sprawozdañ finansowych sk³adanych przez partie w³aœciwym organom,
l nadzór nad finansami partii ze strony organów pañstwa.
Konstytucyjna zasada jawnoœci finansowania partii politycznych w po³¹czeniu z zasad¹ pluralizmu politycznego znajduje oddŸwiêk w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego. W wyroku z 14 grudnia 2004 roku Trybuna³
Konstytucyjny zauwa¿y³8, ¿e przepis artyku³u 11 ust. 2 Konstytucji RP, nie jest
instrumentem limitowania aktywnoœci gospodarczej partii, lecz stanowi narzêdzie ogólnej kontroli legalnoœci pozyskiwania przez nie dochodów, o czym
zreszt¹ partie przekonuj¹ siê niejednokrotnie w praktyce. [...] Jawnoœæ ta
umo¿liwia te¿ weryfikacjê finansowania kampanii wyborczej. Niew¹tpliwie
stanowi istotne narzêdzie spo³ecznej kontroli funkcjonowania partii. Z orzecznictwa Trybuna³u mo¿na wysnuæ wniosek9, ¿e s¹d konstytucyjny postrzega zasadê jawnoœci finansowania partii politycznych w szerszym zakresie jako jawnoœæ finansowania polityki. Takie rozumienie tej zasady mo¿e wywrzeæ
znacz¹cy wp³yw na linie orzecznicz¹ w przysz³oœci.
Na znaczenie zasady jawnoœci finansowania partii politycznych zwróci³
uwagê równie¿ S¹d Najwy¿szy. W postanowieniu z 1 paŸdziernika 2003 roku
zastrzeg³10, ¿e: partie uczestnicz¹ w wyborach, wchodz¹ w sk³ad w³adzy ustawodawczej, tworz¹ organa w³adzy wykonawczej, ich zwi¹zki ze sfer¹ dzia³alnoœci gospodarczej musz¹ wiêc podlegaæ ograniczeniom dla unikania powsta8

K25/03, OTK-A 2004/11/116.
Trybuna³ Konstytucyjny odniós³ siê do zasady jawnoœci finansowania partii tak¿e w wyroku z 13 lipca 2004 roku (P 20/03).
10
SN III SW 152/03, OSNP 2004/10/181.
9
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nia choæby pozorów zwi¹zków korupcjogennych. Korupcja sta³a siê bowiem
jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla demokracji. Przeciwdzia³aniu zagro¿eniom korupcyjnym s³u¿y nie tylko jawnoœæ finansowania partii politycznych, ale i limitowanie ich aktywnoœci gospodarczej […]. Jawnoœæ finansowania partii politycznych polega miêdzy innymi na precyzyjnych zasadach prowadzenia jej ksiêgowoœci. Uzasadnia to wniosek, ¿e te kwoty, które s¹ zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowoœci uznawane za przychód, i jako takie przypisywane w ksiêgach rachunkowych partii, s¹ jednoczeœnie œrodkami pozyskanymi w danym roku. Odmienne rozumowanie prowadzi³oby do efektów niemo¿liwych do zaakceptowania. Jawnoœæ finansowania partii, o której jest mowa
w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, by³aby fikcj¹ wówczas, gdyby
mo¿na by³o te same kwoty umieszczaæ w ksiêgach w danym roku, a w innym
roku wykazywaæ w sprawozdaniu o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych.
Ugruntowana w Konstytucji RP zasada jawnoœci finansowania partii politycznych zosta³a uszczegó³owiona w ustawodawstwie zwyk³ym. Najwiêksze
znaczenie ma tutaj Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych11,
która w artykule 39 ust. 1 powtórzy³a za Konstytucj¹, ¿e: Ÿród³a finansowania
partii politycznych s¹ jawne12.
Istotnym przejawem realizacji zasady jawnoœci finansowania partii politycznych, w powi¹zaniu z obowi¹zkiem jawnoœci gospodarki œrodkami publicznymi, jest zobowi¹zanie partii do sk³adania ró¿nego rodzajów informacji:
o otrzymanej subwencji, o poniesionych z subwencji wydatkach (art. 34 ust. 1)13,
o utworzeniu Funduszu Wyborczego, a tak¿e o jego likwidacji (art. 35 ust. 3),
o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych oraz wydatkach poniesionych ze
œrodków Funduszu Wyborczego w roku poprzednim (art. 38 ust. 1). Prowadzona przez partie dzia³alnoœæ podlega nakazom wynikaj¹cym z przepisów
o rachunkowoœci (art. 41). Zobowi¹zana jest ona do sk³adania corocznego
sprawozdania finansowego. Powinno ono zawieraæ informacje o wartoœci
ksiêgowej partii, uzyskanym wyniku finansowym oraz o zasadach prowadzonej przez partie rachunkowoœci.
Podsumowuj¹c, wprowadzenie do Konstytucji RP, a za ni¹ równie¿ do
Ustawy o partiach politycznych, zasady jawnoœci finansów partii nale¿y
przyj¹æ z uznaniem. W odniesieniu do kwot subwencji z bud¿etu pañstwa za11

DzU 1997, nr 98, poz. 604.
Zob. szerzej F. Rymarz, Jawnoœæ i kontrola finansowania dzia³alnoœci statutowej partii (w praktyce Pañstwowej Komisji Wyborczej), „Przegl¹d Sejmowy” 2004, nr 3, s. 33 i nast.
13
Nale¿y siê zgodziæ ze zdaniem Bart³omieja Nowotarskiego, który zauwa¿y³, ¿e finansowanie partii z bud¿etu pañstwa „podnosi poziom jawnoœci”. Zob. B. Nowotarski, Upañstwowienie partii politycznych i jawnoœæ ich finansowania jako przes³anki antykorupcyjnej nowelizacji
ustawy o partiach politycznych, [w:] „Konferencje i Seminaria” 2000, nr 6(34), Biuletyn BSiE
Kancelarii Sejmu, Warszawa 2000, s. 44.
12
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sada ta, w powi¹zaniu z obowi¹zkiem jawnoœci gospodarki œrodkami publicznymi, sprzyja utrzymaniu demokratycznych procedur w pañstwie, w za³o¿eniu
ma zapobiegaæ korupcji i skandalom finansowym, zwi¹zanym z nielegalnym
finansowaniem partii politycznych. Zasada ta powinna byæ równie¿ traktowana jako imperatyw do dokonywania szerokiej i szczegó³owej kontroli œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa. Kontrola obecnie wystêpuj¹ca jest niewystarczaj¹ca, zw³aszcza w odniesieniu do sprawozdañ i informacji finansowych
sk³adanych przez partie polityczne Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Zdaniem autora, naturalna pokusa do zatajania Ÿróde³ finansowania partii,
czy te¿ do gromadzenia i wydatkowania œrodków finansowych w sposób niedozwolony, winna byæ tak¿e zwalczana przez silny mechanizm kontroli
spo³ecznej oraz przez klarowne procedury kontrolne. Przede wszystkim partie
i komitety wyborcze musz¹ sk³adaæ prawdziwe i rzetelne sprawozdania finansowe, zaœ weryfikacja tych sprawozdañ powinna byæ mo¿liwa poprzez informacje finansowe, zamieszczane obligatoryjnie na stronach internetowych poszczególnych partii. Nowelizacja Ustawy o partiach politycznych jest zatem
niezbêdna.
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III. Nadzór organów pañstwa nad finansowaniem
partii politycznych
1. Pojêcie i istota nadzoru
Pojêcie „nadzoru”, pomimo jego czêstego stosowania przez ustawodawcê,
nie doczeka³o siê do dziœ jednolitej definicji i to zarówno w pogl¹dach doktryny, jak i ustawodawstwie1. Na u¿ytek niniejszego opracowania nale¿y uznaæ,
¿e na pojêcie nadzoru sk³adaj¹ siê trzy g³ówne elementy: 1) jest to zespó³ kompetencji organów pañstwa, obejmuj¹cych upowa¿nienia do podejmowania
dzia³añ kontrolnych i koryguj¹cych w stosunku do organów korporacji prawa
publicznego; 2) jest sprawowany wobec jednostek o du¿ym stopniu samodzielnoœci, zaœ sama dzia³alnoœæ nadzorcza ma g³ównie na celu zabezpieczenie
przestrzegania prawa, jest zatem wykonywana ex post; 3) jest po³¹czony z mo¿liwoœci¹ stosowania œrodków nadzorczych w sytuacjach prawem okreœlonych2. Z po³¹czenia tych elementów mo¿na zbudowaæ nastêpuj¹c¹ definicjê
nadzoru: jest to badanie dzia³alnoœci danego podmiotu (kontrola) po³¹czone
z mo¿liwoœci¹ modyfikacji tej dzia³alnoœci, dokonywane przez organ z regu³y
zwierzchni organizacyjnie b¹dŸ funkcjonalnie w celu zapewnienia zgodnoœci
dzia³alnoœci danego podmiotu z prawem3. Nale¿y przy tym zastrzec, ¿e nadzór
nie musi przejawiaæ siê w oddzia³ywaniu na jednostkê nadzorowan¹, lecz je1

Por. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 1996; J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wroc³aw
2001, s. 229; E. Komorowski, Wojewoda jako organ nadzoru nad samorz¹dem terytorialnym,
[w:] M. Chmaj (red.), Status prawny wojewody, Oficyna Wydawnicza Wy¿szej Szko³y Handlu
i Prawa im. Ryszarda £azarskiego, Warszawa 2005, s. 75–76.
2
Por. T. Bigo, Z problemów nadzoru nad administracj¹ terenow¹, „Kontrola Pañstwowa”
1964, z. 5; M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, op. cit., s. 11 i nast.;
J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, op. cit., s. 229.
3
Zob. J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, op. cit., s. 239.

023_035
10 grudnia 2008 09:47:54

Marek Chmaj

24

dynie w mo¿liwoœci zastosowania przys³uguj¹cych organowi nadzoru uprawnieñ4.
Nadzór pañstwa nad dzia³alnoœci¹ partii politycznych ma charakter nadzoru policyjnego. Polega on na stosowaniu konstytucyjnie lub ustawowo przewidzianych œrodków, maj¹cych na celu przywrócenie dzia³añ partii politycznej
do stanu zgodnego z prawem lub przywrócenia bezpieczeñstwa publicznego,
które zostaje uznane za szczególnie istotne dla pañstwa5.
Do organów posiadaj¹cych uprawnienia nadzorcze nad finansowaniem
partii politycznych mo¿na zaliczyæ:
l Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹,
l Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli,
l Centralne Biuro Antykorupcyjne.

2. Nadzór nad finansowaniem partii sprawowany
przez PKW
Podmiotem wyposa¿onym w najszersze kompetencje kontrolno-nadzorcze
w zakresie finansowania dzia³alnoœci partii politycznych jest Pañstwowa Komisja Wyborcza6. Przyznanie kompetencji nadzorczych apolitycznemu
i w pe³ni niezale¿nemu organowi wyborczemu, obs³ugiwanemu przez fachowy aparat urzêdniczy w postaci Krajowego Biura Wyborczego, nale¿y uznaæ
za w³aœciwe, zaœ dotychczasowe doœwiadczenia z pracy PKW zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e uprawnienia tego organu s¹ wykonywane rzetelnie i profesjonalnie.
Same uprawnienia kontrolne PKW s¹ jednak doœæ ograniczone, poniewa¿
organ ten mo¿e jedynie weryfikowaæ informacje finansowe sk³adane przez partie, przy doœæ ograniczonym, a czasami nawet doœæ iluzorycznym, dostêpie do
dokumentacji finansowej.
Ustawa o partiach politycznych, konsekwentnie do zasady jawnoœci finansów partii, na³o¿y³a na partie obowi¹zek sporz¹dzania corocznych informacji
finansowych dla PKW o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach (art. 34). Za ka¿dy rok kalendarzowy informacja taka winna
byæ sk³adana w terminie do 31 marca nastêpnego roku, wraz z za³¹czon¹ opi4

Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, s. 13.
5
Por. M. Bartoszewicz, Instytucja nadzoru nad partiami politycznymi a inne przyk³ady
nadzoru w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegl¹d Prawa i Administracji” 2004, nr 58, s. 91;
J. Œwiêcki, Nadzór nad dzia³alnoœci¹ partii politycznych w Polsce (ewolucja w latach
1990–2000), „Samorz¹d Terytorialny” 2000, nr 4, s. 71.
6
Jest to sta³y i najwy¿szy organ wyborczy w sprawach przeprowadzania wyborów,
sk³adaj¹cy siê z dziewiêciu sêdziów (trzech sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, trzech sêdziów S¹du Najwy¿szego oraz trzech sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego).
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ni¹ i raportem bieg³ego rewidenta, którego wybiera PKW (siêgniêto tutaj, jak
siê wydaje, do rozwi¹zañ wczeœniej przyjêtych w Niemczech)7, zaœ koszty pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze. Informacja ta jest nastêpnie og³aszana przez
PKW w „Monitorze Polskim”. Ustawodawca wprowadzi³ tutaj pewne procedury kontrolne (art. 34a). Przede wszystkim PKW w terminie czterech miesiêcy od dnia z³o¿enia informacji mo¿e j¹ przyj¹æ bez zastrze¿eñ lub przyj¹æ ze
wskazaniem uchybieñ, albo – w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci przez
bieg³ego rewidenta – odrzuciæ. Odrzucenie informacji nastêpuje w razie
stwierdzenia wykorzystania przez partiê polityczn¹ œrodków z otrzymanej
subwencji na cele niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ statutow¹.
W razie zaistnienia w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci lub rzetelnoœci informacji, PKW mo¿e zwróciæ siê do partii o usuniêcie wad lub udzielenie wyjaœnieñ w okreœlonym terminie. W trakcie dokonywania kontroli PKW przys³uguje prawo zlecania ekspertyz lub opinii oraz ¿¹dania niezbêdnej pomocy
od organów pañstwowych. Z kolei w terminie 14 dni od dnia og³oszenia informacji, inne partie polityczne oraz stowarzyszenia i fundacje, które w swoich
statutach przewiduj¹ dzia³ania zwi¹zane z analiz¹ finansowania partii politycznych, mog¹ zg³aszaæ do PKW umotywowane pisemne zastrze¿enia co do informacji, na które ma ona obowi¹zek udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 60 dni od zg³oszenia zastrze¿enia.
Tabela 1. Postanowienia PKW w sprawie informacji finansowej
Postanowienia PKW w sprawie informacji finansowej
Rok
sprawozdawczy

Liczba partii
otrzymuj¹cych
subwencjê

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0
10
10
7
6
9
7

Liczba
podjêtych
uchwa³

–
10
10
7
6
9
7

Informacje
Informacje
przyjête ze
przyjête bez
wskazaniem
zastrze¿eñ
uchybieñ

–
8
6
4
4
7
2

–
2
4
3
2
2
4

Informacje
odrzucone

–
–
–
–
–
–
1

îród³o: Dane PKW.
7
W Austrii do kontroli zgodnego z przeznaczeniem spo¿ytkowania dotacji z bud¿etu pañstwa s¹ corocznie powo³ywani dwaj zaprzysiê¿eni kontrolerzy gospodarczy, zaœ wynik kontroli
jest publikowany w „Amtsblatt zur Wiener Zeitung” („Dziennik Urzêdowy Gazety Wiedeñskiej”). Zob. Artyku³ II § 4 Ustawy zwi¹zkowej z 2 lipca 1975 roku o zadaniach, finansowaniu
oraz kampanii wyborczej partii politycznych.
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W razie odrzucenia informacji przez PKW partia polityczna ma prawo, w terminie siedmiu dni od dnia dorêczenia postanowienia, wnieœæ do S¹du Najwy¿szego (SN) skargê na postanowienie PKW w przedmiocie odrzucenia informacji.
Rozpatrzenie skargi nastêpuje w sk³adzie siedmiu sêdziów i odbywa siê trybie
przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym.
S¹d Najwy¿szy rozpatruje skargê i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie
60 dni od dnia dorêczenia skargi, przy czym orzeczenie SN jest prawomocne i nie
przys³uguje na nie ju¿ ¿aden œrodek prawny. Je¿eli S¹d Najwy¿szy uzna skargê za
zasadn¹, PKW niezw³ocznie wydaje postanowienie o przyjêciu informacji.
Ustawa zastrzega (art. 34c), ¿e partia traci prawo do otrzymania subwencji
w nastêpnym roku kalendarzowym, je¿eli: nie z³o¿y informacji w okreœlonym
terminie, informacja zostanie odrzucona przez PKW, S¹d Najwy¿szy oddali
skargê na postanowienie PKW o odrzuceniu informacji.
Partia powinna równie¿ zawiadomiæ PKW o utworzeniu lub likwidacji
Funduszu Wyborczego, nie okreœlaj¹c jednak¿e w jakiej formie i w jakim terminie to ma nast¹piæ oraz jakie bêd¹ sankcje za niewywi¹zanie siê z tego obowi¹zku. Jest to istotne niedopatrzenie ustawodawcy.
Partie ponadto sk³adaj¹ PKW (nie póŸniej ni¿ do 31 marca ka¿dego roku)
sprawozdanie o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych, w tym o kredytach
bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze œrodków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 38)8. Do
sprawozdania za³¹cza siê opiniê i raport bieg³ego rewidenta w zakresie wp³ywów
na Fundusz Wyborczy partii. Bieg³ego rewidenta wybiera PKW, a koszty
sporz¹dzenia opinii i raportu s¹ pokrywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Obowi¹zkiem PKW jest og³aszanie sprawozdanie wraz z opini¹ i raportem bieg³ego
rewidenta w „Monitorze Polskim”, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia go PKW.
Procedury weryfikacyjne zosta³y zakreœlone w ustawie (art. 38a–38b) podobnie, jak w przypadku informacji finansowej opisanej wczeœniej. PKW
w terminie czterech miesiêcy od dnia z³o¿enia sprawozdania: przyjmuje sprawozdanie bez zastrze¿eñ lub przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybieñ, albo odrzuca sprawozdanie. Odrzucenie sprawozdania mo¿e nast¹piæ
w przypadku:
l prowadzenia przez partiê polityczn¹ dzia³alnoœci gospodarczej;
l pozyskiwania œrodków finansowych ze zbiórek publicznych;
l gromadzenia œrodków finansowych poza rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisów artyku³u 24 ust. 8;
8
S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 3 paŸdziernika 2002 roku zastrzeg³ (SN III SW 24/02,
OSNP 2003/4/92), ¿e przewidziany w artykule 38 Ustawy o partiach politycznych termin do
sk³adania sprawozdania o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych nie póŸniej ni¿ do 31 marca ka¿dego roku ma charakter terminu ustawowego i jego przekroczenie powoduje odrzucenie
sprawozdania (art. 38a tej ustawy).
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przyjmowania œrodków finansowych od osób fizycznych niemaj¹cych miejsca zamieszkania na terenie RP (z wy³¹czeniem obywateli polskich zamieszka³ych za granic¹) lub cudzoziemców maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie RP, albo pozyskiwania œrodków z innych Ÿróde³ niedozwolonych;
l gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pominiêciem Funduszu Wyborczego;
l gromadzenia œrodków finansowych Funduszu Wyborczego poza oddzielnym rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisu artyku³u 36 ust. 3.
W razie odrzucenia sprawozdania przez PKW, partii politycznej przys³uguje uprawnienie do wniesienia, w terminie siedmiu dni od dnia dorêczenia
postanowienia, skargi do SN na postanowienie PKW w przedmiocie odrzucenia sprawozdania. SN rozpatruje skargê i wydaje w tej sprawie orzeczenie
w terminie 60 dni od dnia dorêczenia skargi, przy czym na orzeczenie SN nie
przys³uguje ju¿ ¿aden œrodek prawny. Je¿eli SN uzna skargê za zasadn¹, PKW
niezw³ocznie wydaje postanowienie o przyjêciu sprawozdania.
l

Tabela 2. Informacje finansowe sk³adane przez partie polityczne
Artyku³
ustawy
o partiach

Podmiot
informowany

Rodzaj informacji

Sankcja za niewywi¹zanie siê
z obowi¹zku

34 ust. 1

PKW

O otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach.

35 ust. 3

PKW

O utworzeniu lub likwidacji Brak.
Funduszu Wyborczego.

38 ust. 1

PKW

O Ÿród³ach pozyskania
œrodków finansowych,
w tym o kredytach
bankowych i warunkach ich
uzyskania przez partiê
i Fundusz Wyborczy oraz
o wydatkach poniesionych
ze œrodków Funduszu
Wyborczego w poprzednim
roku kalendarzowym.

îród³o: Opracowanie w³asne.
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W razie niez³o¿enia przez partiê polityczn¹ sprawozdania w okreœlonym
ustawowo terminie, PKW wystêpuje do S¹du Okrêgowego w Warszawie,
z wnioskiem o wykreœlenie wpisu tej partii z ewidencji. W takim przypadku
S¹d po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie o wykreœleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.
W razie odrzucenia przez PKW sprawozdania, albo w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania – w przypadku oddalenia skargi przez SN,
partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji w nastêpnych trzech latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania. Termin ten liczy siê od
pocz¹tku kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale, w którym nast¹pi³o odrzucenie
sprawozdania, a w razie z³o¿enia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania termin ten liczy siê od pocz¹tku kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale,
w którym nast¹pi³o oddalenie skargi przez S¹d Najwy¿szy (art. 38d).

3. Nadzór nad finansowaniem partii sprawowany
przez NIK
Wed³ug artyku³u 202 Konstytucji RP Najwy¿sza Izba Kontroli (NIK) jest
naczelnym organem kontroli pañstwowej. Konstytucja utrzyma³a wczeœniej
istniej¹cy model kontroli pañstwowej niezale¿nej od Rady Ministrów, a powi¹zanej z Sejmem.
Status prawny NIK-u zosta³ uszczegó³owiony w Ustawie z 23 grudnia
1993 roku o Najwy¿szej Izbie Kontroli9. Na jej czele stoi prezes, który kieruje
Izb¹ oraz odpowiada przed Sejmem za jej dzia³alnoœæ. Jednostkami organizacyjnymi NIK-u s¹ departamenty i delegatury, zaœ organizacjê wewnêtrzn¹,
w tym siedziby delegatur i zakres ich w³aœciwoœci terytorialnej, okreœla statut,
nadany w drodze zarz¹dzenia przez Marsza³ka Sejmu, na wniosek prezesa
NIK-u.
Szczegó³owy zakres kontroli NIK-u okreœla artyku³ 2 ustawy. NIK obligatoryjnie kontroluje dzia³alnoœæ organów administracji rz¹dowej, Narodowego Banku Polskiego, pañstwowych osób prawnych i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych (pod wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci
i rzetelnoœci).
Fakultatywnie NIK mo¿e kontrolowaæ dzia³alnoœæ organów samorz¹du
terytorialnego, samorz¹dowych osób prawnych i innych samorz¹dowych jednostek organizacyjnych (pod wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci).
Ponadto, NIK mo¿e kontrolowaæ, ale stosuj¹c tylko kryteria legalnoœci
i gospodarnoœci, dzia³alnoœæ innych jednostek organizacyjnych i podmiotów
9
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gospodarczych (przedsiêbiorców) w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one
maj¹tek lub œrodki pañstwowe, lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa.
Uprawnienia nadzorcze NIK-u nad finansami partii s¹ bez w¹tpienia uprawnieniami fakultatywnymi. Gdyby Izba uzna³a zasadnoœæ podjêcia dzia³añ kontrolnych, potencjalnym zadaniem NIK-u mog³aby byæ weryfikacja rozdysponowywania œrodków finansowych, pozyskiwanych przez partie ze Skarbu
Pañstwa w formie dotacji podmiotowej oraz subwencji. Prowadzone przez
NIK postêpowanie kontrolne ma na celu w szczególnoœci ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do dzia³alnoœci jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny wed³ug kryteriów okreœlonych
w artykule 5 ustawy o NIK-u.
Zakres kontroli NIK-u obejmuje zatem tylko gospodarnoœæ i legalnoœæ,
a wiêc zgodnoœæ z prawem dzia³ania danego podmiotu przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego. Wydaje siê, ¿e NIK mo¿e badaæ nie tylko
zgodnoœæ z przepisami Ustawy o partiach politycznych, lecz tak¿e z innymi
ustawami, jak np. z Ustaw¹ o finansach publicznych. Kontrola nie mo¿e przy
tym obejmowaæ ca³ej dzia³alnoœci danej partii, ale powinna ograniczaæ siê tylko do tych aspektów, które dotycz¹ wykorzystania maj¹tku lub œrodków
pañstwowych.
Wed³ug artyku³u 28 Ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli postêpowanie
kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoœci jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej dzia³alnoœci wed³ug kryteriów okreœlonych w ustawie.
Dla realizacji powy¿szego celu, kierownicy jednostek podlegaj¹cych kontroli maj¹ obowi¹zek przedk³adaæ na ¿¹danie NIK-u wszelkie dokumenty
i materia³y niezbêdne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postêpowania dowodów. Ustawa nie zawiera pe³nego katalogu dowodów, wskazuje
jedynie w artykule 35 ust. 2, ¿e mog¹ byæ nimi m.in.: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oglêdzin, zeznania œwiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne
wyjaœnienia i oœwiadczenia.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli
dzia³alnoœci jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawid³owoœci,
z uwzglêdnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawid³owoœci oraz osób za nie odpowiedzialnych.
Proces kontroli wieñcz¹ wyst¹pienia pokontrolne, zawieraj¹ce oceny kontrolowanej dzia³alnoœci, wynikaj¹ce z ustaleñ opisanych w protokole kontroli,
a w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci – tak¿e uwagi i wnioski w sprawie ich
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usuniêcia. W razie uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa lub
wykroczenia, NIK zawiadamia organ powo³any do œcigania przestêpstw lub wykroczeñ oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzêdnej oraz w³aœciwy organ pañstwowy lub samorz¹dowy.
Na koniec nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególne uprawnienie zosta³o przewidziane w artykule 11 pkt 4 Ustawy o Naczelnej Izbie Kontroli, który zawiera
upowa¿nienie legitymuj¹ce prezesa NIK-u do wystêpowania – w razie powziêcia jakichkolwiek w¹tpliwoœci lub otrzymania wiadomoœci o niezgodnoœci z Konstytucj¹ RP celów lub dzia³alnoœci partii politycznej – z wnioskami
do Trybuna³u Konstytucyjnego o wszczêcie postêpowania.
W praktyce, jak wyjaœnia B³a¿ej Torañski, rzecznik prasowy NIK-u: NIK
nie mo¿e kontrolowaæ dzia³alnoœci partii politycznych. Ustawa o NIK dopuszcza jednak mo¿liwoœæ sprawdzenia, w jaki sposób partie wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa, czyli jak gospodaruj¹ œrodkami bud¿etowymi z dotacji. Ponadto podkreœli³, ¿e dotychczas: NIK nie podejmowa³a takich kontroli. […] NIK sprawdza³a natomiast przy okazji kontroli bud¿etowych, jak Ministerstwo Finansów wywi¹zuje siê z obowi¹zku wyp³acania dotacji partiom politycznym.

4. Nadzór nad finansowaniem partii sprawowany
przez CBA
Wed³ug artyku³u 1 ust. 1 Ustawy z 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, CBA jest s³u¿b¹ specjaln¹ do spraw zwalczania korupcji w ¿yciu publicznym i gospodarczym, w szczególnoœci w instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych oraz do zwalczania dzia³alnoœci godz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa10.
Zgodnie z treœci¹ artyku³u 2 ust. 1 pkt c tej samej ustawy do zadañ Centralnego Biura Antykorupcyjnego w odniesieniu do dzia³alnoœci partii politycznych
nale¿y rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw przeciwko finansowaniu partii politycznych, okreœlonych w artykule 49d i 49f Ustawy o partiach politycznych, jeœli pozostaj¹ one w zwi¹zku z korupcj¹. Wynika z tego, ¿e
CBA jest organem œcigania w zakresie dzia³añ korupcyjnych, przejawiaj¹cych
siê w niewykonywaniu lub niedopuszczaniu do wykonania obowi¹zku
sporz¹dzenia corocznej informacji o otrzymanej subwencji i wydatkach z subwencji, sporz¹dzenia sprawozdania finansowego, jak równie¿ wydatkowania
œrodków na kampaniê wyborcz¹, z pominiêciem odpowiedniego funduszu.
W celu realizacji zakreœlonych powy¿ej zadañ, funkcjonariusze CBA s¹
uprawnieni do podejmowania wielu czynnoœci personalnych, materialnych
10
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i informacyjnych. Pierwsza ze wskazanych kategorii obejmuje uprawnienie
do: wydawania osobom poleceñ okreœlonego zachowania siê, legitymowania
w celu ustalenia to¿samoœci danej osoby, kontroli osobistej, przeszukiwania
oraz zatrzymywania. Druga kategoria – dzia³ania materialne obejmuj¹ uprawnienie do: przegl¹dania zawartoœci baga¿y, przeszukiwania pomieszczeñ,
obserwowania i rejestrowania – przy u¿yciu œrodków technicznych – obrazu
zdarzeñ w miejscach publicznych oraz dŸwiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych na podstawie ustawy. W razie uzasadnionego podejrzenia
pope³nienia przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego Centralne Biuro Antykorupcyjne jest uprawnione do zatrzymywania pojazdów i innych œrodków
transportu oraz sprawdzania ³adunku w œrodkach transportu l¹dowego, powietrznego i wodnego. Trzecia kategoria – kompetencje informacyjne obejmuj¹ natomiast prawo ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz od przedsiêbiorców, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie u¿ytecznoœci publicznej, jak równie¿ zwracania siê o niezbêdn¹ pomoc do innych przedsiêbiorców, jednostek
organizacyjnych, organizacji spo³ecznych, a tak¿e do ka¿dej osoby posiadaj¹cej niezbêdn¹ w okreœlonym zakresie wiedzê. Nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e zatrzymanie osoby mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie w sytuacji, gdy wszelkie
inne zastosowane œrodki okaza³y siê bezcelowe lub nieskuteczne11.
Inne jeszcze uprawnienia kontrolne Centralnego Biura Antykorupcyjnego zosta³y okreœlone w Ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora12. Zgodnie
z postanowieniami przepisu artyku³u 35 ust. 6a wskazanej ustawy, Centralne Biuro Antykorupcyjne jest uprawnione i jednoczeœnie zobowi¹zane do przeprowadzania kontroli rzetelnoœci i prawdziwoœci sk³adanych przez parlamentarzystów
oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym. Czynnoœci te s¹ przeprowadzane w odniesieniu
do oœwiadczeñ sk³adanych w zwi¹zku z nowo przeprowadzanymi wyborami, jak
równie¿ w zakresie corocznych obowi¹zkowych sprawozdañ maj¹tkowych.
11

Szczegó³owe zasady postêpowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zosta³y okreœlone w: Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z 2 listopada 2006 roku
w sprawie trybu przeprowadzania badañ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU 2006, nr 202, poz. 1486 ze zm.) oraz w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbêdnej pomocy przez instytucje pañstwowe, organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorców, jednostki organizacyjne, organizacje spo³eczne oraz obywateli (DzU 2006, nr 142, poz. 1018 ze zm.), a tak¿e w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 25 lipca 2006 roku w sprawie wydawania osobom poleceñ okreœlonego zachowania siê, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej,
przegl¹dania baga¿y i sprawdzania ³adunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeñ przez
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU 2006, nr 142, poz. 1014 ze zm.).
12
Ustawa z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (tekst jednolity
DzU 2003, nr 221, poz. 2199 ze zm.).
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Nale¿y jednak podnieœæ pewne w¹tpliwoœci w zakresie trafnoœci przyjêtych przez ustawodawcê rozwi¹zañ prawnych. Przekazanie CBA pewnych
kompetencji w zakresie nadzoru nad finansami partii politycznych jest rozwi¹zaniem kontrowersyjnym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to instytucja podleg³a
Prezesowi Rady Ministrów, co mo¿e w przysz³oœci prowadziæ do instrumentalnego traktowania uprawnieñ nadzorczych13.
W praktyce, jak podaje Tomasz Fr¹tczak – dyrektor Gabinetu Szefa CBA,
rodzaje dzia³añ podejmowanych w zwi¹zku z ustawowymi zadaniami okreœlone s¹ w rocznym planie dzia³ania CBA, który objêty jest klauzul¹ ’œciœle tajne’.
Z tego powodu nie mog¹ zostaæ ujawnione. Impulsem do podejmowania przez
CBA dzia³añ s¹ informacje i zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa
(np. listy, e-maile, telefony, zg³oszenia ustne), informacje pochodz¹ce z ogólnodostêpnych tzw. Ÿróde³ otwartych oraz kontaktów operacyjnych, a tak¿e wyniki analiz w³asnych. Wszystkie postêpowania prowadzone przez CBA,
a zwi¹zane z przestêpstwami przeciwko finansowaniu partii politycznych, s¹
obecnie w toku. Informacji o œledztwach CBA udziela [wtedy] kiedy znane s¹
ich efekty, po zrealizowaniu odpowiednich czynnoœci procesowych i uzyskaniu
zgody prokuratury na udzielenie informacji.

5. Problem potencjalnego nadzoru nad finansami partii
dokonywanego przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych
W stosunku do partii politycznych nie stosuje siê przepisów Ustawy z 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówieñ publicznych14, poniewa¿ w œwietle
przepisów Ustawy z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych niemo¿liwe wydaje siê wyst¹pienie w ich przypadku przes³anek koniecznoœci zastosowania Ustawy – Prawo zamówieñ publicznych na podstawie artyku³u 3 ust. 1
pkt 6, zaœ ograniczone do sytuacji – spotykanych w praktyce wyj¹tkowo – na
podstawie artyku³u 3 ust. 1 pkt 5 ustawy. Takie za³o¿enie jest uzasadnione
brzmieniem przepisów Ustawy o partiach politycznych dotycz¹cych: zasad
i Ÿróde³ finansowania partii politycznych, zakazu prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej oraz zakazu wykonywania zadañ zastrze¿onych w przepisach
prawa dla organów w³adzy publicznej, jak i zastêpowania tych organów przez
partie polityczne. Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty niemo¿liwe wydaje
siê udzielenie przez partiê polityczn¹ zamówienia finansowanego z udzia³em
œrodków, których przyznanie jest uzale¿nione od zastosowania procedury
udzielania zamówienia.
13

Zob. M. Chmaj, Wolnoœæ tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 158.
14
DzU 2007, nr 223, poz. 1655.
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6. Aspekt porównawczy
W Bu³garii utworzono Biuro Obrachunkowe, którego zadaniem jest kontrola nad finansow¹ dzia³alnoœci partii oraz w zakresie zarz¹du jej maj¹tkiem15. Partia polityczna ma obowi¹zek sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które powinno byæ badane przez niezale¿ny audyt finansowy i zatwierdzone przez niezale¿nego audytora. Osoba, która
jest cz³onkiem partii politycznej, b¹dŸ te¿ która otrzymuje jakiekolwiek korzyœci z jej dzia³alnoœci, nie mo¿e byæ traktowana jako niezale¿ny audytor.
Przed 31 marca bie¿¹cego roku partie polityczne powinny z³o¿yæ w Biurze
Obrachunkowym zatwierdzone sprawozdania finansowe. W terminie przed
15 kwietnia podlegaj¹ opublikowaniu – w oficjalnym biuletynie i na stronie
internetowej Biura – nazwy partii, które nie z³o¿y³y sprawozdañ, zgodnie z postanowieniami ustawy. Biuro Obrachunkowe, w terminie szeœciu miesiêcy od
daty otrzymania koñcowych sprawozdañ, powinno dokonaæ analizy dzia³alnoœci finansowej i zarz¹dczej w zakresie posiadanej w³asnoœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich adekwatnoœci (zgodnoœci) z przepisami prawa oraz
prawa o rachunkowoœci. W przypadku nie zg³oszenia b¹dŸ opóŸnienia
w z³o¿eniu sprawozdania finansowego w Biurze Obrachunkowym, partie polityczne trac¹ prawo do uzyskania dotacji a¿ do przeprowadzenia nastêpnych
wyborów parlamentarnych.
W Czechach do 1995 roku nadzór nale¿a³ do odpowiednika naszej NIK –
Najwy¿szego Urzêdu Kontroli (NUK). Urz¹d ten wyposa¿ono w bardzo
znacz¹ce uprawnienia kontrolne. W przypadku stwierdzenia przez niego, ¿e
sprawozdanie roczne partii nie zosta³o z³o¿one w ustalonym terminie lub ¿e
by³o ono niepe³ne, lub te¿ zawiera³o nieprawdziwe dane, NUK niezw³ocznie
informuje o tym Zgromadzenie Narodowe, a nastêpnie podaje do publicznej
wiadomoœci fakt niedotrzymania przez partiê terminu lub treœæ nieprawid³owego sprawozdania rocznego partii. Jednoczeœnie NUK wzywa³ partiê,
aby w ustalonym terminie usunê³a uchybienia16. Nadzorowanie przez NUK
partii politycznych zosta³o uznane przez czeski S¹d Konstytucyjny za sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ autonomii partii politycznych. Od czasu ukazania
siê tego orzeczenia nadzór nad finansami partii nale¿y do Izby Poselskiej, Ministerstwa Finansów oraz urzêdów skarbowych, zaœ system ten ma wiele luk
i utrudnia rzetelne wykonywanie uprawnieñ nadzorczych.
Na Wêgrzech ju¿ w 1989 roku powsta³a nowa instytucja: Pañstwowa
Agencja Kontroli (PAK), zajmuj¹ca siê monitorowaniem finansów partii, które otrzymuj¹ œrodki z bud¿etu pañstwa. PAK co roku publikuje raporty z prze15

Artyku³y 33–36 bu³garskiej Ustawy o partiach politycznych z 18 grudnia 2004 roku.
W. Petroff, Finansowanie partii politycznych w postkomunistycznej Europie (Bu³garia,
Czechy, Rumunia, Wêgry), Ekspertyza BSE nr 95, Warszawa 1996, s. 11.
16
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prowadzonej kontroli, wskazuj¹c w nich na niedok³adnoœæ lub nieadekwatnoœæ sprawozdañ finansowych partii. PAK wskazywa³a ponadto na niezbêdne
regulacje prawne, które mog³yby zobiektywizowaæ formê i treœæ sk³adanych
sprawozdañ finansowych i usuwa³yby nieprecyzyjne lub sprzeczne ze sob¹
przepisy prawne17. Obecnie badanie legalnoœci zarz¹dzania finansami partii
politycznych nale¿y do Pañstwowego Biura Rewizyjnego (PBR). Jest to konstytucyjny organ kontrolny parlamentu, który zajmuje siê nadzorowaniem
zarz¹dzania finansami publicznymi. PBR zosta³o oddzielone od bie¿¹cej polityki, poprzez zagwarantowanie temu organowi niezale¿noœci i apolitycznoœci.
Inne rozwi¹zanie przyjêto w Niemczech, gdzie na zarz¹d partii na³o¿ono
obowi¹zek zdania publicznego sprawozdania obrachunkowego, nie tylko
z pochodzenia i przeznaczenia œrodków, które wp³ynê³y do partii w ci¹gu roku
kalendarzowego, ale i z maj¹tku partii do koñca tego¿ roku. Ponadto w sprawozdaniu nale¿y wykazaæ liczbê cz³onków zobowi¹zanych do p³acenia
sk³adek do koñca roku kalendarzowego. Takie sprawozdanie obrachunkowe
wymaga sprawdzenia przez rewidenta gospodarczego lub towarzystwo rewizji
gospodarczej. Nale¿y je z³o¿yæ w okreœlonym terminie przewodnicz¹cemu
Bundestagu, który rozprowadzi je w formie druku Bundestagu, a nastêpnie
zbada, czy sprawozdanie to odpowiada przepisom rozdzia³u VI Ustawy o partiach politycznych (zatytu³owanego „Sprawozdawczoœæ obrachunkowa”)18.
Natomiast w Hiszpanii partie maj¹ obowi¹zek corocznego sporz¹dzania
sprawozdania o swoich przychodach i wydatkach poczynionych w minionym
roku. Takie sprawozdanie finansowe sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej
zawarte s¹ informacje o ogólnych dochodach partii z tytu³u: dotacji, sk³adek
cz³onkowskich, subwencji pañstwowych, procentów od kapita³u oraz zysków
z materialnej dzia³alnoœci partii. Powinny siê w niej znaleŸæ równie¿ dane
z corocznej inwentaryzacji maj¹tku. W drugiej czêœci sprawozdania s¹ zawarte informacje obejmuj¹ce koszty: osobowe, zakupu dóbr i us³ug, finansowej
obs³ugi kredytów oraz administracyjne. W rocznym sprawozdaniu powinien
siê ponadto znaleŸæ wykaz zaci¹gniêtych kredytów, inwestycji, wierzycieli
i d³u¿ników. W ci¹gu szeœciu miesiêcy od zakoñczenia roku obrachunkowego
roczne sprawozdanie powinno byæ przed³o¿one Najwy¿szej Izbie Kontroli.
Nastêpnie rozpatruje je mieszana komisja parlamentarna19.
Zupe³nie odmienny system funkcjonuje z kolei na Ukrainie. Ustaw¹ o partiach politycznych20 z 2001 roku wprowadzono system sprawozdawczoœci finansowej partii, który mo¿na dzisiaj uznaæ za anachroniczny. Zobowi¹zano
17

Ibidem, s. 14.
Zob. § 23 niemieckiej Ustawy z 24 lipca 1969 roku o partiach politycznych (BGBL. I, s. 327).
19
A. £awniczak, Finansowanie partii politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2001, s. 96.
20
DzU Rady Najwy¿szej Ukrainy (BBP), nr 23, poz. 118.
18
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partie tylko do corocznego publikowania, za poœrednictwem ogólnokrajowego zasobu radiofonii lub telewizji, sprawozdania z dochodów i wydatków oraz
z maj¹tku partii politycznej. Zobowi¹zano równie¿ partie do prowadzenia
sprawozdawczoœci ksiêgowej w ustalonym trybie (art. 17). Nie przewidziano
przy tym ¿adnych form kontroli sprawozdañ, jak równie¿ ¿adnej sankcji za
niez³o¿enie sprawozdania.

7. Podsumowanie
Rozwi¹zania przyjête w Polsce nie stanowi¹ spójnego systemu, poniewa¿
rozdzielaj¹ kompetencje nadzorcze nad finansowaniem partii politycznych
pomiêdzy trzy podmioty, spoœród których CBA i NIK w zasadzie nie korzystaj¹ ze swoich uprawnieñ. Co wiêcej, regulacje ustawowe pozostaj¹ nieprecyzyjne, zaœ rozproszenie kompetencji pomiêdzy kilka organów nie sprzyja
kompleksowej kontroli wykorzystania œrodków publicznych, pochodz¹cych
z subwencji i dotacji.
Uprawnienia nadzorcze przekazane PKW s¹ doœæ ograniczone, poniewa¿
organ ten mo¿e weryfikowaæ sprawozdania finansowe partii, ale nie ma bezpoœredniego wgl¹du w dokumentacjê finansowo-ksiêgow¹ (faktury, rachunki,
umowy itp.). Wprawdzie dostêp do tej dokumentacji posiadaj¹ biegli rewidenci, jednak¿e kontrole przez nich dokonywane s¹ w praktyce pobie¿ne i wyrywkowe, co nie sprzyja wykryciu potencjalnych nieprawid³owoœci.
Warto zastanowiæ siê nad form¹ nadzoru nad finansami partii politycznych. Je¿eli podmiotem nadzoruj¹cym ma pozostaæ PKW, to nale¿y znacz¹co
rozbudowaæ kompetencje tego organu. W przeciwnym razie nale¿y rozwa¿yæ
siêgniêcie do rozwi¹zañ bu³garskich, czeskich czy wêgierskich, gdzie dzia³aj¹
wyspecjalizowane instytucje, które zajmuj¹ siê kontrol¹ finansów partyjnych.
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IV. Spo³eczna kontrola finansowania
partii politycznych
Jak zosta³o opisane w rozdziale poprzednim, finanse partii politycznych s¹
poddane nadzorowi wybranych organów pañstwa. Niezbêdnym dlañ uzupe³nieniem powinna byæ kontrola spo³eczna, czyli wszelkie formy monitorowania finansów partyjnych podejmowane niezale¿nie od instytucji pañstwowych przez media oraz obywateli, reprezentowanych najczêœciej przez organizacje pozarz¹dowe. Obywatelskie i medialne zainteresowanie zdecydowanie
s³u¿y zwiêkszeniu transparentnoœci ¿ycia politycznego, co w rezultacie przyczynia siê do ograniczenia nadu¿yæ i patologii. Pozyskiwanie i upowszechnianie informacji na temat finansów partyjnych przez niezale¿ne podmioty ma
ponadto istotne znaczenie dla samych obywateli. Wiedza ta mo¿e byæ bowiem
wa¿nym czynnikiem oceny poszczególnych ugrupowañ przez wyborców.
W niniejszym rozdziale zosta³y przedstawione mo¿liwoœci realizowania
w Polsce spo³ecznej kontroli finansów partii politycznych (zw³aszcza tej czêœci œrodków, która pochodzi z subwencji bud¿etowych) oraz jej funkcjonowanie w praktyce.

1. îród³a informacji
Podstaw¹ mo¿liwoœci dokonania kontroli spo³ecznej jest dostêp do informacji. Poni¿ej opisano, z jakich dokumentów organizacje pozarz¹dowe, media czy zwykli obywatele mog¹ czerpaæ wiedzê na temat finansów partii politycznych oraz w jaki sposób do nich dotrzeæ.
Podstawowym Ÿród³em wiedzy na temat ca³oœci finansów partyjnych s¹
sprawozdania finansowe. Zgodnie z artyku³em 38 Ustawy z 27 czerwca 1997
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roku o partiach politycznych1, ka¿da partia polityczna ma co roku obowi¹zek
z³o¿enia Pañstwowej Komisji Wyborczej sprawozdania o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze œrodków Funduszu Wyborczego. S¹ one og³aszane w „Monitorze Polskim”, wraz z raportem
i opini¹ bieg³ych rewidentów w zakresie wp³ywów na Fundusz Wyborczy
ka¿dej partii politycznej.
Z partyjnych sprawozdañ mo¿na siê dowiedzieæ, jakie kwoty w danym
roku partie pozyska³y z poszczególnych Ÿróde³ finansowania: sk³adek cz³onkowskich, darowizn, kredytów, subwencji i innych. Zawarte tam dane s¹ jednak doœæ ogólne. Za³¹czone raporty i opinie bieg³ych rewidentów dostarczaj¹
z kolei informacji dotycz¹cych kategorii wydatków, jakie partie poczyni³y
z Funduszu Wyborczego.
W celu uzyskania bardziej szczegó³owych danych dotycz¹cych œrodków
uzyskiwanych przez partie z subwencji, co jest podstawowym przedmiotem
zainteresowania niniejszego raportu, nale¿y przede wszystkim siêgn¹æ po tzw.
informacjê finansow¹. Zgodnie z artyku³em 34 Ustawy o partiach politycznych – partie pobieraj¹ce subwencje bud¿etowe, oprócz corocznego sprawozdania, o którym by³a mowa wczeœniej, maj¹ obowi¹zek z³o¿enia do PKW „informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach”, która tak¿e jest og³aszana w „Monitorze Polskim”. W dokumencie
tym partia deklaruje, na jakie kategorie wydatków przeznaczy³a pieni¹dze z subwencji. Kategorie wyodrêbnione w formularzu informacji s¹ jednak sformu³owane na tyle ogólnie, ¿e czêsto mówi¹ niewiele o przeznaczeniu wydanych
przez partie œrodków. Skarbnicy partii niejednokrotnie przyporz¹dkowuj¹ wydatki do poszczególnych kategorii w sposób doœæ uznaniowy, co skutkuje ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ oceny i porównania struktury wydatków ró¿nych partii.
Kolejnym ogólnodostêpnym Ÿród³em informacji na temat gospodarowania
przez partie œrodkami z subwencji s¹ raporty bieg³ych rewidentów. Poniewa¿, zgodnie z ustaw¹, szczegó³owa dokumentacja finansowo-ksiêgowa partii
politycznych nie trafia do PKW, Krajowe Biuro Wyborcze anga¿uje bieg³ych
do zbadania jej zgodnoœci z danymi zawartymi w informacji finansowej.
W siedzibie badanej partii bieg³y uzyskuje wgl¹d we wszystkie dokumenty
zwi¹zane z wydatkowaniem subwencji i na tej podstawie sporz¹dza raport
oraz opiniê, które wraz z informacj¹ finansow¹ s¹ publikowane w „Monitorze
Polskim”. Ich jakoœæ jest zró¿nicowana i w du¿ym stopniu zale¿y od poziomu
zaanga¿owania i kompetencji bieg³ego. Przewa¿nie jednak, niezale¿nie od
rzetelnoœci przeprowadzonej kontroli, informacje zawarte w raportach i opiniach s¹ dosyæ sk¹pe. Wi¹¿e siê to m.in. z samym charakterem badania, które
dotyczy nade wszystko strony rachunkowej, zaœ w stopniu niewielkim albo
w ¿adnym odnosi siê kwestii merytorycznych.
1

DzU 1997, nr 98, poz. 604.
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Wa¿nym Ÿród³em wiedzy na temat dysponowania przez partie œrodkami
z subwencji s¹ wyci¹gi z rachunków bankowych subwencji i Funduszu
Eksperckiego. Chocia¿ partie nie maj¹ obowi¹zku za³¹czania do informacji
jakichkolwiek dokumentów, w myœl przepisów Ustawy o partiach politycznych do corocznego sprawozdania finansowego s¹ obowi¹zane za³¹czyæ
wyci¹gi ze wszystkich swoich rachunków bankowych, do których zaliczaj¹
siê równie¿ subkonta subwencji i Funduszu Eksperckiego.
W przeciwieñstwie do dokumentów poprzednio opisanych, wyci¹gi z kont
nie s¹ powszechnie dostêpne. Dostêp do tych dokumentów mo¿na uzyskaæ
w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego (czyli organu Pañstwowej Komisji
Wyborczej). Jak czytamy w corocznym Komunikacie PKW w sprawie sprawozdañ o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych przez partie polityczne: Inne
nieopublikowane za³¹czniki do sprawozdañ partii politycznych stanowi¹ informacjê publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póŸn. zm.) i s¹ udostêpniane do
wgl¹du w trybie i na zasadach okreœlonych w tej ustawie2.
Pracownicy KBW udostêpniaj¹ te dokumenty wszystkim zainteresowanym: dziennikarzom, studentom, przedstawicielom organizacji pozarz¹dowych. Jak wynika z doœwiadczeñ projektu, którego podsumowaniem jest niniejszy raport, skompletowanie dokumentacji jest procesem ¿mudnym i czasoch³onnym. Jest ona bardzo obszerna, tote¿ sporz¹dzenie kopii, nawet przy
u¿yciu najefektywniejszej metody, czyli fotografii cyfrowej, zajmuje sporo
czasu. Przyk³adowo badane w ramach projektu „Transparentnoœæ finansów
partii politycznych” wyci¹gi z rachunków bankowych subwencji i Funduszu
Eksperckiego z lat 2006 i 2007 wszystkich partii, pobieraj¹cych w ci¹gu tych
dwóch lat subwencjê, z³o¿y³y siê na dokumentacjê licz¹c¹ przesz³o 2000 stron.
Pewne utrudnienia wi¹¿¹ siê ponadto z faktem, ¿e siedziba KBW mieœci siê
w budynku Kancelarii Prezydenta. Osoba, która udaje siê do KBW, musi najpierw poddaæ siê kontroli przy wejœciu, uzyskaæ przepustkê, a nastêpnie zostaæ
„odeskortowana” do w³aœciwego pokoju przez jednego z pracowników instytucji. W okresie, gdy wyci¹gi z kont s¹ analizowane przez KBW (czyli od
kwietnia do lipca), dostêp do nich mo¿e byæ dodatkowo utrudniony. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e przy realizacji tego projektu pracownicy Krajowego
Biura Wyborczego byli bardzo pomocni, udostêpniaj¹c badaczom wszelkie
potrzebne dokumenty i udzielaj¹c cennych wskazówek.
Historie rachunków bankowych subwencji i Funduszu Eksperckiego
niew¹tpliwie s¹ najciekawszym i najbardziej wyczerpuj¹cym z dostêpnych Ÿróde³ informacji o tym, jak partie dysponuj¹ œrodkami z otrzymywanej subwencji.
2

Komunikat Pañstwowej Komisji Wyborczej z 21 kwietnia 2008 roku w sprawie sprawozdañ o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych przez partie polityczne w 2007 roku („Monitor Polski” 2008, nr 37, poz. 332).
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Nie oznacza to jednak, ¿e z wyci¹gów z kont ró¿nych partii mo¿na uzyskaæ jednakowo szczegó³owe informacje, przepisy nie okreœlaj¹ bowiem, jakiego rodzaju dane powinna zawieraæ historia rachunku bankowego. Analizuj¹c dokumenty
z 2006 roku mo¿na wiêc by³o zauwa¿yæ, ¿e niektóre partie skorzysta³y z tej luki
prawnej, przedk³adaj¹c PKW wyci¹gi zawieraj¹ce jedynie informacje o datach
i kwotach poszczególnych operacji, bez danych adresatów czy tytu³ów przelewów. W niektórych historiach rachunków z kolei ruchy na koncie ograniczaj¹
siê jedynie do przelewów na rachunek bie¿¹cy partii (nie licz¹c operacji zwi¹zanych z tworzeniem i likwidacj¹ lokat krótkoterminowych), zatem na ich podstawie równie¿ niczego nie mo¿na siê dowiedzieæ na temat konkretnych wydatków
poczynionych przez partiê z subwencyjnych œrodków.
Na wyci¹gach z rachunków bankowych koñczy siê lista Ÿróde³ informacji
dostêpnych drog¹ oficjaln¹. Jak zosta³o wspomniane, do PKW nie trafiaj¹ dowody ksiêgowe, dokumentuj¹ce poszczególne operacje finansowe3; s¹ one jedynie udostêpniane do wgl¹du bieg³ym rewidentom. W ramach przeprowadzanych w projekcie wywiadów z przedstawicielami partii politycznych pobieraj¹cych subwencjê badacze sprawdzali gotowoœæ do poddania siê bardziej
wnikliwej kontroli spo³ecznej. Na pytanie o mo¿liwoœæ udostêpnienia konkretnej dokumentacji finansowo-ksiêgowej dziennikarzom, przedstawicielom
organizacji pozarz¹dowych czy zwyk³emu obywatelowi reakcje by³y zró¿nicowane. Kwestia ta zosta³a szerzej opisana w rozdziale V.

2. Kontrola spo³eczna: media
Media odgrywaj¹ istotn¹ rolê w sprawowaniu spo³ecznej kontroli systemu
finansowania partii politycznych. Nie do przecenienia jest zw³aszcza ich
umiejêtnoœæ docierania do informacji cennych a trudno dostêpnych. Odnosi
siê to zw³aszcza do dziennikarstwa œledczego. Metody, którymi siê pos³uguj¹
(m.in. wyznania tzw. whistleblowers), pozwalaj¹ niejednokrotnie z du¿¹ skutecznoœci¹ wychwytywaæ i nag³aœniaæ przypadki malwersacji i nadu¿yæ finansowych w partiach. W analizowanym przez nas okresie przyk³adem mo¿e byæ
œledztwo dziennikarzy „Gazety Wyborczej” w sprawie dzia³aczy Ligi Polskich
Rodzin, podejrzanych o wyprowadzanie partyjnych pieniêdzy na podstawie
fikcyjnych umów4.
Choæ w ostatnich latach problematyce finansów partyjnych poœwiêcono
sporo artyku³ów prasowych i internetowych, a tak¿e audycji telewizyjnych
i radiowych, aktywnoœæ mediów na tym polu charakteryzuje siê du¿¹ chwiej3

W przeciwieñstwie do sprawozdañ wyborczych, do których komitety wyborcze maj¹
obowi¹zek za³¹czyæ pe³n¹ dokumentacjê finansowo-ksiêgow¹.
4
Jak w rodzinie kasa ginie, „Gazeta Wyborcza” z 25 czerwca 2007 roku.
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noœci¹. Wzmo¿one zainteresowanie kwesti¹ finansów partyjnych mo¿na
zaobserwowaæ przede wszystkim przy okazji wyborów.
Jeœli chodzi o finansowanie partii politycznych z subwencji bud¿etowej,
media interesuj¹ siê t¹ problematyk¹ w niewielkim stopniu. Atrakcyjn¹ wiadomoœci¹ jest przewa¿nie jedynie decyzja Pañstwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdañ lub informacji zawieraj¹cych uchybienia, co skutkuje
utrat¹ przez dan¹ partiê polityczn¹ prawa do otrzymywania subwencji.
W 2007 roku interesowano siê t¹ kwesti¹, zw³aszcza w kontekœcie odrzucenia
przez PKW informacji finansowej Prawa i Sprawiedliwoœci, co – zdaniem czêœci komentatorów – mia³o ostatecznie przes¹dziæ o decyzji partii w kwestii
przyœpieszonych wyborów. W 2008 roku medialne zainteresowanie tematyk¹
finansowania partii (bardziej jednak na poziomie rozwa¿añ systemowych)
zintensyfikowa³o siê przy okazji d¹¿enia Platformy Obywatelskiej do likwidacji subwencji bud¿etowych dla partii politycznych i wprowadzenia mo¿liwoœci przeznaczania na partie 1% podatku.
Publikacje medialne poœwiêcone tej problematyce cechuje bardzo zró¿nicowany poziom merytoryczny. Wiele z nich opiera siê na raczej powierzchownej
znajomoœci regulacji finansowania partii politycznych i obiegowych opiniach.
Przyk³adowo, nawet w powa¿nych mediach dziennikarze myl¹ pojêcia „subwencji” i „dotacji podmiotowej”. Czêsto tak¿e, zw³aszcza w prasie brukowej,
formu³owane s¹ chwytliwe, ale w wiêkszoœci przypadków bezzasadne i powierzchowne zarzuty wobec finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e media z jednej strony – wspomagaj¹ kontrolê
nad systemem finansowania partii politycznych, a z drugiej – powielaj¹ nieprawdziwe opinie i rozniecaj¹ niezdrowe emocje.

3. Kontrola spo³eczna: organizacje pozarz¹dowe
Organizacje pozarz¹dowe w Polsce w niewielkim stopniu anga¿uj¹ siê
w sprawowanie spo³ecznej kontroli nad finansami partii politycznych. Obecnie
nie istnieje ¿adna organizacja typu watchdog, która w sposób systematyczny zajmowa³aby siê tymi kwestiami. Wyj¹tkiem s¹ dzia³ania podejmowane w odniesieniu do finansowania kampanii wyborczych: prezydenckiej i samorz¹dowej.
W 2005 roku Fundacja im. Stefana Batorego wraz z Instytutem Spraw Publicznych przeprowadzi³y pierwsz¹ w Polsce kompleksow¹ akcjê na du¿¹ skalê,
dotycz¹c¹ monitorowania wydatków ponoszonych przez poszczególne komitety wyborcze kandydatów w wyborach prezydenckich. Zosta³a ona przeprowadzona na dwóch p³aszczyznach: centralnej i lokalnej, przy pomocy grup
wolontariuszy i lokalnych organizacji pozarz¹dowych, które mia³y kontrolowaæ wydatki komitetów „w terenie”.
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Projekt „Transparentnoœæ finansów partii politycznych”, zrealizowany
przez Instytut Spraw Publicznych w 2008 roku (którego podsumowaniem jest
niniejszy raport), by³, wed³ug naszej wiedzy, pierwszym badaniem poœwiêconym zagadnieniu wydatkowania przez partie subwencji bud¿etowej.
Poza wymienionymi przedsiêwziêciami te nieliczne organizacje pozarz¹dowe, które zajmuj¹ siê problematyk¹ finansowania polityki, koncentruj¹ siê
g³ównie na dyskusji nad prawnym uregulowaniem tej kwestii, analizowaniu istniej¹cych rozwi¹zañ i opracowywaniu rekomendacji po¿¹danych zmian.
Wa¿nym aspektem spo³ecznej kontroli finansów partyjnych jest mo¿liwoœæ wzajemnego wykorzystania rezultatów swojej pracy. Organizacje pozarz¹dowe korzystaj¹ wiêc z publikacji prasowych, dostarczaj¹cych im wa¿nych informacji, których nie mog¹ uzyskaæ z innych Ÿróde³. Media zaœ
odwo³uj¹ siê do opracowañ przygotowanych przez organizacje pozarz¹dowe,
które s¹ Ÿród³em bardziej systematycznej wiedzy.

4. Instytucja zastrze¿eñ
Jak zosta³o wczeœniej opisane, kontrola spo³eczna finansów partii politycznych dokonuje siê poprzez pozyskiwanie przez niezale¿ne podmioty okreœlonych informacji i ich upublicznianie w mediach, raportach organizacji pozarz¹dowych itp. Oprócz tego istnieje równie¿ prawny mechanizm, który – przynajmniej w teorii – umo¿liwia dokonanie kontroli spo³ecznej z wykorzystaniem drogi ustawowej.
Ustawa o partiach politycznych przewiduje procedurê zg³aszania zastrze¿eñ do sprawozdañ i informacji, dostarczanych do Pañstwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne. Prawo do sk³adania takich zastrze¿eñ do PKW
maj¹ organizacje spo³eczne oraz partie polityczne.
Mechanizm taki w zamierzeniu ustawodawcy z pewnoœci¹ mia³ s³u¿yæ
zwiêkszeniu kontroli spo³ecznej nad systemem finansowania partii politycznych. Ustawodawca nie wskaza³ jednak dok³adnie, czemu niniejsze zastrze¿enie ma s³u¿yæ, oprócz uzyskania „odpowiedzi” z PKW. Eksperci i zainteresowane organizacje spo³eczne wskazuj¹ na fikcyjnoœæ i fasadowoœæ ca³ego mechanizmu. Mo¿liwoœæ korzystania z niego jest mocno ograniczona: przys³uguje ona jedynie organizacjom spo³ecznym, które posiadaj¹ w swoim statucie
œciœle okreœlony zapis dotycz¹cy dzia³alnoœci na rzecz kontroli finansowania
partii politycznych. W praktyce ¿adna z du¿ych organizacji zajmuj¹cych siê
monitorowaniem instytucji publicznych, które dzia³aj¹ w Polsce, takiego zapisu w swoim statucie nie ma.
Jak dot¹d, od pocz¹tku funkcjonowania w Polsce systemu finansowania
partii politycznych z bud¿etu pañstwa, ¿adna z organizacji spo³ecznych nie
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zg³osi³a zastrze¿eñ dotycz¹cych informacji finansowych sk³adanych corocznie przez partie polityczne. Analogiczny mechanizm sk³adania zastrze¿eñ funkcjonuje jednak¿e równie¿ w innych ustawach – w tym w Ustawie o wyborze
Prezydenta RP. Dwie organizacje spo³eczne, Fundacja im. Stefana Batorego
i Instytut Spraw Publicznych (mimo ¿e nie spe³nia³y ustawowego wymogu dotycz¹cego zapisu w statucie) w 2006 roku jako pierwsze w Polsce (i jak dot¹d
jedyne) skorzysta³y z omawianego mechanizmu i z³o¿y³y do PKW zastrze¿enia wobec sprawozdañ komitetów wyborczych czterech kandydatów na prezydenta, uczestnicz¹cych w kampanii wyborczej 2005 roku. Monitoring wykaza³ wiele nieprawid³owoœci, ale krótki termin, jaki przewiduje ustawa na
z³o¿enie zastrze¿eñ pozwoli³ na sformu³owanie tylko czterech. Na zastrze¿enia otrzymano odpowiedŸ z PKW dopiero po 205 dniach, mimo ¿e ustawa
mówi o terminie 60-dniowym. W praktyce uwagi sformu³owane przez organizacje w zastrze¿eniach zosta³y skierowane przez PKW do komitetów wyborczych, a w odpowiedzi Komisji na zastrze¿enia przedstawiono po prostu wyjaœnienia z³o¿one przez komitety, bez ustosunkowania siê do nich ze strony
PKW. Mechanizm zastrze¿eñ w rzeczywistoœci nie odgrywa wiêc ¿adnej roli.

5. Podsumowanie
Spo³eczna kontrola finansowania partii politycznych w Polsce realizowana
jest w niezadawalaj¹cym stopniu. Wi¹¿e siê to g³ównie z niedostatecznym
zainteresowaniem t¹ kwesti¹ ze strony organizacji pozarz¹dowych i mediów.
Polskie NGOs zajmuj¹ siê g³ównie kwestiami teoretycznymi zwi¹zanymi z systemem finansowania polityki. Podejmowane przez nie dzia³ania monitoringowe skupiaj¹ siê natomiast na wyborach i wydatkach zwi¹zanych z kampaniami wyborczymi (prezydenck¹ i samorz¹dow¹). Aktywnoœæ mediów jest
z kolei skokowa i charakteryzuje siê bardzo nierównym poziomem merytorycznym, a tak¿e nierzadko zabarwieniem politycznym.
S³aboœæ spo³ecznej kontroli bierze siê równie¿ z braku narzêdzi do jej realizowania. Ustawowe instrumentarium kontroli spo³ecznej – instytucja zastrze¿eñ – w praktyce w ogóle nie funkcjonuje. Dostêp do Ÿróde³, na podstawie których organizacje pozarz¹dowe i media mog¹ monitorowaæ partyjne finanse,
jest ograniczony. Wydaje siê wiêc, ¿e potrzebne s¹ zmiany prawnych uregulowañ w tym wa¿nym dla ¿ycia publicznego obszarze.
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V. Funkcjonowanie systemu subwencji z bud¿etu
pañstwa dla partii politycznych w praktyce.
Wyniki badañ
Wstêp
Badania, jakie zosta³y przeprowadzone w ramach projektu „Transparentnoœæ finansów partii politycznych”, stanowi³y próbê zajrzenia „za kurtynê”
dzia³alnoœci polskich partii politycznych. Zbadano mechanizmy zarz¹dzania
œrodkami finansowymi, jakie s¹ przekazywane z tytu³u subwencji bud¿etowej
polskim partiom politycznym, oraz kwestie kontroli wydatkowania tych œrodków. Rozró¿niono przy tym zagadnienia wchodz¹ce z zakres sprawozdawczoœci (przygotowywanie informacji), kontroli dokonywanej przez organy pañstwa (relacje partii politycznych z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹ i bieg³ymi
rewidentami), a tak¿e kontroli spo³ecznej. Nie by³o jednak intencj¹ badaczy
demaskowanie konkretnych nieprawid³owoœci – chodzi³o natomiast o mo¿liwie dok³adne odzwierciedlenie mechanizmów, jakie funkcjonuj¹ w partiach
i wykazanie s³abych punktów ca³ego systemu.
Podstawê badania stanowi³y wywiady swobodne, jakie zosta³y przeprowadzone z przedstawicielami partii politycznych. Rozmówcami by³y osoby
odpowiedzialne za gospodarkê finansow¹ – najczêœciej skarbnicy lub zastêpcy
skarbników. Badaniem zosta³y objête partie polityczne, które by³y uprawnione do pobierania subwencji w latach 2006 i 20071. Wywiady by³y anonimowe,
dlatego w dalszej czêœci tekstu s¹ numerowane – od 1 do 7. Wywiady przeprowadzono tak¿e z bieg³ymi rewidentami, przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych i ekspertami. Odpowiedzi na wa¿ne pytania uzyskano równie¿
1
Badaniem nie zosta³y objête dwie partie: Prawo i Sprawiedliwoœæ (odmowa) i Liga Polskich Rodzin (brak kontaktu).
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z korespondencji z organami pañstwa – Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli i Urzêdem Zamówieñ Publicznych. Przydatne
informacje (wykorzystane tak¿e w poszczególnych wywiadach) przynios³a
równie¿ wnikliwa analiza dokumentacji, jaka znajduje siê w Pañstwowej Komisji Wyborczej (informacje, raporty bieg³ych rewidentów, inne dokumenty).
Dodatkowym Ÿród³em wiedzy by³y doniesienia medialne.

1. Zarz¹dzanie œrodkami pochodz¹cymi z subwencji
bud¿etowej w praktyce
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e – zdaniem wszystkich badanych przedstawicieli partii politycznych – œrodki, jakie partie polityczne otrzymuj¹ z tytu³u
subwencji s¹ œrodkami publicznymi.
1.1. Organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki
finansowej partii politycznych
1.1.1. Organy statutowe

Decyzje dotycz¹ce wydatkowania œrodków finansowych w partiach politycznych podejmuj¹ organy partii politycznych wskazane w statucie. Przewa¿nie jest to zarz¹d partii politycznej. Du¿¹ rolê w podejmowaniu decyzji odgrywa skarbnik partii politycznej – najczêœciej, jeœli sam nie bierze udzia³u w podejmowaniu g³osu, dysponuje powa¿nym g³osem doradczym i „inicjuj¹cym”2.
Co do zasady w bie¿¹cych dzia³aniach nie stosuje siê rozró¿nienia na œrodki pochodz¹ce z subwencji bud¿etowej, czy te¿ z innych Ÿróde³. Dlatego organy zapewniaj¹ce obs³ugê zarz¹dzania gospodark¹ finansow¹ i procedury s¹ takie same.
1.1.2. Obs³uga gospodarki finansowej partii politycznej

W strukturze badanych partii politycznych mo¿na wyodrêbniæ zasadniczy
podzia³ na organy zajmuj¹ce siê obs³ug¹ gospodarki finansowej na szczeblu
centralnym i terenowym (lokalnym). Z regu³y, najwa¿niejszymi operacjami
finansowymi podejmowanymi w partii politycznej zajmuje siê struktura centralna. W wiêkszoœci badanych partii politycznych jest to zespó³ ksiêgowo-rachunkowy sk³adaj¹cy siê z trzech–czterech osób. Jedynie w najwiêkszych partiach politycznych, które uzyskuj¹ najwiêcej œrodków i obracaj¹ najwy¿szymi
kwotami, zespó³ sk³ada siê z kilkunastu osób. Na czele stoi zwykle skarbnik
2

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
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partii. Osoby w zespole s¹ zatrudnione na podstawie umowy o pracê – na sta³e,
sporadycznie – w mniejszych partiach s¹ to osoby zatrudnione na czêœæ etatu,
na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet pracuj¹ce spo³ecznie. W wiêkszoœci s¹ to osoby z przygotowaniem zawodowym – ksiêgowi, finansiœci lub
specjaliœci z zakresu administracji. Zespó³ zapewnia fiskaln¹ obs³ugê dzia³alnoœci partii i jej bie¿¹cych operacji. Prowadzi dokumentacjê. Poza tym realizuje m.in. zadania zwi¹zane z obs³ug¹ kadrow¹ i wynikaj¹c¹ ze stosunku
pracy z etatowymi pracownikami partii.
W jednym badanym przypadku – sprawy gospodarki finansowej zosta³y
powierzone przez skarbnika zewnêtrznej firmie (biuro rachunkowe).
Bardzo wa¿n¹ rol¹ pracowników zespo³u jest wspó³praca z lokalnymi strukturami terenowymi partii politycznych. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w niektórych partiach politycznych mo¿na wyró¿niæ centralistyczny model zarz¹dzania wszystkimi œrodkami finansowymi. Jak to przedstawi³ jeden z rozmówców, wyjaœniaj¹c sytuacjê w swojej partii: Kasa jest w naszej siedzibie, nie ma
w terenie kas. Skarbnicy przywo¿¹ pieni¹dze do nas, nie ma w terenie subkont,
wszystko odbywa siê przez centralê3. W wiêkszoœci partii politycznych, mimo
zachowania hierarchii (konstrukcja „piramidy” decyzyjnej), struktury lokalne maj¹ jednak¿e znacznie wiêksz¹ autonomiê dzia³añ, równie¿ w kwestiach
finansowych. W wiêkszoœci tych struktur s¹ osoby odpowiedzialne za finanse
(skarbnicy), choæ o znacznie mniejszych kwalifikacjach i zaanga¿owaniu
(dzia³aj¹ najczêœciej spo³ecznie lub „przy okazji” innej dzia³alnoœci zawodowej). Co do zasady struktury lokalne mog¹ dysponowaæ œrodkami, które pochodz¹ np. ze sk³adek cz³onkowskich z ich terenu. Dodatkowo w niektórych
partiach na ich rzecz s¹ przeznaczane „z centrali” œrodki, pochodz¹ce z subwencji (w równej wysokoœci). Struktury lokalne maj¹ równie¿ swój udzia³ w przygotowywaniu sprawozdañ i informacji – rozliczaj¹ siê ze œrodków, jakimi operuj¹ na w³asnym terenie (w tym oczywiœcie – uzyskanych œrodków, pochodz¹cych z subwencji z bud¿etu). Najczêœciej s¹ to rozliczenia na szczeblu najwiêkszych jednostek organizacyjnych, np. Rad Wojewódzkich (w zale¿noœci
od struktury).
Pomimo ¿e partie polityczne obracaj¹ w roku bud¿etowym doœæ du¿ymi
œrodkami finansowymi – w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci badanych przypadków
opieraj¹ siê na w³asnych si³ach. Sporadycznie wspomagaj¹ siê firmami zewnêtrznymi – biurami rachunkowymi. Nie wspó³pracuj¹ natomiast z ¿adnymi
doradcami z zakresu inwestycji, argumentuj¹c to zreszt¹ najczêœciej brakiem
œrodków, które mog³yby byæ zainwestowane. Skarbnicy podkreœlali, ¿e nie s¹
zainteresowani równie¿ np. kupnem obligacji.
Wszystkie badane partie polityczne korzystaj¹ natomiast z pomocy tzw.
opiekuna klienta w banku, który obs³uguje ich rachunek. Jest to raczej standar3

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 9.
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dowa us³uga dla podmiotów, które prowadz¹ konto i posiadaj¹ doœæ stabilne
przep³ywy œrodków finansowych, na których koncie znajduj¹ siê doœæ du¿e
fundusze. Z opiekunem konta s¹ ustalane kwestie zwi¹zane z bie¿¹cymi sprawami dotycz¹cymi jego obs³ugi. W niektórych partiach s¹ ustalane równie¿
kwestie inwestycji, choæ w bardzo ograniczonym zakresie. Z wykorzystaniem
œrodków (zw³aszcza pochodz¹cych z wyp³acanej ratalnie subwencji) znajduj¹cych siê na kontach bankowych zak³ada siê lokaty krótkoterminowe (najczêœciej miesiêczne), znacznie rzadziej – d³ugoterminowe. Przynosz¹ one pewien, niewielki zysk – jak uj¹³ to przedstawiciel jednej z badanych partii politycznej: ka¿da z³otówka jest inwestowana w ka¿dym czasie4.
1.1.3. Szkolenia

Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ badanych wskaza³a na potrzebê szkoleñ i rozwijania umiejêtnoœci osób odpowiedzialnych w partii politycznej za obs³ugê gospodarki finansowej, wynikaj¹c¹ m.in. ze zmieniaj¹cego siê stanu prawnego.
Wskazywano, ¿e bardzo wa¿ne jest równie¿ rozwijanie wspó³pracy miêdzy
struktur¹ centraln¹ a strukturami lokalnymi i jej ci¹g³e udoskonalanie.
Wszystkie badane partie polityczne organizuj¹ szkolenia wewnêtrzne, na
których skarbnik partii spotyka siê zarówno z pracownikami „centrali”, jak
i osobami odpowiadaj¹cymi za gospodarkê finansow¹ w terenie. Spotkania takie odbywaj¹ siê kilka razy w roku, oczywiœcie czêœciej w obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów. Rzadko, na spotkania takie s¹ zapraszani eksperci zewnêtrzni – specjaliœci z dziedziny finansów czy prawnicy. Niekiedy ma to zwi¹zek ze
wspó³prac¹ z zewnêtrznymi podmiotami, z którymi wspó³pracuje partia polityczna (np. biurem rachunkowym). W ten sposób wykorzystuje siê relacje
z tymi podmiotami. Najczêstsza jednak¿e praktyka, to szkolenia w³asnymi
si³ami, bez udzia³u ekspertów z zewn¹trz. Jak uj¹³ to jeden z badanych: Robimy szkolenia dla skarbników regionalnych, ale we w³asnym zakresie – czyli
najpierw musimy siê sami nauczyæ i im to przedstawiæ5. Podczas szkoleñ wewnêtrznych nastêpuje wymiana informacji na temat nowych rozwi¹zañ prawnych, aktów oraz procedur dzia³ania wewn¹trz partii politycznej itp.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ partii politycznych nie organizuje szkoleñ dla
osób odpowiadaj¹cych za gospodarkê finansow¹ in gremio – organizowanych
przez podmioty zewnêtrzne (np. firmy doradcze). Niektóre partie polityczne
kieruj¹ jedynie swoich pracowników pojedynczo na komercyjne, ogólnodostêpne szkolenia i kursy z dziedziny rachunkowoœci czy ksiêgowoœci, organizowane przez ró¿norodne podmioty.

4
5

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 5.
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1.2. Procedury
1.2.1. Bud¿ety/plany wydatków

Zdecydowana wiêkszoœæ badanych partii politycznych realizuje swoje wydatki na podstawie bud¿etu przygotowanego przez skarbnika partii, a zaakceptowanego przez organy statutowe. Najczêœciej bud¿ety te s¹ dokumentami
doœæ szczegó³owo ujmuj¹cymi wydatki – w licznych kategoriach, ujêtych
w p³aszczyŸnie poziomej. W niektórych partiach bud¿et obejmuje wydatki
w ujêciu zbiorczym, ca³oœciowym – w innych istnieje równie¿ rozró¿nienie na
„centralê” i struktury terenowe (p³aszczyzna pionowa). Co do zasady bud¿ety
s¹ przyjmowane na rok kalendarzowy, na pierwszym posiedzeniu uprawnionego organu statutowego w styczniu. Niektórzy rozmówcy wskazywali jednak¿e na koniecznoœæ póŸniejszej rewizji bud¿etu – w zale¿noœci od decyzji
PKW, która zapada w koñcu lipca – o zatwierdzeniu, b¹dŸ odrzuceniu sprawozdañ finansowych, z czym wi¹¿e siê oczywiœcie kwota subwencji, jak¹ ma do
swojej dyspozycji partia. W jednej z badanych partii w³aœnie z tego powodu
najprawdopodobniej najbli¿szy bud¿et zostanie przygotowany nie w ujêciu
roku kalendarzowego, ale dwunastu miesiêcy – w okresie sierpieñ–sierpieñ
nastêpnego roku.
Doœæ istotn¹ kategori¹ w bud¿ecie – obok kosztów sta³ych zwi¹zanych
z funkcjonowaniem biur itp., na któr¹ zwracali uwagê rozmówcy – s¹ wydatki
zwi¹zane z wyborami, jakie s¹ planowane w nadchodz¹cym roku.
Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e nie wszystkie partie polityczne dzia³aj¹ na
podstawie bud¿etu. Do braku takiego dokumentu przyzna³y siê doœæ du¿e partie polityczne, które otrzymuj¹ powa¿ne œrodki publiczne z tytu³u subwencji
(jak i dotacji). Obecnie wszelkie decyzje zwi¹zane z operacjami finansowymi
s¹ podejmowane w tych partiach na bie¿¹co. Jak wskazali rozmówcy: Planujemy raczej na bie¿¹co, bez ¿adnego dokumentu6; Planowanie do tej pory by³o
dzia³aniem ad hoc, zale¿nym od kwestii bie¿¹cych, ewentualnie od funduszy
wyborczych7.
W niektórych partiach politycznych – oprócz statutu i bud¿etu – obowi¹zuj¹ równie¿ instrukcje, okólniki i zarz¹dzenia dotycz¹ce zarz¹dzania
œrodkami finansowymi, które s¹ wydawane przez skarbnika. S³u¿¹ one przede
wszystkim podnoszeniu poziomu dyscypliny i wprowadzeniu jednolitych zasad w zarz¹dzaniu finansami w partii, ale równie¿ unormowaniu kwestii wydatków œrodków pochodz¹cych z subwencji. Œwietnym tego przyk³adem jest
dzia³anie skarbnika jednej z partii politycznych, który w swoim zarz¹dzeniu
zakaza³ pokrywania wydatków na napoje alkoholowe ze œrodków pochodz¹cych z subwencji.
6
7

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 9.
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
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Wiêkszoœæ partii politycznych stara siê oszczêdzaæ otrzymywane œrodki na
cele zwi¹zane przede wszystkim z kosztami przeprowadzenia wyborów. Jedna
z partii politycznych postawi³a sobie nawet za cel podniesienie stanu swoich
oszczêdnoœci do takiego poziomu, aby wystarczy³y one na w pe³ni samodzielne sfinansowanie parlamentarnej kampanii wyborczej, bez potrzeby zaci¹gania kredytów w banku. Oszczêdzanie jest jednak „luksusem”, na który mog¹
sobie pozwoliæ nieliczni. Z regu³y doœæ du¿ym wydatkiem jest obs³uga
zad³u¿enia z poprzednich kampanii wyborczych.
1.2.2. Zarz¹dzanie Funduszem Eksperckim

Zgodnie z Ustaw¹ o partiach politycznych – partie s¹ zobligowane do przeznaczenia corocznie od 5 do 15% œrodków, jakie uzyskuj¹ z tytu³u subwencji
bud¿etowej, na Fundusz Ekspercki. Œrodki finansowe zgromadzone w ramach
Funduszu Eksperckiego mog¹ byæ wykorzystane na finansowanie ekspertyz
prawnych, politologicznych, socjologicznych i spo³eczno-ekonomicznych oraz
finansowanie dzia³alnoœci wydawniczo-edukacyjnej, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹ partii politycznej8.
W zasadzie partie polityczne stosuj¹ siê do dyspozycji ustawowej, przekazuj¹c – z nielicznymi wyj¹tkami – na Fundusz Ekspercki minimaln¹ wymagan¹ kwotê (tabela 1).
Tabela 1. Œrodki pochodz¹ce z subwencji – przekazane na Fundusz Ekspercki w 2007
roku
Nazwa partii

PSL
LPR
SLD
PiS
PO
SDPL
Samoobrona RP

Kwota otrzymanej
subwencji

8 396 348,74
9 427 806,70
12 676 961,28
24 022 897,00
22 556 046,69
4 975 085,40
12 768 664,12

Kwota przekazana
% kwoty przekazanej
na Fundusz
na Fundusz Ekspercki
Ekspercki
wzglêdem ca³oœci subwencji

419 842,45
542 098,87
475 386,06
900 859,00
1 128 302,32
107 388,13
638 440,00

5,000
5,745
3,750
3,750
5,002
2,158
5,000

îród³o: Dane PKW.

Przez rozmówców – przedstawicieli partii politycznych – Fundusz Ekspercki
jest oceniany ró¿nie, sformu³owali jego skrajnie odmienne oceny. Wiêkszoœæ
rozmówców oceni³a negatywnie obowi¹zek tworzenia funduszu, jaki przewi8
Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (DzU 1997, nr 604, poz. 98,
artyku³ 30 ust. 4).
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duje ustawa, choæ rozumie i podziela intencje ustawodawcy co do jego przeznaczenia. Jak uj¹³ to jeden z badanych: Fundusz Ekspercki jest niepotrzebnym ograniczeniem. Te partie polityczne, które chc¹ istnieæ, powinny same
z siebie tworzyæ taki fundusz. Ustawowe ograniczenia nie s¹ w tym przypadku
potrzebne9. Wskazywano na fakt, ¿e œrodki te s¹ de facto sztucznie blokowane,
co zw³aszcza w ma³ych partiach, o niewielkich przychodach, jest szczególnie
k³opotliwe i utrudnia prowadzenie p³ynnej gospodarki finansowej. Niekiedy
w sytuacji kryzysowej – partie siêgaj¹ po te œrodki, aby pokryæ najpilniejsze
wydatki bie¿¹ce, co jest oczywiœcie z³amaniem ustawy. Paradoksalnie jednak
– jeden z rozmówców wskaza³ na sytuacjê – ¿e œrodki prawid³owo przekazane
na Fundusz Ekspercki partii politycznej zosta³y zajête przez komornika, co
uniemo¿liwi³o dokoñczenie rozpoczêtych ju¿ analiz socjologicznych.
Wiêkszoœæ rozmówców wskazywa³a na du¿e problemy w interpretowaniu
wydatków, jakie mog¹ zostaæ poniesione z funduszu. Nie jest bowiem jasne,
jakie konkretnie us³ugi i jakie dzia³ania kryj¹ siê za kategoriami wymienionymi w ustawie. Prowadzi to do dzia³ania dwojakiego rodzaju. Z obawy przed
b³êdnym zakwalifikowaniem wydatku – niektórzy skarbnicy wydatkuj¹ œrodki bardzo ostro¿nie, czêsto œwiadomie nie wykorzystuj¹c w pe³ni (wed³ug
swojej opinii) mo¿liwoœci, jakie daj¹ œrodki zgromadzone na funduszu. Staraj¹
siê równie¿ radziæ sobie, przenosz¹c ciê¿ar bie¿¹cych wydatków na dzia³alnoœæ analityczn¹ – na kluby poselskie, a wiêc poœrednio Kancelariê Sejmu
i Senatu, a dzia³alnoœæ wydawnicz¹ – na wydatki ze œrodków partii politycznych, innych ni¿ z Funduszu Eksperckiego. W efekcie doœæ du¿e kwoty nie s¹
wykorzystywane w danym roku sprawozdawczym i zostaj¹ „przeniesione” na
kolejny rok (patrz tabela 2).
Tabela 2. Niewykorzystane kwoty przekazane na Fundusz Ekspercki w 2007 roku
Nazwa partii

Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej
na Fundusz Ekspercki

PSL

0,00

LPR

67 856,67

SLD

2 702 029,58

PiS

1 672 294,00

PO

896 879,79

SDPL
Samoobrona RP
îród³o: Dane PKW.
9

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 5.
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Drug¹ metod¹ jest liberalne traktowanie postanowieñ ustawy i doœæ dowolne zaliczanie ró¿norodnych wydatków do Funduszu Eksperckiego.
Skutkiem niniejszej sytuacji – kiedy to w obu przypadkach istniej¹ problemy z zaklasyfikowaniem wydatków do odpowiedniej kategorii – s¹ rozbie¿noœci i dysproporcje widoczne w informacji finansowej sk³adanej przez partie
polityczne (tabela 3).
Dodatkowo, koniecznoœæ rozliczania œrodków pochodz¹cych z subwencji,
a przeznaczanych na Fundusz Ekspercki, stanowi równie¿ komplikacje
w bie¿¹cym funkcjonowaniu partii politycznych i póŸniejszej sprawozdawczoœci: Istniej¹ pewne problemy z klasyfikacj¹ wydatków, pewien opór przed
wpisywaniem pewnych wydatków do funduszu eksperckiego10.
Jak potwierdzi³y rozmowy z bieg³ymi rewidentami – kwestie w³aœciwej
merytorycznie kategoryzacji us³ug nie s¹ zbyt rygorystycznie sprawdzane.
Kontrola w³aœciwego zarz¹dzania œrodkami z Funduszu Eksperckiego opiera
siê raczej na kontroli finansowo-rachunkowej umów. Jak uj¹³ to jeden z badanych rewidentów: Wtedy ja proszê, ¿eby to pokazali, czy rzeczywiœcie coœ takiego zrobili. Niekoniecznie czytamy te wszystkie raporty, które oni wydaj¹11.
Niekiedy – na podstawie szcz¹tkowej dokumentacji – na pewne nieprawid³owoœci w wydatkowaniu œrodków z funduszu napotykaj¹ pracownicy
PKW.
Warto wspomnieæ, ¿e – zgodnie z postanowieniami Ustawy o partiach politycznych – zaniechanie przekazania na Fundusz Eksperckich 5% œrodków,
jak równie¿ b³êdne zakwalifikowanie wydatków (oczywiœcie, je¿eli jest ono
wykazane), nie stanowi podstaw do odrzucenia sprawozdania finansowego.
Takie dzia³anie skutkuje jedynie przyjêciem informacji ze wskazaniem uchybienia.

2. Partie polityczne a procedury kontrolne
2.1. Sprawozdawczoœæ
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o partiach politycznych, partie s¹ zobowi¹zane do przedstawiania corocznych informacji z wydatkowania – interesuj¹cych nas w tym badaniu – œrodków pochodz¹cych z subwencji do Pañstwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem wszystkich badanych przedstawicieli
partii politycznych, obowi¹zek sk³adania takich informacji nie stanowi w ¿adnej
mierze ingerencji w swobodê dzia³alnoœci partii politycznej. Jest on – ich zdaniem – w pe³ni uzasadniony, dotyczy bowiem œrodków publicznych. Co warte
10
11

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
Wywiad z bieg³ym rewidentem nr 1.
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12 676 961,28

24 022 897,00

22 556 046,69

4 975 085,40

12 768 664,12

SLD

PiS

PO

SDPL

Samoobrona
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9 427 806,70

LPR

638 440,00

107 388,13

1 128 302,32

900 859,00

475 386,06

542 098,87

419 842,45

804 202,00

187 954,70

231 422,53

755 909,00

431 337,86

474 242,30

419 842,25

Ogó³em

59 780,00

16 700,00

81 088,00

754 080,80

303 500,76

474 242,30

19 520,00

Ekspertyzy
prawne,
polityczne,
socjologiczne
i spo³eczno-ekonomiczne

* Kategoria dodana samowolnie w dokumentacji z³o¿onej przez partiê SDPL.
îród³o: Dane PKW.

8 396 348,74

Kwota otrzymanej
subwencji

PSL

Nazwa partii

Wysokoœæ
kwoty
przekazanej
na Fundusz
Ekspercki

743 686,00

2 745,49

150 414,53

0,00

127 837,10

0,00

812 302,61

Dzia³alnoœæ
wydawniczo-edukacyjna

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cele niezgodne
z przeznaczeniem
okreœlonym
w artykule 30 ust. 4
Ustawy
z 27 czerwca 1997 r.
o partiach
politycznych

320 956,66

87 890,11

896 879,79

1 672 294,00

2 702 029,58

67 856,67

0,00

Niewykorzystana
kwota subwencji
przekazanej
na Fundusz
Ekspercki

Wydatki z czêœci subwencji, która zosta³a przekazana na Fundusz Ekspercki

Tabela 3. Wydatki z Funduszu Eksperckiego w 2007 roku

–

168 509,21

–

–

–

–

–

Inne wydatki
na cele
statutowe*
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podkreœlenia, zgodnie z deklaracjami kilku przedstawicieli partii politycznych – obowi¹zek sprawozdawczoœci dyscyplinuje ich do prowadzenia bardziej rzetelnej ksiêgowoœci i wymaga równie¿ takiej samej od dzia³aczy
lokalnych.
2.1.1. Organy zaanga¿owane w przygotowanie corocznych informacji
o wydatkach z subwencji

Co do zasady – w partiach politycznych przygotowaniem informacji
o wydatkowanych œrodkach z subwencji zajmuje siê skarbnik, któremu pomaga ksiêgowy. Najczêœciej jest to sta³y i sprawdzony zespó³ – osoby doœwiadczone i dobrze znaj¹ce problematykê sprawozdawczoœci. W wiêkszoœci partii
politycznych osoby te pracuj¹ przy przygotowywaniu informacji/sprawozdañ
co najmniej od kilku lat. Jak uj¹³ to jeden z badanych: Staramy siê, aby pozostawa³y te same osoby, poniewa¿ jest to bardzo szczegó³owe prawo i praktyka
jest nieodzowna12. Z regu³y rotacja w takim zespole jest wiêc niewielka, co pozwala na profesjonalizacjê. Warto podkreœliæ, ¿e w wiêkszych partiach stosuje
siê politykê rozbudowywania zespo³u przez w³¹czanie do niego nowych osób.
Sporadycznie w przygotowywanie sprawozdañ/informacji jest w³¹czany równie¿ zewnêtrzny ekspert – prawnik lub ksiêgowy. W kilku partiach o strukturze „piramidy”, w których œrodki z subwencji s¹ przekazywane tak¿e do struktur lokalnych, w przygotowywanie sprawozdañ w³¹czeni zostaj¹ równie¿
skarbnicy organów terenowych partii. Przygotowywane przez nich sprawozdania s¹ w³¹czane do przygotowywanego przez zespó³ w „centrali” ca³oœciowego sprawozdania/informacji partii politycznej.
2.1.2. Formularze informacji

Formularz tzw. informacji finansowej, za pomoc¹ którego partie rozliczaj¹
siê z otrzymanej subwencji i poniesionych z niej wydatków jest okreœlony
Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z 18 lutego 2003 roku13. Organizacje
spo³eczne od wielu lat wskazuj¹, ¿e kategorie wydatków zawarte w informacjach s¹ zbyt ogólne oraz ujête w niejasny sposób, przez co nie jest mo¿liwe
sprawowanie spo³ecznej kontroli w oczekiwanym wymiarze (tabela 4).

12
13

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
DzU 2003, nr 33, poz. 268.
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Tabela 4. Wzór informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych
z tej subwencji wydatkach

îród³o: Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2003 roku w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach (DzU 2003, nr 33,
poz. 268).

Na podobne problemy zwracali uwagê przedstawiciele mediów. Nale¿y
w tym miejscu podkreœliæ, ¿e do informacji – w zasadzie nie s¹ sk³adane przez
partie polityczne ¿adne dodatkowe dokumenty. Oprócz sprawozdania z kontroli dokonanej przez bieg³ego rewidenta, zainteresowany obywatel nie ma
wiêc w praktyce ¿adnej innej mo¿liwoœci weryfikacji sum podanych w informacji. Tymczasem ju¿ porównanie kwot, jakie partie polityczne przeznaczaj¹
na poszczególne kategorie wydatków w informacji ujawnia du¿e dysproporcje. Pozwala to podejrzewaæ, ¿e niekoniecznie musi to byæ odzwierciedlenie
realnych ró¿nic w wydatkach poszczególnych partii, ale mo¿e dochodziæ co
najmniej do nieporozumieñ przy zaliczaniu wydatków przez partyjnych skarb-
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ników, które nie s¹ korygowane przez kontrolê bieg³ego rewidenta. Z pewnoœci¹ nie u³atwia to i tak doœæ ograniczonej mo¿liwoœci kontroli spo³ecznej.
Przedstawiciele partii politycznych pytani o stopieñ skomplikowania formularzy – w zasadzie zgodnie uznali je za jasne i klarowne. Rzadko wskazywano na problemy z zakwalifikowaniem wydatków do poszczególnych kategorii. Jeœli problemy siê pojawia³y, to kilka lat wczeœniej – na pocz¹tku
dzia³ania systemu finansowania partii politycznych (wprowadzono go w 2001
roku). Co warte odnotowania – doœæ rzadko wskazywano, ¿e wyjaœnienie kwestii w¹tpliwych by³o mo¿liwe dziêki pomocy Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Z wypowiedzi mo¿na odnieœæ bowiem doœæ mocne wra¿enie, ¿e w partiach politycznych utar³y siê pewne wewnêtrzne schematy, przyzwyczajenia co do
umieszczania pewnych wydatków w poszczególnych kategoriach. Utwierdza³
je i sankcjonowa³ fakt przyjmowania w kolejnych latach informacji bez zastrze¿eñ, a tak¿e kontroli dokonywanych przez bieg³ych rewidentów, w czasie
których nie zg³aszali oni ¿adnych uwag. Jak okreœli³ to jeden z rozmówców:
Ten model, który zosta³ wypracowany, pewien tryb dzia³añ w przygotowywaniu sprawozdañ i informacji dzia³a. Jak na razie nie by³o wiêkszych w¹tpliwoœci ze strony rewidentów i PKW, co do klasyfikacji kosztów14. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e schematy te s¹ w poszczególnych partiach ró¿ne, co potwierdzi³y ró¿ne odpowiedzi na pytanie o konkretne wydatki umieszczane
w przyk³adowej kategorii informacji finansowej „pozosta³e cele”. Wydaje siê,
¿e w³aœnie w tym tkwi istota problemu i jedna z mo¿liwych przyczyn dysproporcji w kategoriach wydatków poszczególnych partii politycznych.
Skoro system przygotowywania informacji dzia³a sprawnie i nie powoduje
wiêkszych problemów praktycznych – przedstawiciele partii politycznych
konsekwentnie nie widz¹ równie¿ potrzeby zmiany formularza. Jedynie kilku
z nich wskaza³o na mo¿liwoœæ zmian i uszczegó³owienia niektórych kategorii,
które – jak jednak przyznaj¹ – nie s¹ nieodzowne. Podobnie sprawê widz¹ biegli
rewidenci – formularze nie sprawiaj¹ im bowiem problemów – uwa¿aj¹ jednak, ¿e: Mo¿e za du¿o [kategorii] by by³o – bo ostatecznie, jeœli jest to skontrolowane przez osoby niezale¿ne – to nie ma potrzeby, aby to tak analitycznie
przedstawiaæ15.
2.2. Wspó³praca z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹
Wobec z³o¿onoœci przepisów, reguluj¹cych kwestie finansowania partii
politycznych, bardzo istotna dla w³aœciwego funkcjonowania systemu i prawid³owej sprawozdawczoœci jest wspó³praca partii politycznych z organem
kontrolnym – Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹. Wszyscy badani byli zgodni –
14
15

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
Wywiad z bieg³ym rewidentem nr 2.
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dobrze ocenili dotychczasow¹ wspó³pracê z Zespo³em Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego.
Ceni¹ sobie zw³aszcza mo¿liwoœæ uzyskiwania szybko rzeczowej i wyczerpuj¹cej informacji. Wskazuje siê na fachowoœæ kadry i jej doœwiadczenie. Poniewa¿ – jak zosta³o wspomniane – w partiach politycznych pracuj¹ z regu³y
od lat te same osoby, wiêc i wzajemne relacje z PKW maj¹ charakter d³ugotrwa³y i ugruntowany.
Wiêkszoœæ rozmówców uwa¿a, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³oby przygotowanie przez PKW podrêcznika dla osób zarz¹dzaj¹cych finansami partii politycznych, przede wszystkim zawieraj¹cego wyjaœnienia przepisów budz¹cych szczególne w¹tpliwoœci. Jego przygotowanie nie stanowi³oby wiêkszej trudnoœci, móg³by on stanowiæ zbiór dotychczasowych wyst¹pieñ, wyjaœnieñ PKW i kilka dodatkowych kazusów, zw³aszcza wa¿nych rozstrzygniêæ.
Skarbnicy partii politycznych opieraj¹ siê obecnie na w³asnych zasobach i doœwiadczeniu. Jak uj¹³ to jeden z rozmówców: To jest moja dotychczasowa korespondencja z PKW, która stanowi mój podrêczny zbiór interpretacji, na którym ja bazujê. Poniewa¿ zajmujê siê tymi sprawami od kilku lat, zauwa¿y³em,
¿e te informacje dopiero po jakimœ czasie maj¹ jak¹œ wartoœæ ca³oœciow¹16.
Zdania s¹ podzielone, jeœli chodzi o szkolenia z zakresu przygotowania informacji. Zdecydowana wiêkszoœæ badanych uwa¿a jednak¿e, ¿e nie s¹ one
niezbêdne wobec stosunkowo ³atwej dostêpnoœci do urzêdników PKW.
2.3. Biegli rewidenci
Informacje o wydatkowaniu œrodków pochodz¹cych z subwencji s¹ zgodnie z Ustaw¹ o partiach politycznych poddawane kontroli niezale¿nych bieg³ych rewidentów. Dopiero wraz z ich raportem i opini¹ trafiaj¹ do Pañstwowej
Komisji Wyborczej, która podejmuje decyzjê o przyjêciu, przyjêciu z uchybieniami b¹dŸ odrzuceniu informacji. Biegli zostaj¹ losowo wybrani przez
PKW, spoœród listy bieg³ych rewidentów dostarczonej przez Izbê Bieg³ych
Rewidentów.
W przypadku rozliczania subwencji, jakie otrzymuj¹ partie polityczne, nale¿y wyraŸnie podkreœliæ bardzo wa¿n¹ rolê, jak¹ – w systemie kontroli finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa – odgrywa badanie bieg³ego
rewidenta. Ustawodawca zadecydowa³, ¿e Pañstwowa Komisja Wyborcza co
do zasady nie kontroluje ju¿ pod wzglêdem rachunkowo-ksiêgowym, a tym
bardziej merytorycznym, wydatków, które s¹ wykazane w informacji. Nie
przewidziano w zwi¹zku z tym obowi¹zku przekazywania do PKW wraz z informacj¹ dokumentacji zwi¹zanej z wydatkami. Komisja w swojej decyzji powinna opieraæ siê g³ównie w³aœnie na ustaleniach zawartych w raporcie, przy16

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
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gotowanym przez bieg³ego rewidenta. Jest on bowiem de facto jedynym podmiotem, który ma prawo wgl¹du do ca³oœci dokumentacji finansowej partii politycznej, zwi¹zanej z wydatkowaniem œrodków pochodz¹cych z subwencji.
W ostatnich latach zg³aszane s¹ jednak¿e, g³ównie przez organizacje
spo³ecznie, zastrze¿enia do takiej procedury17. Wskazuje siê, ¿e powierzenie
kontroli wielomilionowych kwot w zasadzie jednemu podmiotowi jest bardzo
ryzykowne. W dodatku, nie zawsze biegli rewidenci dysponuj¹ odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym i wykonuj¹ pracê z nale¿yt¹ starannoœci¹.
Wymieniane s¹ przyk³ady niedoci¹gniêæ merytorycznych, a nawet podstawowych b³êdów rachunkowych w przedstawianych raportach i opiniach, co przy
braku kompleksowej weryfikacji poczynionych przez nich ustaleñ mo¿e
budziæ niepokój.
W¹tpliwoœci, co do rzetelnoœci pracy bieg³ych rewidentów, zdaje siê podzielaæ sama Pañstwowa Komisja Wyborcza. Mimo wspomnianego ju¿ braku
ca³oœci dokumentacji, zwi¹zanej z wydatkowaniem œrodków pochodz¹cych
z subwencji, w posiadaniu komisji znajduj¹ siê wyci¹gi z kont bankowych,
sk³adane przez partie wraz ze sprawozdaniem (w tym równie¿ z konta, na którym gromadzone s¹ œrodki pochodz¹ce z subwencji). Tym samym Komisja
dysponuje (w zwi¹zku z innym badaniem i z innego tytu³u prawnego)
szcz¹tkowymi danymi, które s¹ jednak u¿ywane do badania przekazywanych
przez partie informacji oraz raportów bieg³ych rewidentów. Wyci¹gi bankowe
maj¹ odmienn¹ strukturê (zale¿n¹ od standardów banku, w którym jest prowadzony rachunek partii politycznej), dlatego te¿ mog¹ stanowiæ Ÿród³o informacji o zró¿nicowanej wartoœci. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nawet te ograniczone w swoim zakresie dzia³ania, przynosz¹ skutek i umo¿liwiaj¹ odkrycie
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ b³êdów b¹dŸ nieprawid³owoœci w informacjach partii politycznych, które nie zosta³y wskazane w raporcie bieg³ego
rewidenta, prowadz¹c do bardzo powa¿nych rozstrzygniêæ – z odrzuceniem
informacji w³¹cznie (jak mia³o to miejsce w odniesieniu do informacji partii
Samoobrona w 2008 roku).
Biegli rewidenci swoje dzia³ania opieraj¹ na Ustawie o partiach politycznych, a zw³aszcza na jej rozdziale 4: „Finanse i finansowanie partii politycznych”. Nastêpnym aktem prawnym jest Ustawa o rachunkowoœci, której przepisów biegli rewidenci s¹ zobowi¹zani przestrzegaæ. W zakresie kontroli obowi¹zuje tak¿e Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 23 stycznia 2003 roku
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoœci przez partiê polityczn¹18). Dodatkowo wytycznymi ogólnymi s¹ normy wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, które musz¹ byæ przestrzegane przy ka¿dym takim badaniu.
17
18

Rozmowa z przedstawicielem organizacji pozarz¹dowej nr 1.
DzU 2003, nr 11, poz. 118.
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Biegli rewidenci przed przyst¹pieniem do badania otrzymuj¹ ze strony
PKW wytyczne, okreœlaj¹ce jego zakres. Zdaniem rewidentów, s¹ one wyczerpuj¹ce, nie potrzebuj¹ zatem dodatkowych szkoleñ czy te¿ kursów, które dotyczy³yby tego badania. Wspó³praca z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹ i jej pracownikami jest w okresie dzia³añ rewidentów w miarê mo¿liwoœci sta³a – zawsze istnieje wiêc mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowych informacji.
Badanie dokumentacji co do zasady trwa oko³o tygodnia i jest wykonywane w siedzibie partii politycznej. Raczej sporadycznie zdarza siê badaæ dokumentacjê (czêœæ dokumentacji) w innym miejscu. Przy kontroli pracuje zwykle kilkuosobowy zespó³. Biegli rewidenci dokonuj¹ jej w pe³ni samodzielnie –
nie korzystaj¹ z pomocy innych organów pañstwa (takich jak np. NIK czy
Urz¹d Skarbowy).
W kontroli pomocni s¹ odpowiedzialni za kwestie obs³ugi ksiêgowej pracownicy partii politycznych. Biegli, z którymi przeprowadzono wywiady, dobrze ocenili tê wspó³pracê. Deklarowali równie¿, ¿e nie wywierano na nich
¿adnych wp³ywów czy nacisków.
W trakcie kontroli, biegli rewidenci kontroluj¹ ksiêgi rachunkowe oraz
umowy, faktury i rachunki. Ustalaj¹ czy kwoty przedstawione przez partie polityczne w informacji s¹ w³aœciwe. Czêœæ dokumentacji jest kopiowana, a kopie s¹ przechowywane przez okres piêciu lat przez bieg³ych rewidentów.
Ze swojego dzia³ania bieg³y rewident przygotowuje raport i opiniê, które
przedstawia Pañstwowej Komisji Wyborczej. Niekiedy – na wyraŸne ¿yczenie
PKW – dokument jest jeszcze modyfikowany – najczêœciej chodzi o zawarcie
w nim dodatkowych informacji. Sporadycznie, PKW wskazuje na niejasnoœci
i potrzebê uszczegó³owienia ustaleñ. Zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki wskazania przez PKW b³êdów w raporcie bieg³ych rewidentów.
Badani przedstawiciele partii politycznych uwa¿aj¹, ¿e wspó³praca
z bieg³ymi rewidentami uk³ada siê co do zasady poprawnie. Zgodnie jednak
zwracaj¹ uwagê na du¿e zró¿nicowanie zarówno przygotowania merytorycznego, jak i zaanga¿owania bieg³ych rewidentów.
Biegli rewidenci dobrze przygotowani merytorycznie s¹ te¿ dobrze przyjmowani przez pracowników partii politycznych. Ka¿da kontrola jest bowiem
okazj¹ do uzyskania nowych informacji i doszkolenia siê. Niektórzy (choæ nie
wszyscy) rewidenci rzeczywiœcie wykorzystuj¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê do podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ (jak nazwa³ to jeden z rewidentów – wykonuj¹
wówczas „instrukta¿”).
W partiach politycznych docenia siê tak¿e pomoc, jak¹ mo¿e stanowiæ
obecnoœæ bieg³ego rewidenta: Audytor dobry wypatrzy pomy³kowo zaksiêgowan¹ sumê [zamieszczon¹] nie w tej kategorii. Nie chodzi tutaj o œwiadomie
pope³niony b³¹d, lecz wynika ze zwyk³ej omy³ki. Audytor powinien powiedzieæ:
przepraszam, ale powinniœcie to poprawiæ. Jest to uwaga, która nie poci¹ga za
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sob¹ skutków finansowych, natomiast dostosowuje rzeczywiste koszty do wymogów ustawy. I dobry audytor takie pomy³ki powinien wychwyciæ, co dla
mnie jest nieocenion¹ pomoc¹, bo przecie¿ nie jest moj¹ intencj¹ oszukaæ, tylko zaksiêgowaæ tak, ¿eby PKW osi¹gnê³a cele, którymi dla mnie jest: po pierwsze, prawid³owoœæ wydatku, po drugie, porównywalnoœæ partii pod wzglêdem swych wydatków, ¿eby mo¿na by³o przekazaæ analizy dalej19.
Warto zauwa¿yæ, ¿e niekiedy partie polityczne korzystaj¹ z us³ug bieg³ych
rewidentów równie¿ po przeprowadzeniu kontroli, zlecaj¹c im dzia³ania szkoleniowe i konsultacyjne.
Obok dobrze przygotowanych osób – znajduj¹ siê jednak równie¿ biegli
rewidenci, którzy nie maj¹ podstawowej wiedzy na temat badania, jakiego siê
podejmuj¹. Powoduje to spore komplikacje – tak¿e techniczne w funkcjonowaniu struktur partii – poniewa¿ wymaga dodatkowego, specjalnego zaanga¿owania pracowników. Nie zawsze jednak wykazywali siê oni zaanga¿owaniem, jak zaznaczy³ to jeden z rozmówców: Mieliœmy jednego, czy dwóch audytorów, który tak naprawdê podpisywa³ wszystko, co mu podawaliœmy i nic
nie sprawdza³. Po co mi taki audytor?20.
Jeden z rozmówców przedstawi³ swoje uzasadnienie zwi¹zane ze zró¿nicowanym zaanga¿owaniem ró¿nych bieg³ych rewidentów. Opieraj¹c siê na
wieloletnim doœwiadczeniu wskaza³ na istniej¹c¹ zale¿noœæ – znacznie bardziej zaanga¿owani s¹ biegli rewidenci, którzy kontroluj¹ sprawozdania wyborcze, co wynika z faktu, ¿e ich ustalenia podlegaj¹ póŸniej weryfikacji przez
PKW na podstawie dokumentacji. Natomiast informacje nie podlegaj¹ takiej
weryfikacji, poniewa¿ bieg³y rewident jest w zasadzie jedyn¹ instancj¹ kompleksowo kontroluj¹c¹ wydatki partii politycznej pokrywane ze œrodków
subwencyjnych.
Wszyscy rozmówcy doœæ sceptycznie przyjêli pomys³ umieszczenia
w strukturze PKW zespo³u w³asnych bieg³ych rewidentów jako remedium na
ich brak przygotowania merytorycznego. Jak uj¹³ to jeden z rozmówców
(bieg³y rewident): W³asny kontroler zawsze podlega tym samym oœrodkom
dyspozycyjnym i trudno mówiæ w takim przypadku o niezale¿noœci. A w przypadku, kiedy kontrolerem jest bieg³y rewident, to jest on niezale¿ny, poniewa¿
nie ma nic wspólnego z t¹ parti¹, nie podlega ¿adnym naciskom, bo nie ma
podstaw do tego, takich okolicznoœci. Dlatego, ja uwa¿am, ¿e powinno byæ to
badane przez niezale¿nych bieg³ych rewidentów21. Obok tej argumentacji –
wskazuje siê równie¿ na szeroki dostêp do dokumentacji, jaki uzyskuje siê corocznie od ró¿nych rewidentów.

19
20
21

Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 5.
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 8.
Wywiad z bieg³ym rewidentem nr 2.
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Obecny system budzi zastrze¿enia i obawy organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e ekspertów, bowiem kontrola, która de facto znajduje siê jedynie w rêkach bieg³ych rewidentów, jest niewystarczaj¹ca. Wydaje siê, ¿e potwierdzeniem obaw jest wypowiedŸ jednego z bieg³ych rewidentów: Natomiast czy nasza kontrola nad tym wszystkim jest wystarczaj¹ca? My badamy dokumenty,
nie zajmujemy siê ¿adnymi postêpowaniami, tudzie¿ pracami typu œledczo-prokuratorskiego. W wyj¹tkowych przypadkach mo¿emy wskazaæ na takie
miejsce, ale nie jesteœmy w stanie powiedzieæ, czy ten dokument jest prawdziwy, czy ktoœ go sobie wydrukowa³ przed chwil¹. Takiej rzeczy nie jesteœmy
w stanie okreœliæ22.
2.4. Mechanizm zg³aszania zastrze¿eñ
Ustawa o partiach politycznych przewiduje procedurê zg³aszania zastrze¿eñ do sprawozdañ i informacji, jakie s¹ dostarczane do Pañstwowej Komisji
Wyborczej przez partie polityczne. Prawo do sk³adania takich zastrze¿eñ do
PKW maj¹ organizacje spo³eczne i partie polityczne. Badani przedstawiciele
partii politycznych, a wiêc podmiotów, które obok organizacji spo³ecznych s¹
uprawnione do sk³adania zastrze¿eñ – wiedz¹ o takiej mo¿liwoœci. Mimo tego,
jak dot¹d ¿adna z partii politycznych nie z³o¿y³a do PKW zastrze¿eñ wobec informacji innych podmiotów. Motywy braku zainteresowania tym mechanizmem s¹ ró¿ne. Czêœæ przedstawicieli partii politycznych uwa¿a, ¿e skoro s¹
uprawnione organy i organizacje, które zajmuj¹ siê kontrol¹ sprawozdañ i informacji – oni sami nie musz¹ ju¿ podejmowaæ ¿adnych dzia³añ. Niekiedy
uzasadniaj¹ biernoœæ swoist¹ „solidarnoœci¹ zawodow¹”: Z ca³ym szacunkiem
dla pracy kolegów w innych partiach i jeœli im siê noga powinie, to u¿alam siê
nad ich losem. [...] Rozumiem ich ciê¿k¹ sytuacjê23. Wskazuje siê równie¿ na
brak uzasadnienia i dowodów stanowi¹cych podstawê do sk³adania takich zastrze¿eñ. Bardzo wa¿na jest wypowiedŸ jednego ze skarbników partyjnych:
Nie korzystamy z takiej mo¿liwoœci, poniewa¿ nie mamy podstaw, ¿eby j¹
sk³adaæ. Do informacji, która jest wysy³ana do PKW, a do której mamy dostêp,
nie s¹ za³¹czane dokumenty, przez co mo¿na mieæ jedynie zastrze¿enia co do
formularza, który jest bardzo ogólny. Nigdy wiêc nie rozwa¿aliœmy sformu³owania takich zastrze¿eñ24.
Doœæ problematyczna jest natomiast kwestia czasu niezbêdnego na przygotowanie zastrze¿eñ wobec informacji partii politycznych i przes³anie ich do
PKW. Warto przypomnieæ, ¿e w odró¿nieniu np. od sprawozdañ komitetów
z kampanii wyborczej – zainteresowane wydatkowaniem œrodków pocho22
23
24

Wywiad z bieg³ym rewidentem nr 1.
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 4.
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 5.
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dz¹cych z subwencji podmioty nie maj¹ dostêpu do dokumentacji (umowy,
faktury itp.), poniewa¿ taka po prostu nie jest sk³adana wraz z informacj¹ do
PKW. W efekcie, w swoich zastrze¿eniach mog¹ wiêc w zasadzie odwo³ywaæ
siê jedynie do formularza i opinii bieg³ych rewidentów. Wydaje siê wiêc, ¿e –
w odniesieniu do zastrze¿eñ sk³adanych wobec informacji – okres ten
jest paradoksalnie wystarczaj¹cy, ale funkcja kontrolna jest wysoce problematyczna25.
2.5. Partie polityczne a kontrola spo³eczna
Pomimo zgodnego uznania œrodków pochodz¹cych z subwencji za œrodki
publiczne, kwestia dostêpu do dokumentacji zwi¹zanej z ich wydatkowaniem
jest traktowana ró¿nie.
Podmioty, jakie mog³yby badaæ dokumentacjê s¹ traktowane nierównomiernie. O ile na ogó³ pozytywnie odnoszono siê do udzielania informacji organizacjom spo³ecznym czy te¿ dziennikarzom (czêsto powo³uj¹cym siê na prawo prasowe), o tyle indywidualnym obywatelom z regu³y takich informacji siê odmawia. Jak to okreœli³ jeden z badanych: Nie mogê sobie wyobraziæ, ¿e jakiœ szary
Kowalski przyjdzie do nas zamieszaæ w naszych rachunkach26. Rozmówcy wskazuj¹ równie¿ na potencjalne problemy techniczne (organizacyjne) zwi¹zane
z udostêpnianiem dokumentacji wszystkim zg³aszaj¹cym siê obywatelom.
Wiêkszoœæ rozmówców podkreœla³a jednak brak jasnych i jednoznacznych
uregulowañ tej kwestii. Wed³ug czêœci badanych sprawy te reguluje kodeks
spó³ek handlowych, inni wskazywali na Ustawê o ochronie danych osobowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e badani nie odnosili siê do obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej, na³o¿onego na partie polityczne zgodnie z Ustaw¹ o dostêpie
do informacji publicznej. Obecnie udostêpnianie danych ma charakter ca³kowicie uznaniowy. Jak powiedzia³ jeden ze skarbników partyjnych: Uwa¿am, ¿e powinien stanowiæ swoisty filtr, za poœrednictwem którego osoby zainteresowane
mog³yby mieæ mo¿liwoœæ uzyskania danych informacji. I to ja decydujê o tym,
które z informacji mog¹ uzyskaæ. Ja jestem pe³en dobrej woli27.

***
Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoli³y na uzyskanie istotnych informacji na dwóch p³aszczyznach. Po pierwsze – umo¿liwi³y przedsta25
Warto wspomnieæ, ¿e terminy na przygotowanie zastrze¿eñ s¹ ró¿ne w poszczególnych
ustawach wyborczych, jednak we wszystkich przypadkach s¹ zdecydowanie za krótkie.
26
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 5.
27
Wywiad z przedstawicielem partii politycznej nr 2.
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wienie kulisów mechanizmów zarz¹dzania i sprawozdawczoœci (kontroli)
w dniesieniu do œrodków pochodz¹cych z subwencji bud¿etowych w partiach
politycznych. Zebrany materia³ pozwala na wskazanie „s³abych punktów”
w systemie, sformu³owanie rekomendacji, ale równie¿ stanowi cenne Ÿród³o
wiedzy dla zainteresowanych obywateli.
Po drugie – fakt, ¿e badanie zosta³o z powodzeniem przeprowadzone,
a przedstawiciele wiêkszoœci partii politycznych (pobieraj¹cych subwencjê)
wziêli w nim czynny udzia³ œwiadczy o tym, jak dzia³acze partyjni podchodz¹
do zasady jawnoœci odnosz¹cej siê do œrodków publicznych.
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VI. Wnioski i rekomendacje
W œwietle badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e zasada jawnoœci finansów partii politycznych obecnie nie funkcjonuje w zadowalaj¹cym stopniu.
Zarówno pañstwowa, jak i spo³eczna kontrola sposobów wykorzystania
przez partie polityczne œrodków pochodz¹cych z subwencji bud¿etowych nie
jest efektywna. Obywatele nie uzyskuj¹ na ten temat wyczerpuj¹cych informacji. Prowadziæ to mo¿e do poczucia braku odpowiedzialnoœci za œrodki publiczne, a w efekcie – do wystêpowania patologii i wykszta³cenia siê z³ych praktyk, których nie bêdzie w stanie odkryæ oparta na niedoskona³ych narzêdziach
prawnych kontrola bieg³ych rewidentów.
Nale¿y bardzo wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e celem badañ nie by³o opracowanie
rekomendacji natury politycznej – tym samym nie bêd¹ rozpatrywane postulaty zmniejszenia kwot subwencji, b¹dŸ te¿ zupe³nego zlikwidowania systemu
finansowania partii politycznych w Polsce z bud¿etu pañstwa. Celem projektu
by³o natomiast wskazanie „s³abych punktów” funkcjonuj¹cego obecnie systemu i zaproponowanie rozwi¹zañ, które pozwol¹ znacznie lepiej wype³niaæ zasadê przejrzystoœci finansów partii politycznych. Dotyczy to zw³aszcza œrodków, które pochodz¹ z subwencji bud¿etowej.
Konieczne jest podjêcie szeregu dzia³añ, które bêd¹ obejmowaæ zarówno
zmianê Ustawy o partiach politycznych, aktów podstawowych (rozporz¹dzeñ), b¹dŸ te¿ powinny opieraæ siê na przygotowaniu wyjaœnieñ, opinii
wydawanych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.
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1. Jawnoœæ i kontrola sprawowana przez organy
pañstwa
Nadzór nad finansowaniem partii politycznych w Polsce, w którym g³ówn¹
rolê odgrywa Pañstwowa Komisja Wyborcza – apolityczny organ, sk³adaj¹cy
siê z niezale¿nych sêdziów – jest rozwi¹zaniem w³aœciwym.
Ustawodawca nie by³ jednak¿e konsekwentny i nie przewidzia³ dla Pañstwowej Komisji Wyborczej skutecznych narzêdzi dla jego wykonywania.
Nale¿y zatem przebudowaæ system nadzoru i wprowadziæ zmiany, które
umo¿liwi¹ efektywn¹ kontrolê wydatkowania przez partie polityczne œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa.
Postuluje siê:
Uszczegó³owienie formularzy „informacji o otrzymanej subwencji oraz
o ponoszonych z subwencji wydatkach”, jakie sk³adaj¹ corocznie partie
polityczne uprawnione do uzyskiwania subwencji z bud¿etu pañstwa – dodanie nowych kategorii i podkategorii, a tak¿e jasne i mo¿liwie niebudz¹ce
kontrowersji wskazanie, jakie wydatki mo¿na zakwalifikowaæ do danej kategorii (podkategorii).
Za zmian¹ t¹ przemawiaj¹ dwa zasadnicze argumenty:
– zwiêkszenie przejrzystoœci wydatkowania œrodków pochodz¹cych z subwencji z bud¿etu pañstwa.
Obecnie wielomilionowe wydatki partii politycznych s¹ ujête w bardzo
niejasnych, ogólnych kategoriach formularza informacji. S¹ one publikowane
w „Monitorze Polskim”, co – w zamierzeniu – mia³o gwarantowaæ przejrzystoœæ finansów partii politycznych. Rozwi¹zanie to jest jednak w obecnym
kszta³cie niewystarczaj¹ce;
– uporz¹dkowanie gospodarki finansowej w partiach politycznych.
Klasyfikowanie wydatków jest doœæ swobodne i raczej dowolne, o czym
œwiadcz¹ m.in. du¿e dysproporcje w poszczególnych kategoriach wydatków.
Jednoczeœnie skarbnicy niektórych partii politycznych maj¹ znaczne trudnoœci
z zakwalifikowaniem czêœci wydatków do Funduszu Eksperckiego, co powoduje w praktyce unikanie wydatkowania z funduszu i przenoszenie wydatków
na dzia³alnoœæ analityczn¹ – na Kancelariê Sejmu, Senatu (za poœrednictwem
Klubów Parlamentarnych).
l

Na³o¿enie na partie polityczne obowi¹zku przekazywania do PKW wraz
z informacj¹ ca³oœci dokumentacji, zwi¹zanej z wydatkami poniesionymi
z subwencji oraz rozszerzenie kompetencji PKW do jej badania.
Przekazanie pe³ni kontroli nad dokumentacj¹ partii politycznych, zwi¹zan¹
ze œrodkami pochodz¹cymi z subwencji, wy³¹cznie bieg³ym rewidentom, jest
l
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rozwi¹zaniem b³êdnym, które nie zapewnia gwarancji w pe³ni rzetelnego ich
rozliczania. Dlatego proponuje siê rozszerzenie kompetencji PKW i umo¿liwienie równie¿ pracownikom Krajowego Biura Wyborczego kontroli dokumentacji. Proponowana procedura jest analogiczna do istniej¹cych ju¿ m.in.
przy rozliczaniu sprawozdañ komitetów wyborczych.
Pañstwowa Komisja Wyborcza wydaje siê staæ na podobnym stanowisku,
staraj¹c siê sprawowaæ, choæ w ograniczonym zakresie, funkcjê kontroln¹ wobec wydatków partii politycznych z subwencji otrzymanej z bud¿etu pañstwa.
Œwiadczy o tym m.in. wykorzystywanie przez PKW do próby weryfikacji informacji finansowych i ustaleñ bieg³ych rewidentów wszystkich mo¿liwoœci,
jakie istniej¹ w obecnym stanie prawnym (np. analizy wydruków z kont
bankowych, jakie Komisja otrzymuje od partii politycznych w zwi¹zku z badaniem innych sprawozdañ).
Wa¿ne jest równie¿ dok³adne wskazanie katalogu dokumentów, które
musz¹ byæ z³o¿one wraz z informacj¹, aby umo¿liwiæ jej pe³n¹ weryfikacjê.
Aby u³atwiæ kwestie organizacyjne – zwi¹zane z dostarczeniem dokumentacji
przez partie do PKW (kopiowanie dokumentacji, potwierdzanie za zgodnoœæ) –
proponuje siê przyjêcie zasady, ¿e orygina³y dokumentów finansowych bêd¹
przekazywane do Pañstwowej Komisji Wyborczej jedynie na okres badania sprawozdania, a po podjêciu decyzji przez PKW, zostan¹ zwrócone do partii.
Proponuje siê utrzymaæ tak¿e dotychczasowy mechanizm badania dokumentacji przez bieg³ych rewidentów, wprowadzaj¹c usprawnienia ich
wspó³pracy z PKW i rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ kontroli rewidentów (np. bardzo dok³adne wytyczne ze strony PKW).
Na³o¿enie ustawowego obowi¹zku wspó³pracy organów pañstwowych
z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹.
Wprowadzenie takiego obowi¹zku w powa¿ny sposób u³atwi dzia³ania
kontrolne PKW i usankcjonuje korzystanie z pomocy, np. urzêdów skarbowych. Obecnie organy te odmawiaj¹ wspó³pracy, wskazuj¹c na niewystarczaj¹ce podstawy prawne do jej podjêcia (lub ich brak).
Nale¿y równie¿ wskazaæ na mo¿liwoœæ zawierania umów o wspó³pracy
pomiêdzy PKW a innymi organami pañstwa (wzorem np. Stanów Zjednoczonych).
Bardzo wa¿ne jest tak¿e mo¿liwie jasne okreœlenie kompetencji, jakie posiada Najwy¿sza Izba Kontroli w zakresie nadzoru nad œrodkami pochodz¹cymi z subwencji z bud¿etu pañstwa oraz zakresu ewentualnej wspó³pracy
NIK-u z PKW.
l

l

Rozszerzenie mo¿liwoœci zasiêgania przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
opinii niezale¿nych ekspertów, odnoœnie do merytorycznych kwestii
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zwi¹zanych z budz¹cymi zastrze¿enia wydatkami partii politycznych pochodz¹cych ze œrodków z subwencji.
Wyniki badañ uwypuklaj¹ potrzebê wprowadzenia – obok kontroli o charakterze finansowo-rachunkowym umów zawieranych przez partie polityczne
– równie¿ kontroli merytorycznej umów/zleceñ, które budz¹ zastrze¿enia organów przeprowadzaj¹cych kontrolê. Mo¿e to byæ np. opinia niezale¿nego
eksperta – czy dany wydatek mo¿e byæ zakwalifikowany np. do Funduszu
Eksperckiego, czy ju¿ powinien byæ rozliczany jako np. wydatek zwi¹zany
z kampani¹ wyborcz¹.
Wyd³u¿enie czasu kontroli „informacji” przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.
Sztywne terminy na dokonanie kontroli, przewidziane obecnie w ustawie
nale¿y uelastyczniæ. W okreœlonych przypadkach mog¹ one bowiem utrudniaæ
rzeteln¹ kontrolê „informacji” i za³¹czonej do niej dokumentacji (skomplikowane sprawy, w których konieczna jest pomoc organów, ekspertyzy, opinie
prawne). Mo¿liwoœæ przed³u¿ania czasu kontroli powinna zostaæ jednoczeœnie
ograniczona terminami maksymalnymi, których nie mo¿na przekraczaæ.
l

Uregulowanie kwestii zwi¹zanych z Funduszem Eksperckim.
Oprócz wyjaœnienia, jakie dok³adnie zlecenia/umowy mog¹ byæ klasyfikowane do wydatków z Funduszu Eksperckiego (o czym jest mowa na pocz¹tku
punktu 1), konieczne jest wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian:
– zakaz zlecania ekspertyz i analiz cz³onkom partii politycznych i cz³onkom ich rodzin.
Autorami ekspertyz nie mog¹ byæ cz³onkowie i pracownicy partii politycznych oraz ich ma³¿onkowie i dzieci, co – jak pokazuje praktyka – obecnie ma
miejsce;
– wprowadzenie sankcji za czêste w praktyce, uporczywe niewykorzystywanie œrodków z Funduszu Eksperckiego, a wykonywanie w zamian
ekspertyz obci¹¿aj¹cych bud¿ety Kancelarii Sejmu i Senatu (przez Klub
Poselski);
– warto rozwa¿yæ równie¿ wprowadzenie bardziej dotkliwej sankcji za
nieprzekazywanie na rzecz funduszu nawet minimalnych œrodków
(a wiêc 5% kwoty subwencji).
l

Przygotowanie przez PKW podrêcznika dla przedstawicieli partii politycznych
Podrêcznik taki – zawieraj¹cy m.in. wytyczne odnoœnie do przygotowania
sprawozdawczoœci – bêdzie stanowiæ znaczne u³atwienie dla skarbników partyjnych i umo¿liwi w³aœciwe przygotowanie przez nich sprawozdañ i informacji.
l
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Znaczne wzmocnienie instytucjonalne i finansowe Pañstwowej Komisji
Wyborczej.
Nowe kompetencje i obowi¹zki powinny oznaczaæ równie¿ dodatkowe
œrodki i rozbudowê istniej¹cego zespo³u ekspertów Krajowego Biura Wyborczego.
l

2. Jawnoœæ i kontrola spo³eczna
Zaproponowane powy¿ej zmiany w zakresie nadzoru i kontroli sprawowanej przez organy pañstwowe, zw³aszcza Pañstwowej Komisji Wyborczej, zdecydowanie wp³yn¹ na u³atwienie sprawowania spo³ecznej kontroli, zapewniaj¹c m.in. swobodny dostêp do dokumentacji (która bêdzie sk³adana przez
partie polityczne w PKW), tak jak to ma miejsce obecnie, np. w odniesieniu do
dokumentacji zwi¹zanej z prezydenck¹ kampani¹ wyborcz¹). Warto jednak¿e
zaproponowaæ kilka propozycji usprawniaj¹cych w bezpoœredni sposób
kontrolê spo³eczn¹ sprawowan¹ przez media i organizacje spo³eczne.
Postuluje siê:
Uregulowanie kwestii dostêpu do dokumentacji partii politycznych dotycz¹cej wydatkowania œrodków pochodz¹cych z subwencji.
Obecnie dostêp do dokumentacji, znajduj¹cej siê w siedzibach partii politycznych, zwi¹zanej z operacjami finansowanymi ze œrodków pochodz¹cych
z subwencji, jest bardzo utrudniony. Z regu³y obowi¹zuje zasada pe³nej uznaniowoœci dzia³aczy partyjnych w odniesieniu do podmiotów i zakresu, w jakim mo¿na siê zapoznaæ z takimi dokumentami. Niezbêdne jest dok³adne uregulowanie tej kwestii i stworzenie jasnych procedur udostêpniania dokumentacji – ze szczególnym uwzglêdnieniem Ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Nieodzowne wydaje siê przygotowanie szczegó³owej interpretacji
obecnie istniej¹cych instrumentów prawnych i jej upowszechnienie, zarówno
wœród dzia³aczy partyjnych, jak i zainteresowanych obywateli.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z postulatami przedstawionymi w czêœci pierwszej, ca³oœæ dokumentacji sk³adanej wraz z informacj¹ bêdzie dostêpna dla
zainteresowanych podmiotów w Pañstwowej Komisji Wyborczej.
l

Uregulowanie instytucji zastrze¿eñ.
Przewidywana przez Ustawê o partiach politycznych instytucja zastrze¿eñ
– formu³owanych przez organizacje spo³eczne i partie polityczne do informacji, jak¹ sk³adaj¹ inne partie polityczne – jest wysoce nieskuteczna. Ustawodawca nie przewidzia³ bowiem skutecznych narzêdzi umo¿liwiaj¹cych rzetell
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ne przygotowanie zastrze¿enia (np. dostêpu do dokumentacji). Pierwszym
krokiem do w³aœciwego funkcjonowania instytucji zastrze¿eñ jest wprowadzenie postulowanej w czêœci pierwszej zmiany, zgodnie z któr¹ partie polityczne, oprócz informacji, bêdê przekazywaæ do Pañstwowej Komisji Wyborczej równie¿ dokumentacjê finansow¹ (do której dostêp bêd¹ mia³y m.in. organizacje spo³eczne). Ale, aby instytucja zastrze¿eñ zaczê³a funkcjonowaæ
niezbêdne jest wprowadzenie wielu innych zmian:
– usuniêcie zapisu, i¿ zastrze¿enia mog¹ sk³adaæ jedynie organizacje
spo³eczne, które maj¹ w statucie zapis dotycz¹cy dzia³alnoœci na rzecz
kontroli finansów partii politycznych;
– wyd³u¿enie terminu na z³o¿enie zastrze¿enia – obecny termin jest zbyt
krótki, co uniemo¿liwia rzetelne jego przygotowanie;
– wskazanie, jaki rzeczywisty wp³yw na system kontroli finansów partii
politycznych przez organy pañstwa mo¿e mieæ z³o¿enie zastrze¿enia.
Byæ mo¿e warto wprowadziæ mechanizm wznowienia postêpowania jeszcze pó³ roku po przyjêciu informacji, jeœli zastrze¿enie dostarczy informacji, które mog¹ stanowiæ podstawê do jej odrzucenia;
– wprowadzenie dodatkowych procedur w sytuacji braku odpowiedzi na
zastrze¿enia ze strony PKW w okreœlonym ustaw¹ terminie.
Wprowadzenie ustawowego obowi¹zku publikowania informacji o wydatkach partii politycznych w Internecie.
Proponuje siê, aby partie polityczne mia³y obowi¹zek zamieszczania na
swoich stronach internetowych sprawozdañ i informacji, które s¹ sk³adane
w PKW, wraz z przyjêtymi uchwa³ami ich dotycz¹cymi.
Partie powinny równie¿ zamieszczaæ na stronie internetowej plany wydatków na najbli¿szy rok (bud¿ety), dotycz¹ce poszczególnych kategorii wydatków (np. wydatki na Fundusz Ekspercki, Fundusz Wyborczy itp.). Warto zastanowiæ siê równie¿ nad obowi¹zkiem publikacji informacji cz¹stkowych –
o wydatkach poniesionych z subwencji w czasie pierwszych szeœciu miesiêcy
roku.
Postulaty te wykorzystuj¹ ogólnodostêpne medium, jakim jest Internet, co
pozwoli zwiêkszyæ jawnoœæ wydatkowania œrodków (w tym œrodków publicznych) przez partie polityczne. Przyczyni siê te¿ do efektywniejszej kontroli
spo³ecznej. Dodatkowo – rozwi¹zanie to wp³ynie na zdyscyplinowanie gospodarki finansowej partii politycznych, pozwalaj¹c na efektywniejsze zarz¹dzanie œrodkami publicznymi. Sytuacja, gdy du¿e partie polityczne otrzymuj¹ coroczn¹ wielomilionow¹ subwencjê – a nie dzia³aj¹ na podstawie ¿adnego
planu/bud¿etu – mo¿e budziæ obawy.
l
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***
Przedstawione powy¿ej rekomendacje odnosz¹ siê do kwestii jawnoœci
i kontroli œrodków, jakie partie polityczne otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa
tytu³em subwencji na dzia³alnoœæ statutow¹. Jest to zgodne z zakresem
projektu badawczego.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e Ustawa o partiach politycznych wymaga
równie¿ innych, wa¿nych zmian, m.in. uporz¹dkowania terminologii i definicji w ca³ym akcie1.

1

Wiêcej o postulatach zmian: M. Chmaj, J. Zbieranek, Finansowanie polityki, [w:] L. Kolarska-Bobiñska (red.), Co warto, co nale¿y zmieniæ? Poprawa jakoœci demokracji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
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Aneks 1
USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r.
O PARTIACH POLITYCZNYCH
Opracowano na podstawie:
Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 857
Dz.U. 2001 Nr 154, poz. 1802
Dz.U. 2002 Nr 127, poz. 1089
Dz.U. 2003 Nr 57, poz. 507
Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219
Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703
Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398
Dz.U. 2008 Nr 171, poz. 1056
Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
1. Partia polityczna jest dobrowoln¹ organizacj¹, wystêpuj¹c¹ pod okreœlon¹
nazw¹, stawiaj¹c¹ sobie za cel udzia³ w ¿yciu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wp³ywu na kszta³towanie polityki pañstwa lub sprawowanie w³adzy publicznej.
2. Partia polityczna mo¿e korzystaæ z praw wynikaj¹cych z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii politycznych.
Art. 2
1. Cz³onkami partii politycznych mog¹ byæ obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukoñczyli 18 lat.
2. Zakaz przynale¿noœci do partii politycznych okreœlaj¹ odrêbne ustawy.
Art. 3
Partia polityczna opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków;
do prowadzenia swych spraw mo¿e zatrudniaæ pracowników.
Art. 4
Organy w³adzy publicznej s¹ obowi¹zane do równego traktowania partii
politycznych.
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Art. 5
Partiom politycznym zapewnia siê dostêp do publicznej radiofonii i telewizji na zasadach okreœlonych w odrêbnych ustawach.
Art. 6
Partie polityczne nie mog¹ wykonywaæ zadañ zastrze¿onych w przepisach
prawa dla organów w³adzy publicznej ani zastêpowaæ tych organów w wykonywaniu ich zadañ.
Art. 7
Partia polityczna nie mo¿e posiadaæ jednostek organizacyjnych w zak³adach pracy.
Rozdzia³ 2
STRUKTURA I ZASADY DZIA£ANIA PARTII POLITYCZNYCH
Art. 8
Partie polityczne kszta³tuj¹ swoje struktury oraz zasady dzia³ania zgodnie
z zasadami demokracji, w szczególnoœci przez zapewnienie jawnoœci tych
struktur, powo³ywania organów partii w drodze wyborów i podejmowania
uchwa³ wiêkszoœci¹ g³osów.
Art. 9
1. Statut partii politycznej okreœla jej cele, strukturê i zasady dzia³ania,
a w szczególnoœci:
1. nazwê, skrót nazwy i siedzibê partii,
2. sposób nabywania i utraty cz³onkostwa,
3. prawa i obowi¹zki cz³onków,
4. organy partii, w tym organy reprezentuj¹ce partiê na zewn¹trz oraz
uprawnione do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych, ich kompetencje
oraz czas trwania ich kadencji,
5. tryb dokonywania wyboru organów partii i uzupe³niania sk³adów tych
organów,
6. sposób zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych, uzyskiwania œrodków finansowych oraz tryb sporz¹dzania i zatwierdzania informacji o dzia³alnoœci finansowej partii,
7. zasady tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych
partii,
8. zasady dokonywania zmian statutu,
9. sposób rozwi¹zania siê partii oraz tryb po³¹czenia z inn¹ parti¹ lub innymi partiami.
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2. Statut partii politycznej uchwala zgromadzenie ogólne cz³onków partii lub
zgromadzenie ich demokratycznie wybranych przedstawicieli.
Art. 10
Cz³onek partii politycznej ma prawo do wyst¹pienia z niej.
Rozdzia³ 3
EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH
Art. 11
1. Partiê polityczn¹ zg³asza siê do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej
„ewidencj¹”, prowadzonej przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, zwany dalej „S¹dem”.
2. Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwê, skrót nazwy i okreœlenie adresu siedziby partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodz¹cych
w sk³ad organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na
zewn¹trz oraz do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych. Do zg³oszenia mo¿na za³¹czyæ wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.
3. Do zg³oszenia nale¿y za³¹czyæ:
1. statut partii politycznej,
2. wykaz zawieraj¹cy imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery
ewidencyjne PESEL i w³asnorêczne podpisy popieraj¹cych zg³oszenie
co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukoñczyli 18 lat i maj¹
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych; ka¿da strona wykazu powinna
byæ opatrzona adnotacj¹ zawieraj¹c¹ nazwê partii politycznej zg³aszanej do ewidencji.
4. Do zbierania podpisów osób popieraj¹cych zg³oszenie, o których
mowa w ust. 3, stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 lipca
1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297, z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
5. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej powinny
odró¿niaæ siê wyraŸnie od nazw, skrótów nazw i symboli graficznych
partii ju¿ istniej¹cych.
6. Zg³oszenia dokonuj¹ 3 osoby spoœród osób, o których mowa w ust. 2,
przyjmuj¹c odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ danych zawartych
w zg³oszeniu.
Art. 12
1. S¹d dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji niezw³ocznie, je¿eli
zg³oszenie jest zgodne z przepisami prawa.
2. Przez wpis rozumie siê tak¿e zmianê oraz wykreœlenie wpisu.
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3. Sprawy o wpis do ewidencji rozpoznaje siê na posiedzeniu niejawnym;
S¹d mo¿e zarz¹dziæ wyznaczenie rozprawy.
4. S¹d wydaje orzeczenie w formie postanowienia.
5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu przys³uguje apelacja, chyba ¿e
przepisy niniejszej ustawy stanowi¹ inaczej.
Art. 13
1. Je¿eli zg³oszenie partii politycznej do ewidencji zosta³o dokonane z naruszeniem przepisów art. 11 ust. 2-6, S¹d wzywa zg³aszaj¹cych do usuniêcia
stwierdzonych wad w wyznaczonym przez siebie terminie, nie d³u¿szym
ni¿ 3 miesi¹ce.
2. W przypadku nieusuniêcia wad w terminie i w sposób wskazany przez
S¹d, S¹d wydaje postanowienie o odmowie wpisu partii politycznej do
ewidencji.
3. Postanowienie mo¿e byæ zaskar¿one w terminie 14 dni od jego dorêczenia
lub og³oszenia na posiedzeniu jawnym.

1.

2.
3.
4.

Art. 14
W razie powstania w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z Konstytucj¹ celów lub
zasad dzia³ania partii politycznej okreœlonych w statucie, zgodnie z art. 9
ust. 1, lub w programie partii S¹d zawiesza postêpowanie, o którym mowa
w art. 12, i wystêpuje do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci celów partii politycznej z Konstytucj¹.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, za¿alenie nie przys³uguje.
Je¿eli Trybuna³ Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzecznoœci celów partii politycznej z Konstytucj¹, S¹d odmawia wpisu partii do ewidencji.
Postanowienie S¹du, o którym mowa w ust. 3, nie podlega zaskar¿eniu.

Art. 15
Prawomocne postanowienia S¹du w sprawach o wpis do ewidencji og³asza
siê nieodp³atnie w „Monitorze S¹dowym i Gospodarczym” oraz przekazuje
Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 16
Partia polityczna nabywa osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do ewidencji.
Art. 17
Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej zg³oszonej do
ewidencji w sposób okreœlony w art. 11 korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.
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Art. 18
Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.
Ka¿demu przys³uguje prawo otrzymywania od S¹du uwierzytelnionych
odpisów i wyci¹gów z ewidencji i statutów partii politycznych.
Odpisy i wyci¹gi podlegaj¹ op³acie. Op³aty te stanowi¹ dochód bud¿etu
pañstwa.
uchylony

Art. 19
1. Partia polityczna jest obowi¹zana zawiadomiæ S¹d o:
1. zmianie statutu partii,
2. zmianie adresu siedziby partii,
3. zmianach w sk³adzie organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewn¹trz oraz do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych.
2. Partia polityczna zawiadamia S¹d o zmianach okreœlonych w ust. 1
niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia dokonania
tych zmian.
Art. 20
1. W przypadku niespe³nienia przez partiê polityczn¹ wymogów okreœlonych
w art. 19 S¹d wzywa w³aœciwy organ partii politycznej do z³o¿enia wyjaœnieñ lub uzupe³nienia brakuj¹cych danych w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym ni¿ 3 miesi¹ce. W razie powstania w¹tpliwoœci S¹d
bada, czy dochowany zosta³ tryb dokonywania wyboru organów partii oraz
uzupe³niania sk³adów tych organów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5.
2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 1, S¹d
wydaje postanowienie o wykreœleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.
Art. 21
1. Je¿eli partia polityczna wprowadzi do statutu zmiany niezgodne z postanowieniami art. 8, S¹d mo¿e wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci z Konstytucj¹ celów lub zasad
dzia³ania partii politycznej.
2. Przepisy art. 14 ust. 2-4 stosuje siê odpowiednio.
Art. 22
W sprawach o wpis partii politycznej do ewidencji stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym, z uwzglêdnieniem przepisów niniejszej ustawy, z tym ¿e kasacja przys³uguje jedynie od
postanowieñ s¹du drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreœlenia wpisu z ewidencji.
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Art. 23
Minister Sprawiedliwoœci okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, wzór i sposób
prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegó³owe zasady wydawania odpisów i wyci¹gów, o których mowa w art. 18.
Rozdzia³ 4
FINANSE I FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH
Art. 23a
•ród³a finansowania partii politycznych s¹ jawne.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Art. 24
Maj¹tek partii politycznej powstaje ze sk³adek cz³onkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, z dochodów z maj¹tku oraz z okreœlonych ustawami
dotacji i subwencji.
Maj¹tek partii politycznej mo¿e byæ przeznaczony tylko na cele statutowe
lub charytatywne.
(Partia polityczna nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej.
Partia polityczna mo¿e pozyskiwaæ dochody z maj¹tku pochodz¹ce jedynie:
1. z oprocentowania œrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,
2. z obrotu obligacjami Skarbu Pañstwa i bonami skarbowymi Skarbu Pañstwa,
3. ze zbycia nale¿¹cych do niej sk³adników maj¹tkowych,
4. z dzia³alnoœci, o której mowa w art. 27.
Partia polityczna mo¿e u¿yczaæ posiadane przez siebie nieruchomoœci
i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych
gminy, powiatu albo województwa.)
(ust. 3-5 w art. 24 wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1.11.2002 r. (Dz.U. z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, Nr 154, poz. 1802).
Partia polityczna nie mo¿e przeprowadzaæ zbiórek publicznych.
Partia polityczna mo¿e zaci¹gaæ kredyty bankowe na cele statutowe.
Partia polityczna mo¿e gromadziæ œrodki finansowe jedynie na rachunkach
bankowych, z zastrze¿eniem art. 26a.

Art. 25
1. Partii politycznej mog¹ byæ przekazywane œrodki finansowe jedynie przez
osoby fizyczne, z zastrze¿eniem przepisów ust. 2, art. 24 ust. 4 i 7, art. 28
ust. 1 oraz przepisów ustaw dotycz¹cych wyborów do Sejmu Rzeczypo-
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spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do
Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.
Partia polityczna nie mo¿e przyjmowaæ œrodków finansowych pochodz¹cych od:
1. osób fizycznych niemaj¹cych miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wy³¹czeniem obywateli polskich zamieszka³ych za granic¹,
2. cudzoziemców maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do wartoœci niepieniê¿nych.
£¹czna suma wp³at od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej,
z wy³¹czeniem sk³adek cz³onkowskich w kwocie nieprzekraczaj¹cej
w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym
wp³atê, oraz wp³at na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie mo¿e przekraczaæ w jednym roku 15-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹cego w dniu
poprzedzaj¹cym wp³atê.
Jednorazowa wp³ata kwoty przekraczaj¹cej minimalne wynagrodzenie za
pracê, ustalane na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹ce w dniu
poprzedzaj¹cym wp³atê, mo¿e byæ dokonywana na rzecz partii politycznej
jedynie czekiem, przelewem lub kart¹ p³atnicz¹.
Art. 26 – skreœlony

Art. 26a
Obowi¹zek gromadzenia œrodków pieniê¿nych przez partiê polityczn¹ na
rachunkach bankowych nie dotyczy kwot ze sk³adek cz³onkowskich w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej od jednego cz³onka w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym wp³atê, pozostawionych w terenowych
jednostkach organizacyjnych partii – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zwi¹zanych z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹.
Art. 27
Prowadzenie przez partiê polityczn¹ dzia³alnoœci w³asnej polegaj¹cej na
sprzeda¿y tekstu statutu lub programu partii, a tak¿e przedmiotów symbolizuj¹cych partiê i wydawnictw popularyzuj¹cych cele i dzia³alnoœæ partii politycznej oraz na wykonywaniu odp³atnie drobnych us³ug na rzecz osób trzecich
z wykorzystaniem posiadanego sprzêtu biurowego nie stanowi dzia³alnoœci
gospodarczej w rozumieniu odrêbnych przepisów.
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Art. 28
1. Partia polityczna, która:
1. w wyborach do Sejmu samodzielnie tworz¹c komitet wyborczy otrzyma³a w skali kraju co najmniej 3% wa¿nie oddanych g³osów na jej
okrêgowe listy kandydatów na pos³ów albo
2. w wyborach do Sejmu wesz³a w sk³ad koalicji wyborczej, której okrêgowe listy kandydatów na pos³ów otrzyma³y w skali kraju co najmniej
6% wa¿nie oddanych g³osów,
ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach okreœlonych w niniejszej ustawie, subwencji z bud¿etu pañstwa na
dzia³alnoœæ statutow¹, zwanej dalej „subwencj¹”.
2. Subwencja przys³uguj¹ca koalicji wyborczej partii politycznych dzielona
jest na rzecz partii wchodz¹cych w jej sk³ad w proporcjach okreœlonych
w umowie zawi¹zuj¹cej koalicjê wyborcz¹. Proporcje okreœlone w tej
umowie nie mog¹ byæ zmienione.
3. Umowa zawi¹zuj¹ca koalicjê wyborcz¹ przedk³adana jest do rejestracji
w Pañstwowej Komisji Wyborczej pod rygorem niewa¿noœci.
4. Je¿eli partie polityczne wchodz¹ce w sk³ad koalicji wyborczej nie okreœli³y w umowie zawi¹zuj¹cej koalicjê wyborcz¹ proporcji, o których mowa
w ust. 2, subwencja nie przys³uguje.
5. W przypadku rozwi¹zania siê koalicji wyborczej po uzyskaniu prawa do
subwencji, subwencja przys³uguje partiom politycznym wchodz¹cym
w sk³ad koalicji wyborczej w proporcjach okreœlonych w umowie
zawi¹zuj¹cej koalicjê wyborcz¹.
6. Subwencja, o której mowa w ust. 1, przys³uguje poczynaj¹c od 1 stycznia
roku nastêpuj¹cego po roku, w którym odby³y siê wybory. Subwencja
wyp³acana jest do koñca roku, w którym odbywaj¹ siê kolejne wybory,
z zastrze¿eniem art. 32.
Art. 29
1. Wysokoœæ rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do ³¹cznej liczby g³osów wa¿nych oddanych na listy okrêgowe kandydatów na pos³ów tej partii albo koalicji wyborczej,
w rozbiciu na liczby g³osów odpowiadaj¹ce poszczególnym przedzia³om
okreœlonym w procentach, wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
S – kwota rocznej subwencji,
W1-5 – liczby g³osów kolejno obliczane dla ka¿dego wiersza poni¿szej tabeli, podane odrêbnie w wyniku rozbicia ³¹cznej liczby g³osów wa¿nych
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oddanych w skali kraju ³¹cznie na listy okrêgowe kandydatów na pos³ów
danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedzia³u,
M1-5 – wysokoœæ kwoty w z³otych dla kolejnych wierszy poni¿szej tabeli:
G³osy wa¿ne oddane w ca³ym kraju ³¹cznie na listy okrêgowe
kandydatów na pos³ów danej partii politycznej albo koalicji Wysokoœæ kwoty za
Wiersz wyborczej w rozbiciu odpowiednio dla ka¿dego przedzia³u
jeden g³os (M)
procent
liczba g³osów (W)

1
2
3
4
5

do 5%
powy¿ej 5% do 10%
powy¿ej 10% do 20%
powy¿ej 20% do 30%
powy¿ej 30%

10 z³otych
8 z³otych
7 z³otych
4 z³ote
1 z³oty 50 groszy

2. Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie ust. 1 i art. 28, jest
ka¿dego roku w okresie kadencji Sejmu wyp³acana danej partii politycznej w czterech równych kwartalnych ratach, z zastrze¿eniem art. 32.
3. Podstawê wyp³acenia subwencji stanowi z³o¿enie przez organ partii politycznej statutowo uprawniony do jej reprezentowania na zewn¹trz, w terminie do 31 marca ka¿dego roku, wniosku o wyp³acenie subwencji na
dany rok, sporz¹dzonego na urzêdowym formularzu i potwierdzonego
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ w przedmiocie uprawnienia do subwencji oraz jej wysokoœci.
4. Œrodki finansowe pochodz¹ce z subwencji gromadzi siê na osobnym subkoncie rachunku bankowego partii politycznej. Przekazania subwencji na
wskazany przez partiê polityczn¹ rachunek bankowy dokonuje minister
w³aœciwy do spraw finansów publicznych.
5. Pierwsza kwartalna rata przys³uguj¹cej partii politycznej subwencji
wyp³acona zostanie najpóŸniej 30 dnia od dnia og³oszenia przez Pañstwow¹ Komisjê wyborcz¹ w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski“ informacji o przyjêtych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.
6. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz¹dzenia, podwy¿szy kwoty, o których mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu
wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em o ponad 5%,
w stopniu odpowiadaj¹cym wzrostowi tych cen.
7. WskaŸnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 6, ustala siê na podstawie
komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego og³aszanego
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do
20 dnia pierwszego miesi¹ca ka¿dego kwarta³u.
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1.
2.
3.
4.

5.

Art. 30
Partia polityczna tworzy Fundusz Ekspercki.
Œrodki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mog¹
pochodziæ jedynie z wp³at w³asnych partii politycznej.
Partia polityczna, która otrzymuje subwencjê, przekazuje od 5% do 15%
subwencji na Fundusz Ekspercki.
Œrodki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mog¹
byæ wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i spo³eczno-ekonomicznych oraz finansowanie dzia³alnoœci
wydawniczo-edukacyjnej, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹ partii politycznej.
Œrodki finansowe Funduszu Eksperckiego gromadzi siê na oddzielnym
subkoncie rachunku bankowego partii politycznej.

Art. 31
1. W razie po³¹czenia siê partii politycznej z inn¹ parti¹ lub partiami subwencja, o której mowa w art. 28, przys³uguje nowej partii w wysokoœci równej
sumie subwencji ustalonych dla ³¹cz¹cych siê partii.
2. Subwencja jest wyp³acana na podstawie wniosku z³o¿onego przez w³aœciwy organ nowej partii politycznej, pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym S¹d
dokona³ odpowiedniego wpisu w ewidencji.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 45, subwencja przys³uguj¹ca partii
politycznej nie jest wyp³acana pocz¹wszy od miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym partia polityczna rozwi¹za³a siê lub S¹d zarz¹dzi³ jej
likwidacjê.
Art. 32
W razie skrócenia kadencji Sejmu prawo do subwencji przys³uguj¹cych
partiom politycznym wygasa z koñcem kwarta³u, w którym zakoñczy³a siê kadencja Sejmu.
Art. 33
1. Wydatki zwi¹zane z subwencj¹ pokrywane s¹ z bud¿etu pañstwa w czêœci
Bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe.
2. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych okreœla, w drodze rozporz¹dzenia:
1. szczegó³owy tryb sk³adania wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3,
oraz szczegó³owe zasady wyp³acania subwencji,
2. po zasiêgniêciu opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej, wzór urzêdowego formularza wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3.
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Art. 34
1. Partie polityczne sporz¹dzaj¹ coroczn¹ informacjê finansow¹ o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwan¹ dalej
„informacj¹”.
2. Partie polityczne sk³adaj¹ informacjê za rok kalendarzowy Pañstwowej
Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca nastêpnego roku.
3. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowej Komisji Wyborczej, okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, wzór
informacji, wraz z niezbêdnymi wyjaœnieniami co do sposobu jej
sporz¹dzania, i zakres zawartych w niej danych, tak aby umo¿liwia³y
w szczególnoœci rzeteln¹ weryfikacjê danych dotycz¹cych przeznaczenia
pieniêdzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego.
4. Informacja sk³adana jest wraz z za³¹czon¹ opini¹ i raportem bieg³ego rewidenta, którego wybiera Pañstwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporz¹dzenia opinii i raportu pokrywane s¹ przez Krajowe Biuro Wyborcze.
4a. Informacjê sk³ada siê na piœmie oraz na informatycznym noœniku danych,
którego rodzaj i format oprogramowania okreœla minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych w rozporz¹dzeniu, w którym mowa w ust. 3.
5. Informacjê Pañstwowa Komisja Wyborcza og³asza w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 14 dni od
dnia z³o¿enia jej Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 34a
1. Pañstwowa Komisja Wyborcza w terminie 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia informacji:
1. przyjmuje informacjê bez zastrze¿eñ,
2. przyjmuje informacjê ze wskazaniem uchybieñ,
3. odrzuca informacjê.
1a. Odrzucenie informacji nastêpuje w razie stwierdzenia wykorzystania
przez partiê polityczn¹ œrodków z otrzymanej subwencji na cele niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ statutow¹.
2. W razie zaistnienia w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci lub rzetelnoœci informacji Pañstwowa Komisja Wyborcza mo¿e zwróciæ siê do danej partii politycznej o usuniêcie wad informacji lub o udzielenie wyjaœnieñ w okreœlonym terminie.
3. Pañstwowa Komisja Wyborcza, badaj¹c informacjê, mo¿e zlecaæ
sporz¹dzanie ekspertyz lub opinii.
4. Pañstwowa Komisja Wyborcza, badaj¹c informacjê, mo¿e ¿¹daæ od organów pañstwowych niezbêdnej pomocy.
5. W terminie 14 dni od dnia og³oszenia informacji, o którym mowa w art. 34
ust. 5:
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1. partie polityczne,
2. stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewiduj¹
dzia³ania zwi¹zane z analiz¹ finansowania partii politycznych
– mog¹ zg³aszaæ do Pañstwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrze¿enia co do informacji.
6. Pañstwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni od zg³oszenia zastrze¿enia, o którym mowa w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrze¿enie.

1.

2.

3.

4.

Art. 34b
W przypadku odrzucenia informacji przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
partia polityczna ma prawo, w terminie 7 dni od dnia dorêczenia postanowienia o odrzuceniu informacji, wnieœæ do S¹du Najwy¿szego skargê na
postanowienie Pañstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia
informacji.
Rozpatrzenie skargi przez S¹d Najwy¿szy nastêpuje w sk³adzie 7 sêdziów.
Do rozpatrzenia skargi stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym.
S¹d Najwy¿szy rozpatruje skargê i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia dorêczenia skargi. Od orzeczenia S¹du Najwy¿szego
nie przys³uguje œrodek prawny.
Je¿eli S¹d Najwy¿szy uzna skargê, o której mowa w ust. 1, za zasadn¹, Pañstwowa Komisja Wyborcza niezw³ocznie wydaje postanowienie o przyjêciu informacji.

Art. 34c
1. Partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, je¿eli:
1. nie z³o¿y informacji w terminie okreœlonym w art. 34 ust. 2 lub
2. informacja zostanie odrzucona przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
albo
3. S¹d Najwy¿szy oddali³ skargê, o której mowa w art. 34b ust. 1.
2. Utrata przez partiê polityczn¹ prawa do subwencji nastêpuje w nastêpnym
roku kalendarzowym po roku, w którym wyst¹pi³o zdarzenie, o którym
mowa w ust. 1.
Art. 35
1. Partia polityczna tworzy sta³y Fundusz Wyborczy w celu finansowania
udzia³u partii politycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorz¹du terytorialnego.
2. Wydatki partii politycznej na cel, o którym mowa w ust. 1, mog¹ byæ dokonywane tylko za poœrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczê-
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cia kampanii wyborczej. W tym celu œrodki pieniê¿ne przekazywane s¹ na
odrêbny rachunek bankowy odpowiedniego komitetu wyborczego.
3. O utworzeniu Funduszu Wyborczego, a tak¿e o jego likwidacji partia polityczna zawiadamia Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹.
4. Nazwa funduszu brzmi: „Fundusz Wyborczy...... (nazwa partii)”.
Art. 35a
1. Za gospodarkê finansow¹ Funduszu Wyborczego odpowiedzialny jest
i prowadzi j¹ jego pe³nomocnik finansowy.
2. Pe³nomocnikiem finansowym nie mo¿e byæ:
1. kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pos³a, senatora lub
radnego,
2. funkcjonariusz publiczny, w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.
3. Mo¿na byæ pe³nomocnikiem tylko jednego Funduszu Wyborczego.
Art. 36
1. Œrodki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Wyborczego mog¹ pochodziæ z wp³at w³asnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.
ust. 2 w art. 36 skreœlony
3. Œrodki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzi siê na oddzielnym rachunku bankowym.
Art. 36a
1. £¹czna suma wp³at osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii politycznej w jednym roku nie mo¿e przekraczaæ 15-krotnoœci minimalnego
wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów,
obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym wp³atê.
2. Je¿eli w danym roku kalendarzowym odbywaj¹ siê wiêcej ni¿ jedne wybory lub referenda ogólnokrajowe, ³¹czne sumy wp³at na Fundusz Wyborczy,
o których mowa w ust. 1, ulegaj¹ zwiêkszeniu do 25-krotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów, obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym wp³atê. Przepis zdania pierwszego nie dotyczy wyborów uzupe³niaj¹cych do Senatu oraz wyborów
uzupe³niaj¹cych, wyborów ponownych oraz wyborów przedterminowych
i nowych wyborów do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego przypadaj¹cych w toku kadencji.
3. Œrodki finansowe mog¹ byæ wp³acane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem lub kart¹ p³atnicz¹.
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Art. 36b – uchylony
Art. 37
Œrodki finansowe Funduszu Wyborczego partii politycznej:
1. w przypadku po³¹czenia siê z inn¹ parti¹ lub innymi partiami przekazywane s¹ na rzecz Funduszu Wyborczego nowej partii,
2. w razie podzia³u partii przekazywane s¹ na rzecz Funduszu Wyborczego
nowo powsta³ych partii w czêœciach równych, chyba ¿e partia rozwi¹zuj¹c
siê ustanowi inne proporcje podzia³u,
3. w razie likwidacji partii przekazywane s¹ na rzecz instytucji charytatywnej.
Art. 37a
Wszelkie wezwania i informacje pisemne dostarczane przez partiê polityczn¹, maj¹ce na celu uzyskanie œrodków:
1. na wybory – musz¹ zawieraæ informacje o treœci przepisów art. 25, art. 36a,
art. 49c pkt 3 oraz art. 49g pkt 2,
2. na referendum – musz¹ zawieraæ informacje o treœci przepisów art. 25 i art.
49c pkt 3.
Art. 38
1. Partia polityczna sk³ada Pañstwowej Komisji Wyborczej, nie póŸniej ni¿
do 31 marca ka¿dego roku, sprawozdanie o Ÿród³ach pozyskania œrodków
finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania
oraz o wydatkach poniesionych ze œrodków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej „sprawozdaniem”.
2. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowej Komisji Wyborczej, okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, wzór
sprawozdania, wraz z niezbêdnymi wyjaœnieniami co do sposobu jego
sporz¹dzenia, oraz wykaz do³¹czanych dokumentów. Wzór powinien
okreœlaæ w szczególnoœci sposób odrêbnego rozliczenia œrodków Funduszu Wyborczego partii politycznej.
3. Do sprawozdania za³¹cza siê opiniê i raport bieg³ego rewidenta w zakresie
wp³ywów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Bieg³ego rewidenta
wybiera Pañstwowa Komisja Wyborcza, a koszty sporz¹dzenia opinii i raportu pokrywane s¹ przez Krajowe Biuro Wyborcze.
3a. Sprawozdanie sk³ada siê na piœmie oraz na informatycznym noœniku danych, którego rodzaj i format oprogramowania okreœla minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 2.
4. Pañstwowa Komisja Wyborcza og³asza sprawozdanie wraz z opini¹ i raportem, o których mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospo-
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litej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia go Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Art. 38a
1. Pañstwowa Komisja Wyborcza w terminie 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia
sprawozdania:
1. przyjmuje sprawozdanie bez zastrze¿eñ,
2. przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybieñ,
3. odrzuca sprawozdanie.
Przepisy art. 34a ust. 2-6 stosuje siê odpowiednio.
2. Odrzucenie sprawozdania nastêpuje w przypadku:
1. prowadzenia przez partiê polityczn¹ dzia³alnoœci gospodarczej,
2. pozyskiwania œrodków finansowych ze zbiórek publicznych,
3. gromadzenia œrodków finansowych poza rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 8,
4. przyjmowania œrodków finansowych od osób fizycznych, o których
mowa w art. 25 ust. 2, lub pozyskiwania œrodków z innych Ÿróde³ niedozwolonych,
5. gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pominiêciem Funduszu Wyborczego,
6. gromadzenia œrodków finansowych Funduszu Wyborczego poza oddzielnym rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisu art. 36 ust. 3.
Art. 38b
W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ partia polityczna ma prawo, w terminie 7 dni od dnia dorêczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieœæ do S¹du Najwy¿szego skargê na
postanowienie Pañstwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia
sprawozdania. Przepisy art. 34b ust. 2-4 stosuje siê odpowiednio.
Art. 38c
1. W przypadku niez³o¿enia przez partiê polityczn¹ sprawozdania w terminie
okreœlonym w art. 38 ust. 1 Pañstwowa Komisja Wyborcza wystêpuje do
S¹du z wnioskiem o wykreœlenie wpisu tej partii z ewidencji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, S¹d po przeprowadzeniu rozprawy
wydaje postanowienie o wykreœleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.
Art. 38d
W przypadku odrzucenia przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ sprawozdania lub – w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania –
w przypadku oddalenia skargi przez S¹d Najwy¿szy partia polityczna traci
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prawo do otrzymania subwencji w nastêpnych 3 latach, w których uprawniona
jest do jej otrzymywania. Termin ten liczy siê od pocz¹tku kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale w którym nast¹pi³o odrzucenie sprawozdania, a w razie
z³o¿enia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania termin ten liczy
siê od pocz¹tku kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale, w którym nast¹pi³o oddalenie skargi przez S¹d Najwy¿szy.
Art. 39 – skreœlony

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Art. 39a
Korzyœci maj¹tkowe przekazane partii politycznej lub Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25, art. 36 ust. 1 i 3
lub art. 36a podlegaj¹ przepadkowi na rzecz Skarbu Pañstwa.
Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyœci maj¹tkowych przekazanych partii politycznej lub Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej
ustawy, których partia nie przyjê³a lub zwróci³a darczyñcy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania darowizny.
Je¿eli korzyœæ maj¹tkowa zosta³a przyjêta, zu¿yta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartoœæ. Przyjêcie korzyœci maj¹tkowej z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza Pañstwowa Komisja Wyborcza w postanowieniu w sprawie sprawozdania o Ÿród³ach pozyskania œrodków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz
o wydatkach poniesionych ze œrodków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym.
Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ postanowienia, o którym mowa w ust. 3, mo¿e dobrowolnie dokonaæ wp³aty korzyœci maj¹tkowej uzyskanej w sposób sprzeczny
z prawem na konto urzêdu skarbowego, w³aœciwego dla jej siedziby. Dowód przekazania œrodków na rzecz Skarbu Pañstwa partia polityczna
przedstawia Pañstwowej Komisji Wyborczej.
W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyœci maj¹tkowej na
rzecz Skarbu Pañstwa, w terminie okreœlonym w ust. 4, minister w³aœciwy
do spraw finansów publicznych, na wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej, wystêpuje do S¹du Okrêgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyœci maj¹tkowej.
Do postêpowania w sprawie przepadku korzyœci maj¹tkowej stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym.
W postêpowaniu s¹dowym w sprawach przepadku korzyœci maj¹tkowych
oraz w postêpowaniu egzekucyjnym dotycz¹cym tych spraw, Skarb Pañstwa reprezentuje organ skarbowy, w³aœciwy miejscowo dla siedziby partii
politycznej.

069_088
10 grudnia 2008 09:50:22

Aneksy

85

Art. 40
Do opodatkowania partii politycznych stosuje siê przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 41
Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowej Komisji Wyborczej, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady
prowadzenia rachunkowoœci przez partiê polityczn¹, a w szczególnoœci dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków, rozrachunków i sk³adników
maj¹tkowych oraz sporz¹dzania sprawozdañ finansowych – w tym ewidencji
i rozliczania otrzymanych œrodków publicznych.
Rozdzia³ 5
POSTÊPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA
SPRZECZNOŒCI Z KONSTYTUCJ¥ CELÓW
LUB DZIA£ALNOŒCI PARTII POLITYCZNYCH
Art. 42
Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie sprzecznoœci z Konstytucj¹ celów
lub dzia³alnoœci partii politycznych nale¿y do w³aœciwoœci Trybuna³u Konstytucyjnego.
Art. 43
Tryb postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym w sprawach, o których mowa w art. 42, okreœla ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale
Konstytucyjnym.
Art. 44
1. Je¿eli Trybuna³ Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzecznoœci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznej, S¹d wydaje niezw³ocznie
postanowienie o wykreœleniu wpisu partii z ewidencji.
2. Postanowienie S¹du, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskar¿eniu.
Rozdzia³ 6
LIKWIDACJA PARTII POLITYCZNEJ
Art. 45
Partia polityczna podlega likwidacji wskutek:
1. rozwi¹zania moc¹ uchwa³y uprawnionego statutowego organu partii,
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2. postanowienia S¹du o wykreœleniu wpisu partii z ewidencji z przyczyn,
o których mowa w art. 20, 21, 39 i 44.
Art. 46
1. W razie rozwi¹zania siê partii politycznej na podstawie w³asnej uchwa³y
w³aœciwy organ partii niezw³ocznie przesy³a S¹dowi uchwa³ê o samorozwi¹zaniu partii oraz o wyznaczeniu jej likwidatora.
2. Je¿eli partia polityczna nie ustanowi, zgodnie z ust. 1, likwidatora, S¹d wyznacza likwidatora tej partii.
3. S¹d, po zakoñczeniu likwidacji, wydaje postanowienie o wykreœleniu wpisu partii politycznej z ewidencji. Postanowienie S¹du nie podlega zaskar¿eniu.
Art. 47
S¹d po uprawomocnieniu siê postanowienia, o którym mowa w art. 45
pkt 2, zarz¹dza likwidacjê partii politycznej i wyznacza likwidatora tej partii.
Art. 48
Koszt likwidacji pokrywa siê z maj¹tku likwidowanej partii politycznej.
Je¿eli maj¹tek partii wystarcza jedynie na pokrycie czêœci kosztów jej likwidacji, pozosta³¹ czêœæ tych kosztów pokrywa Skarb Pañstwa.
Art. 49
W sprawach likwidacji partii politycznej, nie uregulowanych w ustawie,
stosuje siê odpowiednio przepisy rozdzia³u 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
Rozdzia³ 6a
PRZEPISY KARNE
Art. 49a
Kto dokonuje zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art.
24 ust. 6,
podlega grzywnie.
Art. 49b
Kto:
1. w imieniu partii politycznej u¿ycza posiadane przez ni¹ nieruchomoœci lub
lokale z innym przeznaczeniem ni¿ na biura poselskie, senatorskie lub biura radnych gminy, powiatu albo województwa,
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2. narusza zasady okreœlone w art. 24 ust. 8 dotycz¹ce sposobu gromadzenia
œrodków finansowych partii politycznej,
podlega karze grzywny.
Art. 49c
Kto:
1. przeznacza maj¹tek partii politycznej na cele inne ni¿ okreœlone w art. 24
ust. 2,
2. w imieniu partii politycznej prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z naruszeniem przepisu art. 24 ust. 3,
3. przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej
œrodki finansowe lub wartoœci niepieniê¿ne z naruszeniem przepisów
art. 25,
podlega grzywnie od 1000 do 100 000 z³otych.
Art. 49d
Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowi¹zku sporz¹dzenia i z³o¿enia informacji, o której mowa w art. 34 ust. 1, albo podaje w niej nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
lat 2.
Art. 49e
Kto przeznacza œrodki finansowe zgromadzone na Funduszu Wyborczym
na cele inne ni¿ okreœlone w art. 35 ust. 1,
podlega grzywnie od 1000 do 100 000 z³otych.
Art. 49f
Kto:
1. wydatkuje œrodki partii politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych bez poœrednictwa Funduszu Wyborczego,
2. nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowi¹zku sporz¹dzenia
i z³o¿enia sprawozdania, o którym mowa w art. 38, albo podaje w nim nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
lat 2.
Art. 49g
Kto:
1. narusza zasady okreœlone w art. 36 ust. 3 dotycz¹ce sposobu gromadzenia
œrodków finansowych Funduszu Wyborczego,
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2. dokonuje wp³at na Fundusz Wyborczy w wysokoœci przekraczaj¹cej limity
okreœlone w art. 36a ust. 1 lub 2,
3. nie wprowadza zastrze¿enia do umowy rachunku bankowego zawartej
przez niego w imieniu Funduszu Wyborczego, ¿e wp³aty na rzecz Funduszu Wyborczego mog¹ byæ dokonywane tylko w sposób okreœlony w art.
36a ust. 3,
podlega karze grzywny.
Art. 49h
Do postêpowania w sprawach, o których mowa w art. 49b oraz art. 49g,
stosuje siê przepisy o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 50–59 – pominiête
Rozdzia³ 7
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWI¥ZUJ¥CYCH
Art. 60–61 – pominiête
Rozdzia³ 8
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE
Art. 62
W sprawach o wpis do ewidencji partii politycznych rozpoczêtych przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Art. 63
Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz.U.
Nr 54, poz. 312).
Art. 64
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia,
z wyj¹tkiem przepisu art. 58, który wchodzi w ¿ycie po up³ywie 4 miesiêcy od
dnia og³oszenia.
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q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Piotr Maciej Kaczyñski
(red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, S³owaków
wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Jacek Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa 2004
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Œwiadomoœæ ekonomiczna spo³eczeñstwa
i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Reforma oœwiaty. Podstawa programowa i warunki kszta³cenia, Warszawa 2004
q Marek Rymsza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa 2004
q Eleonora Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE:
dwa ró¿ne podejœcia, Warszawa 2004
q András Sajó, Freedom of Expression (angielska i rosyjska wersja jêzykowa),
Warszawa 2004
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Neighbourhood across a Divide?, Warszawa
2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójnoœci
Unii Europejskiej, Warszawa 2004
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q El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne:

porównanie œrodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004
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q Marek Zubik (red.), Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003
q Mariusz Jan Rad³o, Wyzwanie konkurencyjnoœci. Strategia Lizboñska
w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Beata £aciak (red.), Dziecko we wspó³czesnej kulturze medialnej, Warszawa 2003
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska, Spo³ecznoœci lokalne
wobec problemu bezrobocia m³odzie¿y, Warszawa 2003
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003
q Tomasz Grzegorz Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekœcie integracji europejskiej, Warszawa 2003
q Urszula Kurczewska, Ma³gorzata Molêda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Janusz Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Spo³eczne i zdrowotne skutki
starzenia siê spo³eczeñstwa, Warszawa 2002
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Warszawa 2002
q Henryk Domañski, Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych,
Warszawa 2002
q Adam Zieliñski, Marek Zubik (red.), Przysz³oœæ polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2002
q Krystyna Iglicka (red.), Migracje powrotne Polaków – powroty sukcesu czy
rozczarowania?, Warszawa 2002
q Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Ob³êkowska, Style ¿ycia m³odzie¿y a narkotyki. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

106

Lista publikacji

q Ma³gorzata Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na prze³omie wieków. Nowy

kontrakt p³ci?, Warszawa 2002
q Jacek Kucharczyk (red.), Europa – Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Marcin Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Warszawa 2002
q Ochrona uchodŸców w Polsce (wspólnie z MSZ i UNHCR), Warszawa 2002
q Jan Barcz (red.), Czy zmieniaæ konstytucjê? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty
przyst¹pienia Polski do UE, Warszawa 2002
q Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Janusz Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej, Warszawa 2001
q W³adys³aw Czapliñski, Anna Wyrozumska, Sêdzia krajowy wobec prawa
miêdzynarodowego, Warszawa 2001
q Ryszard Chruœciak, Wiktor Osiatyñski, Tworzenie konstytucji w Polsce
w latach 1989–1997, Warszawa 2001
q Juliusz Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001
q Barbara G¹ciarz, W³odzimierz Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja
czy szansa?, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Mierniki i wskaŸniki w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Decentralizacja zadañ spo³ecznych pañstwa,
Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska, Andrzej Rosner, Jerzy Wilkin (red.), Przysz³oœæ
wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001
q Krzysztof Konarzewski (red.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oœwiaty, Warszawa 2001
q Antonina Ostrowska, Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2001
q Ewa Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warszawa 2001
q Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyñstwo i polityka spo³eczna, Warszawa 2001
q Jan Widacki, Marek M¹czyñski, Janina Czapska, Local Community, Public
Security. Central and Eastern Countries under Transformation, Warszawa
2001
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa,
Warszawa 2001
q Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001
q Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Warszawa 2001
q Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi „nie”, Warszawa 2000

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

Lista publikacji

107

q Ch³op, rolnik, farmer? Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje

i obawy polskiej wsi, Warszawa 2000
q Janina Czapska, Bezpieczeñstwo lokalne. Spo³eczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000
q Henryk Domañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2000
q Miros³aw Granat (red.), Organizacje pozarz¹dowe w Polsce. Podstawy
prawno-finansowe, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Constitutional Cultures, Warszawa 2000
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej
wp³yw na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i wnioski
dla Polski, Warszawa 2000
q Jacek Klich (red.), Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
w gospodarce, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Cztery reformy – od koncepcji do realizacji, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), The Second Wave of Polish Reforms, Warszawa 2000
q Mark Leonard, Sposób na Europê. Pomiêdzy federalizmem a Europ¹ narodów, Warszawa 2000
q Beata £aciak, Jacek Kurczewski (red.), Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, Warszawa 2000
q Marcin Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie polityczne, Warszawa 2000
Ekspertyzy, raporty z badañ, rekomendacje
q Tomasz G. Grosse, Wyzwania dla nowej polityki spójnoœci, Warszawa 2008
q Piotr Szukalski (red.), To idzie staroœæ. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Ewa K. Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka £ada Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Beata Ociepka, Agnieszka £ada, Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Warszawa
2008
q Grzegorz Makowski (red.), U progu zmian. Piêæ lat ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),
Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007
q Jacek Kucharczyk, Piotr KaŸmierkiewicz, Learning from experience of
West European think thanks: a study in think tank management, Warszawa
2007

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

108

Lista publikacji

q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu

funduszy unijnych, Warszawa 2007
q Piotr KaŸmierkiewicz, The Polish Experience in Controlling Illegal Migration. Lessons for EU Candidates and Neighbours, Warszawa 2007
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Emigrowaæ i wracaæ. Migracje zarobkowe
Polaków a polityka pañstwa, Warszawa 2007
q Jennifer Elrick, Justyna Frelak, Pawe³ Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków
na Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im
Osten, Warszawa 2006
q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Les Polonais et les Français. Leur image reciproque
apres l’adhesion a UE, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu
Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
q Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Piotr Maciej Kaczyñski, Assisting Negotiated
Transition to Democracy. Lessons from Poland 1980–1999, Warszawa
2006
q Konstytucja RP a cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, Warszawa
2006
q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko (red.), Polen und Deutsche Gegenseitige Wahrnehmungen nach der Osterweiterung der Europäischen Union,
Warszawa 2006
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),
Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, Warszawa 2006
q Ewa Bartnik, Krzysztof Konarzewski, Alina Kowalczykowa, Zbigniew
Marciniak, Tomasz Merta, Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego.
Projekt, Warszawa 2005
q Od pola do sto³u. Europejskie doœwiadczenia we wdra¿aniu unijnych wymogów weterynaryjnych i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, Warszawa 2005
q Barbara Fedyszak-Radziejowska, Proces demarginalizacji polskiej wsi,
Warszawa 2005
q Joanna Korczyñska, wspó³praca Maciej Duszczyk, Zapotrzebowanie na
pracê cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Analiza mo¿liwoœci wprowadzenia regionalnego systemu zarz¹dzania funduszami regionalnymi UE w Polsce w latach 2007–2013, Warszawa 2005
q Anna Wi³komirska, Ocena kszta³cenia nauczycieli w Polsce, Warszawa 2005
q Roman Dolata, Barbara Murawska, El¿bieta Putkiewicz, Wsparcie rozwoju
zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005
q Andrzej Olechowski, Polska agenda w Europie, Warszawa 2005

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

Lista publikacji

109

q Polska polityka europejska: cele i mo¿liwoœci, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Kai-Olaf Lang, Wspólne zadanie. Polska, Niemcy

i Ukraina w przeobra¿aj¹cej siê Europie. Gemeinsame Aufgabe. Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelen Europa, Warszawa 2004
q Polska scena polityczna w 2004 r. kontynuacja czy zmiana?, Warszawa 2004
q Mateusz Fa³kowski (red.), Pierwsze kroki w Unii. Polityka Polski w prasie
europejskiej, Warszawa 2004
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Absencja chorobowa w Polsce, Warszawa 2004
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Securing America and Europe, Warszawa 2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Poland and the New EU Cohesion Policy,
Warszawa 2004
q Ma³gorzata ¯ytko (red.), Ma³e dziecko w systemie opieki spo³ecznej i edukacji, Warszawa 2004
q Roman Dolata, El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Reforma egzaminu maturalnego – oceny i rekomendacje, Warszawa 2004
q Marek Rymsza (red.), Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczn¹, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Kszta³cenie i wychowanie w szko³ach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa 2004
q Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Piotr Sula, Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2004
q Mariola Rac³aw-Markowska, S³awomir Legat (red.), Opieka zastêpcza nad
dzieckiem, Warszawa 2004
q Barbara Murawska, Segregacje na progu szko³y podstawowej, Warszawa
2004
q Krystyna Kamiñska, Samorz¹dy lokalne wobec obowi¹zku wdra¿ania edukacyjnego szeœciolatków, Warszawa 2004
q Artur Nowak-Far, Arkadiusz Michoñski, Krajowa administracja w unijnym
procesie podejmowania decyzji, Warszawa 2004
q Jan Barcz (red.), Ustrojowe aspekty cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa 2004
q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), Postêpowanie z wiêŸniami
w latach 1989–2002, Warszawa 2003
q Krzysztof Pankowski, Parlament Europejski (polska i angielska wersja
jêzykowa), Warszawa 2003
q Jan Barcz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far, Ocena traktatu konstytucyjnego:
wyzwania dla Polski, Warszawa 2003
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Turning Threats into Opportunities, Warszawa 2003

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

110

Lista publikacji

q Tomasz Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania ma³ych

dzieci a problem nierównoœci i szans edukacyjnych, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka, Piotr KaŸmierkiewicz, Monika Mazur-Rafa³, Zarz¹dzanie migracj¹. Przypadek i doœwiadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw
Komisji Europejskiej (publikacja wydana wspólnie z Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych), Warszawa 2003
q Miros³aw Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny w Saksonii. Wnioski
dla Polski, Warszawa 2003
q Przed referendum europejskim – absencja, sprzeciw, poparcie, Warszawa
2003
q Zbigniew Dr¹g, Krzysztof Gorlach, Zygmunt Serêga, M³ode pokolenie
wsi III RP. Aspiracje w przeddzieñ integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2003
q Tomasz Schimanek, Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej
dla Polski, Warszawa 2003
q Marta Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – zagro¿enia
i szanse, Warszawa 2003
q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.
Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE, Warszawa 2003
q Marzenna Guz-Vetter, Szanse i zagro¿enia polsko-niemieckiego pogranicza w perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa
2003
q Hanna Bojar, Joanna Kurczewska, Konsekwencje wprowadzenia uk³adu
z Schengen – wyniki badañ spo³ecznoœci pogranicza wschodniego, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Mieszkañcy wsi o integracji europejskiej:
opinie, wiedza, poinformowanie, Warszawa 2002
q Mariusz Jan Rad³o, Strategia Lizboñska Unii Europejskiej. Konkluzje dla
Polski, Warszawa 2002
q Beata Roguska, Micha³ Strzeszewski, Zainteresowanie spo³eczne, wiedza
i poinformowanie o integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2002
q El¿bieta Tarkowska, Katarzyna Korzeniewska, M³odzie¿ z dawnych
PGR-ów, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po
wyborach parlamentarnych 2001, Warszawa 2002
q Micha³ Warchala (red.), Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Irena Boruta, Strategie zatrudnienia organizacji miêdzynarodowych: UE,
MOP, OECD, Warszawa 2002
q Xymena Doliñska, Mateusz Fa³kowski, Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

Lista publikacji

111

q Marzenna Guz-Vetter, Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Œl¹ska. Ocena

przygotowania administracji, Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja
z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Joanna Konieczna, Polska–Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001
q El¿bieta Putkiewicz, Marta Zahorska, Spo³eczne nierównoœci edukacyjne.
Studium szeœciu gmin, Warszawa 2001
q Beata Roguska, Jacek Kucharczyk, Wybory parlamentarne 2001 a integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Miros³aw Stec (red.), Reforma administracji publicznej 1999 – dokonania
i dylematy, Warszawa 2001
q Micha³ Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marek Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2001
q Wspólna Europa. G³os polskich pozarz¹dowych oœrodków analitycznych,
Warszawa 2001
q Xymena Doliñska, Micha³ Warchala (red.), Obraz Polski w prasie krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej (raporty kwartalne), Warszawa 2000
q Maciej Duszczyk, Dorota Poprzêcki, Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców, Warszawa 2000
q Janusz Grzelak, Dominika Maison, Gra¿yna W¹sowicz-Kiry³o, Kultura
negocjacyjna Polaków w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2000
q Dariusz Ryszard Kijowski (red.), Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyjne, Warszawa 2000
q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorska, Polska – Hiszpania, Polska – Szwecja. Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000
q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samoœci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za
wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja
nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku,
Warszawa 2000

103_112
10 grudnia 2008 09:52:04

Lista publikacji

112

q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publi-

cznej, Warszawa 2000

„Trzeci Sektor”
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
q „Trzeci Sektor” nr 14 – jesieñ 2008. Media a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 13 – lato 2008. Politycznie i obywatelsko. Polityka a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 11 – jesieñ/zima 2007. Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce
q „Trzeci Sektor” nr 10 – lato 2007. Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych.
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q „Trzeci Sektor” nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarz¹dowych
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