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S³owo ws têp ne

W 2001 roku wpro wa dzo no nie zwy kle istotn¹ dla fun kcjo no wa nia pol -
skie go sy ste mu par ty j ne go i ca³ego ¿y cia pub li cz ne go za sa dê fi nan so wa nia
pa r tii po li ty cz nych z bu d¿e tu pa ñ stwa. Pu b li cz ne œro d ki prze ka zy wa ne s¹ pa r -
tiom w fo r mie co ro cz nej sub we ncji na cele sta tu to we, wyp³aca nej przez ca³¹
ka den cjê Se j mu. Jej wie l koœæ jest za le ¿ na (na pod sta wie al go ry t mu) od wy ni -
ku, jaki po szcze gó l ne pa r tie uzy ska³y w wy bo rach par la men tar nych. Sub-
we ncje bu d¿e to we sta³y siê obe c nie g³ów nym Ÿród³em do cho dów naj wiêk szych 
pa r tii po li ty cz nych, pod czas gdy inne do zwo lo ne Ÿród³a – np. sk³adki cz³on kow -
skie – sta no wi¹ je dy nie nie wie l ki ich pro cent.

Prze jê cie ciê ¿a ru fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych przez bu d¿et pa ñ stwa
mia³o w za mie rze niu prze ciw dzia³aæ pa to lo giom w pro ce du rze po zy ski wa nia
œro d ków fi nan so wych z in nych Ÿró de³. Obci¹¿e nie bu d¿e tu z tytu³u wyp³aca -
nych sub we ncji jest jed nak zna cz ne – w 2008 roku wy nie sie 107 mln z³ –
a wraz z za pe w nie niem sta³ego przyp³ywu œro d ków pu b li cz nych naj wiê k szym 
pa r tiom po li ty cz nym, nie zo sta³y stwo rzo ne me cha ni z my za pe w niaj¹ce trans -
pa ren t noœæ wyda t ko wa nia otrzy ma nych przez pa r tie fun du szy. Poza ujê ty mi
w bar dzo ogó l ne ka te go rie for mu la rza mi in fo r ma cji, do star cza ny mi co ro cz nie
przez pa r tie do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej  (PKW) i pub liko wa ny mi
w „Mo ni to rze Pol skim”, prze ciê t ny oby wa tel w za sa dzie nie ma do stê pu do
wy cze r puj¹cych i rze te l nych ma te ria³ów do tycz¹cych wy ko rzy sta nia przez
pa r tie po li ty cz ne œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji bu d¿e tu pa ñ stwa.  Je dy -
nym po wszech nie do stê p nym Ÿród³em in fo r ma cji o pra kty kach w wy da wa niu
œro d ków przez pa r tie s¹ pu b li ka cje pra so we. Czê sto cha ra kte ry zuj¹ siê one
jed nak bar dzo zró¿ ni co wa nym po zio mem mery to ry cz nym.

Ogra ni czo na jest kon tro la pa ñ stwo wa – upra w nie nia Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej w tym za kre sie s¹ bo wiem nie wie l kie – na wet w po rów na niu z fi -
nan so wa niem ka m pa nii wy bo r czych. Inne or ga ny nie czuj¹ siê na to miast
kom pe ten t ne do po dej mo wa nia kom p le kso wych dzia³añ kon tro l nych.

In sty tut Spraw Pu b li cz nych od lat za j mu je siê kwe sti¹ fi nan so wa nia po li ty -
ki w Pol sce, pro wadz¹c pro je kty ba da w cze oraz or ga ni zuj¹c li cz ne kon fe ren -
cje i se mi na ria. Ra port, któ ry prze ka zu je my do r¹k czy te l ni ka, jest pod su mo -
wa niem ba dañ prze pro wa dzo nych przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych w ra -
mach pro je ktu „Trans pa ren t noœæ fi nan sów pa r tii po li ty cz nych”, rea lizo wa ne -
go w 2008 roku. Ce lem pro je ktu by³o zba da nie kwe stii ja w no œci i kon tro li sy -
ste mu sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa dla  pa r tii po li ty cz nych w Pol sce. Sku pio -
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no siê zw³asz cza na zba da niu me cha ni z mów wy da wa nia i roz li cza nia œro d ków 
pu b li cz nych przez pa r tie. W in ten cji au to rów ra port mia³ byæ nie ty l ko teo re-
 ty cz nym opra co wa niem do tycz¹cym mo delu fi nan so wa nia pa r tii z bu d¿e tu
po przez sub we ncje udzie la ne na ich dzia³al noœæ, lecz ta k ¿e przed sta wiæ pra k -
tyczn¹ stro nê jego fun kcjo no wa nia. Na pod sta wie wnio sków z ba dañ opra co -
wa no re ko men dacje.

W ra mach prac ba da w czych pod jê to wie le ró ¿ no rod nych dzia³añ, któ re
mia³y ods³oniæ mo ¿ li wie pe³ny ob raz pro ble ma ty ki ja w no œci i kon tro li sy ste -
mu sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii po li ty cz nych. Do ko na no ana liz
i eks per tyz ist niej¹cego pra wa (Kon sty tu cja RP, Usta wa o pa r tiach po li ty cz -
nych, roz porz¹dze nia). Zba da no me cha nizm spra wozda w czo œci, w tym prze -
ana lizo wa no: in fo r ma cje fi nan so we o otrzy ma nej sub we ncji i po nie sio nych
z su b wen cji wy da t kach za 2006 i 2007 rok sk³ada ne przez pa r tie Pa ñ stwo wej
Ko mi sji Wy bo r czej, za³¹czo ne do nich do ku men ty (m.in. hi sto rie kont ban ko -
wych), a ta k ¿e uchwa³y PKW w spra wie przy jê cia lub od rzu ce nia in fo r ma cji.
Jako ma te ria³ po rów na w czy zo sta³y wy ko rzy sta ne po do b ne do ku men ty z lat
ubieg³ych.

Prze pro wa dzo nych zo sta³o tak¿e ki l ka na œcie pog³êbio nych wy wia dów
z prze dsta wicie la mi pa r tii po li ty cz nych, upra w nio nych do uzy ski wa nia sub -
we ncji w 2006 i 2007 roku, or ga ni za cji spo³ecz nych, z bieg³ymi re wi den ta mi,
pra cow ni ka mi Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, a ta k ¿e eks per ta mi z dzie dzi -
ny fi nan so wa nia po li ty ki (pra wni ka mi, poli to lo ga mi). Od po wie dzi na wa ¿ ne
py ta nia uzy ska no rów nie¿ w wy ni ku ko re spon den cji z or ga na mi pa ñ stwa –
Naj wy¿sz¹ Izb¹ Kon tro li, Urzê dem Za mó wieñ Pu b li cz nych oraz Cen tra l nym
Biu rem Anty koru pcy j nym.

Ma te ria³em uzu pe³niaj¹cym by³y do nie sie nia me dia l ne do tycz¹ce pro ble -
ma ty ki wy ko rzy sta nia fun du szy po chodz¹cych z sub we ncji. 

Ra port „Sub we ncje z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii po li ty cz nych. Ja w noœæ
i kon tro la” sk³ada siê z sze œciu roz dzia³ów. W roz dzia le pie r wszym Ale ksan -
dra Ja c ko wska oma wia pod sta wo we ure gu lo wa nia usta wo we do tycz¹ce otrzy -
my wa nych przez pa r tie sub we ncji bu d¿e to wych oraz pre zen tu je kwo ty, ja kie
w ko le j nych la tach tra fia³y do po szcze gó l nych ugru po wañ. Roz dzia³ dru gi,
au to r stwa pro fe so ra Mar ka Chma ja, jest po œwiê co ny roz wa ¿a niom na te mat
sta tu su œro d ków, ja kie otrzy muj¹ pa r tie po li ty cz ne z bu d¿e tu pa ñ stwa z tytu³u
sub we ncji. Au tor do wo dzi w nim, ¿e œro d ki po chodz¹ce z sub we ncji s¹ œro d -
ka mi pub li cz ny mi, pod da je ta k ¿e ana li zie kon sty tu cyjn¹ za sa dê ja w no œci.
W roz dzia le trze cim pro fe sor Chmaj oma wia rolê po szcze gó l nych in sty tu cji
pa ñ stwo wych w spra wo wa niu nad zo ru nad par ty j ny mi fi nan sa mi. Roz dzia³
czwa r ty, au to r stwa Ale ksan dry Ja c ko wskiej i Ja ros³awa Zbie ran ka, zo sta³ po -
œwiê co ny kon tro li spo³ecz nej. Au to rzy oma wiaj¹ mo ¿ li wo œci do ta r cia do in for -
ma cji na te mat pa r ty j nych fi nan sów, a ta k ¿e przygl¹daj¹ siê akty w no œci me -
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diów i or ga ni za cji po zarz¹do wych w ich moni to ro wa niu. W roz dzia le pi¹tym
Ja ros³aw Zbie ra nek pre zen tu je wy ni ki ba dañ, któ re sta no wi³y pró bê za j rze nia
„za ku r ty nê” dzia³al no œci pol skich pa r tii po li ty cz nych. Zba da ne zo sta³y me -
cha ni z my zarz¹dza nia œro d ka mi fi nan so wy mi, ja kie s¹ prze ka zy wa ne z tytu³u
sub we ncji bu d¿e to wej pol skim pa r tiom po li ty cz nym, oraz kwe stie kon tro li
wyda t ko wa nia tych œro d ków. Roz ró ¿ nio no przy tym za gad nie nia wchodz¹ce
z za kres spra wozda w czo œci (przy goto wy wa nie in fo r ma cji), kon tro li do ko ny -
wa nej przez or ga ny pa ñ stwa (re la cje pa r tii po li ty cz nych z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ 
Wy borcz¹ i bieg³ymi re wi den ta mi) oraz kon tro li spo³ecz nej. W roz dzia le szó -
stym zo sta³y za wa r te  re ko men da cje po¿¹da nych zmian legi sla cy j nych i insty -
tucjo na l nych, zmie rzaj¹cych w kie run ku zwiê ksza nia ja w no œci w sy ste mie fi -
nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych.

Je ste œmy prze ko na ni, ¿e wpro wa dze nie na szych pro po zy cji zmie rzaj¹cych
do zwiê ksze nia ja w no œci sy ste mu fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych z bu d¿e tu
pa ñ stwa wp³ynie na ja koœæ ¿y cia pub li cz ne go. Dys po nuj¹c rze teln¹ i ko m p lek -
sow¹ wiedz¹, wy bo r cy bêd¹ mie li szan sê po dej mo waæ bar dziej œwia do me de -
cy zje, zy skaj¹ bo wiem wiêksz¹ œwia do moœæ, ¿e od daj¹c g³os w wy bo rach po -
dej muj¹ jed no cze œ nie de cy zjê o prze ka za niu œro d ków pu b li cz nych wy bra nej
pa r tii po li ty cz nej. To mo¿e wzmo c niæ wolê od da nia g³osu – oby wa te le po -
czuj¹ siê nie ty l ko kre a to ra mi pol skiej sce ny po li ty cz nej, lecz ta k ¿e dys po nen -
ta mi œro d ków pu b li cz nych.

Ra port po wsta³ dziê ki pra cy i po mo cy wie lu osób. Szcze gó l nie pra gnê po -
dziê ko waæ au to rom roz dzia³ów – pro fe so ro wi Mar ko wi Chma jo wi i Ale ksan -
drze Ja c ko wskiej, któ ra jed no cze œ nie ko or dy no wa³a pra ce ba da w cze w ra -
mach pro je ktu. Za cen ne uwa gi i ¿y cz li woœæ pra gnê z³o¿yæ ser de cz ne po dziê -
ko wa nia dy re kto ro wi Ze spo³u Kon tro li Fi nan so wa nia Pa r tii Po li ty cz nych
i Ka m pa nii Wy bo r czych Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go, panu Krzy szto fo wi
Lo ren t zo wi, oraz pra co w ni kom Ze spo³u. Prze pro wa dze nie ba dañ i opub li ko -
wa nie ra po r tu by³o mo ¿ li we dziê ki wspa r ciu fi nan so we mu Unii Eu ro pe j skiej,
w ra mach do ta cji z bud¿etu Programu Œrodki Przejœciowe 2005.

Ja ros³aw Zbie ra nek       
Kie ro w nik Pro gra mu Oby wa tel i Pra wo

In sty tut Spraw Pu b li cz nych   

S³owo ws têp ne 9
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Ale ksan dra Ja c ko wska

I. Sub we ncje bu d¿e to we dla pa r tii po li ty cz nych
– kwo ty i ten den cje

Od cza su wpro wa dze nia zmian w sy ste mie fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz -
nych w 2001 roku œro d ki bu d¿e to we sta³y siê g³ów nym Ÿród³em do cho dów dla 
naj wiê kszych ugru po wañ pol skiej sce ny po li ty cz nej. Pa r tie, któ re w wy bo rach 
par la men tar nych osi¹gnê³y wy ma ga ny próg po pa r cia, przez ca³¹ ka den cjê
otrzy muj¹ sub we ncjê bu d¿e tow¹, prze zna czon¹ na re a li za cjê swo ich ce lów
sta tu to wych. W roz dzia le tym zo stan¹ przed sta wio ne za sa dy, na któ rych sub -
we n cja jest przy dzie la na pa r tiom oraz prze œle dzo ne kwo ty, ja kie w ko le j nych
la tach tra fia³y do po szcze gó l nych ugru po wañ. Nie za le ¿ nie od sub we ncji ist -
nie je sy stem czê œcio wej re fun da cji ko sztów ka m pa nii wy bo r czej w po sta ci do -
ta cji pod mio to wej dla ko mi te tów, któ re w wy bo rach do Se j mu i Se na tu b¹dŸ
do Pa r la men tu Euro pe j skie go zdo by³y cho æ by je den man dat. Jed nak ze wzglê -
du na te ma ty kê raportu kwestia ta zostanie tutaj pominiêta.

Prze pi sy przy znaj¹ce pa r tiom po li ty cz nym sub we ncjê, czy li bez zwrotn¹
po moc bu d¿e tow¹ na re a li za cjê ich ce lów sta tu to wych, zo sta³y wpro wa dzo ne
do Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych z 1997 roku w no we li za cji z 12 kwie t nia
2001 roku. W myœl prze pi sów usta wy (art. 28) pra wo do otrzy my wa nia sub -
we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa na okres ka den cji Se j mu przys³ugu je pa r tiom poli -
 ty cz nym, któ re uzy ska³y przy naj mniej 3% wa ¿ nych g³osów od da nych w ska li
kra ju, oraz ko a li cjom wy bo r czym, któ re mia³y co naj mniej 6-pro cen to we po -
pa r cie. W tym dru gim przy pa d ku pro po rcje, w ja kich pa r tie wchodz¹ce
w sk³ad ko a li cji dziel¹ miê dzy sob¹ uzy skan¹ sub we ncjê, musz¹ zo staæ okre -
œlo ne w ramach umowy koalicyjnej.

Wy so koœæ sub we ncji ob li cza na jest wed³ug wzo ru za wa r te go w usta wie.
Za ka ¿ dy g³os od da ny na li stê da nej pa r tii czy ko a li cji przys³ugu je okre œlo na
kwo ta, któ ra ma le je pro po rcjo nal nie do ³¹cznej li cz by g³osów, roz bi tej na po -
szcze gó l ne prze dzia³y pro cen to we. Ro cz na sub we n cja wyp³aca na jest pa r tiom
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w czte rech ra tach. Pa r tie po win ny gro ma dziæ te œro d ki na oso b nym sub kon cie.
Ponad to usta wa nak³ada obo wi¹zek prze zna cze nia od 5 do 15% kwo ty sub-
we ncji na Fun dusz Eks per cki – wyod rê b nio ne sub kon to, z któ re go maj¹ byæ
fi nan so wa ne eks per ty zy oraz dzia³al noœæ wydawniczo-edukacyjna partii.

Ka ¿ da pa r tia po bie raj¹ca sub we ncjê, oprócz spra wo z dañ fi nan so wych za
dany rok ka len da rzo wy i za³¹czo nych do nie go wyci¹gów z wszy stkich kont
ban ko wych, musi do sta r czaæ Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej (PKW) in fo r -
ma cjê fi nan sow¹ o otrzy ma nej sub we ncji i po nie sio nych z niej wy da t kach.
PKW pod da je wszy stkie te do ku men ty ba da niu, któ re go re zu l tat przes¹dza,
czy dana pa r tia bê dzie na dal otrzy my waæ œro d ki bu d¿e to we. Co do za sa dy
sub we n cja przys³ugu je ugru po wa niom przez ca³y okres trwa nia ka den cji Se j -
mu, jed nak w okre œlo nych przy pa d kach mog¹ one to pra wo utra ciæ. Je œli Pa ñ -
stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza od rzu ci spra wo z da nie fi nan so we pa r tii, tra ci ona
pra wo do sub we ncji na naj bli ¿ sze trzy lata, w któ rych by³a upra w nio na do jej
otrzy my wa nia, zaœ w ra zie niez³o¿e nia przez pa r tiê lub od rzu ce nia przez PKW
in fo r ma cji fi nan so wej – na naj bli ¿ szy rok. W obu przy pa d kach na de cy zjê
PKW partia mo¿e wnieœæ skargê do S¹du Najwy¿szego.

Zmia ny w Usta wie o pa r tiach po li ty cz nych, wpro wa dzaj¹ce fi nan so wa nie
pa r tii z bu d¿e tu pa ñ stwa, uchwa lo no w kwie t niu 2001 roku. We wrze œ niu tego
sa mego roku odby³y siê wy bo ry par la men tar ne, po któ rych, pocz¹wszy od stycz -
nia 2002 roku, wy bra ne pa r tie po raz pie r wszy za czê³y otrzy my waæ fi nan so -
wa nie bu d¿e to we wed³ug no wych re gu la cji. Pra wo do sub we ncji uzy ska³y
wte dy: So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej (SLD), Sa mo ob ro na RP, Pra wo i Spra-
wie d li woœæ (PiS), Pol skie Stron ni c two Lu do we (PSL), Liga Pol skich Ro dzin
(LPR), Unia Pra cy (UP), Krajo wa Pa r tia Eme ry tów i Ren ci stów (KPE iR), Pa r -
tia Ludowo -Demo kraty cz na (PLD), Stron ni c two Demo kra ty cz ne (SD) oraz
Unia Wol no œci (UW). Kwo ty sub we ncji otrzy ma ne wów czas przez pa r tie by³y 
jed nak inne ni¿ to wy ni ka³o z Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych. W grud niu
2001 roku uchwa lo no bo wiem prze pi sy, w myœl któ rych – z po wo du kry zy su
fi nan sów pu b li cz nych w la tach 2002 i 2003 – kwo ta sub we ncji zo sta³a ob ni ¿o -
na1. Naj wy¿sz¹ sub we ncjê uzy ska³ wów czas SLD (11,2 mln z³), któ ry wraz
z koa li cjan ta mi wy gra³ wy bo ry ogromn¹ prze wag¹. PiS uzy ska³ 7,5 mln z³
sub we ncji, LPR – 5,8 mln, Sa mo ob ro na – 5,3 mln, UW – 3,2 mln, a PSL –
1,2 mln z³. Po zo sta³e pa r tie (KPE iR, PLD i SD) otrzy ma³y z bu d¿e tu kwo ty
kilku setty siê cz ne.

W roku 2003 pa r tie po no w nie otrzy ma³y ob ni ¿o ne sub we ncje. Kwo ty uzys -
ka ne przez SLD, PiS, LPR i UW nie ró ¿ ni³y siê od ubieg³oro cz nych, zaœ Sa mo -
ob ro na, KPE iR i PLD do sta³y kwo ty nie co wy ¿sze. Pra wo do sub we ncji na

12 Ale ksan dra Ja c ko wska

     Ta be la 1

1 S. Ge be t h ner, Fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych i par la men tar nej ka m pa nii wy bo r czej
w Pol sce po zmia nach z 2001 r., [w:] M. Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, In sty tut
Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2002, s. 143.
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Sub we ncje bu d¿e to we dla pa r tii po li ty cz nych – kwo ty i ten den cje 13
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trzy lata (a wiêc ju¿ do ko ñ ca ka den cji Se j mu) utra ci³y na to miast PSL, UP oraz 
SD, na sku tek od rzu ce nia przez PKW ich spra wo z dañ fi nan so wych za 2002 rok.

Pocz¹wszy od 2004 roku kwo tê sub we ncji  wy li cza no ju¿ wed³ug no r ma l -
nych wy so ko œci, okre œlo nych w Usta wie o pa r tiach po li ty cz nych. I tak SLD
otrzy ma³ z bu d¿e tu pa ñ stwa pra wie 22 mln z³, Sa mo ob ro na – 11,5 mln, PiS –
11,2 mln, LPR – 8,6 mln, UW – 4 mln, a KPE iR – pra wie 2 mln z³. Pa r tia
Ludowo -Demo kraty cz na otrzy ma³a wte dy trzy raty sub we ncji (w kwo cie pra -
wie 423 tys. z³). Osta t niej raty pa r tia ju¿ nie do sta³a, gdy¿ utra ci³a pra wo do
sub we ncji z po wo du od rzu ce nia przez PKW jej spra wo z da nia finansowego.

W 2005 roku kwo ty sub we ncji po zo sta³y bez zmian. W tym sa mym roku
odby³y siê wy bo ry par la men tar ne, któ re do pro wa dzi³y do no we go roz da nia.

Zwy ciê stwo wy bo r cze w 2006 roku za pe w ni³o PiS ponad 24 mln z³ sub-
we n cji. Nie wie le mniej, bo 22,6 mln, do sta³a Pla t fo r ma Oby wa te l ska. W po -
prze dniej ka den cji PO nie przys³ugi wa³o fi nan so wa nie bu d¿e to we, po nie wa¿
sta r tuj¹c w wy bo rach w 2001 roku nie mia³a je sz cze sta tu su pa r tii po li ty cz nej.
SLD uzy ska³ 12,7 mln z³, Sa mo ob ro na – 12,8 mln, LPR – 9,5 mln, PSL –
8,4 mln, a SDPL – pra wie 5 mln z³.

W roku 2007 pa r tie otrzy ma³yby ta kie same kwo ty, gdy by nie przed ter mi -
no we wy bo ry w paŸ dzie r ni ku. Zgod nie z ar ty ku³em 32 Usta wy o pa r tiach po li -
ty cz nych w przy pa d ku skró co nej ka den cji sub we n cja p³ynie do upra w nio nych 
pa r tii ty l ko do ko ñ ca kwa r ta³u, w któ rym ka den cja Se j mu siê za ko ñ czy³a.
Wcze œ niej, w sie r p niu 2007 roku nad SLD i PiS za wis³a gro Ÿ ba utra ty sub we n -
cji, gdy PKW od rzu ci³a spra wo z da nia fi nan so we obu pa r tii za 2006 rok. Zda -
niem czê œci ko men ta to rów w³aœ nie to mia³o spra wiæ, ¿e PiS za czê³o d¹¿yæ do
przy spie szo nych wy bo rów2. (Osta te cz nie, w paŸ dzie r ni ku 2007 roku, S¹d
Naj wy ¿ szy uzna³, ¿e PKW nies³usz nie od rzu ci³a spra wo z da nie PiS, pod trzy -
ma³ na to miast de cy zjê PKW w od nie sie niu do SLD).

Po paŸ dzier ni ko wych wy bo rach 2007 roku, ze wzglê du na uzy ska ne  zbyt
ni skie po pa r cie, w gro nie pa r tii upra w nio nych do otrzy ma nia sub we ncji – po
raz pie r wszy – nie zna laz³y siê Sa mo ob ro na i LPR. Pra wo do sub we ncji zy -
ska³y za to PD i UP jako cz³on ko wie ko a li cji LiD. Naj wy ¿sza, pra wie 38-mi -
lio no wa kwo ta ro cz nie przys³ugu je rz¹dz¹cej Pla t fo r mie Oby wa te l skiej.  PiS
do sta je 35,5 mln z³, PSL – 14,2 mln, SLD – 13,5 mln, SDPL – 3,3 mln. Pa r tia
Demo kra ty cz na otrzy mu je 2,3 mln ro cz nie, a Unii Pra cy przys³ugu je nie ca³e
500 tys. z³.

Jak dot¹d (w la tach 2002–2007) naj wiê kszym be ne fi cjen tem pa ñ stwo wych 
fun du szy by³ So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej – pa r tia otrzy my wa³a sub we ncjê 

14 Ale ksan dra Ja c ko wska

2 Por. K³opo ty fi nan so we PiS i SLD, „Rze czpo spo li ta” z 4 sie r p nia 2007 roku; W. Sza cki,
Wy bo ry ra tuj¹ kasê, „Ga ze ta Wy bo r cza” z  4–5 sie r p nia 2007 roku.
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nie prze rwa nie od 2002 roku, a jej ³¹czna kwo ta siê g nê³a 92 mln z³3. Nie wie le
mniej otrzy ma³o Pra wo i Spra wie d li woœæ (86 mln z³). We wspo mnia nym okre -
sie roku sub we ncjê otrzy my wa³y ta k ¿e Sa mo ob ro na (³¹cz nie 61 mln z³) oraz
Liga Pol skich Ro dzin (pra wie 48 mln z³). Pa r tie te jed nak w obe cnej ka den cji
Se j mu utra ci³y  pra wo do fi nan so wa nia. Pla t fo r ma Oby wa te l ska, choæ po bie -
raj¹ca sub we ncjê do pie ro od 2006 roku, uzy ska³a z bud¿etu ponad 45 mln z³.

Ta be la 2.  Ro cz ne obci¹¿e nie bu d¿e tu z tytu³u wyp³aca nej sub we ncji (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: Opra co wa nie w³asne.

Od 2002 roku sub we ncje sta³y siê g³ów nym Ÿród³em utrzy ma nia pa r tii po li-
ty cz nych. Jak po ka zu je ta be la 2, ³¹czne sumy prze zna czo ne na ten cel z bu d¿e tu
pa ñ stwa sy ste maty cz nie wzra staj¹. W 2008 roku kwo ta ta siê g nê³a 107 mln z³.
W la tach 2002–2007 na rzecz sub we ncji dla pa r tii po li ty cz nych pa ñ stwo
wyda³o ³¹cz nie ponad 380 mln z³. W roku 2009 de cyzj¹ mi ni stra fi nan sów sub -
we ncje wzrosn¹ o 6,4%4.

Obci¹¿e nie bu d¿e tu z tytu³u sub we ncji wyp³aca nej pa r tiom po li ty cz nym
jest wiêc zna cz ne. Nie mniej, nie któ re wa lo ry tego sy ste mu s¹ bez dys kusy j ne.
Pod kre œla siê, ¿e wpro wa dze nie sub we ncji bu d¿e to wych po zwo li³o pa r tiom
unie za le ¿ niæ siê od pie niê dzy po zy ski wa nych od osób pra wnych, co ogra ni -
czy³o po ten cja l nie nie bez pie cz ne powi¹za nia fi nan so we miê dzy bi z ne sem
a po li tyk¹. Fi nan so wa nie bu d¿e to we usta bi li zo wa³o ponad to polsk¹ sce nê po -
li tyczn¹, co ma te¿ swo je ne ga ty w ne kon se k wen cje. Bene fi cjen ta mi obe cne go
sy ste mu s¹ prze de wszy stkim naj wiê ksze pa r tie po li ty cz ne, defa wory zo wa ne
s¹ zaœ pa r tie ma³e i nowe. Choæ, jak po ka zuj¹ nie któ re przyk³ady, mo ¿ li we jest
zbu do wa nie re a l nej si³y po li ty cz nej bez po bie ra nia sub we ncji, wydaje siê, ¿e
im wy¿sze bêd¹ kwoty bud¿etowego finansowania, tym bardziej nierównoœæ
szans na scenie politycznej bêdzie wzrastaæ.

     Sub we ncje bu d¿e to we dla pa r tii po li ty cz nych – kwo ty i ten den cje 15

3 Wy li cze nia opa r te na kwo tach sub we ncji teo re ty cz nie  przys³uguj¹cych pa r tiom na dane
lata (patrz przy pis do ta be li 1).

4 7 mln wiê cej dla pa r tii, „Ga ze ta Wy bo r cza” z  8 li pca 2008 roku.
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Ma rek Chmaj

II. Sta tus œro d ków otrzy my wa nych przez pa r tie
po li ty cz ne z bu d¿e tu pa ñ stwa z tytu³u sub we ncji.

Pro ble ma ty ka ja w no œci

Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych z 27 cze r w ca 1997 roku1 jest wy ra Ÿ nym
prze ciw ie ñ stwem wcze œ nie j szych re gu la cji w oma wia nej ma te rii, po nie wa¿
po œwiê ci³a fi nan som pa r tii bar dzo ob sze r ny roz dzia³ 4 (art. 23a–41). W za kre -
sie re gu la cji do tycz¹cych fi nan so wa nia pa r tii, Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych
zo sta³a pod da na grun to w nej no we li za cji. Do ko na no jej 12 kwie t nia 2001 roku
przy oka zji uchwa la nia no wej or dy na cji wy bo r czej do Se j mu i Se na tu2. Ce lem
no we li za cji by³o zwiê ksze nie nad zo ru pa ñ stwa nad fi nan sa mi pa r tii po li ty cz -
nych, uporz¹dko wa nie ich Ÿró de³ fi nan so wa nia oraz okre œle nie za sad fi nan so -
wa nia pa r tii z bu d¿e tu pa ñ stwa. Ju¿ po wy bo rach par la men tar nych z 23 wrze œ -
nia 2001 roku pod nios³y siê li cz ne g³osy kry ty ki, do tycz¹ce wie l ko œci sub we n -
cji z bu d¿e tu pa ñ stwa przy pa daj¹cej po szcze gó l nym pa r tiom. By³o to jedn¹
z g³ów nych przy czyn ko le j nej no we li za cji Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych,
do ko na nej 21 grud nia 2001 roku3.

Przed wspo mnia ny mi nowe li za cja mi pa r tie mog³y pro wa dziæ dzia³al noœæ
go spo darcz¹, prze pro wa dzaæ zbiór ki pu b li cz ne, uzy ski waæ bez ogra ni czeñ do -
cho dy ze swo je go maj¹tku oraz przy j mo waæ œro d ki fi nan so we od sze r sze go
krê gu pod mio tów. Ponad to, dla tych pa r tii, któ re ucze st ni czy³y (sa mo dzie l nie
lub w ko a li cji z in ny mi pa r tia mi) w osta t nio zarz¹dzo nych wy bo rach par la -
men tar nych prze wi dzia na by³a do ta cja z bu d¿e tu pa ñ stwa. Do ta cja ta by³a
udzie la na w fo r mie: do ta cji ce lo wej na dzia³al noœæ sta tu tow¹ pa r tii (60%) oraz
do ta cji pod mio to wej – w zwi¹zku z po nie sio ny mi wy da t ka mi na udzia³ w wy -

1 DzU 1997, nr 98, poz. 604.
2 Usta wa z 12 kwie t nia 2001 roku – Or dy na cja wy bo r cza do Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -

skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej (DzU 2001, nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.).
3 DzU 2001, nr 154, poz. 1802.
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bo rach do Se j mu i Se na tu (40%). Wy mie nio na do ta cja ce lo wa przys³ugi wa³a
pa r tii po li ty cz nej ju¿ wte dy, gdy jej okrê go we li sty kan dy da tów na pos³ów
otrzy ma³y co naj mniej 3% wa ¿ nie od da nych g³osów na wszy stkie li sty kan dy -
da tów pa r tii po li ty cz nych w ska li kra ju, przy czym wy so koœæ do ta cji by³a
usta la na pro po rcjo nal nie do li cz by g³osów od da nych na dan¹ pa r tiê. Œro d ki
otrzy ma ne z bu d¿e tu pa ñ stwa mu sia³y byæ przeznaczone tylko na realizacjê
zadañ statutowych partii. 

Sy stem fi nan so wa nia pa r tii przed sta wio ny po wy ¿ej by³ wa d li wy4. Dla te go
te¿ usta wo da w ca, za bie raj¹c pa r tiom du¿¹ czêœæ doty ch cza so wych Ÿró de³ fi -
nan so wa nia, w tym do ta cje5, wpro wa dzi³ w to mie j s ce wy sok¹ sub we ncjê
z bu d¿e tu pa ñ stwa na dzia³al noœæ sta tu tow¹ (art. 28). Sub we n cja ta przys³ugu -
je pa r tiom po li ty cz nym, któ re w wy bo rach do Se j mu sa mo dzie l nie tworz¹c
ko mi tet wy bo r czy otrzy ma³y w ska li kra ju co naj mniej 3% wa ¿ nie od da nych
g³osów, lub ko a li cjom pa r tii po li ty cz nych, na któ re w ska li kra ju od da no co
naj mniej 6% wa ¿ nie od da nych g³osów. Wy so koœæ ta kiej sub we ncji jest usta la -
na pro po rcjo nal nie do uzy ska ne go przez pa r tiê wy ni ku wy bo r cze go. Na le ¿y
za uwa ¿yæ, ¿e pra wo do sub we ncji po sia daj¹ na wet te pa r tie, któ re nie prze -
krocz¹ 5% pro gu wy bo r cze go do Sejmu i pozostan¹ poza parlamentem.

Sub we n cja, w gra ni cach usta lo nej kwo ty, jest wyp³aca na przez okres ka -
den cji Se j mu ka ¿ de go roku w czte rech rów nych, kwa r ta l nych ra tach. Pie r wsza 
kwa r ta l na rata przys³uguj¹cej pa r tii po li ty cz nej sub we ncji ma byæ wyp³aco na
naj pó Ÿ niej 30 dnia od dnia og³osze nia przez PKW w „Mo ni to rze Pol skim” in -
fo r ma cji o przy jê tych i od rzu co nych spra wo z da niach wy bo r czych ko mi te tów
wy bo r czych. Usta wo da w ca do ko na³ przy zna nia sub we ncji, usta laj¹c ramy
cza so we jej po bie ra nia nie na dok³adny czas trwa nia ka den cji Se j mu, ale na
lata ka len da rzo we. Sub we n cja przys³ugu je za tem pocz¹wszy od 1 sty cz nia
roku na stê puj¹cego po roku, w któ rym odby³y siê wy bo ry i jest wyp³aca na do
ko ñ ca roku, w któ rym od by waj¹ siê ko le j ne wy bo ry. Ar ty ku³ 32 Usta wy o pa r -
tiach po li ty cz nych wpro wa dzi³ mo ¿ li woœæ wy ga œ niê cia pra wa do sub we ncji,
je ¿e li za j dzie okre œlo na, szcze gó l na oko li cz noœæ. Jest ni¹ skró ce nie ka den cji
Se j mu. W ta kim przy pa d ku pra wo do sub we ncji wy ga sa z ko ñ cem kwa r ta³u,
w któ rym za ko ñ czy³a siê ka den cja Se j mu. Usta wo da w ca nie po tra kto wa³ za -
tem pra wa do sub we ncji jako prawa dobrze nabytego, wi¹¿¹c je z kadencj¹
izby pierwszej. 

   Sta tus œro d ków otrzy my wa nych przez pa r tie po li ty cz ne z bu d¿e tu... 17

4 Zob. sze rzej M. Chmaj, Wol noœæ two rze nia i dzia³ania pa r tii po li ty cz nych. Stu dium po -
rów na w cze, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Warmiñ sko-Ma zur skie go, Ol sztyn 2006, s. 126–127.

5 Do ta cje te by³y prze zna czo ne dla pa r tii, któ re ucze st ni czy³y (sa mo dzie l nie lub w ko a li cji
z in ny mi pa r tia mi) w osta t nio zarz¹dzo nych wy bo rach par la men tar nych (art. 28 ust. 1 i 2). By³y
one udzie lo ne w fo r mie: a) do ta cji ce lo wej na dzia³al noœæ sta tu tow¹ pa r tii (60%) oraz b) do ta cji
pod mio to wej – w zwi¹zku z po nie sio ny mi wy da t ka mi na udzia³ w wy bo rach do Se j mu i Se na tu
(40%).
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No we li za cja Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych do ko na na 21 grud nia 2001
roku mia³a za za da nie dok³adne spre cy zo wa nie za sad usta la nia sub we ncji
wpro wa dzo nych no wel¹ z 12 kwie t nia 2001 roku oraz cza so we ob ni ¿e nie, ale
ty l ko na lata 2002 i 2003, wy so ko œci sub we ncji w zwi¹zku z ko nie cz no œci¹
szu ka nia osz czêd no œci bu d¿e to wych. Odt¹d sub we n cja dla pa r tii (ko a li cji) jest 
usta la na, zgod nie z ar ty ku³em 29 ust. 1 Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych na za -
sa dzie sto p nio wej de gre sji pro po rcjo nal nie do ³¹cznej li cz by g³osów wa ¿ nych
od da nych na li sty okrê go we kan dy da tów na pos³ów tej pa r tii albo ko a li cji wy -
bo r czej, w roz bi ciu na li cz by g³osów od po wia daj¹ce po szcze gó l nym prze -
dzia³om okre œlo nym w pro cen tach, wed³ug okreœlonego w ustawie wzoru. 

Pod sta wê wyp³ace nia sub we ncji sta no wi z³o¿e nie – przez or gan pa r tii sta -
tu to wo upra w nio ny do jej re pre zen towa nia na zewn¹trz, w te r mi nie do 31 ma r -
ca ka ¿ de go roku – wnio sku o wyp³ace nie sub we ncji na dany rok, sporz¹dzo ne -
go na urzê do wym fo r mu la rzu i po twier dzo ne go przez PKW w przed mio cie
upra w nie nia do sub we ncji oraz jej wy so ko œci. Œro d ki fi nan so we po chodz¹ce
z sub we ncji pa r tie musz¹ gro ma dziæ na oso b nym rachunku bankowym.

£atwo mo ¿ na do strzec, ¿e w kwe stii pra wa do otrzy ma nia sub we ncji usta -
wo da w ca uprzy wi le jo wa³ pa r tie bior¹ce udzia³ w wy bo rach do Se j mu, de pre -
cjo nuj¹c w tej mie rze zna cze nie pa r tii bior¹cych udzia³ w wy bo rach: do Se na -
tu, Pa r la men tu Euro pe j skie go, pre zy den c kich i sa morz¹do wych, nie mówi¹c
ju¿ o ka m pa niach refe ren da l nych. Ponad to, sub we n cja przys³ugu je ty l ko tym
pa r tiom, któ rych okrê go we li sty kan dy da tów na pos³ów otrzy ma³y co naj -
mniej 3% wa ¿ nie od da nych g³osów lub pa r tiom, któ re wesz³y w sk³ad ko a li cji, 
któ rej li sty otrzy ma³y co naj mniej 6% g³osów. Po zo sta³ym pa r tiom nowy sy -
stem fi nan so wa nia odci¹³ wie le Ÿró de³ uzy ski wa nia œro d ków, ja kie istnia³y
w po przed nim systemie.

Usta le nie w³aœci wych pro gów na po zio mie 3 i 6% wska zu je, ¿e usta wo daw -
cy za le ¿y na po pie ra niu ugru po wañ si l nych i œred nich, a co za tym idzie – na
za pe w nie niu fun kcjo nal no œci w sy ste mie pa r ty j nym. Sy stem ten po zwa la na
uni k niê cie „roz trwo nie nia” sub we ncji po przez wspie ra nie pa r tii efe me ry cz -
nych, po wstaj¹cych ad hoc tu¿ przed wy bo ra mi. Co wiê cej, po wi nien
wp³ywaæ na ra cjo nali za cjê po staw wy bo r ców, któ rzy nie bêd¹ „ma r no waæ”
swo ich g³osów na pa r tie, któ re nie ty l ko nie maj¹ szan sy na zdo by cie man da tu
w Se j mie (próg 5%), lecz ta k ¿e na uzy ska nie, cho cia¿ pra wa do sub we ncji.

Sub we ncje z bu d¿e tu pa ñ stwa, po do b nie jak do ta cje pod mio to we, maj¹
sta tus œro d ków pu b li cz nych, w ro zu mie niu ar ty ku³u 5 Usta wy z 30 cze r w ca
2005 roku o fi nan sach pu b li cz nych6. Uz na nie sub we ncji dla pa r tii po li ty cz -
nych za œro d ki pu b li cz ne nie sie ze sob¹ wie le kon se k wen cji:
l po pie r wsze, przy naj mniej po ten cja l nie, zo sta je zwiê kszo na kon tro la nad

zgod nym z pra wem wy da wa niem tych œro d ków przez upo wa ¿ nie nie do

18 Ma rek Chmaj

6 DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.
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pod jê cia od po wied nich dzia³añ kon tro l nych Naj wy ¿szej Izby Kon tro li
i Cen tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne go;

l po dru gie, zwiê kszo na i ugrun to wa na zo sta je ja w noœæ gro ma dze nia i wy -
dat ko wa nia tych œro d ków.
Usta wa ta w swo im roz dzia le 2, za ty tu³owa nym „Ja w noœæ i prze j rzy stoœæ fi -

nan sów pu b li cz nych” (art. 12–18) za wie ra sze reg prze pi sów od nosz¹cych siê do 
trans paren t no œci fi nan sów pu b li cz nych. Prze de wszy stkim w ar ty ku le 12 ust. 1
usta wo da w ca okre œli³ ex pres sis ver bis, ¿e „go spo dar ka œro d ka mi pub li cz ny mi
jest ja w na”. Za sa da ta jest rea li zo wa na zw³asz cza przez (art. 12 ust. 3):
l ja w noœæ de bat bu d¿e to wych w Se j mie i Se na cie oraz w or ga nach sta no -

wi¹cych jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, a ta k ¿e de bat nad spra woz da -
nia mi z wy ko na nia bu d¿e tu;

l po da wa nie do pu b li cz nej wia do mo œci: kwot do ta cji udzie la nych z bu d¿e tu
pa ñ stwa i bu d¿e tów jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, kwot do ta cji
udzie la nych przez pa ñ stwo we i sa morz¹dowe fun du sze ce lo we, zbio r -
czych da nych do tycz¹cych fi nan sów pu b li cz nych, in fo r ma cji o wy ko na niu 
bu d¿e tu pa ñ stwa za okre sy mie siê cz ne;

l po da wa nie do pu b li cz nej wia do mo œci przez jed no stki se kto ra fi nan sów pub -
li cz nych in fo r ma cji do tycz¹cych za kre su za dañ lub us³ug, wy ko ny wa nych
lub œwia d czo nych przez jed no stkê oraz wy so ko œci œro d ków pu b li cz nych,
prze ka za nych na ich re a li za cjê;

l za pe w nia nie rad nym do stê pu do do ku men tów fi nan so wych;
l udo stê p nia nie przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia in fo r ma cji o przy cho -

dach i ko sztach oraz o œwiad cze nioda w cach re a li zuj¹cych œwia d cze nia
zdro wo t ne;

l udo stê p nia nie przez jed no stki se kto ra fi nan sów pu b li cz nych wy ka zu pod -
mio tów spo za se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, któ rym ze œro d ków pu b li cz -
nych zo sta³a udzie lo na do ta cja, dofi nan so wa nie re a li za cji za da nia lub po -
¿y czka, albo umo rzo na na le ¿ noœæ;

l udo stê p nia nie co ro cz nych spra wo z dañ do tycz¹cych fi nan sów i dzia³al no œci
jed no stek orga niza cy j nych na le¿¹cych do se kto ra fi nan sów pu b li cz nych;

l po dej mo wa nie, w g³oso wa niu ja w nym, uchwa³ do tycz¹cych go spo daro -
wa nia œro d ka mi pub li cz ny mi.
Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ja w noœæ i prze j rzy stoœæ fi nan sów pu b li cz nych win na 

byæ powi¹zana z za sad¹ ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych okre œlon¹
w ar ty ku le 11 ust. 2 Kon sty tu cji RP. Za sa da ta ma naj wa¿ nie j sze zna cze nie nor -
ma ty w ne. Ustro jo da w ca umie sz czaj¹c j¹ w roz dzia le I uzna³, ¿e jest ona jedn¹
z za sad pod sta wo wych, a wiêc naj wa¿ nie j szych dla fun kcjo no wa nia pa ñ stwa7. 
Ponad to z mie j s ca zaj mo wa ne go przez Kon sty tu cjê RP w hie ra r chii Ÿró de³

   Sta tus œro d ków otrzy my wa nych przez pa r tie po li ty cz ne z bu d¿e tu... 19

7 Zob. M. Gra nat, Pub licz no praw ny sta tus pa r tii po li ty cz nej w œwie t le usta wy z 27 cze r w ca
1997 r., „Pa ñ stwo i Pra wo” 1998, z. 5, s. 35.

016_022

10 grudnia 2008 09:46:13



pra wa wy ni ka, ¿e wszy stkie po zo sta³e akty nor ma ty w ne po win ny byæ zgod ne
z ustaw¹ za sad nicz¹. Wy ni ka z tego fakt, ¿e ja w noœæ fi nan so wa nia pa r tii nie
mo¿e byæ znie sio na lub ogra ni czo na, np. przez usta wê czy umo wê miê dzy na -
ro dow¹. Mo¿e to nast¹piæ ty l ko i wy³¹cz nie w dro dze no we li za cji Kon sty tu cji.

Za sa da ja w no œci fi nan sów pa r ty j nych œci œle siê wi¹¿e z za gwa ran towa nym 
przez Kon sty tu cjê pra wem oby wa te la do uzy ski wa nia in fo r ma cji o dzia³al no -
œci or ga nów w³adzy pu b li cz nej oraz pe³ni¹cych fun kcje pu b li cz ne (art. 61
ust. 1). Wpra w dzie pa r tie nie s¹ or ga na mi w³adzy pu b li cz nej, jed nak z sa mej
ich lo gi ki ist nie nia wy ni ka d¹¿e nie do zdobycia w³adzy lub przynajmniej
uzyskania wp³ywu na w³adzê. 

Z kon sty tucy j nej za sa dy ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych wy ni -
ka sze reg po mnie j szych zasad, takich jak:
l ja w noœæ Ÿró de³ fi nan so wa nia pa r tii,
l ja w noœæ maj¹tku pa r tii,
l okre œle nie za sad dofi nan so wa nia pa r tii z bu d¿e tu pa ñ stwa w akcie nor ma -

ty w nym po wszech nie obo wi¹zuj¹cym,
l szcze gó³owoœæ spra wo z dañ fi nan so wych sk³ada nych przez pa r tie w³aœci -

wym or ga nom,
l nad zór nad fi nan sa mi pa r tii ze stro ny or ga nów pa ñ stwa.

Kon sty tucy j na za sa da ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych w po -
³¹cze niu z za sad¹ plu ra li z mu poli ty cz ne go zna j du je od dŸwiêk w orze cz ni c -
twie Try bu na³u Kon sty tucy jne go. W wy ro ku z 14 grud nia 2004 roku Try bu na³ 
Kon sty tucy j ny za uwa ¿y³8, ¿e prze pis ar ty ku³u 11 ust. 2 Kon sty tu cji RP, nie jest 
in stru men tem li mi to wa nia akty w no œci go spo da r czej pa r tii, lecz sta no wi na -
rzê dzie ogó l nej kon tro li le ga l no œci po zy ski wa nia przez nie do cho dów, o czym
zreszt¹ pa r tie prze ko nuj¹ siê nie jed no krot nie w pra kty ce. [...] Ja w noœæ ta
umo ¿ li wia te¿ we ry fi ka cjê fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czej. Niew¹tpli wie
sta no wi isto t ne na rzê dzie spo³ecz nej kon tro li fun kcjo no wa nia pa r tii. Z orze cz -
ni c twa Try bu na³u mo ¿ na wy snuæ wnio sek9, ¿e s¹d kon sty tucy j ny post rze ga za -
sa dê ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych w sze r szym za kre sie jako ja w -
noœæ fi nan so wa nia po li ty ki. Ta kie ro zu mie nie tej za sa dy mo¿e wy wrzeæ
znacz¹cy wp³yw na li nie orze cz nicz¹ w przysz³oœci.

Na zna cze nie za sa dy ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych zwró ci³
uwa gê rów nie¿ S¹d Naj wy ¿szy. W po sta no wie niu z 1 paŸ dzie r ni ka 2003 roku
za strzeg³10, ¿e: pa r tie ucze st nicz¹ w wy bo rach, wchodz¹ w sk³ad w³adzy usta -
wo da w czej, tworz¹ or ga na w³adzy wy ko na w czej, ich zwi¹zki ze sfer¹ dzia³al -
no œci go spo da r czej musz¹ wiêc pod le gaæ ogra ni cze niom dla uni ka nia po wsta -

20 Ma rek Chmaj

8 K25/03, OTK-A 2004/11/116.
9 Try bu na³ Kon sty tucy j ny od niós³ siê do za sa dy ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii ta k ¿e w wy -

ro ku z 13 li pca 2004 roku (P 20/03).
10 SN III SW 152/03, OSNP 2004/10/181.
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nia cho æ by po zo rów zwi¹zków ko ru pcjo gen nych. Ko ru p cja sta³a siê bo wiem
jed nym z najpo wa¿ nie j szych za gro ¿eñ dla de mo kra cji. Prze ciw dzia³aniu za -
gro ¿e niom ko ru pcy j nym s³u¿y nie ty l ko ja w noœæ fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz -
nych, ale i li mi to wa nie ich akty w no œci go spo da r czej […]. Ja w noœæ fi nan so wa -
nia pa r tii po li ty cz nych po le ga miê dzy in ny mi na pre cy zy j nych za sa dach pro -
wa dze nia jej ksiê go wo œci. Uza sad nia to wnio sek, ¿e te kwo ty, któ re s¹ zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o ra chun ko wo œci uz na wa ne za przy chód, i jako ta kie przy -
pi sy wa ne w ksiê gach ra chun ko wych pa r tii, s¹ jed no cze œ nie œro d ka mi po zy ska -
ny mi w da nym roku. Od mien ne ro zu mo wa nie pro wa dzi³oby do efe któw nie mo¿ -
li wych do za akce pto wa nia. Ja w noœæ fi nan so wa nia pa r tii, o któ rej jest mowa
w art. 11 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej, by³aby fikcj¹ wów czas, gdy by
mo ¿ na by³o te same kwo ty umie sz czaæ w ksiê gach w da nym roku, a w in nym
roku wy ka zy waæ w spra wo z da niu o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so -
wych. 

Ugrun to wa na w Kon sty tu cji RP za sa da ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li -
ty cz nych zo sta³a usz cze gó³owio na w usta wo da wstwie zwyk³ym. Naj wiê ksze
zna cze nie ma tu taj Usta wa z 27 cze r w ca 1997 roku o pa r tiach po li ty cz nych11,
któ ra w ar ty ku le 39 ust. 1 po wtó rzy³a za Kon sty tucj¹, ¿e: Ÿród³a fi nan so wa nia
pa r tii po li ty cz nych s¹ ja w ne12.

Isto t nym prze ja wem re a li za cji za sa dy ja w no œci fi nan so wa nia pa r tii po li tycz -
nych, w powi¹za niu z obo wi¹zkiem ja w no œci go spo dar ki œro d ka mi pub li cz ny -
mi, jest zo bo wi¹za nie pa r tii do sk³ada nia ró ¿ ne go ro dza jów in fo r ma cji:
o otrzy ma nej sub we ncji, o po nie sio nych z sub we ncji wy da t kach (art. 34 ust. 1)13,
o utwo rze niu Fun du szu Wy bo r cze go, a ta k ¿e o jego li k wi da cji (art. 35 ust. 3),
o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so wych oraz wy da t kach po nie sio nych ze 
œro d ków Fun du szu Wy bo r cze go w roku po prze dnim (art. 38 ust. 1). Pro wa -
dzo na przez pa r tie dzia³al noœæ pod le ga na ka zom wy ni kaj¹cym z prze pi sów
o ra chun ko wo œci (art. 41). Zo bo wi¹zana jest ona do sk³ada nia co ro cz ne go
spra wo z da nia fi nan so we go. Po win no ono za wie raæ in fo r ma cje o wa r to œci
ksiê go wej pa r tii, uzy ska nym wy ni ku fi nan so wym oraz o za sa dach pro wa dzo -
nej przez pa r tie ra chun ko wo œci.

Pod su mo wuj¹c, wpro wa dze nie do Kon sty tu cji RP, a za ni¹ rów nie¿ do
Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, za sa dy ja w no œci fi nan sów pa r tii na le ¿y
przyj¹æ z uz na niem. W od nie sie niu do kwot sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa za -

   Sta tus œro d ków otrzy my wa nych przez pa r tie po li ty cz ne z bu d¿e tu... 21

11 DzU 1997, nr 98, poz. 604.
12 Zob. sze rzej F. Ry marz, Ja w noœæ i kon tro la fi nan so wa nia dzia³al no œci sta tu to wej pa r -

tii (w pra kty ce Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej), „Przegl¹d Se j mo wy” 2004, nr 3, s. 33 i nast.
13 Na le ¿y siê zgo dziæ ze zda niem Bart³omie ja Nowo ta r skie go, któ ry za uwa ¿y³, ¿e fi nan so -

wa nie pa r tii z bu d¿e tu pa ñ stwa „pod no si po ziom ja w no œci”. Zob. B. No wo ta r ski, Upa ñ stwo wie -
nie pa r tii po li ty cz nych i ja w noœæ ich fi nan so wa nia jako przes³anki anty koru pcy j nej no we li za cji
usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, [w:] „Kon fe ren cje i Se mi na ria” 2000, nr 6(34), Biu le tyn BSiE
Kan ce la rii Se j mu, Wa r sza wa 2000, s. 44.
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sa da ta, w powi¹za niu z obo wi¹zkiem ja w no œci go spo dar ki œro d ka mi pub li cz -
ny mi, sprzy ja utrzy ma niu demo kra ty cz nych pro ce dur w pa ñ stwie, w za³o¿e niu
ma za po bie gaæ ko ru pcji i skan da lom fi nan so wym, zwi¹za nym z nie le ga l nym
fi nan so wa niem pa r tii po li ty cz nych. Za sa da ta po win na byæ rów nie¿ tra k to wa -
na jako im pe ra tyw do do ko ny wa nia sze ro kiej i szcze gó³owej kon tro li œrod ków
po chodz¹cych z bu d¿e tu pa ñ stwa. Kon tro la obe c nie wy stê puj¹ca jest nie wy -
sta r czaj¹ca, zw³asz cza w od nie sie niu do spra wo z dañ i in fo r ma cji fi nan so wych 
sk³ada nych przez pa r tie po li ty cz ne Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

Zda niem au to ra, na tu ra l na po ku sa do za ta ja nia Ÿró de³ fi nan so wa nia pa r tii,
czy te¿ do gro ma dze nia i wyda t ko wa nia œro d ków fi nan so wych w spo sób nie -
do zwo lo ny, win na byæ ta k ¿e zwa l cza na przez si l ny me cha nizm kon tro li
spo³ecz nej oraz przez kla ro w ne pro ce du ry kon tro l ne. Prze de wszy stkim pa r tie
i ko mi te ty wy bo r cze musz¹ sk³adaæ pra wdzi we i rze te l ne spra wo z da nia fi nan -
so we, zaœ we ry fi ka cja tych spra wo z dañ po win na byæ mo ¿ li wa po przez in fo r -
ma cje fi nan so we, za mie sz cza ne obli gato ry j nie na stro nach in ter ne to wych po -
szcze gó l nych pa r tii. No we li za cja Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych jest za tem
nie zbêd na.

22 Ma rek Chmaj
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Ma rek Chmaj

III. Nad zór or ga nów pa ñ stwa nad fi nan so wa niem 
pa r tii po li ty cz nych

1. Po jê cie i isto ta nad zo ru

Po jê cie „nad zo ru”, po mi mo jego czê ste go sto so wa nia przez usta wo da w cê,
nie do cze ka³o siê do dziœ jed no li tej de fi ni cji i to za rów no w pogl¹dach do ktry -
ny, jak i usta wo da wstwie1. Na u¿y tek ni nie j sze go opra co wa nia na le ¿y uz naæ,
¿e na po jê cie nad zo ru sk³adaj¹ siê trzy g³ówne ele men ty: 1) jest to ze spó³ ko m -
pe ten cji or ga nów pa ñ stwa, obe j muj¹cych upo wa ¿ nie nia do po dej mo wa nia
dzia³añ kon tro l nych i ko ry guj¹cych w sto sun ku do or ga nów ko r po ra cji pra wa
pub li cz ne go; 2) jest spra wo wa ny wo bec jed no stek o du ¿ym sto p niu sa mo dziel-
no œci, zaœ sama dzia³al noœæ nad zo r cza ma g³ów nie na celu za bez pie cze nie
prze strze ga nia pra wa, jest za tem wy ko ny wa na ex post; 3) jest po³¹czo ny z mo¿ -
li wo œci¹ sto so wa nia œro d ków nad zo r czych w sy tu a cjach pra wem okre œlo -
nych2. Z po³¹cze nia tych ele men tów mo ¿ na zbu do waæ na stê puj¹c¹ de fi ni cjê
nad zo ru: jest to ba da nie dzia³al no œci da ne go pod mio tu (kon tro la) po³¹czo ne
z mo ¿ li wo œci¹ mo dy fi ka cji tej dzia³al no œci, do ko ny wa ne przez or gan z regu³y
zwie rz ch ni orga niza cy j nie b¹dŸ fun kcjo na l nie w celu za pe w nie nia zgod no œci
dzia³al no œci da ne go pod mio tu z pra wem3. Na le ¿y przy tym za strzec, ¿e nad zór 
nie musi prze ja wiaæ siê w od dzia³ywa niu na jed no stkê nad zo ro wan¹, lecz je -

1 Por. M. Sze w czyk, Nad zór w ma te ria l nym pra wie admi ni stra cyj nym, Wy daw ni c two Na -
uko we UAM, Po znañ 1996; J. Boæ (red.), Pra wo admi ni stra cyj ne, Ko lo nia Li mi ted, Wroc³aw
2001, s. 229; E. Ko mo ro wski, Wo je wo da jako or gan nad zo ru nad sa morz¹dem tery to ria l nym,
[w:] M. Chmaj (red.), Sta tus pra w ny wo je wo dy, Ofi cy na Wy da w ni cza Wy ¿szej Szko³y Han d lu
i Pra wa im. Ry szar da £aza r skie go, Wa r sza wa 2005, s. 75–76.

2 Por. T. Bigo, Z pro ble mów nad zo ru nad ad mi ni stracj¹ te re now¹, „Kon tro la Pa ñ stwo wa”
1964, z. 5; M. Sze w czyk, Nad zór w ma te ria l nym pra wie admi ni stra cyj nym, op. cit., s. 11 i nast.;
J. Boæ (red.), Pra wo admi ni stra cyj ne, op. cit., s. 229.

3 Zob. J. Boæ (red.), Pra wo admi ni stra cyj ne, op. cit., s. 239.
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dy nie w mo ¿ li wo œci za sto so wa nia przys³uguj¹cych or ga no wi nad zo ru upra w -
nieñ4.

Nad zór pa ñ stwa nad dzia³al no œci¹ pa r tii po li ty cz nych ma cha ra kter nad zo -
ru po li cyj ne go. Po le ga on na sto so wa niu kon sty tucy j nie lub usta wo wo prze wi -
dzia nych œro d ków, maj¹cych na celu przy wró ce nie dzia³añ pa r tii po li ty cz nej
do sta nu zgod ne go z pra wem lub przy wró ce nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go,
któ re zo sta je uz na ne za szcze gó l nie isto t ne dla pa ñ stwa5.

Do or ga nów po sia daj¹cych upra w nie nia nad zo r cze nad fi nan so wa niem
pa r tii po li ty cz nych mo ¿ na za li czyæ:
l Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹,
l Naj wy¿sz¹ Izbê Kon tro li,
l Cen tra l ne Biu ro Anty koru pcy j ne.

2. Nad zór nad fi nan so wa niem pa r tii spra wo wa ny
  przez PKW

Pod mio tem wy po sa ¿o nym w naj sze r sze ko m pe ten cje kon trol no-na dzor cze 
w za kre sie fi nan so wa nia dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nych jest Pa ñ stwo wa Ko -
mi sja Wy bo r cza6. Przy zna nie ko m pe ten cji nad zo r czych apo lity cz ne mu
i w pe³ni nie zale ¿ ne mu or ga no wi wy bo r cze mu, obs³ugi wa ne mu przez fa cho -
wy apa rat urzêd ni czy w po sta ci Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go, na le ¿y uz naæ
za w³aœci we, zaœ doty ch cza so we do œwia d cze nia z pra cy PKW zdaj¹ siê wska -
zy waæ, ¿e upra w nie nia tego or ga nu s¹ wy ko ny wa ne rze te l nie i pro fe sjo nal nie.

Same upra w nie nia kon tro l ne PKW s¹ jed nak doœæ ogra ni czo ne, po nie wa¿
or gan ten mo¿e je dy nie we ry fi ko waæ in fo r ma cje fi nan so we sk³ada ne przez par -
tie, przy doœæ ogra ni czo nym, a cza sa mi na wet doœæ ilu zo ry cz nym, do stê pie do
do ku men ta cji fi nan so wej. 

Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych, kon sek wen t nie do za sa dy ja w no œci fi nan -
sów pa r tii, na³o¿y³a na pa r tie obo wi¹zek sporz¹dza nia co ro cz nych in fo r ma cji
fi nan so wych dla PKW o otrzy ma nej sub we ncji oraz o po nie sio nych z tej sub -
we ncji wy da t kach (art. 34). Za ka ¿ dy rok ka len da rzo wy in fo r ma cja taka win na 
byæ sk³ada na w te r mi nie do 31 ma r ca na stê p ne go roku, wraz z za³¹czon¹ opi -

24 Ma rek Chmaj

4 Zob. J. Ja gie l ski, Kon tro la ad mi ni stra cji pu b li cz nej, Wy daw ni c two Pra wni cze, Wa r sza -
wa 1999, s. 13.

5 Por. M. Ba r to sze wicz, In sty tu cja nad zo ru nad pa r tia mi poli ty cz ny mi a inne przyk³ady
nad zo ru w pol skim pra wie kon sty tucy j nym, „Przegl¹d Pra wa i Ad mi ni stra cji” 2004, nr 58, s. 91;
J. Œwiê cki, Nad zór nad dzia³al no œci¹ pa r tii po li ty cz nych w Pol sce (ewo lu cja w la tach
1990–2000), „Sa morz¹d Tery to ria l ny” 2000, nr 4, s. 71.

6 Jest to sta³y i naj wy ¿szy or gan wy bo r czy w spra wach prze pro wa dza nia wy bo rów,
sk³adaj¹cy siê z dzie wiê ciu sê dziów (trzech sê dziów Try bu na³u Kon sty tucy jne go, trzech sê -
dziów S¹du Naj wy ¿sze go oraz trzech sê dziów Na cze l ne go S¹du Admi ni stra cyjne go).
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ni¹ i ra po r tem bieg³ego re wi den ta, któ re go wy bie ra PKW (siê g niê to tu taj, jak
siê wy da je, do roz wi¹zañ wcze œ niej przy jê tych w Nie mczech)7, zaœ ko szty po -
kry wa Krajo we Biu ro Wy bo r cze. In fo r ma cja ta jest na stê p nie og³asza na przez
PKW w „Mo ni to rze Pol skim”. Usta wo da w ca wpro wa dzi³ tu taj pe w ne pro ce -
du ry kon tro l ne (art. 34a). Prze de wszy stkim PKW w te r mi nie czte rech mie siê -
cy od dnia z³o¿e nia in fo r ma cji mo¿e j¹ przyj¹æ bez za strze ¿eñ lub przyj¹æ ze
wska za niem uchy bieñ, albo – w ra zie stwier dze nia nie pra wid³owo œci przez
bieg³ego re wi den ta – od rzu ciæ. Od rzu ce nie in fo r ma cji na stê pu je w ra zie
stwier dze nia wy ko rzy sta nia przez pa r tiê po li tyczn¹ œro d ków z otrzy ma nej
subwencji na cele niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ statutow¹.

W ra zie za ist nie nia w¹tpli wo œci co do pra wid³owo œci lub rze te l no œci in fo r -
ma cji, PKW mo¿e zwró ciæ siê do pa r tii o usu niê cie wad lub udzie le nie wy ja œ -
nieñ w okre œlo nym te r mi nie. W tra kcie do ko ny wa nia kon tro li PKW przy -
s³ugu je pra wo zle ca nia eks per tyz lub opi nii oraz ¿¹da nia nie zbêd nej po mo cy
od or ga nów pa ñ stwo wych. Z ko lei w te r mi nie 14 dni od dnia og³osze nia in fo r -
ma cji, inne pa r tie po li ty cz ne oraz sto wa rzy sze nia i fun da cje, któ re w swo ich
sta tu tach prze wi duj¹ dzia³ania zwi¹zane z ana liz¹ fi nan so wa nia pa r tii po li ty -
cz nych, mog¹ zg³aszaæ do PKW umo ty wo wa ne pi se m ne za strze ¿e nia co do in -
fo r ma cji, na któ re ma ona obo wi¹zek udzie le nia pi se mnej od po wie dzi w te r -
mi nie 60 dni od zg³oszenia zastrze¿enia.

Ta be la 1.  Po sta no wie nia PKW w spra wie in fo r ma cji fi nan so wej

Rok
sprawozdawczy

Liczba partii
otrzymuj¹cych

subwencjê

Postanowienia PKW w sprawie informacji finansowej

Liczba
podjêtych

uchwa³

Informacje
przyjête bez
zastrze¿eñ 

Informacje
przyjête ze

wskazaniem
uchybieñ

Informacje
odrzucone

2001  0 – – – –

2002 10 10 8 2 –

2003 10 10 6 4 –

2004  7  7 4 3 –

2005  6  6 4 2 –

2006  9  9 7 2 –

2007  7  7 2 4 1

îród³o: Dane PKW.
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7 W Au strii do kon tro li zgod ne go z prze zna cze niem spo ¿yt ko wa nia do ta cji z bu d¿e tu pa ñ -
stwa s¹ co ro cz nie powo³ywa ni dwaj za przy siê ¿e ni kon tro le rzy go spo da r czy, zaœ wy nik kon tro li 
jest pub li ko wa ny w „Am t s b latt zur Wie ner Ze i tung” („Dzien nik Urzê do wy Ga ze ty Wie de ñ -
skiej”). Zob. Ar ty ku³ II § 4 Usta wy zwi¹zko wej z 2 li pca 1975 roku o za da niach, fi nan so wa niu
oraz ka m pa nii wy bo r czej pa r tii po li ty cz nych.

023_035

10 grudnia 2008 09:47:54



W ra zie odrzu ce nia in fo r ma cji przez PKW pa r tia po li ty cz na ma pra wo, w te r -
mi nie sie d miu dni od dnia do rê cze nia po sta no wie nia, wnieœæ do S¹du Naj wy ¿sze -
go (SN) ska r gê na po sta no wie nie PKW w przed mio cie od rzu ce nia in fo r ma cji.
Roz pa trze nie ska r gi na stê pu je w sk³ad zie sie d miu sê dziów i od by wa siê try bie
prze pi sów Ko de ksu po stê po wa nia cy wi l ne go o po stê po wa niu nie pro ce so wym.
S¹d Naj wy ¿szy roz pa tru je ska r gê i wy da je w tej spra wie orze cze nie w te r mi nie
60 d ni od dnia do rê cze nia ska r gi, przy czym orze cze nie SN jest pra wo mo c ne i nie
przys³ugu je na nie ju¿ ¿a den œro dek pra w ny. Je ¿e li S¹d Naj wy ¿szy uzna ska r gê za
za sadn¹, PKW niezw³ocz nie wy da je po sta no wie nie o przy jê ciu in fo r ma cji.

Usta wa za strze ga (art. 34c), ¿e pa r tia tra ci pra wo do otrzy ma nia sub we ncji
w na stê p nym roku ka len da rzo wym, je ¿e li: nie z³o¿y in fo r ma cji w okre œlo nym
te r mi nie, in fo r ma cja zo sta nie od rzu co na przez PKW, S¹d Naj wy ¿szy od da li
ska r gê na po sta no wie nie PKW o od rzu ce niu in fo r ma cji.

Pa r tia po win na rów nie¿ za wia do miæ PKW o utwo rze niu lub li k wi da cji
Fun du szu Wy bo r cze go, nie okre œlaj¹c jed na k ¿e w ja kiej fo r mie i w ja kim te r -
mi nie to ma nast¹piæ oraz ja kie bêd¹ san kcje za nie wy wi¹za nie siê z tego obo -
wi¹zku. Jest to isto t ne nie do pa trze nie ustawodawcy.

Pa r tie ponad to sk³adaj¹ PKW (nie pó Ÿ niej ni¿ do 31 ma r ca ka ¿ de go roku)
spra wo z da nie o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so wych, w tym o kre dy tach
ban ko wych i wa run kach ich uzy ska nia oraz o wy da t kach po nie sio nych ze œro d -
ków Fun du szu Wy bo r cze go w po prze dnim roku ka len da rzo wym (art. 38)8. Do
spra wo z da nia za³¹cza siê opi niê i ra port bieg³ego re wi den ta w za kre sie wp³ywów
na Fun dusz Wy bo r czy pa r tii. Bieg³ego re wi den ta wy bie ra PKW, a ko szty
sporz¹dze nia opi nii i ra po r tu s¹ po kry wa ne przez Krajo we Biu ro Wy bo r cze. Obo -
wi¹zkiem PKW jest og³asza nie spra wo z da nie wraz z opi ni¹ i ra po r tem bieg³ego
re wi den ta w „Mo ni to rze Pol skim”, w te r mi nie 14 dni od dnia z³o¿e nia go PKW.

Pro ce du ry wery fika cy j ne zo sta³y za kre œlo ne w usta wie (art. 38a–38b) po -
do b nie, jak w przy pa d ku in fo r ma cji fi nan so wej opi sa nej wcze œ niej. PKW
w te r mi nie czte rech  mie siê cy od dnia z³o¿e nia spra wo z da nia: przy j mu je spra -
wo z da nie bez za strze ¿eñ lub przy j mu je spra wo z da nie ze wska za niem uchy -
bieñ, albo od rzu ca spra wo z da nie. Od rzu ce nie spra wo z da nia mo¿e nast¹piæ
w przy pa d ku:
l pro wa dze nia przez pa r tiê po li tyczn¹ dzia³al no œci go spo da r czej;
l po zy ski wa nia œro d ków fi nan so wych ze zbió rek pu b li cz nych;
l gro ma dze nia œro d ków fi nan so wych poza ra chun kiem ban ko wym z na ru -

sze niem prze pi sów ar ty ku³u 24 ust. 8;

26 Ma rek Chmaj

8 S¹d Naj wy ¿szy w po sta no wie niu z 3 paŸ dzie r ni ka 2002 roku za strzeg³ (SN III SW 24/02,
OSNP 2003/4/92), ¿e prze wi dzia ny w ar ty ku le 38 Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych te r min do
sk³ada nia spra wo z da nia o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so wych nie pó Ÿ niej ni¿ do 31 ma r -
ca ka ¿ de go roku ma cha ra kter te r mi nu usta wo we go i jego prze kro cze nie po wo du je od rzu ce nie
spra wo z da nia (art. 38a tej usta wy).
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l przy j mo wa nia œro d ków fi nan so wych od osób fi zy cz nych nie maj¹cych mie j -
s ca za mie sz ka nia na te re nie RP (z wy³¹cze niem oby wa te li pol skich za mie sz -
ka³ych za gra nic¹) lub cu dzo zie m ców maj¹cych mie j s ce za mie sz ka nia na te -
re nie RP, albo po zy ski wa nia œro d ków z in nych Ÿró de³ nie do zwo lo nych;

l gro ma dze nia lub do ko ny wa nia wy da t ków na ka m pa nie wy bo r cze z po mi -
niê ciem Fun du szu Wy bo r cze go;

l gro ma dze nia œro d ków fi nan so wych Fun du szu Wy bo r cze go poza od dzie l -
nym ra chun kiem ban ko wym z na ru sze niem prze pi su ar ty ku³u 36 ust. 3.
W ra zie od rzu ce nia spra wo z da nia przez PKW, pa r tii po li ty cz nej przys³u -

gu je upra w nie nie do wnie sie nia, w te r mi nie sie d miu dni od dnia do rê cze nia
po sta no wie nia, ska r gi do SN na po sta no wie nie PKW w przed mio cie od rzu ce -
nia spra wo z da nia. SN roz pa tru je ska r gê i wy da je w tej spra wie orze cze nie
w te r mi nie 60 dni od dnia do rê cze nia ska r gi, przy czym na orze cze nie SN nie
przys³ugu je ju¿ ¿a den œro dek pra w ny. Je ¿e li SN uzna ska r gê za za sadn¹, PKW
niezw³ocz nie wy da je po sta no wie nie o przyjêciu sprawozdania.

Ta be la 2.  In fo r ma cje fi nan so we sk³ada ne przez pa r tie po li ty cz ne

Artyku³
ustawy

o partiach

Podmiot
infor-

mowany
Rodzaj informacji

Sankcja  za niewywi¹zanie siê
z obowi¹zku

34 ust. 1 PKW O otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych
z subwencji wydatkach.

Utrata prawa do otrzymania
subwencji w nastêpnym roku
kalendarzowym.

35 ust. 3 PKW O utworzeniu lub likwidacji
Funduszu Wyborczego.

Brak.

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.

PKW wystêpuje do S¹du
z wnioskiem o wykreœlenie
wpisu partii z ewidencji, zaœ
S¹d po przeprowadzonej
rozprawie wydaje
postanowienie o wykreœleniu
wpisu partii z ewidencji.

W razie odrzucenia przez
PKW sprawozdania, albo
w razie skargi na
postanowienie o odrzuceniu
sprawozdania, w przypadku
oddalenia skargi przez SN,
partia traci prawo
do otrzymania subwencji
w nastêpnych trzech latach.

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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W ra zie niez³o¿e nia przez pa r tiê po li tyczn¹ spra wo z da nia w okre œlo nym
usta wo wo te r mi nie, PKW wy stê pu je do S¹du Okrê go we go w Wa r sza wie,
z wnio skiem o wy kre œle nie wpi su tej pa r tii z ewi den cji. W ta kim przy pa d ku
S¹d po prze pro wa dze niu roz pra wy wy da je po sta no wie nie o wy kre œle niu wpi -
su pa r tii po li ty cz nej z ewi den cji.

W ra zie od rzu ce nia przez PKW spra wo z da nia, albo w ra zie ska r gi na po sta -
no wie nie o od rzu ce niu spra wo z da nia – w przy pa d ku od da le nia ska r gi przez SN,
pa r tia po li ty cz na tra ci pra wo do otrzy ma nia sub we ncji w na stê p nych trzech la -
tach, w któ rych upra w nio na jest do jej otrzy my wa nia. Te r min ten li czy siê od
pocz¹tku kwa r ta³u na stê puj¹cego po kwa r ta le, w któ rym nast¹pi³o od rzu ce nie
spra wo z da nia, a w ra zie z³o¿e nia ska r gi na po sta no wie nie o od rzu ce niu spra wo -
z da nia te r min ten li czy siê od pocz¹tku kwa r ta³u na stê puj¹cego po kwa r ta le,
w któ rym nast¹pi³o od da le nie ska r gi przez S¹d Naj wy ¿szy (art. 38d).

3. Nad zór nad fi nan so wa niem pa r tii spra wo wa ny
  przez NIK

Wed³ug ar ty ku³u 202 Kon sty tu cji RP Naj wy ¿sza Izba Kon tro li (NIK) jest
na cze l nym or ga nem kon tro li pa ñ stwo wej. Kon sty tu cja utrzy ma³a wcze œ niej
ist niej¹cy mo del kon tro li pa ñ stwo wej nie za le ¿ nej od Rady Mi ni strów, a po -
wi¹za nej z Sejmem.

Sta tus pra w ny NI K -u zo sta³ usz cze gó³owio ny w Usta wie z 23 grud nia
1993 roku o Naj wy ¿szej Iz bie Kon tro li9. Na jej cze le stoi pre zes, któ ry kie ru je
Izb¹ oraz od po wia da przed Se j mem za jej dzia³al noœæ. Jed no stka mi orga niza -
cyj ny mi NI K -u s¹ depa r ta men ty i de le ga tu ry, zaœ or ga ni za cjê we wnêtrzn¹,
w tym sie dzi by de le ga tur i za kres ich w³aœci wo œci tery to ria l nej, okre œla sta tut,
na da ny w dro dze zarz¹dze nia przez Ma r sza³ka Se j mu, na wniosek prezesa
NIK-u.

Szcze gó³owy za kres kon tro li NI K -u okre œla ar ty ku³ 2 usta wy. NIK obli -
gato ry j nie kon tro lu je dzia³al noœæ or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej, Na ro do we -
go Ban ku Pol skie go, pa ñ stwo wych osób pra wnych i in nych pa ñ stwo wych jed -
no stek orga niza cy j nych (pod wzglê dem le ga l no œci, go spo dar no œci, ce lo wo œci
i rzetelnoœci). 

Faku lta ty w nie NIK mo¿e kon tro lo waæ dzia³al noœæ or ga nów sa morz¹du
tery to rial ne go, sa morz¹do wych osób pra wnych i in nych sa morz¹do wych jed -
no stek orga niza cy j nych (pod wzglê dem le ga l no œci, go spo dar no œci i rze te l no -
œci).

Ponad to, NIK mo¿e kon tro lo waæ, ale sto suj¹c ty l ko kry te ria le ga l no œci
i go spo dar no œci, dzia³al noœæ in nych jed no stek orga niza cy j nych i pod mio tów

28 Ma rek Chmaj

9 DzU 2007, nr 231, poz. 1701.
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go spo da r czych (przed siê bio r ców) w za kre sie, w ja kim wy ko rzy stuj¹ one
maj¹tek lub œro d ki pa ñ stwo we, lub ko mu na l ne oraz wywi¹zuj¹ siê z zo bo -
wi¹zañ fi nan so wych na rzecz pañstwa.

Upra w nie nia nad zo r cze NI K -u nad fi nan sa mi pa r tii s¹ bez w¹tpie nia upraw -
nie nia mi faku lta tyw ny mi. Gdy by Izba uzna³a za sad noœæ pod jê cia dzia³añ kon -
tro l nych, po ten cja l nym za da niem NI K -u mog³aby byæ we ry fi ka cja roz dyspo -
nowy wa nia œro d ków fi nan so wych, po zy ski wa nych przez pa r tie ze Skar bu
Pa ñ stwa w fo r mie do ta cji pod mio to wej oraz sub we ncji. Pro wa dzo ne przez
NIK po stê po wa nie kon tro l ne ma na celu w szcze gó l no œci usta le nie sta nu fa k -
ty cz ne go w od nie sie niu do dzia³al no œci jed no stek pod da nych kon tro li, rze te l -
ne jego udo ku men towa nie i do ko na nie oce ny wed³ug kry te riów okre œlo nych
w ar ty ku le 5 usta wy o NI K -u.

Za kres kon tro li NI K -u obe j mu je za tem ty l ko go spo da r noœæ i le ga l noœæ,
a wiêc zgod noœæ z pra wem dzia³ania da ne go pod mio tu przy re a li za cji kon kre t -
ne go za mó wie nia pub li cz ne go. Wy da je siê, ¿e NIK mo¿e ba daæ nie ty l ko
zgod noœæ z prze pi sa mi Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, lecz ta k ¿e z in ny mi
usta wa mi, jak np. z Ustaw¹ o fi nan sach pu b li cz nych. Kon tro la nie mo¿e przy
tym obe j mo waæ ca³ej dzia³al no œci da nej pa r tii, ale po win na ogra ni czaæ siê ty l -
ko do tych aspe któw, któ re do tycz¹ wy ko rzy sta nia maj¹tku lub œrodków
pañstwowych. 

Wed³ug ar ty ku³u 28 Usta wy o Naj wy ¿szej Iz bie Kon tro li po stê po wa nie
kon tro l ne ma na celu usta le nie sta nu fa kty cz ne go w za kre sie dzia³al no œci jed -
no stek pod da nych kon tro li, rze te l ne jego udo ku men towa nie i do ko na nie oce -
ny kon tro lo wa nej dzia³al no œci wed³ug kry te riów okre œlo nych w ustawie. 

Dla re a li za cji po wy ¿sze go celu, kie ro w ni cy jed no stek pod le gaj¹cych kon -
tro li maj¹ obo wi¹zek przedk³adaæ na ¿¹da nie NI K -u wsze l kie do ku men ty
i ma te ria³y nie zbêd ne do przy go to wa nia i prze pro wa dze nia kon tro li, z za cho -
wa niem prze pi sów o ta je mni cy usta wo wo chronionej. 

Kon tro ler usta la stan fa kty cz ny na pod sta wie ze bra nych w toku po stê po -
wa nia do wo dów. Usta wa nie za wie ra pe³nego ka ta lo gu do wo dów, wska zu je
je dy nie w ar ty ku le 35 ust. 2, ¿e mog¹ byæ nimi m.in.: do ku men ty, za bez pie czo -
ne rze czy, wy ni ki oglê dzin, ze z na nia œwia d ków, opi nie bieg³ych oraz pi se m ne
wy ja œ nie nia i oœwia d cze nia. 

Wy ni ki prze pro wa dzo nej kon tro li kon tro ler przed sta wia w pro to ko le kon -
tro li, któ ry za wie ra opis sta nu fa kty cz ne go, stwier dzo ne go w toku kon tro li
dzia³al no œci jed no stki kon tro lo wa nej, w tym usta lo nych nie pra wid³owo œci,
z uw z glêd nie niem przy czyn po wsta nia, za kre su i sku t ków tych nie pra -
wid³owo œci oraz osób za nie odpo wie dzia l nych. 

Pro ces kon tro li wieñcz¹ wyst¹pie nia po kon tro l ne, za wie raj¹ce oce ny kon -
tro lo wa nej dzia³al no œci, wy ni kaj¹ce z usta leñ opi sa nych w pro to ko le kon tro li,
a w ra zie stwier dze nia nie pra wid³owo œci – ta k ¿e uwa gi i wnio ski w spra wie ich
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usu niê cia. W ra zie uza sad nio ne go po dej rze nia pope³nie nia prze stê p stwa lub
wy kro cze nia, NIK za wia da mia or gan powo³any do œci ga nia prze stêpstw lub wy -
kro czeñ oraz in fo r mu je o tym kie ro w ni ka jed no stki kon tro lo wa nej lub kie ro w -
ni ka jed no stki nad rzêd nej oraz w³aœci wy or gan pa ñ stwo wy lub sa morz¹dowy. 

Na ko niec na le ¿y pod kre œliæ, ¿e szcze gó l ne upra w nie nie zo sta³o prze wi -
dzia ne w ar ty ku le 11 pkt 4 Usta wy o Na cze l nej Iz bie Kon tro li, któ ry za wie ra
upo wa ¿ nie nie le gi ty muj¹ce pre ze sa NI K -u do wy stê po wa nia – w ra zie po -
wziê cia jaki ch ko l wiek w¹tpli wo œci lub otrzy ma nia wia do mo œci o nie zgod no -
œci z Kon sty tucj¹ RP ce lów lub dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nej – z wnio ska mi
do Try bu na³u Kon sty tucy jne go o wszczêcie postêpowania.

W pra kty ce, jak wy ja œ nia B³a¿ej To ra ñ ski, rze cz nik pra so wy NI K -u: NIK
nie mo¿e kon tro lo waæ dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nych. Usta wa o NIK do pu sz -
cza jed nak mo ¿ li woœæ spra w dze nia, w jaki spo sób pa r tie wywi¹zuj¹ siê z zo bo -
wi¹zañ fi nan so wych na rzecz pa ñ stwa, czy li jak go spo da ruj¹ œro d ka mi bu d¿e -
to wy mi z do ta cji. Ponad to pod kre œli³, ¿e do ty ch czas: NIK nie po dej mo wa³a ta -
kich kon tro li. […] NIK spra w dza³a na to miast przy oka zji kon tro li bu d¿e to -
wych, jak Mi ni ste r stwo Fi nan sów wywi¹zuje siê z obo wi¹zku wyp³aca nia do -
ta cji pa r tiom po li ty cz nym.

4. Nad zór nad fi nan so wa niem pa r tii spra wo wa ny
  przez CBA

Wed³ug ar ty ku³u 1 ust. 1 Usta wy z 9 cze r w ca 2006 roku o Cen tra l nym Biu -
rze Anty koru pcy j nym, CBA jest s³u¿b¹ spe cjaln¹ do spraw zwa l cza nia ko ru p -
cji w ¿y ciu pu b li cz nym i go spo da r czym, w szcze gó l no œci w in sty tu cjach pa ñ -
stwo wych i sa morz¹do wych oraz do zwa l cza nia dzia³al no œci godz¹cej w in te -
re sy eko no mi cz ne pa ñ stwa10.

Zgod nie z tre œci¹ ar ty ku³u 2 ust. 1 pkt c tej sa mej usta wy do za dañ Cen tra l ne -
go Biu ra Anty koru pcyj ne go w od nie sie niu do dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nych
na le ¿y roz po zna wa nie, za po bie ga nie i wy kry wa nie prze stêpstw prze ciw ko fi -
nan so wa niu pa r tii po li ty cz nych, okre œlo nych w ar ty ku le 49d i 49f  Usta wy o par-
tiach po li ty cz nych, je œli po zo staj¹ one w zwi¹zku z ko rupcj¹. Wy ni ka z te go, ¿e
CBA jest or ga nem œci ga nia w za kre sie dzia³añ ko ru pcy j nych, prze ja wiaj¹cych
siê w nie wyko ny wa niu lub nie dopu sz cza niu do wy ko na nia obo wi¹zku
sporz¹dze nia co ro cz nej in fo r ma cji o otrzy ma nej sub we ncji i wy da t kach z sub -
we ncji, sporz¹dze nia spra wo z da nia fi nan so we go, jak rów nie¿ wyda t ko wa nia
œro d ków na ka m pa niê wy borcz¹, z po mi niê ciem od po wied nie go fun du szu. 

W celu re a li za cji za kre œlo nych po wy ¿ej za dañ, fun kcjo na riu sze CBA s¹
upra w nie ni do po dej mo wa nia wie lu czyn no œci per so na l nych, ma te ria l nych

30 Ma rek Chmaj

10 DzU 2006, nr 104, poz. 708 z póŸn. zm.
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i info rma cy j nych. Pie r wsza ze wska za nych ka te go rii obe j mu je upra w nie nie
do: wy da wa nia oso bom po le ceñ okre œlo ne go za cho wa nia siê, legi ty mo wa nia
w celu usta le nia to ¿ sa mo œci da nej oso by, kon tro li oso bi stej, prze szu ki wa nia
oraz za trzy my wa nia. Dru ga ka te go ria – dzia³ania ma te ria l ne obe j muj¹ upra w -
nie nie do: przegl¹da nia za wa r to œci ba ga ¿y, prze szu ki wa nia po mie sz czeñ,
obse r wo wa nia i re je stro wa nia – przy u¿y ciu œro d ków te ch ni cz nych – ob ra zu
zda rzeñ w mie j s cach pu b li cz nych oraz dŸwiê ku to wa rzysz¹cego tym zda rze -
niom w tra kcie wy ko ny wa nia czyn no œci operacy jno-roz pozna w czych, po dej -
mo wa nych na pod sta wie usta wy. W ra zie uza sad nio ne go po dej rze nia
pope³nie nia prze stê p stwa lub prze stê p stwa skar bo we go Cen tra l ne Biu ro Anty -
koru pcy j ne jest upra w nio ne do za trzy my wa nia po ja z dów i in nych œro d ków
trans po rtu oraz spra w dza nia ³adun ku w œro d kach trans po rtu l¹do we go, po wietrz -
ne go i wod ne go. Trze cia ka te go ria – ko m pe ten cje info rma cy j ne obe j muj¹ na -
to miast pra wo ¿¹da nia nie zbêd nej po mo cy od in sty tu cji pa ñ stwo wych, or ga -
nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹du tery to rial ne go oraz od przed siê bio r -
ców, pro wadz¹cych dzia³al noœæ w za kre sie u¿y te cz no œci pu b li cz nej, jak rów -
nie¿ zwra ca nia siê o nie zbêdn¹ po moc do in nych przed siê bio r ców, jed no stek
orga niza cy j nych, or ga ni za cji spo³ecz nych, a ta k ¿e do ka ¿ dej oso by po sia -
daj¹cej nie zbêdn¹ w okre œlo nym za kre sie wie dzê. Na le ¿y jed nak za zna czyæ,
¿e za trzy ma nie oso by mo¿e mieæ mie j s ce wy³¹cz nie w sy tu a cji, gdy wsze l kie
inne za sto so wa ne œro d ki oka za³y siê bez ce lo we lub nie sku te cz ne11.

Inne je sz cze upra w nie nia kon tro l ne Cen tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne go zo -
sta³y okre œlo ne w Usta wie o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra12. Zgod nie
z po stano wie nia mi prze pi su ar ty ku³u 35 ust. 6a wska za nej usta wy, Cen tra l ne Biu -
ro Anty koru pcy j ne jest upra w nio ne i jed no cze œ nie zo bo wi¹zane do prze pro wa -
dza nia kon tro li rze te l no œci i pra wdzi wo œci sk³ada nych przez parla men ta rzy stów
oœwia d czeñ o sta nie maj¹tko wym. Czyn no œci te s¹ prze pro wa dza ne w od nie sie niu 
do oœwia d czeñ sk³ada nych w zwi¹zku z nowo prze prowa dza ny mi wy bo ra mi, jak
rów nie¿ w za kre sie co ro cz nych obo wi¹zko wych spra wo z dañ maj¹tko wych.
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11 Szcze gó³owe za sa dy po stê po wa nia fun kcjo na riu szy Cen tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne -
go zo sta³y okre œlo ne w: Roz porz¹dze niu Pre ze sa Rady Mi ni strów z 2 li sto pa da 2006 roku
w spra wie try bu prze pro wa dza nia ba dañ le ka r skich osób za trzy ma nych przez fun kcjo na riu szy
Cen tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne go (DzU 2006, nr 202, poz. 1486 ze zm.) oraz w  Roz po -
rz¹dze niu Rady Mi ni strów z 4 sie r p nia 2006 roku w spra wie udzie la nia fun kcjo na riu szom Cen -
tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne go nie zbêd nej po mo cy przez in sty tu cje pa ñ stwo we, or ga ny ad -
mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹du tery to rial ne go, przed siê bio r ców, jed no stki orga niza cy j ne, or -
ga ni za cje spo³ecz ne oraz oby wa te li (DzU 2006, nr 142, poz. 1018 ze zm.), a ta k ¿e w Roz -
porz¹dze niu Rady Mi ni strów z 25 li pca 2006 roku w spra wie wy da wa nia oso bom po le ceñ okre -
œlo ne go za cho wa nia siê, legi ty mo wa nia, za trzy my wa nia, prze szu ka nia, kon tro li oso bi stej,
przegl¹da nia ba ga ¿y i spra w dza nia ³adun ku oraz obse r wo wa nia i re je stro wa nia zda rzeñ przez
fun kcjo na riu szy Cen tra l ne go Biu ra Anty koru pcyj ne go (DzU 2006, nr 142, poz. 1014 ze zm.).

12 Usta wa z 9 maja 1996 roku o wy ko ny wa niu man da tu pos³a i se na to ra (tekst jed no li ty
DzU 2003, nr 221, poz. 2199 ze zm.).
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Na le ¿y jed nak pod nieœæ pe w ne w¹tpli wo œci w za kre sie tra f no œci przy jê -
tych przez usta wo da w cê roz wi¹zañ pra wnych. Prze ka za nie CBA pe w nych
ko m pe ten cji w za kre sie nad zo ru nad fi nan sa mi pa r tii po li ty cz nych jest roz -
wi¹za niem kon tro wer syj nym. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e jest to in sty tu cja pod leg³a
Pre ze so wi Rady Mi ni strów, co mo¿e w przysz³oœci pro wa dziæ do in stru men-
 talne go tra kto wa nia upra w nieñ nad zo r czych13.

W pra kty ce, jak po da je To masz Fr¹tczak – dy re ktor Ga bi ne tu Sze fa CBA,
rod za je dzia³añ po dej mo wa nych w zwi¹zku z usta wo wy mi za da nia mi okre œlo -
ne s¹ w ro cz nym pla nie dzia³ania CBA, któ ry ob jê ty jest kla u zul¹ ’œciœle tajne’. 
Z tego po wo du nie mog¹ zo staæ uja w nio ne. Im pu l sem do po dej mo wa nia przez
CBA dzia³añ s¹ in fo r ma cje i za wia do mie nia o pope³nie niu prze stê p stwa
(np. li sty, e- ma i le, te le fo ny, zg³osze nia ust ne), in fo r ma cje po chodz¹ce z ogól -
nodo stê p nych tzw. Ÿró de³ otwa r tych oraz kon ta któw ope ra cy j nych, a ta k ¿e wy -
ni ki ana liz w³as nych. Wszy stkie po stê po wa nia pro wa dzo ne przez CBA,
a zwi¹zane z prze stê p stwa mi prze ciw ko fi nan so wa niu pa r tii po li ty cz nych, s¹
obe c nie w to ku. In fo r ma cji o œle dztwach CBA udzie la [wte dy] kie dy zna ne s¹
ich efe kty, po zrea li zo wa niu od po wied nich czyn no œci pro ce so wych i uzy ska niu 
zgo dy pro ku ra tu ry na udzie le nie in fo r ma cji.

5. Pro blem po ten cjal ne go nad zo ru nad fi nan sa mi pa r tii
  doko ny wa ne go przez Urz¹d Za mó wieñ Pu b li cz nych

W sto sun ku do pa r tii po li ty cz nych nie sto su je siê prze pi sów Usta wy z 29
sty cz nia 2004 roku – Pra wo za mó wieñ pu b li cz nych14, po nie wa¿ w œwie t le
prze pi sów Usta wy z 27 cze r w ca 1997 roku o pa r tiach po li ty cz nych nie mo ¿ li -
we wy da je siê wyst¹pie nie w ich przy pa d ku przes³anek ko nie cz no œci za sto so -
wa nia Usta wy – Pra wo za mó wieñ pu b li cz nych na pod sta wie ar ty ku³u 3 ust. 1
pkt 6, zaœ ogra ni czo ne do sy tu a cji – spo ty ka nych w pra kty ce wyj¹tko wo – na
pod sta wie ar ty ku³u 3 ust. 1 pkt 5 usta wy. Ta kie za³o¿e nie jest uza sa d nio ne
brzmie niem prze pi sów Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych do tycz¹cych: za sad
i Ÿ ró de³ fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych, za ka zu pro wa dze nia dzia³al no œci
go spo da r czej oraz za ka zu wy ko ny wa nia za dañ za strze ¿o nych w prze pi sach
pra wa dla or ga nów w³adzy pu b li cz nej, jak i za stê po wa nia tych or ga nów przez
pa r tie po li ty cz ne. Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze ar gu men ty nie mo ¿ li we wy da je
siê udzie le nie przez pa r tiê po li tyczn¹ za mó wie nia fi nan sowa ne go z udzia³em
œro d ków, któ rych przy zna nie jest uzale¿nione od zastosowania procedury
udzielania zamówienia.

32 Ma rek Chmaj

13 Zob. M. Chmaj, Wol noœæ two rze nia i dzia³ania pa r tii po li ty cz nych. Stu dium po rów na w -
cze, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Warmiñ sko-Ma zur skie go, Ol sztyn 2006, s. 158.

14 DzU 2007, nr 223, poz. 1655.
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6. Aspekt po rów na w czy

W Bu³ga rii utwo rzo no Biu ro Ob ra chun ko we, któ re go za da niem jest kon -
tro la nad fi nan sow¹ dzia³al no œci pa r tii oraz w za kre sie zarz¹du jej ma -
j¹tkiem15. Pa r tia po li ty cz na ma obo wi¹zek sporz¹dziæ spra wo z da nie fi nan so -
we za po prze d ni rok ka len da rzo wy, któ re po win no byæ ba da ne przez nie za le ¿ -
ny au dyt fi nan so wy i za twier dzo ne przez nie zale ¿ ne go au dy to ra. Oso ba, któ ra
jest cz³on kiem pa r tii po li ty cz nej, b¹dŸ te¿ któ ra otrzy mu je ja kie ko l wiek ko -
rzy œci z jej dzia³al no œci, nie mo¿e byæ tra kto wa na jako nie za le ¿ ny au dy tor.
Przed 31 ma r ca bie¿¹cego roku pa r tie po li ty cz ne po win ny z³o¿yæ w Biu rze
Ob ra chun ko wym za twier dzo ne spra wo z da nia fi nan so we. W te r mi nie przed
15 kwie t nia pod le gaj¹ opub li ko wa niu – w ofi cja l nym biu le ty nie i na stro nie
in ter ne to wej Biu ra – na zwy pa r tii, któ re nie z³o¿y³y spra wo z dañ, zgod nie z po -
sta no wie niami usta wy. Biu ro Ob ra chun ko we, w te r mi nie sze œciu mie siê cy od
daty otrzy ma nia ko ñ co wych spra wo z dañ, po win no do ko naæ ana li zy dzia³al -
no œci fi nan so wej i zarz¹dczej w za kre sie po sia da nej w³as no œci, ze szcze gó l -
nym uw z glêd nie niem ich adek wa t no œci (zgod no œci) z prze pi sa mi pra wa oraz
pra wa o ra chun ko wo œci. W przy pa d ku nie zg³osze nia b¹dŸ opó Ÿ nie nia
w z³o¿e niu spra wo z da nia fi nan so we go w Biu rze Ob ra chun ko wym, pa r tie po li -
ty cz ne trac¹ prawo do uzyskania dotacji a¿ do przeprowadzenia nastêpnych
wyborów parlamentarnych.

W Cze chach do 1995 roku nad zór na le ¿a³ do od po wied ni ka na szej NIK –
Naj wy ¿sze go Urzê du Kon tro li (NUK). Urz¹d ten wy po sa ¿o no w bar dzo
znacz¹ce upra w nie nia kon tro l ne. W przy pa d ku stwier dze nia przez nie go, ¿e
spra wo z da nie ro cz ne pa r tii nie zo sta³o z³o¿o ne w usta lo nym te r mi nie lub ¿e
by³o ono nie pe³ne, lub te¿ za wie ra³o nie pra wdzi we dane, NUK niezw³ocz nie
in fo r mu je o tym Zgro ma dze nie Na ro do we, a na stê p nie po da je do pu b li cz nej
wia do mo œci fakt nie do trzy ma nia przez pa r tiê te r mi nu lub treœæ nie pra -
wid³owe go spra wo z da nia ro cz ne go pa r tii. Jed no cze œ nie NUK wzy wa³ pa r tiê,
aby w usta lo nym te r mi nie usu nê³a uchy bie nia16. Nad zo ro wa nie przez NUK
pa r tii po li ty cz nych zo sta³o uz na ne przez cze ski S¹d Kon sty tucy j ny za sprze cz -
ne z kon sty tu cyjn¹ za sad¹ au to no mii pa r tii po li ty cz nych. Od cza su uka za nia
siê tego orze cze nia nad zór nad fi nan sa mi pa r tii na le ¿y do Izby Po se l skiej, Mi -
ni ste r stwa Fi nan sów oraz urzê dów skar bo wych, zaœ sy stem ten ma wiele luk
i u trud nia rzetelne wykonywanie uprawnieñ nadzorczych.

Na Wê grzech ju¿ w 1989 roku po wsta³a nowa in sty tu cja: Pa ñ stwo wa
Agen cja Kon tro li (PAK), za j muj¹ca siê moni to ro wa niem fi nan sów pa r tii, któ -
re otrzy muj¹ œro d ki z bu d¿e tu pa ñ stwa. PAK co roku pu b li ku je ra po r ty z prze -
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15 Ar ty ku³y 33–36 bu³ga r skiej Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych z 18 grud nia 2004 roku.
16 W. Pe troff, Fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych w post komu nisty cz nej Eu ro pie (Bu³ga ria,

Cze chy, Ru mu nia, Wê gry), Eks per ty za BSE nr 95, Wa r sza wa 1996, s. 11.
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pro wa dzo nej kon tro li, wska zuj¹c w nich na nie dok³ad noœæ lub nie adek wa t -
noœæ spra wo z dañ fi nan so wych pa r tii. PAK wska zy wa³a ponad to na nie zbêd ne
re gu la cje pra w ne, któ re mog³yby zo bie kty wizo waæ fo r mê i treœæ sk³ada nych
spra wo z dañ fi nan so wych i usu wa³yby nie pre cyzy j ne lub sprze cz ne ze sob¹
prze pi sy pra w ne17. Obe c nie ba da nie le ga l no œci zarz¹dza nia fi nan sa mi pa r tii
po li ty cz nych na le ¿y do Pa ñ stwo we go Biu ra Re wi zyj ne go (PBR). Jest to kon -
sty tucy j ny or gan kon tro l ny pa r la men tu, któ ry za j mu je siê nad zo ro wa niem
zarz¹dza nia fi nan sa mi pub li cz ny mi. PBR zo sta³o od dzie lo ne od bie¿¹cej po li -
ty ki, po przez za gwa ran towa nie temu organowi niezale¿noœci i apolitycznoœci.

Inne roz wi¹za nie przy jê to w Nie mczech, gdzie na zarz¹d pa r tii na³o¿o no
obo wi¹zek zda nia pub li cz ne go spra wo z da nia obra chun ko we go, nie ty l ko
z po cho dze nia i prze zna cze nia œro d ków, któ re wp³ynê³y do pa r tii w ci¹gu roku
ka len da rzo wego, ale i z maj¹tku pa r tii do ko ñ ca te go¿ roku. Ponad to w spra -
wo z da niu na le ¿y wy ka zaæ li cz bê cz³on ków zo bo wi¹za nych do p³ace nia
sk³adek do ko ñ ca roku ka len da rzo wego. Ta kie spra wo z da nie ob ra chun ko we
wy ma ga spra w dze nia przez re wi den ta go spo dar cze go lub to wa rzy stwo re wi zji 
go spo da r czej. Na le ¿y je z³o¿yæ w okre œlo nym te r mi nie prze wod nicz¹cemu
Bun de sta gu, któ ry roz pro wa dzi je w fo r mie dru ku Bun de sta gu, a na stê p nie
zba da, czy spra wo z da nie to od po wia da prze pi som roz dzia³u VI Usta wy o pa r -
tiach po li ty cz nych (za ty tu³owa ne go „Spra woz da w czoœæ ob ra chun ko wa”)18.

Na to miast w Hi sz pa nii pa r tie maj¹ obo wi¹zek co ro cz ne go sporz¹dza nia
spra wo z da nia o swo ich przy cho dach i wy da t kach po czy nio nych w mi nio nym
roku. Ta kie spra wo z da nie fi nan so we sk³ada siê z dwóch czê œci. W pie r wszej
za wa r te s¹ in fo r ma cje o ogó l nych do cho dach pa r tii z tytu³u: do ta cji, sk³adek
cz³on ko wskich, sub we ncji pa ñ stwo wych, pro cen tów od ka pi ta³u oraz zy sków
z ma te ria l nej dzia³al no œci pa r tii. Po win ny siê w niej zna leŸæ rów nie¿ dane
z co ro cz nej inwe nta ry za cji maj¹tku. W dru giej czê œci spra wo z da nia s¹ za wa r -
te in fo r ma cje obe j muj¹ce ko szty: oso bo we, za ku pu dóbr i us³ug, fi nan so wej
obs³ugi kre dy tów oraz admi ni stra cyj ne. W ro cz nym spra wo z da niu po wi nien
siê ponad to zna leŸæ wy kaz zaci¹gniê tych kre dy tów, in wes ty cji, wie rzy cie li
i d³u¿ ni ków. W ci¹gu sze œciu mie siê cy od za ko ñ cze nia roku obra chun ko we go
ro cz ne spra wo z da nie po win no byæ przed³o¿o ne Naj wy ¿szej Iz bie Kon tro li.
Na stê p nie roz pa tru je je mie sza na ko mi sja par la men tar na19.

Zupe³nie od mien ny sy stem fun kcjo nu je z ko lei na Ukra i nie. Ustaw¹ o pa r -
tiach po li ty cz nych20 z 2001 roku wpro wa dzo no sy stem spra wozda w czo œci fi -
nan so wej pa r tii, któ ry mo ¿ na dzi siaj uz naæ za ana chro ni cz ny. Zo bo wi¹zano

34 Ma rek Chmaj

17 Ibi dem, s. 14.
18 Zob. § 23 nie mie c kiej Usta wy z 24 li pca 1969 roku o pa r tiach po li ty cz nych (BGBL. I, s. 327).
19 A. £aw ni czak, Fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych, Wy daw ni c two Se j mo we, Wa r sza wa

2001, s. 96.
20 DzU Rady Naj wy ¿szej Ukra i ny (BBP), nr 23, poz. 118.
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pa r tie ty l ko do co ro cz ne go pub li ko wa nia, za po œred ni c twem ogól no kra jowe -
go za so bu ra dio fo nii lub te le wi zji, spra wo z da nia z do cho dów i wy da t ków oraz 
z maj¹tku pa r tii po li ty cz nej. Zo bo wi¹zano rów nie¿ pa r tie do pro wa dze nia
spra wozda w czo œci ksiê go wej w usta lo nym try bie (art. 17). Nie prze wi dzia no
przy tym ¿ad nych form kon tro li spra wo z dañ, jak rów nie¿ ¿ad nej sankcji za
niez³o¿enie sprawozdania.

7. Pod su mo wa nie 

Roz wi¹za nia przy jê te w Pol sce nie sta no wi¹ spó j ne go sy ste mu, po nie wa¿
roz dzie laj¹ ko m pe ten cje nad zo r cze nad fi nan so wa niem pa r tii po li ty cz nych
po miê dzy trzy pod mio ty, spo œród któ rych CBA i NIK w za sa dzie nie ko rzy -
staj¹ ze swo ich upra w nieñ. Co wiê cej, re gu la cje usta wo we po zo staj¹ nie pre -
cyzy j ne, zaœ roz pro sze nie ko m pe ten cji po miê dzy ki l ka or ga nów nie sprzy ja
kom p le kso wej kon tro li wy ko rzy sta nia œro d ków pu b li cz nych, po chodz¹cych
z su b wen cji i dotacji.

Upra w nie nia nad zo r cze prze ka za ne PKW s¹ doœæ ogra ni czo ne, po nie wa¿
or gan ten mo¿e we ry fi ko waæ spra wo z da nia fi nan so we pa r tii, ale nie ma bez -
po œred nie go wgl¹du w do ku men ta cjê finan sowo - ksiê gow¹ (fa ktu ry, ra chun ki, 
umo wy itp.). Wpra w dzie do stêp do tej do ku men ta cji po sia daj¹ bie gli re wi den -
ci, jed na k ¿e kon tro le przez nich do ko ny wa ne s¹ w pra kty ce po bie ¿ ne i wy ry w -
ko we, co nie sprzy ja wy kry ciu potencjalnych nieprawid³owoœci.

Wa r to za sta no wiæ siê nad form¹ nad zo ru nad fi nan sa mi pa r tii po li ty cz -
nych. Je ¿e li pod mio tem nad zo ruj¹cym ma po zo staæ PKW, to na le ¿y znacz¹co
roz bu do waæ ko m pe ten cje tego or ga nu. W prze ciw nym ra zie na le ¿y roz wa ¿yæ
siê g niê cie do roz wi¹zañ bu³ga r skich, cze skich czy wê gie r skich, gdzie dzia³aj¹
wyspe cjali zo wa ne in sty tu cje, któ re za j muj¹ siê kon trol¹ finansów partyjnych.

Nad zór or ga nów pa ñ stwa nad fi nan so wa niem pa r tii po li ty cz nych 35

023_035

10 grudnia 2008 09:47:54



Aleks andra Jac kows ka
Ja ros³aw Zbie ran ek

IV. Spo³ecz na kon tro la fi nan so wa nia
pa r tii po li ty cz nych

Jak zo sta³o opi sa ne w roz dzia le po prze dnim, fi nan se pa r tii po li ty cz nych s¹
pod da ne  nad zo ro wi wy bra nych or ga nów pa ñ stwa. Nie zbêd nym dlañ uzu -
pe³nie niem po win na byæ kon tro la spo³ecz na, czy li wsze l kie fo r my moni to ro -
wa nia fi nan sów pa r ty j nych po dej mo wa ne nie za le ¿ nie od in sty tu cji pa ñ stwo -
wych przez me dia oraz oby wa te li, repre zen to wa nych naj czê œciej przez or ga ni -
za cje po zarz¹dowe. Oby wa te l skie i me dia l ne zain tere so wa nie zde cy do wa nie
s³u¿y zwiê ksze niu trans paren t no œci ¿y cia poli ty cz ne go, co w re zu l ta cie przy -
czy nia siê do ogra ni cze nia na du ¿yæ i pa to lo gii. Po zy ski wa nie i upo wsze ch nia -
nie in fo r ma cji na te mat fi nan sów pa r ty j nych przez nie za le ¿ ne pod mio ty ma
ponad to isto t ne zna cze nie dla sa mych oby wa te li. Wie dza ta mo¿e byæ bo wiem
wa ¿ nym czyn ni kiem oce ny po szcze gó l nych ugru po wañ przez wy bo r ców.
W ni nie j szym roz dzia le zo sta³y przed sta wio ne mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia
w Pol sce spo³ecz nej kon tro li fi nan sów pa r tii po li ty cz nych (zw³asz cza tej czê -
œci œro d ków, któ ra po cho dzi z sub we ncji bu d¿e to wych) oraz jej fun kcjo no wa -
nie w pra kty ce.

1. îród³a in fo r ma cji

Pod staw¹ mo ¿ li wo œci do ko na nia kon tro li spo³ecz nej jest do stêp do in fo r -
ma cji. Po ni ¿ej opi sa no, z ja kich do ku men tów or ga ni za cje po zarz¹dowe, me -
dia czy zwy kli oby wa te le mog¹ cze r paæ wie dzê na te mat fi nan sów pa r tii po li -
ty cz nych oraz w jaki spo sób do nich dotrzeæ. 

Pod sta wo wym Ÿród³em wie dzy na te mat ca³oœci fi nan sów pa r ty j nych s¹
spra wo z da nia fi nan so we. Zgod nie z ar ty ku³em 38 Usta wy z 27 cze r w ca 1997 
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roku o pa r tiach po li ty cz nych1, ka ¿ da pa r tia po li ty cz na ma co roku obo wi¹zek
z³o¿e nia Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej spra wo z da nia o Ÿród³ach po zy ska -
nia œro d ków fi nan so wych oraz o wy da t kach po nie sio nych ze œro d ków Fun du -
szu Wy bo r cze go.  S¹ one og³asza ne w „Mo ni to rze Pol skim”, wraz z ra po r tem
i opi ni¹ bieg³ych re wi den tów w za kre sie wp³ywów na Fun dusz Wy bo r czy
ka¿dej partii politycznej.

Z pa r ty j nych spra wo z dañ mo ¿ na siê do wie dzieæ, ja kie kwo ty w da nym
roku pa r tie po zy ska³y z po szcze gó l nych Ÿró de³ fi nan so wa nia: sk³adek cz³on -
ko wskich, da ro wizn, kre dy tów, sub we ncji i in nych. Za wa r te tam dane s¹ jed -
nak doœæ ogó l ne. Za³¹czo ne ra po r ty i opi nie bieg³ych re wi den tów do sta r czaj¹
z ko lei in fo r ma cji do tycz¹cych ka te go rii wy da t ków, ja kie pa r tie po czy ni³y
z Fun du szu Wyborczego.

W celu uzy ska nia bar dziej szcze gó³owych da nych do tycz¹cych œro d ków
uzy ski wa nych przez  pa r tie z sub we ncji, co jest pod sta wo wym przed mio tem
zain tere so wa nia ni nie j sze go ra po r tu, na le ¿y prze de wszy stkim siêgn¹æ po tzw.
in fo r ma cjê fi nan sow¹. Zgod nie z ar ty ku³em 34 Usta wy o pa r tiach po li ty cz -
nych – pa r tie po bie raj¹ce sub we ncje bu d¿e to we, oprócz co ro cz ne go spra wo z da -
nia, o któ rym by³a mowa wcze œ niej, maj¹ obo wi¹zek z³o¿e nia do PKW „in fo r -
ma cji fi nan so wej o otrzy ma nej sub we ncji oraz o po nie sio nych z sub we ncji wy -
da t kach”, któ ra ta k ¿e jest og³asza na w „Mo ni to rze Pol skim”. W do ku men cie
tym pa r tia de kla ru je, na ja kie ka te go rie wy da t ków prze zna czy³a pie ni¹dze z sub -
we ncji. Ka te go rie wyod rê b nio ne w fo r mu la rzu in fo r ma cji s¹ jed nak sfo r -
mu³owa ne na tyle ogó l nie, ¿e czê sto mówi¹ nie wie le o prze zna cze niu wy da nych 
przez pa r tie œro d ków. Skar b ni cy pa r tii nie jed no krot nie przy porz¹dko wuj¹ wy -
da t ki do po szcze gó l nych ka te go rii w spo sób doœæ uz na nio wy, co sku t ku je ogra -
ni czon¹ mo ¿ li wo œci¹ oce ny i po rów na nia stru ktu ry wy da t ków ró ¿ nych pa r tii.

Ko le j nym ogól nodo stê p nym Ÿród³em in fo r ma cji na te mat go spo daro wa nia 
przez pa r tie œro d ka mi z sub we ncji s¹ ra po r ty bieg³ych re wi den tów. Po nie -
wa¿, zgod nie z ustaw¹, szcze gó³owa do ku men ta cja finan sowo- ksiê go wa pa r tii 
po li ty cz nych nie tra fia do PKW, Krajo we Biu ro Wy bo r cze an ga ¿u je bieg³ych
do zba da nia jej zgod no œci z da ny mi za wa r ty mi w in fo r ma cji fi nan so wej.
W sie dzi bie ba da nej pa r tii bieg³y uzy sku je wgl¹d we wszy stkie do ku men ty
zwi¹zane z wyda t ko wa niem sub we ncji i na tej pod sta wie sporz¹dza ra port
oraz opi niê, któ re wraz z in fo r macj¹ fi nan sow¹ s¹ pub li ko wa ne w „Mo ni to rze
Pol skim”. Ich ja koœæ jest zró¿ ni co wa na i w du ¿ym sto p niu za le ¿y od po zio mu
zaan ga ¿o wa nia i ko m pe ten cji bieg³ego. Prze wa ¿ nie jed nak, nie za le ¿ nie od
rze te l no œci prze pro wa dzo nej kon tro li, in fo r ma cje za wa r te w ra po r tach i opi -
niach s¹ do syæ sk¹pe. Wi¹¿e siê to m.in. z sa mym cha ra kte rem ba da nia, któ re
do ty czy nade wszy stko stro ny ra chun ko wej, zaœ w sto p niu niewielkim albo
w ¿ad nym odnosi siê kwestii merytorycznych.

Spo³ecz na kon tro la fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych 37

1 DzU 1997, nr 98, poz. 604.
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Wa ¿ nym Ÿród³em wie dzy na te mat dys po no wa nia przez pa r tie œro d ka mi
z su b wen cji s¹ wyci¹gi z ra chun ków ban ko wych sub we ncji i Fun du szu
Eks per ckie go. Cho cia¿ pa r tie nie maj¹ obo wi¹zku za³¹cza nia do in fo r ma cji
jaki ch ko l wiek do ku men tów, w myœl prze pi sów Usta wy o pa r tiach po li ty cz -
nych do co ro cz ne go spra wo z da nia fi nan so we go s¹ obo wi¹zane za³¹czyæ
wyci¹gi ze wszy stkich swo ich ra chun ków ban ko wych, do któ rych za li czaj¹
siê rów nie¿ sub kon ta sub we ncji i Funduszu Eksperckiego.

W prze ciw ie ñ stwie do do ku men tów po prze dnio opi sa nych, wyci¹gi z kont
nie s¹ po wszech nie do stê p ne. Do stêp do tych do ku men tów mo ¿ na uzy skaæ
w sie dzi bie Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go (czy li or ga nu Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej). Jak czy ta my w co ro cz nym Ko mu ni ka cie PKW w spra wie spra wo -
z dañ o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so wych przez pa r tie po li ty cz ne: Inne
nie opub liko wa ne za³¹czni ki do spra wo z dañ pa r tii po li ty cz nych sta no wi¹ in fo r -
ma cjê pu b liczn¹ w ro zu mie niu usta wy z dnia 6 wrze œ nia 2001 r. o do stê pie do in -
fo r ma cji pu b li cz nej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póŸn. zm.) i s¹ udo stê p nia ne do
wgl¹du w try bie i na za sa dach okre œlo nych w tej usta wie2.

Pra co w ni cy KBW udo stê p niaj¹ te do ku men ty wszy stkim zain tere so wa -
nym: dzien ni ka rzom, stu den tom, przed sta wi cie lom or ga ni za cji po zarz¹do -
wych. Jak wy ni ka z do œwia d czeñ pro je ktu, któ re go pod su mo wa niem jest ni -
nie j szy ra port, skom ple to wa nie do ku men ta cji jest pro ce sem ¿mud nym i cza -
soch³on nym. Jest ona bar dzo ob sze r na, to te¿ sporz¹dze nie ko pii, na wet przy
u¿y ciu naje fekty wnie j szej me to dy, czy li fo to gra fii cy fro wej, za j mu je spo ro
cza su. Przyk³ado wo ba da ne w ra mach pro je ktu „Trans pa ren t noœæ fi nan sów
pa r tii po li ty cz nych” wyci¹gi z ra chun ków ban ko wych sub we ncji i Fun du szu
Eks per ckie go z lat 2006 i 2007 wszy stkich pa r tii, po bie raj¹cych w ci¹gu tych
dwóch lat sub we ncjê, z³o¿y³y siê na do ku men ta cjê licz¹c¹ przesz³o 2000 stron. 
Pe w ne utrud nie nia wi¹¿¹ siê ponad to z fa ktem, ¿e sie dzi ba KBW mie œci siê
w bu dyn ku Kan ce la rii Pre zy den ta. Oso ba, któ ra uda je siê do KBW, musi naj -
pierw pod daæ siê kon tro li przy wej œciu, uzy skaæ prze pu stkê, a na stê p nie zo staæ 
„ode skor to wa na” do w³aœci we go po ko ju przez jed ne go z pra co w ni ków in sty -
tu cji. W okre sie, gdy wyci¹gi z kont s¹ ana li zo wa ne przez KBW (czy li od
kwie t nia do li pca), do stêp do nich mo¿e byæ do da t ko wo utru d nio ny. Na le ¿y
jed nak pod kre œliæ, ¿e przy re a li za cji tego pro je ktu pra co w ni cy Krajo we go
Biu ra Wy bo r cze go byli bar dzo po mo c ni, udo stê p niaj¹c badaczom wszelkie
potrzebne dokumenty i udzielaj¹c cennych wskazówek.

Historie ra chun ków ban ko wych sub we ncji i Fun du szu Eks per ckie go
niew¹tpli wie s¹ naj cie ka wszym i naj bar dziej wy cze r puj¹cym z do stê p nych Ÿró -
de³ in fo r ma cji o tym, jak pa r tie dys po nuj¹ œro d ka mi z otrzy my wa nej sub we ncji.

38 Aleks andra Jac kows ka, Ja ros³aw Zbie ran ek

2 Ko mu ni kat Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej z  21 kwie t nia 2008 roku w spra wie spra wo -
z dañ o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan so wych przez pa r tie po li ty cz ne w 2007 roku („Mo ni -
tor Pol ski” 2008, nr 37, poz. 332).
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Nie oz na cza to jed nak, ¿e z wyci¹gów z kont ró ¿ nych pa r tii mo ¿ na uzy skaæ jed -
na ko wo szcze gó³owe in fo r ma cje, prze pi sy nie okre œlaj¹ bo wiem, ja kie go ro dza -
ju dane po win na za wie raæ hi sto ria ra chun ku ban ko we go. Ana li zuj¹c do ku men ty 
z 2006 roku mo ¿ na wiêc by³o za uwa ¿yæ, ¿e nie któ re pa r tie sko rzy sta³y z tej luki
pra wnej, przedk³adaj¹c PKW wyci¹gi za wie raj¹ce je dy nie in fo r ma cje o da tach
i k wo tach po szcze gó l nych ope ra cji, bez da nych ad re sa tów czy tytu³ów prze le -
wów. W nie któ rych hi sto riach ra chun ków z ko lei ru chy na kon cie ogra ni czaj¹
siê je dy nie do prze le wów na ra chu nek bie¿¹cy pa r tii (nie licz¹c ope ra cji zwi¹za -
nych z two rze niem i li k wi dacj¹ lo kat krót koter mi no wych), za tem na ich pod sta -
wie rów nie¿ ni cze go nie mo ¿ na siê do wie dzieæ na te mat kon kre t nych wy da t ków 
po czy nio nych przez pa r tiê z sub we ncy j nych œro d ków.

Na wyci¹gach z ra chun ków ban ko wych ko ñ czy siê li sta Ÿró de³ in fo r ma cji
do stê p nych drog¹ ofi cjaln¹. Jak zo sta³o wspo mnia ne, do PKW nie tra fiaj¹ do -
wo dy ksiê go we, do ku men tuj¹ce po szcze gó l ne ope ra cje fi nan so we3; s¹ one je -
dy nie udo stê p nia ne do wgl¹du bieg³ym re wi den tom. W ra mach prze pro wa -
dza nych w pro je kcie wy wia dów z przed stawi cie la mi pa r tii po li ty cz nych po -
bie raj¹cych sub we ncjê ba da cze spra w dza li go to woœæ do pod da nia siê bar dziej
wni kli wej kon tro li spo³ecz nej. Na py ta nie o mo ¿ li woœæ udo stê p nie nia kon kret -
nej do ku men ta cji finan sowo- ksiê go wej dzien ni ka rzom, przed sta wi cie lom
or ga ni za cji po zarz¹do wych czy zwyk³emu oby wa te lo wi re a kcje by³y zró¿ ni -
co wa ne. Kwe stia ta zo sta³a sze rzej opi sa na w roz dzia le V.

2. Kon tro la spo³ecz na: me dia

Me dia od gry waj¹ istotn¹ rolê w spra wo wa niu spo³ecz nej kon tro li sy ste mu
fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych. Nie do prze ce nie nia jest zw³asz cza ich
umie jê t noœæ do cie ra nia do in fo r ma cji cen nych a trud no do stê p nych. Od no si
siê to zw³asz cza do dzien ni ka r stwa œle d cze go. Me to dy, któ ry mi siê pos³uguj¹
(m.in. wy zna nia tzw. whi stle b lo wers), po zwa laj¹ nie jed no krot nie z du¿¹ sku -
te cz no œci¹ wy chwy ty waæ i nag³aœ niaæ przy pa d ki mal we r sa cji i na du ¿yæ fi nan -
so wych w pa r tiach. W ana li zo wa nym przez nas okre sie przyk³adem mo¿e byæ
œle dz two dzien ni ka rzy „Ga ze ty Wy bo r czej” w spra wie dzia³aczy Ligi Pol skich
Ro dzin, po dej rza nych o wy pro wa dza nie pa r ty j nych pie niê dzy na pod sta wie
fi kcy j nych umów4.

Choæ w osta t nich la tach pro ble ma ty ce fi nan sów pa r ty j nych po œwiê co no
spo ro ar ty ku³ów pra so wych i in ter ne to wych, a ta k ¿e au dy cji tele wi zy j nych
i ra dio wych, akty w noœæ me diów na tym polu cha ra kte ryzu je siê du¿¹ chwie j -

Spo³ecz na kon tro la fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych 39

3 W prze ciw ie ñ stwie do spra wo z dañ wy bo r czych, do któ rych ko mi te ty wy bo r cze maj¹
obo wi¹zek za³¹czyæ pe³n¹ do ku men ta cjê finan sowo - ksiê gow¹.

4 Jak w ro dzi nie kasa gi nie, „Ga ze ta Wy bo r cza” z  25 cze r w ca 2007 roku.
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no œci¹. Wzmo ¿o ne zain tere so wa nie kwe sti¹ fi nan sów pa r ty j nych mo ¿ na
zaob se r wo waæ prze de wszy stkim przy okazji wyborów.

Je œli cho dzi o fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz nych z sub we ncji bu d¿e to wej,
me dia in te re suj¹ siê t¹ pro ble ma tyk¹ w nie wie l kim sto p niu. Atra kcyjn¹ wia do -
mo œci¹ jest prze wa ¿ nie je dy nie de cy zja Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej o od -
rzu ce niu spra wo z dañ lub in fo r ma cji za wie raj¹cych uchy bie nia, co sku t ku je
utrat¹ przez dan¹ pa r tiê po li tyczn¹ pra wa do otrzy my wa nia sub we ncji.
W 2007 roku inte re so wa no siê t¹ kwe sti¹, zw³asz cza w kon te k œcie od rzu ce nia
przez PKW in fo r ma cji fi nan so wej Pra wa i Spra wied li wo œci, co – zda niem czê -
œci ko men ta to rów – mia³o osta te cz nie przes¹dziæ o de cy zji pa r tii w kwe stii
przy œpie szo nych wy bo rów. W 2008 roku me dia l ne zain tere so wa nie te ma tyk¹
fi nan so wa nia pa r tii (bar dziej jed nak na po zio mie roz wa ¿añ sy ste mo wych)
zin ten syfi ko wa³o siê przy oka zji d¹¿e nia Pla t fo r my Oby wa te l skiej do li k wi da -
cji sub we ncji bu d¿e to wych dla pa r tii po li ty cz nych i wprowadzenia mo ¿ li wo -
œci przeznaczania na partie 1% podatku.

Pu b li ka cje me dia l ne po œwiê co ne tej pro ble ma ty ce ce chu je bar dzo zró¿ ni co -
wa ny po ziom mery to ry cz ny. Wie le z nich opie ra siê na ra czej po wie rz chow nej
zna jo mo œci re gu la cji fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych i obie go wych opi niach.
Przyk³ado wo, na wet w po wa ¿ nych me diach dzien ni ka rze myl¹ po jê cia „sub-
we ncji” i „do ta cji pod mio to wej”. Czê sto ta k ¿e, zw³asz cza w pra sie bru ko wej,
fo r mu³owa ne s¹ chwy t li we, ale w wiê kszo œci przy pa d ków bez za sad ne i po wierz -
cho w ne za rzu ty wo bec fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych z bu d¿e tu pa ñ stwa.

Mo ¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e me dia z jed nej stro ny – wspo ma gaj¹ kon tro lê
nad sy ste mem fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych, a z dru giej  – po wie laj¹ nie -
pra wdzi we opi nie i roz nie caj¹ nie zdro we emo cje.

3. Kon tro la spo³ecz na: or ga ni za cje po zarz¹dowe

Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce w nie wie l kim sto p niu an ga ¿uj¹ siê
w spra wo wa nie spo³ecz nej kon tro li nad fi nan sa mi pa r tii po li ty cz nych. Obe c nie
nie ist nie je ¿ad na or ga ni za cja typu wa t ch dog, któ ra w spo sób sy ste maty cz ny zaj -
mo wa³aby siê tymi kwe stia mi. Wyj¹tkiem s¹ dzia³ania po dej mo wa ne w od nie -
sie niu do fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r czych: pre zy den c kiej i sa morz¹do wej.

W 2005 roku Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go wraz z In sty tu tem Spraw Pub -
li cz nych prze pro wa dzi³y pierwsz¹ w Pol sce ko m p le ksow¹ akcjê na du¿¹ ska lê, 
do tycz¹c¹ moni to ro wa nia wy da t ków po no szo nych przez po szcze gó l ne ko mi -
te ty wy bo r cze kan dy da tów w wy bo rach pre zy den c kich. Zo sta³a ona prze pro -
wa dzo na na dwóch p³asz czy z nach: cen tra l nej i lo ka l nej, przy po mo cy grup
wo lon ta riu szy i lo ka l nych or ga ni za cji po zarz¹do wych, któ re mia³y kon tro lo -
waæ wy da t ki ko mi te tów „w te re nie”.

40 Aleks andra Jac kows ka, Ja ros³aw Zbie ran ek
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Pro jekt „Trans pa ren t noœæ fi nan sów pa r tii po li ty cz nych”, zrea li zo wa ny
przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych w 2008 roku (któ re go pod su mo wa niem jest
ni nie j szy ra port), by³, wed³ug na szej wie dzy, pie r wszym ba da niem po œwiê co -
nym za gad nie niu wyda t ko wa nia przez pa r tie sub we ncji bud¿etowej. 

Poza wy mie nio ny mi przed siêw ziê cia mi te nie li cz ne or ga ni za cje po za -
rz¹dowe, któ re za j muj¹ siê pro ble ma tyk¹ fi nan so wa nia po li ty ki, kon cen truj¹ siê
g³ów nie na dys ku sji nad pra wnym ure gu lo wa niem tej kwe stii, ana li zo wa niu ist -
niej¹cych roz wi¹zañ i opra co wy wa niu re ko men da cji po¿¹da nych zmian.

Wa ¿ nym aspe ktem spo³ecz nej kon tro li fi nan sów pa r ty j nych jest mo ¿ li -
woœæ wza je mne go wy ko rzy sta nia re zu l ta tów swo jej pra cy. Or ga ni za cje po -
zarz¹dowe ko rzy staj¹ wiêc z pu b li ka cji pra so wych, do sta r czaj¹cych im wa ¿ -
nych in fo r ma cji, któ rych nie mog¹ uzy skaæ z in nych Ÿró de³. Me dia zaœ
odwo³uj¹ siê do opra co wañ przy go to wa nych przez or ga ni za cje po zarz¹dowe,
któ re s¹ Ÿród³em bar dziej sy ste maty cz nej wiedzy.

4. In sty tu cja za strze ¿eñ

Jak zo sta³o wcze œ niej opi sa ne, kon tro la spo³ecz na fi nan sów pa r tii po li ty cz -
nych do ko nu je siê po przez po zy ski wa nie przez nie za le ¿ ne pod mio ty okre œlo -
nych in fo r ma cji i ich upub li cz nia nie w me diach, ra po r tach or ga ni za cji po za -
rz¹do wych itp. Oprócz tego ist nie je rów nie¿ pra w ny me cha nizm, któ ry – przy -
naj mniej w te o rii –  umo ¿ li wia do ko na nie kon tro li spo³ecz nej z wy ko rzy sta -
niem drogi ustawowej.

Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych prze wi du je pro ce du rê zg³asza nia za strze -
¿eñ do spra wo z dañ i in fo r ma cji, do sta r cza nych do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy -
bo r czej przez pa r tie po li ty cz ne. Pra wo do sk³ada nia ta kich za strze ¿eñ do PKW 
maj¹ or ga ni za cje spo³ecz ne oraz pa r tie polityczne. 

Me cha nizm taki w za mie rze niu usta wo da w cy z pe w no œci¹ mia³ s³u¿yæ
zwiê ksze niu kon tro li spo³ecz nej nad sy ste mem fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz -
nych. Usta wo da w ca nie wska za³ jed nak dok³ad nie, cze mu ni nie j sze za strze ¿e -
nie ma s³u¿yæ, oprócz uzy ska nia „od po wie dzi” z PKW. Eks per ci i zain tere so -
wa ne or ga ni za cje spo³ecz ne wska zuj¹ na fi kcy j noœæ i fa sa do woœæ ca³ego me -
cha ni z mu. Mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z nie go jest mo c no ogra ni czo na: przys³ugu -
je ona je dy nie or ga ni za cjom spo³ecz nym, któ re po sia daj¹ w swo im sta tu cie
œci œle okre œlo ny za pis do tycz¹cy dzia³al no œci na rzecz kon tro li fi nan so wa nia
pa r tii po li ty cz nych. W pra kty ce ¿ad na z du ¿ych or ga ni za cji za j muj¹cych siê
moni to ro wa niem in sty tu cji pu b li cz nych, któ re dzia³aj¹ w Pol sce, ta kie go za pi -
su w swo im sta tu cie nie ma.

Jak dot¹d, od pocz¹tku fun kcjo no wa nia w Pol sce sy ste mu fi nan so wa nia
pa r tii po li ty cz nych z bu d¿e tu pa ñ stwa, ¿ad na z or ga ni za cji spo³ecz nych nie
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zg³osi³a za strze ¿eñ do tycz¹cych in fo r ma cji fi nan so wych sk³ada nych co ro cz -
nie przez pa r tie po li ty cz ne. Ana lo gi cz ny me cha nizm sk³ada nia za strze ¿eñ funk -
cjo nu je jed na k ¿e rów nie¿ w in nych usta wach – w tym w Usta wie o wy bo rze
Pre zy den ta RP.  Dwie or ga ni za cje spo³ecz ne, Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go
i In sty tut Spraw Pu b li cz nych (mimo ¿e nie spe³nia³y usta wo we go wy mo gu do -
tycz¹cego za pi su w sta tu cie) w 2006 roku jako pie r wsze w Pol sce (i jak dot¹d
je dy ne) sko rzy sta³y z oma wia ne go me cha ni z mu i z³o¿y³y do PKW za strze ¿e -
nia wo bec spra wo z dañ ko mi te tów wy bo r czych czte rech kan dy da tów na pre -
zy den ta, ucze st nicz¹cych w ka m pa nii wy bo r czej 2005 roku. Mo ni to ring wy -
ka za³ wie le nie pra wid³owo œci, ale kró t ki te r min, jaki prze wi du je usta wa na
z³o¿e nie za strze ¿eñ po zwo li³ na sfo r mu³owa nie ty l ko czte rech. Na za strze ¿e -
nia otrzy ma no od po wiedŸ z PKW do pie ro po 205 dniach, mimo ¿e usta wa
mówi o te r mi nie 60-dnio wym. W pra kty ce uwa gi sfo r mu³owa ne przez or ga ni -
za cje w za strze ¿e niach zo sta³y skie ro wa ne przez PKW do ko mi te tów wy bo r -
czych, a w od po wie dzi Ko mi sji na za strze ¿e nia przed sta wio no po pro stu wy jaœ -
nie nia z³o¿o ne przez ko mi te ty, bez usto sun ko wa nia siê do nich ze stro ny
PKW. Me cha nizm za strze ¿eñ w rze czy wi sto œci nie od gry wa wiêc ¿ad nej roli.

5. Pod su mo wa nie

Spo³ecz na kon tro la fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych w Pol sce rea li zo wa na 
jest w nie za da wa laj¹cym sto p niu. Wi¹¿e siê to g³ów nie z nie do sta tecz nym
zain tere so wa niem t¹ kwe sti¹ ze stro ny or ga ni za cji po zarz¹do wych i me diów.
Pol skie NGOs za j muj¹ siê g³ów nie kwe stia mi teo rety cz ny mi zwi¹za ny mi z sy -
ste mem fi nan so wa nia  po li ty ki. Po dej mo wa ne przez nie dzia³ania moni to rin -
go we sku piaj¹ siê na to miast na wy bo rach i wy da t kach zwi¹za nych z ka m pa -
nia mi wy bo r czy mi (pre zy denck¹ i sa mo rz¹dow¹). Aktyw noœæ me diów jest
z ko lei sko ko wa i cha ra kte ryzu je siê bar dzo nie rów nym po zio mem me ry to -
ry cz nym, a ta k ¿e nie rza d ko za ba r wie niem po li ty cz nym.

S³aboœæ spo³ecz nej kon tro li bie rze siê rów nie¿ z bra ku na rzê dzi do jej rea li -
zo wa nia. Usta wo we in stru men ta rium kon tro li spo³ecz nej – in sty tu cja za strze -
¿eñ – w pra kty ce w ogó le nie fun kcjo nu je. Do stêp do Ÿró de³, na pod sta wie któ -
rych or ga ni za cje po zarz¹dowe i me dia mog¹ mo ni to ro waæ pa r ty j ne fi nan se,
jest ogra ni czo ny. Wy da je siê wiêc, ¿e po trze b ne s¹ zmia ny pra wnych ure gu lo -
wañ w tym wa¿nym dla ¿y cia pub li cz ne go obszarze.

42 Aleks andra Jac kows ka, Ja ros³aw Zbie ran ek
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Ja ros³aw Zbie ra nek

V. Fun kcjo no wa nie sy ste mu sub we ncji z bu d¿e tu 
pa ñ stwa dla pa r tii po li ty cz nych w pra kty ce.

Wy ni ki ba dañ

Ws têp

Ba da nia, ja kie zo sta³y prze pro wa dzo ne w ra mach pro je ktu „Trans pa ren t -
noœæ fi nan sów pa r tii po li ty cz nych”, sta no wi³y pró bê za j rze nia „za ku r ty nê”
dzia³al no œci pol skich pa r tii po li ty cz nych. Zba da no me cha ni z my zarz¹dza nia
œro d ka mi fi nan so wy mi, ja kie s¹ prze ka zy wa ne z tytu³u sub we ncji bu d¿e to wej  
pol skim pa r tiom po li ty cz nym, oraz kwe stie kon tro li wyda t ko wa nia tych œro d -
ków. Roz ró ¿ nio no przy tym za gad nie nia wchodz¹ce z za kres spra wozda w czo -
œci (przy goto wy wa nie in fo r ma cji), kon tro li do ko ny wa nej przez or ga ny pa ñ -
stwa (re la cje pa r tii po li ty cz nych z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹ i bieg³ymi
re wi den ta mi), a ta k ¿e kon tro li spo³ecz nej. Nie by³o jed nak in tencj¹ ba da czy
de ma sko wa nie kon kre t nych nie pra wid³owo œci – cho dzi³o na to miast o mo ¿ li -
wie dok³adne od zwier cied le nie me cha ni z mów, ja kie fun kcjo nuj¹ w partiach
i wy ka za nie s³abych punktów ca³ego systemu.

Pod sta wê ba da nia sta no wi³y wy wia dy swo bod ne, ja kie zo sta³y prze pro wa -
dzo ne z przed stawi cie la mi pa r tii po li ty cz nych. Roz mów ca mi by³y oso by
odpo wie dzia l ne za go spo dar kê fi nan sow¹ – naj czê œciej skar b ni cy lub za stê pcy 
skar b ni ków. Ba da niem zo sta³y ob jê te pa r tie po li ty cz ne, któ re by³y upra w nio -
ne do po bie ra nia sub we ncji w la tach 2006 i 20071. Wy wia dy by³y ano ni mo we,  
dla te go w da l szej czê œci te kstu  s¹ nu me ro wa ne – od 1 do 7. Wy wia dy prze pro -
wa dzo no ta k ¿e z bieg³ymi re wi den ta mi, przed stawi cie la mi or ga ni za cji po -
zarz¹do wych i eks per ta mi. Od po wie dzi na wa ¿ ne py ta nia uzy ska no rów nie¿

1 Ba da niem nie zo sta³y ob jê te dwie pa r tie: Pra wo i Spra wie d li woœæ (od mo wa) i Liga Pol -
skich Ro dzin (brak kon ta ktu).
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z ko re spon den cji z or ga na mi pa ñ stwa – Cen tra l nym Biu rem Anty koru p cy j -
nym, Naj wy¿sz¹ Izb¹ Kon tro li i Urzê dem Za mó wieñ Pu b li cz nych. Przy da t ne
in fo r ma cje (wy ko rzy sta ne ta k ¿e w po szcze gó l nych wy wia dach) przy nios³a
rów nie¿ wni kli wa ana li za do ku men ta cji, jaka zna j du je siê w Pa ñ stwo wej Ko -
mi sji Wy bo r czej (in fo r ma cje, ra po r ty bieg³ych re wi den tów, inne dokumenty).
Do da t ko wym Ÿród³em wiedzy by³y doniesienia medialne.

1. Zarz¹dza nie œro d ka mi po chodz¹cymi z sub we ncji
bu d¿e to wej w pra kty ce

Na wstê pie na le ¿y za zna czyæ, ¿e – zda niem wszy stkich ba da nych przed sta -
wi cie li pa r tii po li ty cz nych – œro d ki, ja kie pa r tie po li ty cz ne otrzy muj¹ z tytu³u
sub we ncji s¹ œro d ka mi pub li cz ny mi. 

1.1. Or ga ny odpo wie dzia l ne za pro wa dze nie go spo dar ki
fi nan so wej pa r tii po li ty cz nych

1.1.1. Or ga ny sta tu to we

De cy zje do tycz¹ce wyda t ko wa nia œro d ków fi nan so wych w pa r tiach poli -
 ty cz nych po dej muj¹ or ga ny pa r tii po li ty cz nych wska za ne w sta tu cie. Prze wa¿ -
nie jest to zarz¹d pa r tii po li ty cz nej. Du¿¹ rolê w po dej mo wa niu de cy zji od gry -
wa skar b nik pa r tii po li ty cz nej – naj czê œciej, je œli sam nie bie rze udzia³u w po -
dej mo wa niu g³osu,  dys po nu je po wa ¿ nym g³osem do ra d czym i „ini cju -
j¹cym”2.

Co do za sa dy w bie¿¹cych dzia³aniach nie sto su je siê roz ró ¿ nie nia na œro d -
ki po chodz¹ce z sub we ncji bu d¿e to wej, czy te¿ z in nych Ÿró de³. Dla te go or ga -
ny za pe w niaj¹ce obs³ugê zarz¹dza nia go spo dark¹ fi nan sow¹ i pro ce du ry s¹ ta -
kie same.

1.1.2. Obs³uga go spo dar ki fi nan so wej pa r tii po li ty cz nej

W stru ktu rze ba da nych pa r tii po li ty cz nych mo ¿ na wy od rê b niæ za sad ni czy
po dzia³ na or ga ny za j muj¹ce siê obs³ug¹ go spo dar ki fi nan so wej na szcze b lu
cen tra l nym i te re no wym (lo ka l nym). Z regu³y, naj wa¿ niej szy mi ope ra cja mi
fi nan so wy mi po dej mowa ny mi w pa r tii po li ty cz nej za j mu je siê stru ktu ra cen -
tra l na. W wiê kszo œci ba da nych pa r tii po li ty cz nych jest to ze spó³ ksiê gowo- ra -
chun kowy sk³adaj¹cy siê z trzech–czte rech osób. Je dy nie w naj wiê kszych pa r -
tiach po li ty cz nych, któ re uzy skuj¹ naj wiê cej œro d ków i ob ra caj¹ naj wy ¿szy mi
kwo ta mi, ze spó³ sk³ada siê z ki l ku na stu osób. Na cze le stoi zwy kle skar b nik
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pa r tii. Oso by w ze spo le s¹ za tru d nio ne na pod sta wie umo wy o pra cê – na sta³e, 
spo ra dy cz nie – w mnie j szych pa r tiach s¹ to oso by za tru d nio ne na czêœæ eta tu,
na pod sta wie umów cywi lno pra w nych, a na wet pra cuj¹ce spo³ecz nie. W wiê k -
szo œci s¹ to oso by z przy go to wa niem za wo do wym – ksiê go wi, fi nan si œci lub
spe cja li œci z za kre su ad mi ni stra cji. Ze spó³ za pe w nia fi skaln¹ obs³ugê dzia³al -
no œci pa r tii i jej bie¿¹cych ope racji. Pro wa dzi do ku men ta cjê. Poza tym re a li -
zu je m.in. za da nia zwi¹zane z obs³ug¹ ka drow¹ i wynikaj¹c¹ ze stosunku
pracy z etatowymi pracownikami partii. 

W jed nym ba da nym przy pa d ku – spra wy go spo dar ki fi nan so wej zo sta³y
po wie rzo ne przez skar b ni ka ze w nê trz nej fi r mie (biu ro ra chun ko we).

Bar dzo wa¿n¹ rol¹ pra co w ni ków ze spo³u jest wspó³pra ca z lo ka l ny mi struk -
tu ra mi te re no wy mi pa r tii po li ty cz nych. Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e w nie któ -
rych pa r tiach po li ty cz nych mo ¿ na wy ró ¿ niæ cen tra li sty czny mo del zarz¹dza -
nia wszy stki mi œro d ka mi fi nan so wy mi. Jak to przed sta wi³ je den z roz mów -
ców, wy ja œ niaj¹c sy tu a cjê w swo jej pa r tii: Kasa jest w na szej sie dzi bie, nie ma
w te re nie kas. Skar b ni cy przy wo¿¹ pie ni¹dze do nas, nie ma w te re nie sub kont,
wszy stko od by wa siê przez cen tra lê3. W wiê kszo œci pa r tii po li ty cz nych, mimo
za cho wa nia  hie ra r chii (kon stru k cja „pi ra mi dy” de cy zy j nej),  stru ktu ry lo ka l -
ne maj¹ jed na k ¿e zna cz nie wiêksz¹ au to no miê dzia³añ, rów nie¿ w kwe stiach
fi nan so wych. W wiê kszo œci tych stru ktur s¹ oso by odpo wie dzia l ne za fi nan se
(skar b ni cy), choæ o zna cz nie mnie j szych kwa li fi ka cjach i zaan ga ¿o wa niu
(dzia³aj¹ naj czê œciej spo³ecz nie lub „przy oka zji” in nej dzia³al no œci za wo do -
wej). Co do za sa dy stru ktu ry lo ka l ne mog¹ dys po no waæ œro d ka mi, któ re po -
chodz¹ np. ze sk³adek cz³on ko wskich z ich te re nu. Do da t ko wo w nie któ rych
pa r tiach na ich rzecz s¹ prze zna cza ne „z cen tra li” œro d ki, po chodz¹ce z sub wen -
cji (w rów nej wy so ko œci). Stru ktu ry lo ka l ne maj¹ rów nie¿ swój udzia³ w przy -
goto wy wa niu spra wo z dañ i in fo r ma cji – roz li czaj¹ siê ze œro d ków, ja ki mi ope -
ruj¹ na w³as nym te re nie (w tym oczy wi œcie – uzy ska nych œro d ków, po cho -
dz¹cych z sub we ncji z bud¿etu). Naj czê œciej s¹ to roz li cze nia na szcze b lu naj -
wiê kszych jed no stek orga niza cy j nych, np. Rad Wo je wó dz kich (w za le ¿ no œci
od stru ktu ry).

Po mi mo ¿e pa r tie po li ty cz ne ob ra caj¹ w roku bu d¿e to wym doœæ du ¿y mi
œro d ka mi fi nan so wy mi – w prze wa ¿aj¹cej wiê kszo œci ba da nych przy pa d ków
opie raj¹ siê na w³as nych si³ach. Spo ra dy cz nie wspo ma gaj¹ siê fi r ma mi ze-
wnê trz ny mi – biu ra mi ra chun ko wy mi. Nie wspó³pra cuj¹ na to miast z ¿ad ny mi
do ra d ca mi z za kre su in wes ty cji, ar gu men tuj¹c to zreszt¹ naj czê œciej bra kiem
œro d ków, któ re mog³yby byæ zain wes to wa ne. Skar b ni cy pod kre œla li, ¿e nie s¹
zain tere so wa ni równie¿ np. kupnem obligacji.

Wszy stkie ba da ne pa r tie po li ty cz ne ko rzy staj¹ na to miast z po mo cy tzw.
opie ku na klien ta w ban ku, któ ry obs³ugu je ich ra chu nek. Jest to ra czej stan dar -
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do wa us³uga dla pod mio tów, któ re pro wadz¹ kon to i po sia daj¹ doœæ sta bi l ne
przep³ywy œro d ków fi nan so wych, na któ rych kon cie zna j duj¹ siê doœæ du¿e
fun du sze. Z opie ku nem kon ta s¹ usta la ne kwe stie zwi¹zane z bie¿¹cymi spra -
wa mi do tycz¹cymi jego obs³ugi. W nie któ rych pa r tiach s¹ usta la ne rów nie¿
kwe stie in wes ty cji, choæ w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie. Z wy ko rzy sta niem
œro d ków (zw³asz cza po chodz¹cych z wyp³aca nej ra ta l nie sub we ncji) zna j -
duj¹cych siê na kon tach ban ko wych zak³ada siê lo ka ty krót kote rmi no we (naj -
czê œciej mie siê cz ne), zna cz nie rza dziej – d³ugo ter mi no we. Przy nosz¹ one pe -
wien, nie wie l ki zysk – jak uj¹³ to przed sta wi ciel jed nej z ba da nych pa r tii po li -
ty cz nej: ka ¿ da z³otów ka jest in wes to wa na w ka ¿ dym cza sie4.

1.1.3. Szko le nia

Prze wa ¿aj¹ca wiê kszoœæ ba da nych wska za³a na po trze bê szko leñ i roz wi ja -
nia umie jê t no œci osób odpo wie dzia l nych w pa r tii po li ty cz nej za obs³ugê go -
spo dar ki fi nan so wej, wy ni kaj¹c¹ m.in. ze zmie niaj¹cego siê sta nu pra wne go.
Wska zy wa no, ¿e bar dzo wa ¿ ne jest rów nie¿ roz wi ja nie wspó³pra cy miê dzy
stru ktur¹ cen traln¹ a strukturami lokalnymi i jej ci¹g³e udoskonalanie.

Wszy stkie ba da ne pa r tie po li ty cz ne or ga ni zuj¹ szko le nia we wnê trz ne, na
któ rych skar b nik pa r tii spo ty ka siê za rów no z pra cow ni ka mi „cen tra li”, jak
i oso ba mi od po wia daj¹cymi za go spo dar kê fi nan sow¹ w te re nie. Spo t ka nia ta -
kie od by waj¹ siê ki l ka razy w roku, oczy wi œcie czê œciej w ob li czu zbli ¿a j¹-
cych siê wy bo rów. Rza d ko, na spo t ka nia ta kie s¹ za pra sza ni eks per ci ze w nêtrz -
ni – spe cja li œci z dzie dzi ny fi nan sów czy pra wni cy. Nie kie dy ma to zwi¹zek ze 
wspó³prac¹ z zew nê trz ny mi pod mio ta mi, z któ ry mi wspó³pra cu je pa r tia po li -
ty cz na (np. biu rem ra chun ko wym). W ten spo sób wy ko rzy stu je siê re la cje
z ty mi pod mio ta mi. Naj czê st sza jed na k ¿e pra kty ka, to szko le nia w³as ny mi
si³ami, bez udzia³u eks per tów z zewn¹trz. Jak uj¹³ to je den z ba da nych: Ro bi -
my szko le nia dla skar b ni ków re gio na l nych, ale we w³as nym za kre sie – czy li
naj pierw mu si my siê sami na uczyæ i im to przed sta wiæ5. Pod czas szko leñ we -
wnê trz nych na stê pu je wy mia na in fo r ma cji na te mat no wych roz wi¹zañ praw -
nych, aktów oraz pro ce dur dzia³ania wewn¹trz pa r tii po li ty cz nej itp.

Prze wa ¿aj¹ca wiê kszoœæ pa r tii po li ty cz nych nie or ga ni zu je szko leñ dla
osób od po wia daj¹cych za go spo dar kê fi nan sow¹ in gre mio – orga ni zo wa nych
przez pod mio ty ze w nê trz ne (np. fi r my do ra d cze). Nie któ re pa r tie po li ty cz ne
kie ruj¹ je dy nie swo ich pra co w ni ków po je dyn czo na ko mer cy j ne, ogól nodo -
stê p ne szko le nia i ku r sy z dzie dzi ny ra chun ko wo œci czy ksiê go wo œci, orga ni -
zo wa ne przez ró ¿ no rod ne pod mio ty.

46 Ja ros³aw Zbie ran ek
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1.2. Pro ce du ry

1.2.1. Bu d¿e ty/pla ny wy da t ków

Zde cy do wa na wiê kszoœæ ba da nych pa r tii po li ty cz nych re a li zu je swo je wy -
da t ki na pod sta wie bu d¿e tu przy goto wa ne go przez skar b ni ka pa r tii, a za akce p -
to wane go przez or ga ny sta tu to we. Naj czê œciej bu d¿e ty te s¹ do ku men ta mi
doœæ szcze gó³owo uj muj¹cymi wy da t ki – w li cz nych ka te go riach, ujê tych
w p³asz czy Ÿ nie po zio mej. W nie któ rych pa r tiach bu d¿et obe j mu je wy da t ki
w ujê ciu zbio r czym, ca³oœcio wym – w in nych ist nie je rów nie¿ roz ró ¿ nie nie na
„cen tra lê” i stru ktu ry te re no we (p³asz czy z na pio no wa). Co do za sa dy bu d¿e ty
s¹ przy j mo wa ne na rok ka len da rzo wy, na pie r wszym po sie dze niu upra w nio -
ne go or ga nu sta tu to we go w sty cz niu. Nie któ rzy roz mów cy wska zy wa li jed nak -
¿e na ko nie cz noœæ pó Ÿ nie j szej re wi zji bu d¿e tu – w za le ¿ no œci od de cy zji
PKW, któ ra za pa da w ko ñ cu li pca – o za twier dze niu, b¹dŸ od rzu ce niu spra wo -
z dañ fi nan so wych, z czym wi¹¿e siê oczy wi œcie kwo ta sub we ncji, jak¹ ma do
swo jej dys po zy cji pa r tia. W jed nej z ba da nych pa r tii w³aœ nie z tego po wo du
naj pra wdopo dob niej naj bli ¿ szy bu d¿et zo sta nie przy go to wa ny nie w ujê ciu
roku ka len da rzo wego, ale dwu na stu mie siê cy – w okre sie sie r pieñ–sie r pieñ
na stê p ne go roku.

Doœæ istotn¹ ka te go ri¹ w bu d¿e cie – obok ko sztów sta³ych zwi¹za nych
z fun kcjo no wa niem biur itp., na któr¹ zwra ca li uwa gê roz mów cy – s¹ wy da t ki
zwi¹zane z wy bo ra mi, ja kie s¹ pla no wa ne w nadchodz¹cym roku.

Na le ¿y wy ra Ÿ nie pod kre œliæ, ¿e nie wszy stkie pa r tie po li ty cz ne dzia³aj¹ na
pod sta wie bu d¿e tu. Do bra ku ta kie go do ku men tu przy z na³y siê doœæ du¿e pa r -
tie po li ty cz ne, któ re otrzy muj¹ po wa ¿ ne œro d ki pu b li cz ne z tytu³u sub we ncji
(jak i do ta cji). Obe c nie wsze l kie de cy zje zwi¹zane z ope ra cja mi fi nan so wy mi
s¹ po dej mo wa ne w tych pa r tiach na bie¿¹co. Jak wska za li roz mów cy: Pla nu je -
my ra czej na bie¿¹co, bez ¿ad ne go do ku men tu6; Pla no wa nie do tej pory by³o
dzia³aniem ad hoc, za le ¿ nym od kwe stii bie¿¹cych, ewen tu a l nie od fun du szy
wy bo r czych7.

W nie któ rych pa r tiach po li ty cz nych – oprócz sta tu tu i bu d¿e tu – obo -
wi¹zuj¹ rów nie¿ in stru kcje, okó l ni ki i zarz¹dze nia do tycz¹ce zarz¹dza nia
œro d ka mi fi nan so wy mi, któ re s¹ wy da wa ne przez skar b ni ka. S³u¿¹ one prze de
wszy stkim pod no sze niu po zio mu dys cy p li ny i wpro wa dze niu jed no li tych za -
sad w zarz¹dza niu fi nan sa mi w pa r tii, ale rów nie¿ uno r mo wa niu kwe stii wy -
da t ków œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji. Œwie t nym tego przyk³adem jest
dzia³anie skar b ni ka jed nej z pa r tii po li ty cz nych, któ ry w swo im zarz¹dze niu
za ka za³ pokrywa nia wy da t ków na na po je al ko ho lo we ze œro d ków po cho -
dz¹cych z sub we ncji.
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Wiê kszoœæ pa r tii po li ty cz nych sta ra siê osz czê dzaæ otrzy my wa ne œro d ki na 
cele zwi¹zane prze de wszy stkim z ko szta mi prze pro wa dze nia wy bo rów. Jed na 
z pa r tii po li ty cz nych po sta wi³a so bie na wet za cel  pod nie sie nie sta nu swo ich
osz czêd no œci do ta kie go po zio mu, aby wy sta r czy³y one na w pe³ni sa mo dzie l -
ne sfi nan so wa nie par la men tar nej ka m pa nii wy bo r czej, bez po trze by zaci¹ga -
nia kre dy tów w ban ku. Osz czê dza nie jest jed nak „lu ksu sem”, na któ ry mog¹
so bie po zwo liæ nie li cz ni. Z regu³y doœæ du¿ym wydatkiem jest obs³uga
zad³u¿enia z poprzednich kampanii wyborczych.

1.2.2. Zarz¹dza nie Fun du szem Eks per ckim

Zgod nie z Ustaw¹ o pa r tiach po li ty cz nych – pa r tie s¹ zob li go wa ne do prze -
zna cze nia co ro cz nie od 5 do 15% œro d ków, ja kie uzy skuj¹ z tytu³u sub we ncji
bu d¿e to wej, na Fun dusz Eks per cki. Œro d ki fi nan so we zgro ma dzo ne w ra mach
Fun du szu Eks per ckie go mog¹ byæ wy ko rzy sta ne na fi nan so wa nie eks per tyz
pra wnych, poli tolo gi cz nych, so cjo logi cz nych i spo³eczno -eko nomi cz nych oraz 
fi nan so wa nie dzia³al no œci wydaw niczo -eduka cyj nej, zwi¹za nych z dzia³al no -
œci¹ sta tu tow¹ pa r tii po li ty cz nej8.

W za sa dzie pa r tie po li ty cz ne sto suj¹ siê do dys po zy cji usta wo wej, prze ka -
zuj¹c – z nie li cz ny mi wyj¹tka mi – na Fun dusz Eks per cki mi ni maln¹ wy ma -
gan¹ kwotê (tabela 1).

Ta be la 1.  Œro d ki po chodz¹ce z sub we ncji – prze ka za ne na Fun dusz Eks per cki w 2007 
roku

Nazwa partii
Kwota otrzymanej

subwencji

Kwota przekazana
na Fundusz
Ekspercki

% kwoty przekazanej
na Fundusz Ekspercki

wzglêdem ca³oœci subwencji

PSL 8 396 348,74 419 842,45 5,000

LPR 9 427 806,70 542 098,87 5,745

SLD 12 676 961,28 475 386,06 3,750

PiS 24 022 897,00 900 859,00 3,750

PO 22 556 046,69 1 128 302,32 5,002

SDPL 4 975 085,40 107 388,13 2,158

Samoobrona RP 12 768 664,12 638 440,00 5,000

îród³o: Dane PKW.

Przez roz mów ców – przed sta wi cie li pa r tii po li ty cz nych – Fun dusz Eks percki
jest oce nia ny ró ¿ nie, sfo r mu³owa li jego skra j nie od mien ne oce ny. Wiê kszoœæ
roz mów ców oce ni³a ne ga ty w nie obo wi¹zek two rze nia fun du szu, jaki prze wi -

48 Ja ros³aw Zbie ran ek

8 Usta wa z 27 cze r w ca 1997 roku o pa r tiach po li ty cz nych (DzU 1997, nr 604, poz. 98,
artyku³ 30 ust. 4).
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du je usta wa, choæ ro zu mie i po dzie la in ten cje usta wo da w cy co do jego prze -
zna cze nia. Jak uj¹³ to je den z ba da nych: Fun dusz Eks per cki jest nie po trze b -
nym ogra ni cze niem. Te pa r tie po li ty cz ne, któ re chc¹ ist nieæ, po win ny same
z sie bie two rzyæ taki fun dusz. Usta wo we ogra ni cze nia nie s¹ w tym przy pa d ku
po trze b ne9. Wska zy wa no na fakt, ¿e œro d ki te s¹ de fa c to sztu cz nie blo ko wa ne, 
co zw³asz cza w ma³ych pa r tiach, o nie wie l kich przy cho dach, jest szcze gó l nie
k³opo t li we i utrud nia pro wa dze nie p³yn nej go spo dar ki fi nan so wej. Nie kie dy
w sy tu a cji kry zy so wej – pa r tie siê gaj¹ po te œro d ki, aby po kryæ naj pil nie j sze
wy da t ki bie¿¹ce, co jest oczy wi œcie z³ama niem usta wy. Para do ksa l nie jed nak
– je den z roz mów ców wska za³ na sy tu a cjê – ¿e œro d ki pra wid³owo prze ka za ne
na Fun dusz Eks per cki pa r tii po li ty cz nej zo sta³y za jê te przez ko mo r ni ka, co
unie mo ¿ li wi³o do ko ñ cze nie roz po czê tych ju¿ ana liz so cjo logi cz nych.

 Wiê kszoœæ roz mów ców wska zy wa³a na du¿e pro ble my w in ter pre towa niu
wy da t ków, ja kie mog¹ zo staæ po nie sio ne z fun du szu. Nie jest bo wiem ja s ne,
ja kie kon kre t nie us³ugi i ja kie dzia³ania kryj¹ siê za ka te go ria mi wy mie nio ny -
mi w usta wie. Pro wa dzi to do dzia³ania dwo ja kie go ro dza ju. Z oba wy przed
b³êd nym zakwa lifi ko wa niem wy da t ku – nie któ rzy skar b ni cy wy da t kuj¹ œro d -
ki bar dzo ostro ¿ nie, czê sto œwia do mie nie wy ko rzy stuj¹c w pe³ni (wed³ug
swo jej opi nii) mo ¿ li wo œci, ja kie daj¹ œro d ki zgro ma dzo ne na fun du szu. Sta raj¹ 
siê rów nie¿ ra dziæ so bie, prze nosz¹c ciê ¿ar bie¿¹cych wy da t ków na dzia³al -
noœæ ana li tyczn¹ – na klu by po se l skie, a wiêc po œred nio Kan ce la riê Se j mu
i Se na tu, a dzia³al noœæ wy da w nicz¹ – na wy da t ki ze œro d ków pa r tii po li ty cz -
nych,  in nych ni¿ z Fun du szu Eks per ckie go. W efekcie doœæ du¿e kwoty nie s¹
wykorzystywane w danym roku sprawozdawczym i zostaj¹ „przeniesione” na
kolejny rok (patrz tabela 2).

Ta be la 2.  Nie wyko rzy sta ne kwo ty prze ka za ne na Fun dusz Eks per cki 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 87 890,11

Samoobrona RP 320 956,66

îród³o: Dane PKW.

Fun kcjo no wa nie sy ste mu sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii... 49
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Drug¹ me tod¹ jest li be ra l ne tra kto wa nie po sta no wieñ usta wy i doœæ do wo l -
ne za li cza nie ró ¿ no rod nych wy da t ków do Funduszu Eksperckiego. 

Sku t kiem ni nie j szej sy tu a cji – kie dy to w obu przy pa d kach ist niej¹ pro ble -
my z zakla syfi ko wa niem wy da t ków do od po wied niej ka te go rii – s¹ roz bie ¿ no -
œci i dys pro po rcje wi do cz ne w in fo r ma cji fi nan so wej sk³adanej przez partie
polityczne (tabela 3).

Do da t ko wo, ko nie cz noœæ roz li cza nia œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji,
a prze zna cza nych na Fun dusz Eks per cki, sta no wi rów nie¿ kom p li ka cje
w bie¿¹cym fun kcjo no wa niu pa r tii po li ty cz nych i pó Ÿ nie j szej spra wozda w -
czo œci: Ist niej¹ pe w ne pro ble my z kla sy fi kacj¹ wy da t ków, pe wien opór przed
wpi sy wa niem pe w nych wy da t ków do fun du szu eks per ckie go10.

Jak po twier dzi³y roz mo wy z bieg³ymi re wi den ta mi – kwe stie w³aœci wej
mery to ry cz nie kate go ry za cji us³ug nie s¹ zbyt rygo ry sty cz nie spra w dza ne.
Kon tro la w³aœci we go zarz¹dza nia œro d ka mi z Fun du szu Eks per ckie go opie ra
siê ra czej na kon tro li finan sowo- rachun ko wej umów. Jak uj¹³ to je den z ba da -
nych re wi den tów: Wte dy ja pro szê, ¿eby to po ka za li, czy rze czy wi œcie coœ ta -
kie go zro bi li. Nie ko nie cz nie czy ta my te wszy stkie ra po r ty, któ re oni wy daj¹11.
Nie kie dy – na pod sta wie szcz¹tko wej do ku men ta cji – na pe w ne nie pra -
wid³owo œci w wyda t ko wa niu œro d ków z fun du szu na po ty kaj¹ pra co w ni cy
PKW.

Wa r to wspo mnieæ, ¿e – zgod nie z po sta no wie niami Usta wy o pa r tiach po -
li ty cz nych – za nie cha nie prze ka za nia na Fun dusz Eks per ckich 5% œro d ków,
jak rów nie¿ b³êdne zakwa lifi ko wa nie wy da t ków (oczy wi œcie, je ¿e li jest ono
wy ka za ne), nie sta no wi pod staw do od rzu ce nia spra wo z da nia fi nan so we go.
Ta kie dzia³anie sku t ku je je dy nie  przy jê ciem in fo r ma cji ze wska za niem uchy -
bie nia.

2. Pa r tie po li ty cz ne a pro ce du ry kon tro l ne

2.1. Spra woz da w czoœæ

Zgod nie z po sta no wie niami Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, pa r tie s¹ zo -
bo wi¹zane do przed sta wia nia co ro cz nych in fo r ma cji z wyda t ko wa nia – in te re -
suj¹cych nas w tym ba da niu – œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji do Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. Zda niem wszy stkich ba da nych przed sta wi cie li
pa r tii po li ty cz nych, obo wi¹zek sk³ada nia ta kich in fo r ma cji nie sta no wi w ¿ad nej 
mie rze in ge ren cji w swo bo dê dzia³alnoœci pa r tii po li ty cz nej. Jest on – ich zda -
niem – w pe³ni uza sa d nio ny, do ty czy bo wiem œro d ków pu b li cz nych. Co wa r te

50 Ja ros³aw Zbie ran ek

10  Wy wiad z przed sta wi cie lem pa r tii po li ty cz nej nr 2.
11  Wy wiad z bieg³ym re wi den tem nr 1.
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pod kre œle nia, zgod nie z de kla ra cja mi ki l ku  przed sta wi cie li pa r tii po li ty cz -
nych – obo wi¹zek spra wozda w czo œci dys cyp li nu je ich do pro wa dze nia bar -
dziej rze te l nej ksiê go wo œci i wy ma ga rów nie¿ ta kiej sa mej od dzia³aczy
lokalnych.

2.1.1. Or ga ny zaan ga ¿o wa ne w przy go to wa nie co ro cz nych in fo r ma cji

o wy da t kach z sub we ncji

Co do za sa dy – w pa r tiach po li ty cz nych przy go to wa niem in fo r ma cji
o wyda t ko wa nych œro d kach z sub we ncji za j mu je siê skar b nik, któ re mu po ma -
ga ksiê go wy. Naj czê œciej jest to sta³y i spra w dzo ny ze spó³ – oso by do œwia d -
czo ne i do brze znaj¹ce pro ble ma ty kê spra wozda w czo œci. W wiê kszo œci pa r tii
po li ty cz nych oso by te pra cuj¹ przy przy goto wy wa niu in fo r ma cji/spra wo z dañ
co naj mniej od ki l ku lat. Jak uj¹³ to je den z ba da nych: Sta ra my siê, aby po zo -
sta wa³y te same oso by, po nie wa¿ jest to bar dzo szcze gó³owe pra wo i pra kty ka
jest nie od zo w na12. Z regu³y ro ta cja w ta kim ze spo le jest wiêc nie wie l ka, co po -
zwa la na profe sjona li za cjê. Wa r to pod kre œliæ, ¿e w wiê kszych pa r tiach sto su je
siê po li ty kê roz budo wy wa nia ze spo³u przez w³¹cza nie do nie go no wych osób.
Spo ra dy cz nie w przy goto wy wa nie spra wo z dañ/in fo r ma cji jest w³¹cza ny rów -
nie¿ ze w nê trz ny eks pert – pra wnik lub ksiê go wy. W ki l ku pa r tiach o stru ktu -
rze „pi ra mi dy”, w któ rych œro d ki z sub we ncji s¹ prze ka zy wa ne ta k ¿e do stru k -
tur lo ka l nych, w przy goto wy wa nie spra wo z dañ w³¹cze ni zo staj¹ rów nie¿
skar b ni cy or ga nów te re no wych pa r tii. Przy goto wy wa ne przez nich spra wo-
zda nia s¹ w³¹cza ne do przy goto wywa ne go przez ze spó³ w „cen tra li” ca³oœcio -
we go spra wo z da nia/in fo r ma cji pa r tii po li ty cz nej.

2.1.2. Fo r mu la rze in fo r ma cji

Fo r mu larz tzw. in fo r ma cji fi nan so wej, za po moc¹ któ re go pa r tie roz li czaj¹
siê z otrzy ma nej sub we ncji i po nie sio nych z niej wy da t ków jest okre œlo ny
Roz porz¹dze niem Mi ni stra Fi nan sów z 18 lu te go 2003 roku13. Or ga ni za cje
spo³ecz ne od wie lu lat wska zuj¹, ¿e ka te go rie wy da t ków za wa r te w in fo r ma -
cjach s¹ zbyt ogó l ne oraz ujê te w nie ja s ny spo sób, przez co nie jest mo ¿ li we
spra wo wa nie spo³ecz nej kon tro li w ocze ki wa nym wy mia rze (ta be la 4).

52 Ja ros³aw Zbie ran ek

12  Wy wiad z przed sta wi cie lem pa r tii po li ty cz nej nr 2.
13  DzU 2003, nr 33, poz. 268.
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Ta be la 4.  Wzór in fo r ma cji fi nan so wej o otrzy ma nej sub we ncji oraz o po nie sio nych
z tej sub we ncji wy da t kach

îród³o: Roz porz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z 18 lu te go 2003 roku w spra wie in fo r ma cji fi nan -
so wej o otrzy ma nej sub we ncji oraz o po nie sio nych z sub we ncji wy da t kach  (DzU 2003, nr 33,
poz. 268).

Na po do b ne pro ble my zwra ca li uwa gê przed sta wi cie le me diów. Na le ¿y
w tym mie j s cu pod kre œliæ, ¿e do in fo r ma cji – w za sa dzie nie s¹ sk³ada ne przez
pa r tie po li ty cz ne ¿ad ne do da t ko we do ku men ty. Oprócz spra wo z da nia z kon -
tro li do ko na nej przez bieg³ego re wi den ta, zain tere so wa ny oby wa tel nie ma
wiêc w pra kty ce ¿ad nej in nej mo ¿ li wo œci we ry fi ka cji sum po da nych w in fo r -
ma cji. Tym cza sem ju¿ po rów na nie kwot, ja kie pa r tie po li ty cz ne prze zna czaj¹
na po szcze gó l ne ka te go rie wy da t ków w in fo r ma cji ujawnia du¿e dys pro po r -
cje. Poz wa la to po dej rze waæ, ¿e nie ko nie cz nie musi to byæ od zwier cied le nie
re a l nych ró ¿ nic w wy da t kach po szcze gó l nych pa r tii, ale mo¿e do cho dziæ co
naj mniej do nie po ro zu mieñ przy za li cza niu wy da t ków przez pa r ty j nych skar b -
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ni ków, które nie s¹ korygowane przez kontrolê bieg³ego rewidenta. Z pe w no -
œci¹ nie u³atwia to i tak doœæ ograniczonej mo¿liwoœci kontroli spo³ecznej.

Przed sta wi cie le pa r tii po li ty cz nych py ta ni o sto pieñ skom pli ko wa nia fo r -
mu la rzy – w za sa dzie zgod nie uz na li je za ja s ne i kla ro w ne. Rza d ko wska zy -
wa no na pro ble my z zakwa lifi ko wa niem wy da t ków do po szcze gó l nych ka te -
go rii. Je œli pro ble my siê po ja wia³y, to ki l ka lat wcze œ niej – na pocz¹tku
dzia³ania sy ste mu fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych (wpro wa dzo no go w 2001
roku). Co wa r te od no to wa nia – doœæ rza d ko wska zy wa no, ¿e wy ja œ nie nie kwe -
stii w¹tpli wych by³o mo ¿ li we dziê ki po mo cy Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. 
Z wy po wie dzi mo ¿ na od nieœæ bo wiem doœæ mo c ne wra ¿e nie, ¿e w pa r tiach po -
li ty cz nych utar³y siê pe w ne we wnê trz ne sche ma ty, przy zwy cza je nia co do
umie sz cza nia pe w nych wy da t ków w po szcze gó l nych ka te go riach. Utwier dza³
je i san kcjo no wa³ fakt przy j mo wa nia w ko le j nych la tach in fo r ma cji bez za -
strze ¿eñ, a ta k ¿e kon tro li do ko ny wa nych przez bieg³ych re wi den tów, w cza sie
któ rych nie zg³asza li oni ¿ad nych uwag. Jak okre œli³ to je den z roz mów ców:
Ten mo del, któ ry zo sta³ wy pra co wa ny, pe wien tryb dzia³añ w przy goto wy wa -
niu spra wo z dañ i in fo r ma cji dzia³a. Jak na ra zie nie by³o wiê kszych w¹tpli wo -
œci ze stro ny re wi den tów i PKW, co do kla sy fi ka cji ko sztów14. Na le ¿y jed no -
cze œ nie pod kre œliæ, ¿e sche ma ty te s¹ w po szcze gó l nych pa r tiach ró ¿ ne, co po -
twier dzi³y ró ¿ ne od po wie dzi na py ta nie o kon kre t ne wy da t ki umie sz cza ne
w przyk³ado wej ka te go rii in fo r ma cji fi nan so wej „po zo sta³e cele”. Wy da je siê,
¿e w³aœ nie w tym tkwi isto ta pro ble mu i jed na z mo ¿ li wych przy czyn dys pro -
po rcji w ka te go riach wy da t ków po szcze gó l nych pa r tii po li ty cz nych.

Sko ro sy stem przy goto wy wa nia in fo r ma cji dzia³a spra w nie i nie po wo du je
wiê kszych pro ble mów pra kty cz nych – przed sta wi cie le pa r tii po li ty cz nych
kon sek wen t nie nie widz¹ rów nie¿ po trze by zmia ny fo r mu la rza. Je dy nie ki l ku
z nich wska za³o na mo ¿ li woœæ zmian i usz cze gó³owie nia nie któ rych ka te go rii,
któ re – jak jed nak przy znaj¹ – nie s¹ nie od zo w ne. Po do b nie spra wê widz¹ bieg li 
re wi den ci – fo r mu la rze nie spra wiaj¹ im bo wiem pro ble mów – uwa ¿aj¹ jed -
nak, ¿e: Mo¿e za du¿o [ka te go rii] by by³o – bo osta te cz nie, je œli jest to skon tro -
lo wa ne przez oso by nie za le ¿ ne – to nie ma po trze by, aby to tak ana li ty cz nie
przed sta wiaæ15.

2.2. Wspó³pra ca z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹

Wo bec z³o¿o no œci prze pi sów, re gu luj¹cych kwe stie fi nan so wa nia pa r tii
po li ty cz nych, bar dzo isto t na dla w³aœci we go fun kcjo no wa nia sy ste mu i pra -
wid³owej spra wozda w czo œci jest wspó³pra ca pa r tii po li ty cz nych z or ga nem
kon tro l nym – Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹. Wszy s cy ba da ni byli zgod ni –
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do brze oce ni li do ty ch cza sow¹ wspó³pra cê z Ze spo³em Kon tro li Fi nan so wa nia
Pa r tii Po li ty cz nych i Ka m pa nii Wy bo r czych Krajo we go Biu ra Wyborczego.
Ceni¹ so bie zw³asz cza mo ¿ li woœæ uzy ski wa nia szy b ko rze czo wej i wy cze r -
puj¹cej in fo r ma cji. Wska zu je siê na fa cho woœæ ka dry i jej do œwia d cze nie. Po -
nie wa¿ – jak zo sta³o wspom nia ne – w pa r tiach po li ty cz nych pra cuj¹ z regu³y
od lat te same oso by, wiêc i wza je m ne re la cje z PKW maj¹ cha ra kter d³ugo -
trwa³y i ugrun to wa ny.

Wiê kszoœæ roz mów ców uwa ¿a, ¿e do brym roz wi¹za niem by³oby przy go -
to wa nie przez PKW pod rê cz ni ka dla osób zarz¹dzaj¹cych fi nan sa mi pa r tii po -
li ty cz nych, prze de wszy stkim za wie raj¹cego wy ja œ nie nia prze pi sów bu -
dz¹cych szcze gó l ne w¹tpli wo œci. Jego przy go to wa nie nie sta no wi³oby wiê k -
szej trud no œci, móg³by on sta no wiæ zbiór doty ch cza so wych wyst¹pieñ, wy ja œ -
nieñ PKW i ki l ka do da t ko wych ka zu sów, zw³asz cza wa ¿ nych roz strzy g niêæ.
Skar b ni cy pa r tii po li ty cz nych opie raj¹ siê obe c nie na w³as nych za so bach i do -
œwia d cze niu. Jak uj¹³ to je den z roz mów ców: To jest moja doty ch cza so wa ko -
re spon den cja z PKW, któ ra sta no wi mój pod rê cz ny zbiór in ter pre ta cji, na któ -
rym ja ba zu jê. Po nie wa¿ za j mu jê siê tymi spra wa mi od ki l ku lat, za uwa ¿y³em,
¿e te in fo r ma cje do pie ro po ja kimœ cza sie maj¹ jak¹œ wa r toœæ ca³oœciow¹16.

Zda nia s¹ po dzie lo ne, je œli cho dzi o szko le nia z za kre su przy go to wa nia in -
fo r ma cji. Zde cy do wa na wiê kszoœæ ba da nych uwa ¿a jed na k ¿e, ¿e nie s¹ one
nie zbêd ne wo bec sto sun ko wo ³atwej do stê p no œci do urzêd ni ków PKW.

2.3. Bie gli re wi den ci

In fo r ma cje o wyda t ko wa niu œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji s¹ zgod -
nie z Ustaw¹ o pa r tiach po li ty cz nych pod da wa ne kon tro li nie za le ¿ nych bieg -
³ych re wi den tów. Do pie ro wraz z ich ra po r tem i opi ni¹ tra fiaj¹ do Pa ñ stwo wej
Ko mi sji Wy bo r czej, któ ra po dej mu je de cy zjê o przy jê ciu, przy jê ciu z uchy -
bie nia mi b¹dŸ od rzu ce niu in fo r ma cji. Bie gli zo staj¹ lo so wo wy bra ni przez
PKW, spo œród listy bieg³ych rewidentów dostarczonej przez Izbê Bieg³ych
Rewidentów.

W przy pa d ku roz li cza nia sub we ncji, ja kie otrzy muj¹ pa r tie po li ty cz ne, na -
le ¿y wy ra Ÿ nie pod kre œliæ bar dzo wa¿n¹ rolê, jak¹ – w sy ste mie kon tro li fi nan -
so wa nia pa r tii po li ty cz nych z bu d¿e tu pa ñ stwa – od gry wa ba da nie bieg³ego
re wi den ta. Usta wo da w ca za de cy do wa³, ¿e Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza co
do za sa dy nie kon tro lu je ju¿ pod wzglê dem rachun kowo- ksiê go wym, a tym
bar dziej mery to ry cz nym,  wy da t ków, któ re s¹ wy ka za ne w in fo r ma cji. Nie
prze wi dzia no w zwi¹zku z tym obo wi¹zku prze ka zy wa nia do PKW wraz z in -
fo r macj¹  do ku men ta cji zwi¹za nej z wy da t ka mi. Ko mi sja w swo jej de cy zji po -
win na opie raæ siê g³ów nie w³aœ nie na usta le niach za wa r tych w ra po r cie, przy -
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go to wa nym przez bieg³ego re wi den ta. Jest on bo wiem de fa c to je dy nym pod -
mio tem, któ ry ma pra wo wgl¹du do ca³oœci do ku men ta cji fi nan so wej pa r tii po -
li ty cz nej, zwi¹za nej z wyda t ko wa niem œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji.

W osta t nich la tach zg³asza ne s¹ jed na k ¿e, g³ów nie przez or ga ni za cje
spo³ecz nie, za strze ¿e nia do ta kiej pro ce du ry17. Wska zu je siê, ¿e po wie rze nie
kon tro li wielo mi lio no wych kwot w za sa dzie jed ne mu pod mio to wi jest bar dzo
ry zy ko w ne. W do da t ku, nie za wsze bie gli re wi den ci dys po nuj¹ od po wied nim
przy go to wa niem mery to ry cz nym i wy ko nuj¹ pra cê z na le ¿yt¹ sta ran no œci¹.
Wy mie nia ne s¹ przyk³ady nie do ci¹gniêæ mery to ry cz nych, a na wet pod sta wo -
wych b³êdów ra chun ko wych w przed sta wia nych ra po r tach i opi niach, co przy
bra ku kom p le kso wej we ry fi ka cji poczynionych przez nich ustaleñ mo¿e
budziæ nie po kój.

W¹tpli wo œci, co do rze te l no œci pra cy bieg³ych re wi den tów, zda je siê po -
dzie laæ sama Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza. Mimo wspo mnia ne go ju¿ bra ku
ca³oœci do ku men ta cji, zwi¹za nej z wyda t ko wa niem œro d ków po chodz¹cych
z su b wen cji, w po sia da niu komi sji zna j duj¹ siê wyci¹gi z kont ban ko wych,
sk³ada ne przez pa r tie wraz ze spra wo z da niem (w tym rów nie¿ z kon ta, na któ -
rym gro ma dzo ne s¹ œro d ki po chodz¹ce z sub we ncji). Tym sa mym Komi sja
dys po nu je (w zwi¹zku z in nym ba da niem i z in ne go tytu³u pra wne go)
szcz¹tko wy mi da ny mi, któ re s¹ jed nak u¿y wa ne do ba da nia prze ka zy wa nych
przez pa r tie in fo r ma cji oraz ra po r tów bieg³ych re wi den tów. Wyci¹gi ban ko we 
maj¹ od mienn¹ stru ktu rê (za le¿n¹ od stan dar dów ban ku, w któ rym jest pro wa -
dzo ny ra chu nek pa r tii po li ty cz nej), dla te go te¿ mog¹ sta no wiæ Ÿród³o in fo r ma -
cji o zró¿ ni co wa nej wa r to œci. Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e na wet te ogra ni -
czo ne w swo im za kre sie dzia³ania, przy nosz¹ sku tek i umo ¿ li wiaj¹ od kry cie
przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ b³êdów b¹dŸ nie pra wid³owo œci w in fo r -
ma cjach pa r tii po li ty cz nych, któ re nie zo sta³y wska za ne w ra po r cie 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).

Bie gli re wi den ci swo je dzia³ania opie raj¹ na Usta wie o pa r tiach po li ty cz -
nych, a zw³asz cza na jej roz dzia le 4: „Fi nan se i fi nan so wa nie pa r tii po li ty cz -
nych”. Na stê p nym aktem pra wnym jest Usta wa o ra chun ko wo œci, któ rej prze pi -
sów bieg li re wi den ci s¹ zo bo wi¹zani prze strze gaæ. W za kre sie kon tro li obo -
wi¹zuje ta k ¿e Roz porz¹dze nie Mi ni stra Fi nan sów z 23 sty cz nia 2003 roku
w spra wie za sad pro wa dze nia ra chun ko wo œci przez pa r tiê po li tyczn¹18). Do -
da t ko wo wy ty cz ny mi ogó l ny mi s¹ no r my wy ko ny wa nia za wo du bieg³ego re -
wi den ta, któ re musz¹ byæ prze strze ga ne przy ka ¿ dym ta kim badaniu.
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Bie gli re wi den ci przed przyst¹pie niem do ba da nia otrzy muj¹ ze stro ny
PKW wy ty cz ne, okre œlaj¹ce jego za kres. Zda niem re wi den tów,  s¹ one wy czer -
puj¹ce, nie po trze buj¹ za tem do da t ko wych szko leñ czy te¿ ku r sów, któ re do ty -
czy³yby tego badania. Wspó³pra ca z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹ i jej pra -
cow ni ka mi jest w okre sie dzia³añ re wi den tów w mia rê mo ¿ li wo œci sta³a – za -
wsze ist nie je wiêc mo ¿ li woœæ uzy ska nia do da t ko wych in fo r ma cji.

Ba da nie do ku men ta cji co do za sa dy trwa oko³o tygo dnia i jest wy ko ny wa -
ne w sie dzi bie pa r tii po li ty cz nej. Ra czej spo ra dy cz nie zda rza siê ba daæ do ku -
men ta cjê (czêœæ do ku men ta cji) w in nym mie j s cu. Przy kon tro li pra cu je zwy k -
le kil kuo so bo wy ze spó³. Bie gli re wi den ci do ko nuj¹ jej w pe³ni sa mo dzie l nie –
nie ko rzy staj¹ z po mo cy in nych organów pañstwa (takich jak np. NIK czy
Urz¹d Skarbowy). 

W kon tro li po mo c ni s¹ odpo wie dzia l ni za kwe stie obs³ugi ksiê go wej pra -
co w ni cy pa r tii po li ty cz nych. Bie gli, z któ ry mi prze pro wa dzo no wy wia dy, do -
brze oce ni li tê wspó³pra cê. De kla ro wa li rów nie¿, ¿e nie wy wie ra no na nich
¿ad nych wp³ywów czy na ci sków. 

W tra kcie kon tro li, bie gli re wi den ci kon tro luj¹ ksiê gi ra chun ko we oraz
umo wy, fa ktu ry i ra chun ki. Usta laj¹ czy kwo ty przed sta wio ne przez pa r tie po -
li ty cz ne w in fo r ma cji s¹ w³aœci we. Czêœæ do ku men ta cji jest ko pio wa na, a ko -
pie s¹ prze cho wy wa ne przez okres piêciu lat przez bieg³ych rewidentów. 

Ze swo je go dzia³ania bieg³y re wi dent przy go to wu je ra port i opi niê, któ re
przed sta wia Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. Nie kie dy – na wy ra Ÿ ne ¿y cze nie 
PKW – do ku ment jest je sz cze mody fi ko wa ny – naj czê œciej cho dzi o za wa r cie
w nim do da t ko wych in fo r ma cji. Spo ra dy cz nie, PKW wska zu je na nie ja s no œci
i po trze bê usz cze gó³owie nia usta leñ. Zda rzaj¹ siê rów nie¿ przy pa d ki wska za -
nia przez PKW b³êdów w ra po r cie bieg³ych re wi den tów.

Ba da ni przed sta wi cie le pa r tii po li ty cz nych uwa ¿aj¹, ¿e wspó³pra ca
z bieg³ymi re wi den ta mi uk³ada siê co do za sa dy po pra w nie. Zgod nie jed nak
zwra caj¹ uwa gê na du¿e zró¿ ni co wa nie za rów no przy go to wa nia mery tory cz -
ne go, jak i zaanga¿owania bieg³ych rewidentów. 

Bie gli re wi den ci do brze przy go to wa ni mery to ry cz nie s¹ te¿ do brze przy j -
mo wa ni przez pra co w ni ków pa r tii po li ty cz nych. Ka ¿ da kon tro la jest bo wiem
okazj¹ do uzy ska nia no wych in fo r ma cji i do szko le nia siê. Nie któ rzy (choæ nie
wszy s cy) re wi den ci rze czy wi œcie wy ko rzy stuj¹ na da rzaj¹c¹ siê oka zjê do po -
dzie le nia siê swoj¹ wiedz¹ (jak nazwa³ to jeden z re wi den tów – wykonuj¹
wówczas „instrukta¿”).

W pa r tiach po li ty cz nych do ce nia siê ta k ¿e po moc, jak¹ mo¿e sta no wiæ
obe cnoœæ bieg³ego re wi den ta: Au dy tor do bry wy pa trzy pomy³kowo za ksiê go -
wan¹ sumê [za mie sz czon¹] nie w tej ka te go rii. Nie cho dzi tu taj o œwia do mie
pope³nio ny b³¹d, lecz wy ni ka ze zwyk³ej omy³ki. Au dy tor po wi nien po wie dzieæ: 
prze pra szam, ale po win ni œcie to po pra wiæ. Jest to uwa ga, któ ra nie poci¹ga za 
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sob¹ sku t ków fi nan so wych, na to miast do sto so wu je rze czy wi ste ko szty do wy -
mo gów usta wy. I do bry au dy tor ta kie pomy³ki po wi nien wychwy ciæ, co dla
mnie jest nie oce nion¹ po moc¹, bo prze cie¿ nie jest moj¹ in tencj¹ oszu kaæ, ty l -
ko za ksiê go waæ tak, ¿eby PKW osi¹gnê³a cele, któ ry mi dla mnie jest: po pie r -
wsze, pra wid³owoœæ wy da t ku, po dru gie, po rów nywa l noœæ pa r tii pod wzglê -
dem swych wy da t ków, ¿eby mo ¿ na by³o prze ka zaæ ana li zy da lej19.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e nie kie dy pa r tie po li ty cz ne ko rzy staj¹ z us³ug bieg³ych
re wi den tów rów nie¿ po prze pro wa dze niu kon tro li, zle caj¹c im dzia³ania szko -
le nio we i konsultacyjne.

Obok do brze przy go to wa nych osób – zna j duj¹ siê jed nak rów nie¿ bie gli
re wi den ci, któ rzy nie maj¹ pod sta wo wej wie dzy na te mat ba da nia, ja kie go siê
po dej muj¹. Po wo du je to spo re kom p li ka cje – ta k ¿e te ch ni cz ne w fun k cjo no -
wa niu stru ktur pa r tii – po nie wa¿ wy ma ga do dat ko we go, spe cja l ne go zaan ga -
¿o wa nia pra co w ni ków. Nie za wsze jed nak wy ka zy wa li siê oni zaan ga ¿o wa -
niem, jak za zna czy³ to je den z roz mów ców: Mie li œmy jed ne go, czy dwóch au -
dy to rów, któ ry tak na pra wdê pod pi sy wa³ wszy stko, co mu po da wa li œmy i nic
nie spra w dza³. Po co mi taki au dy tor?20.

Je den z roz mów ców przed sta wi³  swo je uza sad nie nie zwi¹zane ze zró¿ ni -
co wa nym zaan ga ¿o wa niem ró ¿ nych bieg³ych re wi den tów. Opie raj¹c siê na
wie lo le t nim do œwia d cze niu wska za³ na ist niej¹c¹ za le ¿ noœæ – zna cz nie bar -
dziej zaan ga ¿o wa ni s¹ bie gli re wi den ci, któ rzy kon tro luj¹ spra wo z da nia wy -
bo r cze, co wy ni ka z fa ktu, ¿e ich usta le nia pod le gaj¹ pó Ÿ niej we ry fi ka cji przez 
PKW na pod sta wie do ku men ta cji. Na to miast in fo r ma cje nie pod le gaj¹ ta kiej
we ry fi ka cji, po nie wa¿ bieg³y re wi dent jest w za sa dzie je dyn¹ in stancj¹ kom-
ple kso wo kon tro luj¹c¹ wy da t ki pa r tii po li ty cz nej po kry wa ne ze œro d ków
subwencyjnych. 

Wszy s cy roz mów cy doœæ sce p ty cz nie przy jê li po mys³ umie sz cze nia
w stru ktu rze PKW ze spo³u w³as nych bieg³ych re wi den tów jako re me dium na
ich brak przy go to wa nia mery tory cz ne go. Jak uj¹³ to je den z roz mów ców
(bieg³y re wi dent): W³asny kon tro ler za wsze pod le ga tym sa mym oœro d kom
dys pozy cy j nym i trud no mó wiæ w ta kim przy pa d ku o nie zale ¿ no œci. A w przy -
pa d ku, kie dy kon tro le rem jest bieg³y re wi dent, to jest on nie za le ¿ ny, po nie wa¿
nie ma nic wspó l ne go z t¹ pa r ti¹, nie pod le ga ¿ad nym na ci skom, bo nie ma
pod staw do tego, ta kich oko li cz no œci. Dla te go, ja uwa ¿am, ¿e po win no byæ to
ba da ne przez nie za le ¿ nych bieg³ych re wi den tów21. Obok tej ar gu men ta cji –
wska zu je siê rów nie¿ na sze ro ki do stêp do do ku men ta cji, jaki uzy sku je siê co -
ro cz nie od ró ¿ nych re wi den tów.
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Obe c ny sy stem bu dzi za strze ¿e nia i oba wy or ga ni za cji po zarz¹do wych,
a ta k ¿e eks per tów, bo wiem kon tro la, któ ra de fa c to zna j du je siê je dy nie w rê -
kach bieg³ych re wi den tów, jest niewy sta r czaj¹ca. Wy da je siê, ¿e po twier dze -
niem obaw jest wy po wiedŸ jed ne go z bieg³ych re wi den tów: Na to miast czy na -
sza kon tro la nad tym wszy stkim jest wy sta r czaj¹ca? My ba da my do ku men ty,
nie za j mu je my siê ¿ad ny mi po stê powa nia mi, tu dzie¿ pra ca mi typu œledczo -
-proku rator skie go. W wyj¹tko wych przy pa d kach mo ¿e my wska zaæ na ta kie
mie j s ce, ale nie je ste œmy w sta nie po wie dzieæ, czy ten do ku ment jest pra wdzi -
wy, czy ktoœ go so bie wy dru ko wa³ przed chwil¹. Ta kiej rze czy nie je ste œmy
w sta nie okre œliæ22.

2.4. Me cha nizm zg³asza nia za strze ¿eñ

Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych prze wi du je pro ce du rê zg³asza nia za strze -
¿eñ do spra wo z dañ i in fo r ma cji, ja kie s¹ do sta r cza ne do Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej przez pa r tie po li ty cz ne. Pra wo do sk³ada nia ta kich za strze ¿eñ do
PKW maj¹ or ga ni za cje spo³ecz ne i pa r tie po li ty cz ne. Ba da ni przed sta wi cie le
pa r tii po li ty cz nych, a wiêc pod mio tów, któ re obok or ga ni za cji spo³ecz nych s¹
upraw nio ne do sk³ada nia za strze ¿eñ – wiedz¹ o ta kiej mo ¿ li wo œci. Mimo tego,
jak dot¹d ¿ad na z pa r tii po li ty cz nych nie z³o¿y³a do PKW za strze ¿eñ wo bec in -
fo r ma cji in nych pod mio tów. Moty wy bra ku zain tere so wa nia tym me cha ni z -
mem s¹ ró ¿ ne. Czêœæ przed sta wi cie li pa r tii po li ty cz nych uwa ¿a, ¿e sko ro s¹
upra w nio ne or ga ny i or ga ni za cje, któ re za j muj¹ siê kon trol¹ spra wo z dañ i in -
fo r ma cji – oni sami nie musz¹ ju¿ po dej mo waæ ¿ad nych dzia³añ. Nie kie dy
uza sad niaj¹ bie r noœæ swo ist¹ „soli da r no œci¹ za wo dow¹”: Z ca³ym sza cun kiem
dla pra cy ko le gów w in nych pa r tiach i je œli im siê noga powi nie, to u¿a lam siê
nad ich lo sem. [...] Ro zu miem ich ciê¿k¹ sy tu a cjê23. Wska zu je siê rów nie¿ na
brak uza sad nie nia i do wo dów sta no wi¹cych pod sta wê do sk³ada nia ta kich za -
strze ¿eñ. Bar dzo wa ¿ na jest wy po wiedŸ jed ne go ze skar b ni ków pa r ty j nych:
Nie ko rzy sta my z ta kiej mo ¿ li wo œci, po nie wa¿ nie mamy pod staw, ¿eby j¹
sk³adaæ. Do in fo r ma cji, któ ra jest wysy³ana do PKW, a do któ rej mamy do stêp, 
nie s¹ za³¹cza ne do ku men ty, przez co mo ¿ na mieæ je dy nie za strze ¿e nia co do
fo r mu la rza, któ ry jest bar dzo ogó l ny. Ni g dy wiêc nie roz wa ¿a li œmy sfo r -
mu³owa nia ta kich za strze ¿eñ24.

Doœæ pro ble maty cz na jest na to miast kwe stia cza su nie zbêd ne go na przy go -
to wa nie za strze ¿eñ wo bec in fo r ma cji pa r tii po li ty cz nych i przes³anie ich do
PKW. Wa r to przy po mnieæ, ¿e w od ró ¿ nie niu np. od spra wo z dañ ko mi te tów
z ka m pa nii wy bo r czej – zain tere so wa ne wyda t ko wa niem œro d ków po cho -
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dz¹cych z sub we ncji pod mio ty nie maj¹ do stê pu do do ku men ta cji (umo wy,
fa ktu ry itp.), po nie wa¿ taka po pro stu nie jest sk³ada na wraz z in fo r macj¹ do
PKW. W efe kcie, w swo ich za strze ¿e niach mog¹ wiêc w za sa dzie od wo ³ywaæ
siê je dy nie do fo r mu la rza i opi nii bieg³ych re wi den tów. Wy da je siê wiêc, ¿e –
w od nie sie niu do za strze ¿eñ sk³ada nych wo bec in fo r ma cji – okres ten
jest para doksa l nie wy sta r czaj¹cy, ale fun k cja kon tro l na jest wy so ce pro ble -
maty cz na25.

2.5. Pa r tie po li ty cz ne a kon tro la spo³ecz na

Po mi mo zgod ne go uz na nia œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji za œro d ki
pu b li cz ne, kwe stia do stê pu do do ku men ta cji zwi¹za nej z ich wyda t ko wa niem
jest tra kto wa na ró ¿ nie.

Pod mio ty, ja kie mog³yby ba daæ do ku men ta cjê s¹ tra kto wa ne nie rów no mier -
nie. O ile na ogó³ po zy ty w nie od no szo no siê do udzie la nia in fo r ma cji or ga ni za -
cjom spo³ecz nym czy te¿ dzien ni ka rzom (czê sto powo³uj¹cym siê na pra wo pra -
so we), o tyle indy widu a l nym oby wa te lom z regu³y ta kich in fo r ma cji siê od ma -
wia. Jak to okre œli³ je den z ba da nych: Nie mogê so bie wy ob ra ziæ, ¿e ja kiœ sza ry
Ko wa l ski przy j dzie do nas za mie szaæ w na szych ra chun kach26. Roz mów cy wska -
zuj¹ rów nie¿ na po ten cja l ne pro ble my te ch ni cz ne (orga niza cy j ne) zwi¹zane
z udo stê p nia niem do ku men ta cji wszy stkim zg³aszaj¹cym siê oby wa te lom.

Wiê kszoœæ roz mów ców pod kre œla³a jed nak brak ja s nych i jed noz na cz nych
ure gu lo wañ tej kwe stii. Wed³ug czê œci ba da nych spra wy te re gu lu je ko deks
spó³ek han d lo wych, inni wska zy wa li na Usta wê o ochro nie da nych oso bo wych.
Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ba da ni nie od no si li siê do obo wi¹zku udo stê p nia nia in fo r -
ma cji pu b li cz nej, na³o¿o ne go na pa r tie po li ty cz ne zgod nie z Ustaw¹ o do stê pie
do in fo r ma cji pu b li cz nej. Obe c nie udo stê p nia nie da nych ma cha ra kter ca³ko wi -
cie uz na nio wy. Jak po wie dzia³ je den ze skar b ni ków pa r ty j nych: Uwa ¿am, ¿e po -
wi nien sta no wiæ swo i sty filtr, za po œred ni c twem któ re go oso by zain tere so wa ne
mog³yby mieæ mo ¿ li woœæ uzy ska nia da nych in fo r ma cji. I to ja de cy du jê o tym,
któ re z in fo r ma cji mog¹ uzy skaæ. Ja je stem pe³en do brej woli27. 

 ***

Prze pro wa dzo ne w ra mach pro je ktu ba da nia po zwo li³y na uzy ska nie isto t -
nych in fo r ma cji na dwóch p³asz czy z nach. Po pie r wsze – umo ¿ li wi³y przed sta -
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25  Wa r to wspo mnieæ, ¿e te r mi ny na przy go to wa nie za strze ¿eñ s¹ ró ¿ ne w po szcze gó l nych
usta wach wy bo r czych,  jed nak we wszy stkich przy pa d kach s¹ zde cy do wa nie za kró t kie.

26 Wy wiad z przed sta wi cie lem pa r tii po li ty cz nej nr 5.
27  Wy wiad z przed sta wi cie lem pa r tii po li ty cz nej nr 2.
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wie nie ku li sów me cha ni z mów zarz¹dza nia i spra wozda w czo œci (kon tro li)
w dnie sie niu do œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji bu d¿e to wych w pa r tiach
po li ty cz nych. Ze bra ny ma te ria³ po zwa la na wska za nie „s³abych pun któw”
w sys te mie, sfo r mu³owa nie re ko men da cji, ale rów nie¿ sta no wi cen ne Ÿród³o
wie dzy dla zain tere so wa nych oby wa te li.

Po dru gie – fakt, ¿e ba da nie zo sta³o z po wo dze niem prze pro wa dzo ne,
a przed sta wi cie le wiê kszo œci pa r tii po li ty cz nych (po bie raj¹cych sub we ncjê)
wziê li w nim czyn ny udzia³ œwia d czy o tym, jak dzia³acze pa r ty j ni pod chodz¹
do za sa dy ja w no œci od nosz¹cej siê do œro d ków pu b li cz nych.

Fun kcjo no wa nie sy ste mu sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii... 61
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Ja ros³aw Zbie ra nek

VI. Wnio ski i re ko men da cje

W œwie t le ba dañ mo ¿ na stwier dziæ, ¿e za sa da ja w no œci fi nan sów pa r tii po -
li ty cz nych obe c nie nie fun kcjo nu je w za do wa laj¹cym sto p niu.

Za rów no pa ñ stwo wa, jak i spo³ecz na kon tro la spo so bów wy ko rzy sta nia
przez pa r tie po li ty cz ne œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji bu d¿e to wych nie
jest efe kty w na. Oby wa te le nie uzy skuj¹ na ten te mat wy cze r puj¹cych in fo r ma -
cji. Pro wa dziæ to mo¿e do po czu cia bra ku odpo wie dzial no œci za œro d ki pub-
 liczne, a w efe kcie – do wy stê po wa nia pa to lo gii i wy kszta³ce nia siê z³ych prak -
tyk, któ rych nie bê dzie w sta nie od kryæ opa r ta na nie do sko na³ych na rzê dziach
pra wnych kon tro la bieg³ych re wi den tów.

Na le ¿y bar dzo wy ra Ÿ nie za zna czyæ, ¿e ce lem ba dañ nie by³o opra co wa nie
re ko men da cji na tu ry po li ty cz nej – tym sa mym nie bêd¹ roz pa try wa ne po stu la -
ty zmnie j sze nia kwot sub we ncji, b¹dŸ te¿ zupe³nego zlik wi do wa nia sy ste mu
fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych w Pol sce z bu d¿e tu pa ñ stwa. Ce lem pro je ktu
by³o na to miast wska za nie „s³abych pun któw” fun kcjo nuj¹cego obe c nie sy ste -
mu i za pro pono wa nie roz wi¹zañ, któ re po zwol¹ zna cz nie le piej wype³niaæ za -
sa dê prze j rzy sto œci fi nan sów pa r tii po li ty cz nych. Do ty czy to zw³asz cza œro d -
ków, któ re po chodz¹ z sub we ncji bu d¿e to wej. 

Ko nie cz ne jest pod jê cie sze re gu dzia³añ, któ re bêd¹ obe j mo waæ za rów no
zmia nê Usta wy o pa r tiach po li ty cz nych, aktów pod sta wo wych (roz po -
rz¹dzeñ), b¹dŸ te¿ po win ny opie raæ siê na przy go to wa niu wy ja œ nieñ, opi nii
wy da wa nych przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹.
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1. Ja w noœæ i kon tro la sprawowana przez or ga ny
pa ñ stwa

Nad zór nad fi nan so wa niem pa r tii po li ty cz nych w Pol sce, w któ rym g³ówn¹ 
rolê od gry wa Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza – apo li ty cz ny or gan, sk³adaj¹cy
siê z nie za le ¿ nych sê dziów – jest roz wi¹za niem w³aœci wym.

Usta wo da w ca nie by³ jed na k ¿e kon sek wen t ny i nie prze wi dzia³ dla Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej sku te cz nych na rzê dzi dla jego wykonywania.

Na le ¿y za tem prze bu do waæ sy stem nad zo ru i wpro wa dziæ zmia ny, któ re
umo ¿ li wi¹ efe ktywn¹ kon tro lê wyda t ko wa nia przez pa r tie po li ty cz ne œro d ków 
po chodz¹cych z bu d¿e tu pa ñ stwa.

Po stu lu je siê:

l Usz cze gó³owie nie fo r mu la rzy „in fo r ma cji o otrzy ma nej sub we ncji oraz
o po no szo nych z sub we ncji wy da t kach”, ja kie sk³adaj¹ co ro cz nie pa r tie
po li ty cz ne upra w nio ne do uzy ski wa nia sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa – do -
da nie no wych ka te go rii i pod ka te go rii, a ta k ¿e ja s ne i mo ¿ li wie nie budz¹ce
kon tro we r sji wska za nie, ja kie wy da t ki mo ¿ na za kwa lifi ko waæ do da nej ka -
te go rii (pod ka te go rii).
Za zmian¹ t¹ prze ma wiaj¹ dwa za sad ni cze ar gu men ty:
– zwiê ksze nie prze j rzy sto œci wyda t ko wa nia œro d ków po chodz¹cych z sub -

we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa.
Obe c nie wie lomi lio no we wy da t ki pa r tii po li ty cz nych s¹ ujê te w bar dzo

nie ja s nych, ogó l nych ka te go riach fo r mu la rza in fo r ma cji. S¹ one pub li ko wa ne
w „Mo ni to rze Pol skim”, co – w za mie rze niu – mia³o gwa ran to waæ prze j rzy -
stoœæ fi nan sów pa r tii po li ty cz nych. Roz wi¹za nie to jest jed nak w obe cnym
kszta³cie nie wy sta r czaj¹ce;

– uporz¹dko wa nie go spo dar ki fi nan so wej w pa r tiach po li ty cz nych.
Kla syfi ko wa nie wy da t ków jest doœæ swo bod ne i ra czej do wo l ne, o czym

œwiadcz¹ m.in. du¿e dys pro po rcje w po szcze gó l nych ka te go riach wy da t ków.
Jed no cze œ nie skar b ni cy nie któ rych pa r tii po li ty cz nych maj¹ zna cz ne trud no œci 
z zakwa lifi ko wa niem czê œci wy da t ków do Fun du szu Eks per ckie go, co po wo -
du je w pra kty ce uni ka nie wyda t ko wa nia z fun du szu i prze no sze nie wy da t ków
na dzia³al noœæ ana li tyczn¹ – na Kan ce la riê Se j mu, Se na tu (za poœrednictwem
Klubów Pa r la men tarnych).

l Na³o¿e nie na pa r tie po li ty cz ne obo wi¹zku prze ka zy wa nia do PKW wraz
z in fo r macj¹ ca³oœci do ku men ta cji, zwi¹za nej z wy da t ka mi po nie sio ny mi
z sub we ncji oraz roz sze rze nie ko m pe ten cji PKW do jej ba da nia.
Prze ka za nie pe³ni kon tro li nad do ku men tacj¹ pa r tii po li ty cz nych, zwi¹zan¹ 

ze œro d ka mi po chodz¹cymi z sub we ncji, wy³¹cz nie bieg³ym re wi den tom, jest
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roz wi¹za niem b³êd nym, któ re nie za pe w nia gwa ran cji w pe³ni rze te l ne go ich
roz li cza nia. Dla te go pro po nu je siê roz sze rze nie ko m pe ten cji PKW i umo ¿ li -
wie nie rów nie¿ pra co w ni kom Krajo we go Biu ra Wy bo r cze go kon tro li do ku -
men ta cji. Pro po no wa na pro ce du ra jest ana lo gi cz na do istniej¹cych ju¿ m.in.
przy rozliczaniu sprawozdañ komitetów wyborczych. 

Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza wy da je siê staæ na po do bnym sta no wi sku,
sta raj¹c siê spra wo waæ, choæ w ogra ni czo nym za kre sie, fun kcjê kon troln¹ wo -
bec wy da t ków pa r tii po li ty cz nych z sub we ncji otrzy ma nej z bu d¿e tu pa ñ stwa.
Œwia d czy o tym m.in. wyko rzy sty wa nie przez PKW do pró by we ry fi ka cji in -
fo r ma cji fi nan so wych i usta leñ bieg³ych re wi den tów wszy stkich mo ¿ li wo œci,
ja kie ist niej¹ w obe cnym sta nie pra wnym (np. ana lizy wy dru ków z kont
bankowych, ja kie Komisja otrzy mu je od pa r tii po li ty cz nych w zwi¹zku z ba -
da niem innych spra wo z dañ).

Wa ¿ ne jest rów nie¿ dok³adne wska za nie ka ta lo gu do ku men tów, któ re
musz¹ byæ z³o¿o ne wraz z in fo r macj¹, aby umo ¿ li wiæ jej pe³n¹ weryfikacjê. 

Aby u³atwiæ kwe stie orga niza cy j ne – zwi¹zane z do sta r cze niem do ku men ta cji
przez pa r tie do PKW (ko pio wa nie do ku men ta cji, po twier dza nie za zgod noœæ) –
pro po nu je siê przy jê cie za sa dy, ¿e ory gi na³y do ku men tów fi nan so wych bêd¹
prze ka zy wa ne do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej je dy nie na okres ba da nia spra -
wo z da nia, a po pod jê ciu de cy zji przez PKW, zo stan¹ zwró co ne do pa r tii.

Pro po nu je siê utrzy maæ ta k ¿e doty ch cza so wy me cha nizm ba da nia do ku -
men ta cji przez bieg³ych re wi den tów, wpro wa dzaj¹c uspra w nie nia ich
wspó³pra cy z PKW i  roz wi¹za nia zwiê kszaj¹ce efe kty w noœæ kon tro li re wi -
den tów (np. bar dzo dok³adne wytyczne ze strony PKW). 

l Na³o¿e nie usta wo we go obo wi¹zku wspó³pra cy or ga nów pa ñ stwo wych
z Pa ñ stwow¹ Ko misj¹ Wy borcz¹.
Wpro wa dze nie ta kie go obo wi¹zku w po wa ¿ ny spo sób u³atwi dzia³ania

kon tro l ne PKW i usan kcjo nu je ko rzy sta nie z po mo cy, np. urzê dów skar bo -
wych. Obe c nie or ga ny te od ma wiaj¹ wspó³pra cy, wska zuj¹c na nie wy sta r -
czaj¹ce pod sta wy pra w ne do jej pod jê cia (lub ich brak).

Na le ¿y rów nie¿ wska zaæ na mo ¿ li woœæ za wie ra nia umów o wspó³pra cy
po miê dzy PKW a in ny mi or ga na mi pa ñ stwa (wzo rem np. Sta nów Zjed no czo -
nych).

Bar dzo wa ¿ ne jest ta k ¿e mo ¿ li wie ja s ne okre œle nie ko m pe ten cji, ja kie po -
sia da Naj wy ¿sza Izba Kon tro li w za kre sie nad zo ru nad œro d ka mi po cho -
dz¹cymi z sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa oraz za kre su ewentualnej wspó³pra cy
NIK-u z PKW.

l Roz sze rze nie mo ¿ li wo œci za siê ga nia przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹
opi nii nie za le ¿ nych eks per tów, od no œ nie do mery to ry cz nych kwe stii
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zwi¹za nych z budz¹cymi za strze ¿e nia wy da t ka mi pa r tii po li ty cz nych po -
chodz¹cych ze œro d ków z sub we ncji.
Wy ni ki ba dañ uwy pu klaj¹ po trze bê wpro wa dze nia – obok kon tro li o cha -

ra kte rze finan sowo- rachun ko wym umów za wie ra nych przez pa r tie po li ty cz ne
– rów nie¿ kon tro li mery to ry cz nej umów/zle ceñ, któ re budz¹ za strze ¿e nia or -
ga nów prze pro wa dzaj¹cych kon tro lê. Mo¿e to byæ np. opi nia nie zale ¿ ne go
eks per ta – czy dany wy da tek mo¿e byæ za kwa lifi kowa ny np. do Fun du szu
Eks per ckie go, czy ju¿ po wi nien byæ rozliczany jako np. wydatek zwi¹zany
z ka m pa ni¹ wyborcz¹.

l Wyd³u¿e nie cza su kon tro li „in fo r ma cji” przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹.
Szty w ne te r mi ny na do ko na nie kon tro li, prze wi dzia ne obe c nie w usta wie

na le ¿y ue la sty cz niæ. W okre œlo nych przy pa d kach mog¹ one bo wiem utrud niaæ 
rze teln¹ kon tro lê „in fo r ma cji” i za³¹czo nej do niej do ku men ta cji (skom pli ko -
wa ne spra wy, w któ rych ko nie cz na jest po moc or ga nów, eks per ty zy, opi nie
pra w ne). Mo ¿ li woœæ przed³u¿a nia cza su kon tro li po win na zo staæ jed no cze œ nie 
ograniczona terminami maksymalnymi, których nie mo¿na przekraczaæ.

l Ure gu lo wa nie kwe stii zwi¹za nych z Fun du szem Eks per ckim.
Oprócz wy ja œ nie nia, ja kie dok³ad nie zle ce nia/umo wy mog¹ byæ kla syfi ko -

wa ne do wy da t ków z Fun du szu Eks per ckie go (o czym jest mowa na pocz¹tku
pun ktu 1), ko nie cz ne jest wpro wa dze nie nastêpuj¹cych zmian:

– za kaz zle ca nia eks per tyz i ana liz cz³on kom pa r tii po li ty cz nych i cz³on -
kom ich ro dzin.

Au to ra mi eks per tyz nie mog¹ byæ cz³on ko wie i pra co w ni cy pa r tii po li ty cz -
nych oraz ich ma³¿on ko wie i dzie ci, co – jak po ka zu je pra kty ka – obecnie ma
miejsce;

– wpro wa dze nie san kcji za czê ste w pra kty ce, upo r czy we niewy korzy sty -
wa nie œro d ków z Fun du szu Eks per ckie go, a wy ko ny wa nie w za mian
eks per tyz obci¹¿aj¹cych bu d¿e ty Kan ce la rii Se j mu i Se na tu (przez Klub
Po se l ski);

– wa r to roz wa ¿yæ rów nie¿ wpro wa dze nie bar dziej do tkli wej san kcji za
nie prze kazy wa nie na rzecz fun du szu na wet mi ni ma l nych œro d ków
(a wiêc 5% kwo ty sub we ncji).

l Przy go to wa nie przez PKW pod rê cz ni ka dla przed sta wi cie li pa r tii po li ty cz -
nych
Pod rê cz nik taki – za wie raj¹cy m.in. wy ty cz ne od no œ nie do przy go to wa nia

spra wozda w czo œci – bê dzie sta no wiæ zna cz ne u³atwie nie dla skar b ni ków pa r -
ty j nych i umo ¿ li wi w³aœci we przy go to wa nie przez nich sprawozdañ i in fo r ma -
cji.
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l Zna cz ne wzmo c nie nie in sty tu cjo nal ne i fi nan so we Pa ñ stwo wej Ko mi sji
Wy bo r czej.
Nowe ko m pe ten cje i obo wi¹zki po win ny oz na czaæ rów nie¿ do da t ko we

œro d ki i roz bu do wê ist niej¹cego ze spo³u eks per tów Krajo we go Biu ra Wy bo r -
cze go.

2. Ja w noœæ i kon tro la spo³ecz na

Za pro pono wa ne po wy ¿ej zmia ny w za kre sie nad zo ru i kon tro li spra wo wa -
nej przez or ga ny pa ñ stwo we, zw³asz cza Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, zde -
cy do wa nie wp³yn¹  na u³atwie nie spra wo wa nia spo³ecz nej kon tro li,  za pe w -
niaj¹c m.in. swo bod ny do stêp do do ku men ta cji (któ ra bê dzie sk³ada na przez
pa r tie po li ty cz ne w PKW), tak jak to ma mie j s ce obe c nie, np. w od nie sie niu do
do ku men ta cji zwi¹za nej z pre zy denck¹ ka m pa ni¹ wy borcz¹). Wa r to jed na k ¿e
za pro po no waæ ki l ka pro po zy cji uspra w niaj¹cych w bezpoœredni sposób
kontrolê spo³eczn¹ sprawowan¹ przez media i organizacje spo³eczne.

Po stu lu je siê:

l Ure gu lo wa nie kwe stii do stê pu do do ku men ta cji pa r tii po li ty cz nych do -
tycz¹cej wyda t ko wa nia œro d ków po chodz¹cych z sub we ncji.
Obe c nie do stêp do do ku men ta cji, zna j duj¹cej siê w sie dzi bach pa r tii po li -

ty cz nych,  zwi¹za nej z ope ra cja mi fi nan sowa ny mi ze œro d ków po chodz¹cych
z sub we ncji, jest bar dzo utru d nio ny. Z regu³y obo wi¹zuje za sa da pe³nej uz na -
nio wo œci dzia³aczy pa r ty j nych w od nie sie niu do pod mio tów i za kre su, w ja -
kim mo ¿ na siê za po znaæ z ta ki mi do ku men ta mi. Nie zbêd ne jest dok³adne ure -
gu lo wa nie tej kwe stii i stwo rze nie ja s nych pro ce dur udo stê p nia nia do ku men -
ta cji – ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem Usta wy o do stê pie do in fo r ma cji pu b -
li cz nej. Nie od zo w ne wy da je siê przy go to wa nie szcze gó³owej in ter pre ta cji
obe c nie ist niej¹cych in stru men tów pra wnych i jej upo wsze ch nie nie, za rów no
wœród dzia³aczy pa r ty j nych, jak i zainteresowanych obywateli. 

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e zgod nie z po stu la ta mi przed sta wio ny mi w czê œci pierw -
szej, ca³oœæ do ku men ta cji sk³ada nej wraz z in fo r macj¹ bê dzie do stê p na dla
zain tere so wa nych pod mio tów w Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. 

l Ure gu lo wa nie in sty tu cji za strze ¿eñ.
Prze wi dy wa na przez Usta wê o pa r tiach po li ty cz nych in sty tu cja za strze ¿eñ

– fo r mu³owa nych przez or ga ni za cje spo³ecz ne i pa r tie po li ty cz ne do in fo r ma -
cji, jak¹ sk³adaj¹ inne pa r tie po li ty cz ne – jest wy so ce nie sku te cz na. Usta wo-
 da w ca nie prze wi dzia³ bo wiem sku te cz nych na rzê dzi umo ¿ li wiaj¹cych rze te l -
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ne przy go to wa nie za strze ¿e nia (np. do stê pu do do ku men ta cji). Pie r wszym
kro kiem do w³aœci we go fun kcjo no wa nia in sty tu cji za strze ¿eñ jest wpro wa -
dze nie po stu lo wa nej w czê œci pie r wszej zmia ny, zgod nie z któr¹ pa r tie po li-
ty cz ne, oprócz in fo r ma cji, bêdê prze ka zy waæ do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r -
czej rów nie¿ do ku men ta cjê fi nan sow¹ (do któ rej do stêp bêd¹ mia³y m.in. or -
ga ni za cje spo³ecz ne). Ale, aby in sty tu cja za strze ¿eñ za czê³a fun kcjo no waæ
nie zbêd ne jest wpro wa dze nie wie lu innych zmian:

– usu niê cie za pi su, i¿ za strze ¿e nia mog¹ sk³adaæ je dy nie or ga ni za cje
spo³ecz ne, któ re maj¹ w sta tu cie za pis do tycz¹cy dzia³al no œci na rzecz
kon tro li fi nan sów partii politycznych;

– wyd³u¿e nie te r mi nu na z³o¿e nie za strze ¿e nia – obe c ny te r min jest zbyt
kró t ki, co unie mo ¿ li wia rze te l ne jego przy go to wa nie;

– wska za nie,  jaki rze czy wi sty wp³yw na sy stem kon tro li fi nan sów pa r tii
po li ty cz nych przez or ga ny pa ñ stwa mo¿e mieæ z³o¿e nie za strze ¿e nia.
Byæ mo¿e wa r to wpro wa dziæ me cha nizm wzno wie nia po stê po wa nia jesz -
cze pó³ roku po przy jê ciu in fo r ma cji, je œli za strze ¿e nie do sta r czy in fo r -
ma cji, któ re mog¹ sta no wiæ pod sta wê do jej od rzu ce nia;

– wpro wa dze nie do da t ko wych pro ce dur w sy tu a cji bra ku od po wie dzi na
za strze ¿e nia ze stro ny PKW w okre œlo nym ustaw¹ terminie.

l Wpro wa dze nie usta wo we go obo wi¹zku pub li ko wa nia in fo r ma cji o wy da t -
kach pa r tii po li ty cz nych w In ter ne cie.
Pro po nu je siê, aby pa r tie po li ty cz ne mia³y obo wi¹zek za mie sz cza nia na

swo ich stro nach in ter ne to wych spra wo z dañ i in fo r ma cji, któ re s¹ sk³ada ne
w PKW, wraz z przy jê ty mi uchwa³ami ich dotycz¹cymi.

Pa r tie po win ny rów nie¿ za mie sz czaæ na stro nie in ter ne to wej pla ny wy da t -
ków na naj bli ¿ szy rok (bu d¿e ty), do tycz¹ce po szcze gó l nych ka te go rii wy da t -
ków (np. wy da t ki na Fun dusz Eks per cki, Fun dusz Wy bo r czy itp.). Wa r to za -
sta no wiæ siê rów nie¿ nad obo wi¹zkiem pu b li ka cji in fo r ma cji cz¹stko wych –
o wy da t kach po nie sio nych z subwencji w czasie pierwszych szeœciu miesiêcy
roku.

Po stu la ty te wy ko rzy stuj¹ ogól nodo stê p ne me dium, ja kim jest In ter net, co
po zwo li zwiê kszyæ ja w noœæ wyda t ko wa nia œro d ków (w tym œro d ków pu b li cz -
nych) przez pa r tie po li ty cz ne. Przy czy ni siê te¿ do efe ktyw nie j szej kon tro li
spo³ecz nej. Do da t ko wo – roz wi¹za nie to wp³ynie na zdys cypli no wa nie go spo -
dar ki fi nan so wej pa r tii po li ty cz nych, po zwa laj¹c na efe ktyw nie j sze zarz¹dza -
nie œro d ka mi pub li cz ny mi. Sy tu a cja, gdy du¿e pa r tie po li ty cz ne otrzy muj¹ co -
roczn¹ wie lo mi lio now¹ subwencjê – a nie dzia³aj¹ na podstawie ¿adnego
planu/bud¿etu – mo¿e budziæ obawy.
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***

Przed sta wio ne po wy ¿ej re ko men da cje od nosz¹ siê do kwe stii ja w no œci
i kon tro li œro d ków, ja kie pa r tie po li ty cz ne otrzy muj¹ z bu d¿e tu pa ñ stwa
tytu³em sub we ncji na dzia³al noœæ sta tu tow¹. Jest to zgod ne z zakresem
projektu badawczego.

Na le ¿y jed nak zwró ciæ uwa gê, ¿e Usta wa o pa r tiach po li ty cz nych wy ma ga
rów nie¿ in nych, wa ¿ nych zmian, m.in. uporz¹dko wa nia ter mi no lo gii i de fi ni -
cji w ca³ym akcie1.

68 Ja ros³aw Zbie ran ek

1 Wiê cej o po stu la tach zmian: M. Chmaj, J. Zbie ra nek, Fi nan so wa nie po li ty ki, [w:] L. Ko -
lar ska- Bobi ñ ska (red.), Co wa r to, co na le ¿y zmie niæ? Po pra wa ja ko œci de mo kra cji w Pol sce, In -
sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2008.

043_068

10 grudnia 2008 10:15:18



Aneks 1

U S T A W A 
z dnia 27 cze r w ca 1997 r.

O PARTIACH POLITYCZNYCH

Opra co wa no na pod sta wie:
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

Roz dzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

1. Pa r tia po li ty cz na jest do bro woln¹ or ga ni zacj¹, wy stê puj¹c¹ pod okre œlon¹
nazw¹, sta wiaj¹c¹ so bie za cel udzia³ w ¿y ciu pu b li cz nym po przez wy wie -
ra nie me to da mi demo kra tycz ny mi wp³ywu na kszta³to wa nie po li ty ki pa ñ -
stwa lub spra wo wa nie w³adzy pu b li cz nej. 

2. Pa r tia po li ty cz na mo¿e ko rzy staæ z praw wy ni kaj¹cych z ustaw po uzy ska -
niu wpi su do ewi den cji pa r tii po li ty cz nych. 

Art. 2

1. Cz³on ka mi pa r tii po li ty cz nych mog¹ byæ oby wa te le Rze czypo spo li tej Pol -
skiej, któ rzy uko ñ czy li 18 lat. 

2. Za kaz przy nale ¿ no œci do pa r tii po li ty cz nych okre œlaj¹ od rê b ne usta wy. 

Art. 3

Pa r tia po li ty cz na opie ra swoj¹ dzia³al noœæ na pra cy spo³ecz nej cz³on ków;
do pro wa dze nia swych spraw mo¿e za trud niaæ pra co w ni ków.

Art. 4

Or ga ny w³adzy pu b li cz nej s¹ obo wi¹zane do rów ne go tra kto wa nia pa r tii
po li ty cz nych.
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Art. 5

Pa r tiom po li ty cz nym za pe w nia siê do stêp do pu b li cz nej ra dio fo nii i te le wi -
zji na za sa dach okre œlo nych w od rê b nych usta wach.

Art. 6

Pa r tie po li ty cz ne nie mog¹ wy ko ny waæ za dañ za strze ¿o nych w prze pi sach
pra wa dla or ga nów w³adzy pu b li cz nej ani za stê po waæ tych or ga nów w wy ko -
ny wa niu ich za dañ.

Art. 7

Pa r tia po li ty cz na nie mo¿e po sia daæ jed no stek orga niza cy j nych w za -
k³adach pra cy.

Roz dzia³ 2
STRUKTURA I ZASADY DZIA£ANIA PARTII POLITYCZNYCH

Art. 8

Pa r tie po li ty cz ne kszta³tuj¹ swo je stru ktu ry oraz za sa dy dzia³ania zgod nie
z za sa da mi de mo kra cji, w szcze gó l no œci przez za pe w nie nie ja w no œci tych
stru ktur, powo³ywa nia or ga nów pa r tii w dro dze wy bo rów i po dej mo wa nia
uchwa³ wiê kszo œci¹ g³osów.

Art. 9

1. Sta tut pa r tii po li ty cz nej okre œla jej cele, stru ktu rê i za sa dy dzia³ania,
a w szcze gó l no œci: 
1. na zwê, skrót na zwy i sie dzi bê pa r tii, 
2. spo sób na by wa nia i utra ty cz³on ko stwa, 
3. pra wa i obo wi¹zki cz³on ków, 
4. or ga ny pa r tii, w tym or ga ny re pre zen tuj¹ce pa r tiê na zewn¹trz oraz

upra w nio ne do zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ maj¹tko wych, ich ko m pe ten cje
oraz czas trwa nia ich ka den cji, 

5. tryb do ko ny wa nia wy bo ru or ga nów pa r tii i uzu pe³nia nia sk³adów tych
or ga nów, 

6. spo sób zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ maj¹tko wych, uzy ski wa nia œro d ków fi -
nan so wych oraz tryb sporz¹dza nia i za twier dza nia in fo r ma cji o dzia³al -
no œci fi nan so wej pa r tii, 

7. za sa dy two rze nia i zno sze nia te re no wych jed no stek orga niza cy j nych
pa r tii,

8. za sa dy do ko ny wa nia zmian sta tu tu,
9. spo sób roz wi¹za nia siê pa r tii oraz tryb po³¹cze nia z inn¹ pa r ti¹ lub in -

ny mi pa r tia mi.
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2. Sta tut pa r tii po li ty cz nej uchwa la zgro ma dze nie ogó l ne cz³on ków pa r tii lub
zgro ma dze nie ich demo kra ty cz nie wy bra nych przed sta wi cie li. 

Art. 10

Cz³onek pa r tii po li ty cz nej ma pra wo do wyst¹pie nia z niej.

Roz dzia³ 3
EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH

Art. 11

1. Pa r tiê po li tyczn¹ zg³asza siê do ewi den cji pa r tii po li ty cz nych, zwa nej da lej 
„ewi dencj¹”, pro wa dzo nej przez S¹d Okrê go wy w Wa r sza wie, zwa ny da -
lej „S¹dem”. 

2. Zg³osze nie po win no za wie raæ na zwê, skrót na zwy i okre œle nie ad re su sie -
dzi by pa r tii po li ty cz nej oraz imio na, na zwi ska i ad re sy osób wchodz¹cych
w sk³ad or ga nów upra w nio nych w sta tu cie do re pre zen towa nia pa r tii na
zewn¹trz oraz do zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ maj¹tko wych. Do zg³osze nia mo¿ -
na za³¹czyæ wzo rzec sym bo lu gra fi cz ne go pa r tii po li ty cz nej. 

3. Do zg³osze nia na le ¿y za³¹czyæ: 
1. sta tut pa r tii po li ty cz nej, 
2. wy kaz za wie raj¹cy imio na, na zwi ska, ad re sy za mie sz ka nia, nu me ry

ewi den cy j ne PESEL i w³as no rê cz ne pod pi sy po pie raj¹cych zg³osze nie
co naj mniej 1000 oby wa te li pol skich, któ rzy uko ñ czy li 18 lat i maj¹
pe³n¹ zdo l noœæ do czyn no œci pra wnych; ka ¿ da stro na wy ka zu po win na
byæ opa trzo na ad no tacj¹ za wie raj¹c¹ na zwê pa r tii po li ty cz nej zg³asza -
nej do ewi den cji. 

4. Do zbie ra nia pod pi sów osób po pie raj¹cych zg³osze nie, o któ rych
mowa w ust. 3, sto su je siê od po wie d nio prze pi sy usta wy z dnia 5 li pca
1990 r. – Pra wo o zgro ma dze niach (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. Na zwa, skrót na zwy i sym bol gra fi cz ny pa r tii po li ty cz nej po win ny
od ró ¿ niaæ siê wy ra Ÿ nie od nazw, skró tów nazw i sym bo li gra fi cz nych
pa r tii ju¿ ist niej¹cych. 

6. Zg³osze nia do ko nuj¹ 3 oso by spo œród osób, o któ rych mowa w ust. 2,
przy j muj¹c odpo wie dzia l noœæ za pra wdzi woœæ da nych za wa r tych
w zg³osze niu. 

Art. 12

1. S¹d do ko nu je wpi su pa r tii po li ty cz nej do ewi den cji niezw³ocz nie, je ¿e li
zg³osze nie jest zgod ne z prze pi sa mi pra wa.

2. Przez wpis ro zu mie siê ta k ¿e zmia nê oraz wy kre œle nie wpi su.
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3. Spra wy o wpis do ewi den cji roz po zna je siê na po sie dze niu nie ja w nym;
S¹d mo¿e zarz¹dziæ wy zna cze nie roz pra wy. 

4. S¹d wy da je orze cze nie w fo r mie po sta no wie nia. 
5. Od po sta no wie nia w przed mio cie wpi su przys³ugu je ape la cja, chy ba ¿e

prze pi sy ni nie j szej usta wy sta no wi¹ ina czej. 

Art. 13

1. Je ¿e li zg³osze nie pa r tii po li ty cz nej do ewi den cji zo sta³o do ko na ne z na ru -
sze niem prze pi sów art. 11 ust. 2-6, S¹d wzy wa zg³aszaj¹cych do usu niê cia
stwier dzo nych wad w wy zna czo nym przez sie bie te r mi nie, nie d³u¿ szym
ni¿ 3 mie si¹ce. 

2. W przy pa d ku nie usu niê cia wad w te r mi nie i w spo sób wska za ny przez
S¹d, S¹d wy da je po sta no wie nie o od mo wie wpi su pa r tii po li ty cz nej do
ewi den cji. 

3. Po sta no wie nie mo¿e byæ za ska r ¿o ne w te r mi nie 14 dni od jego do rê cze nia
lub og³osze nia na po sie dze niu ja w nym. 

Art. 14

1. W ra zie po wsta nia w¹tpli wo œci co do zgod no œci z Kon sty tucj¹ ce lów lub
za sad dzia³ania pa r tii po li ty cz nej okre œlo nych w sta tu cie, zgod nie z art. 9
ust. 1, lub w pro gra mie pa r tii S¹d za wie sza po stê po wa nie, o któ rym mowa
w art. 12, i wy stê pu je do Try bu na³u Kon sty tucy jne go z wnio skiem o zba -
da nie zgod no œci ce lów pa r tii po li ty cz nej z Kon sty tucj¹. 

2. Na po sta no wie nie, o któ rym mowa w ust. 1, za ¿a le nie nie przys³ugu je. 
3. Je ¿e li Try bu na³ Kon sty tucy j ny wyda orze cze nie o sprze cz no œci ce lów pa r -

tii po li ty cz nej z Kon sty tucj¹, S¹d od ma wia wpi su pa r tii do ewi den cji. 
4. Po sta no wie nie S¹du, o któ rym mowa w ust. 3, nie pod le ga za ska r ¿e niu. 

Art. 15

Pra wo mo c ne po sta no wie nia S¹du w spra wach o wpis do ewi den cji og³asza
siê nie odp³at nie w „Mo ni to rze S¹do wym i Go spo da r czym” oraz prze ka zu je
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

Art. 16

Pa r tia po li ty cz na na by wa oso bo woœæ prawn¹ z chwil¹ wpi sa nia do ewi den cji.

Art. 17

Na zwa, skrót na zwy i sym bol gra fi cz ny pa r tii po li ty cz nej zg³oszo nej do
ewi den cji w spo sób okre œlo ny w art. 11 ko rzy staj¹ z ochro ny pra wnej prze wi -
dzia nej dla dóbr oso bi s tych.
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Art. 18

1. Ewi den cja wraz z te ksta mi sta tu tów pa r tii po li ty cz nych jest ja w na. 
2. Ka ¿ de mu przys³ugu je pra wo otrzy my wa nia od S¹du uwie rzyte l nio nych

od pi sów i wyci¹gów z ewi den cji i sta tu tów pa r tii po li ty cz nych. 
3. Od pi sy i wyci¹gi pod le gaj¹ op³acie. Op³aty te sta no wi¹ do chód bu d¿e tu

pa ñ stwa. 
4. uchy lo ny 

Art. 19

1. Pa r tia po li ty cz na jest obo wi¹zana za wia do miæ S¹d o: 
1. zmia nie sta tu tu pa r tii, 
2. zmia nie ad re su sie dzi by pa r tii, 
3. zmia nach w sk³ad zie or ga nów upra w nio nych w sta tu cie do re pre zen -

towa nia pa r tii na zewn¹trz oraz do zaci¹ga nia zo bo wi¹zañ maj¹tko wych.
2. Pa r tia po li ty cz na za wia da mia S¹d o zmia nach okre œlo nych w ust. 1

niezw³ocz nie, nie pó Ÿ niej jed nak ni¿ w te r mi nie 14 dni od dnia do ko na nia
tych zmian. 

Art. 20

1. W przy pa d ku nie spe³nie nia przez pa r tiê po li tyczn¹ wy mo gów okre œlo nych
w art. 19 S¹d wzy wa w³aœci wy or gan pa r tii po li ty cz nej do z³o¿e nia wy ja œ -
nieñ lub uzu pe³nie nia bra kuj¹cych da nych w wy zna czo nym przez sie bie te r -
mi nie, nie kró t szym ni¿ 3 mie si¹ce. W ra zie po wsta nia w¹tpli wo œci S¹d
bada, czy do cho wa ny zo sta³ tryb do ko ny wa nia wy bo ru or ga nów pa r tii oraz
uzu pe³nia nia sk³adów tych or ga nów, o któ rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5. 

2. W ra zie bez sku tecz ne go up³ywu te r mi nu, o któ rym mowa w ust. 1, S¹d
wy da je po sta no wie nie o wy kre œle niu wpi su pa r tii po li ty cz nej z ewi den cji. 

Art. 21

1. Je ¿e li pa r tia po li ty cz na wpro wa dzi do sta tu tu zmia ny nie zgod ne z po sta no -
wie niami art. 8, S¹d mo¿e wyst¹piæ do Try bu na³u Kon sty tucy jne go
z wnio skiem o zba da nie zgod no œci z Kon sty tucj¹ ce lów lub za sad
dzia³ania pa r tii po li ty cz nej. 

2. Prze pi sy art. 14 ust. 2-4 sto su je siê od po wie d nio.

Art. 22

W spra wach o wpis pa r tii po li ty cz nej do ewi den cji sto su je siê prze pi sy Ko -
de ksu po stê po wa nia cy wi l ne go o po stê po wa niu nie pro ce so wym, z uw z glêd -
nie niem prze pi sów ni nie j szej usta wy, z tym ¿e ka sa cja przys³ugu je je dy nie od
po sta no wieñ s¹du dru giej in stan cji w przed mio cie wpi su lub wy kre œle nia wpi -
su z ewi den cji.
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Art. 23

Mi ni ster Spra wied li wo œci okre œla, w dro dze roz porz¹dze nia, wzór i spo sób 
pro wa dze nia ewi den cji pa r tii po li ty cz nych oraz szcze gó³owe za sa dy wy da wa -
nia od pi sów i wyci¹gów, o któ rych mowa w art. 18. 

Roz dzia³ 4
FINANSE I FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH

Art. 23a

•ród³a fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych s¹ ja w ne.

Art. 24

1. Maj¹tek pa r tii po li ty cz nej po wsta je ze sk³adek cz³on ko wskich, da ro wizn,
spa d ków, za pi sów, z do cho dów z maj¹tku oraz z okre œlo nych usta wa mi
do ta cji i sub we ncji. 

2. Maj¹tek pa r tii po li ty cz nej mo¿e byæ prze zna czo ny ty l ko na cele sta tu to we
lub cha ryta ty w ne. 

3. (Pa r tia po li ty cz na nie mo¿e pro wa dziæ dzia³al no œci go spo da r czej. 
4. Pa r tia po li ty cz na mo¿e po zy ski waæ do cho dy z maj¹tku po chodz¹ce je -

dy nie: 
1. z opro cen to wa nia œro d ków zgro ma dzo nych na ra chun kach ban ko -

wych i lo ka tach, 
2. z ob ro tu ob li ga cja mi Skar bu Pa ñ stwa i bo na mi skar bo wy mi Skar -

bu Pa ñ stwa, 
3. ze zby cia na le¿¹cych do niej sk³ad ni ków maj¹tko wych, 
4. z dzia³al no œci, o któ rej mowa w art. 27. 

5. Pa r tia po li ty cz na mo¿e u¿y czaæ po sia da ne przez sie bie nie ru cho mo œci
i lo ka le je dy nie na biu ra po se l skie, se na to r skie oraz biu ra rad nych
gmi ny, po wia tu albo wo je wó dz twa.) 
(ust. 3-5 w art. 24 wchodz¹ w ¿y cie z dniem 1.11.2002 r. (Dz.U. z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, Nr 154, poz. 1802).

6. Pa r tia po li ty cz na nie mo¿e prze pro wa dzaæ zbió rek pu b li cz nych.
7. Pa r tia po li ty cz na mo¿e zaci¹gaæ kre dy ty ban ko we na cele sta tu to we.
8. Pa r tia po li ty cz na mo¿e gro ma dziæ œro d ki fi nan so we je dy nie na ra chun kach 

ban ko wych, z za strze ¿e niem art. 26a.

Art. 25

1. Pa r tii po li ty cz nej mog¹ byæ prze ka zy wa ne œro d ki fi nan so we je dy nie przez
oso by fi zy cz ne, z za strze ¿e niem prze pi sów ust. 2, art. 24 ust. 4 i 7, art. 28
ust. 1 oraz prze pi sów ustaw do tycz¹cych wy bo rów do Se j mu Rze czypo -
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spo li tej Pol skiej i do Se na tu Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz wy bo rów do
Pa r la men tu Euro pe j skie go w za kre sie do ta cji pod mio to wej.

2. Pa r tia po li ty cz na nie mo¿e przy j mo waæ œro d ków fi nan so wych po -
chodz¹cych od: 
1. osób fi zy cz nych nie maj¹cych mie j s ca za mie sz ka nia na te re nie Rze -

czypo spo li tej Pol skiej, z wy³¹cze niem oby wa te li pol skich za mie sz -
ka³ych za gra nic¹, 

2. cu dzo zie m ców maj¹cych mie j s ce za mie sz ka nia na te re nie Rze czypo -
spo li tej Pol skiej.

3. Prze pi sy ust. 1 i 2 sto su je siê od po wie d nio do wa r to œci nie pie niê ¿ nych. 
4. £¹czna suma wp³at od oso by fi zy cz nej na rzecz pa r tii po li ty cz nej,

z wy³¹cze niem sk³adek cz³on ko wskich w kwo cie nie prze kra czaj¹cej
w jed nym roku mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, usta la ne go na pod -
sta wie od rê b nych prze pi sów, obo wi¹zuj¹cego w dniu po prze dzaj¹cym
wp³atê, oraz wp³at na Fun dusz Wy bo r czy pa r tii po li ty cz nej, nie mo¿e prze -
kra czaæ w jed nym roku 15-kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cê, usta la ne go na pod sta wie od rê b nych prze pi sów, obo wi¹zuj¹cego w dniu 
po prze dzaj¹cym wp³atê. 

5. Jed no ra zo wa wp³ata kwo ty prze kra czaj¹cej mi ni ma l ne wy na gro dze nie za
pra cê, usta la ne na pod sta wie od rê b nych prze pi sów, obo wi¹zuj¹ce w dniu
po prze dzaj¹cym wp³atê, mo¿e byæ do ko ny wa na na rzecz pa r tii po li ty cz nej
je dy nie cze kiem, prze le wem lub kart¹ p³at nicz¹. 

Art. 26 – skre œlo ny

Art. 26a

Obo wi¹zek gro ma dze nia œro d ków pie niê ¿ nych przez pa r tiê po li tyczn¹ na
ra chun kach ban ko wych nie do ty czy kwot ze sk³adek cz³on ko wskich w wy so -
ko œci nie prze kra czaj¹cej od jed ne go cz³onka w jed nym roku mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra cê, usta la ne go na pod sta wie od rê b nych prze pi sów, obo -
wi¹zuj¹cego w dniu po prze dzaj¹cym wp³atê, po zo sta wio nych w te re no wych
jed no stkach orga niza cy j nych pa r tii – z prze zna cze niem na po kry cie wy da t -
ków zwi¹za nych z bie¿¹c¹ dzia³al no œci¹.

Art. 27

Pro wa dze nie przez pa r tiê po li tyczn¹ dzia³al no œci w³as nej po le gaj¹cej na
sprze da ¿y te kstu sta tu tu lub pro gra mu pa r tii, a ta k ¿e przed mio tów sym bo li -
zuj¹cych pa r tiê i wy da w nictw po pu la ry zuj¹cych cele i dzia³al noœæ pa r tii po li -
ty cz nej oraz na wy ko ny wa niu odp³at nie dro b nych us³ug na rzecz osób trze cich 
z wy ko rzy sta niem po sia da ne go sprzê tu biu ro we go nie sta no wi dzia³al no œci
go spo da r czej w ro zu mie niu od rê b nych przepisów.
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Art. 28

1. Pa r tia po li ty cz na, któ ra: 
1. w wy bo rach do Se j mu sa mo dzie l nie tworz¹c ko mi tet wy bo r czy otrzy -

ma³a w ska li kra ju co naj mniej 3% wa ¿ nie od da nych g³osów na jej
okrê go we li sty kan dy da tów na pos³ów albo 

2. w wy bo rach do Se j mu wesz³a w sk³ad ko a li cji wy bo r czej, któ rej okrê -
go we li sty kan dy da tów na pos³ów otrzy ma³y w ska li kra ju co naj mniej
6% wa ¿ nie od da nych g³osów,

ma pra wo do otrzy my wa nia przez okres ka den cji Se j mu, w try bie i na za sa -
dach okre œlo nych w ni nie j szej usta wie, sub we ncji z bu d¿e tu pa ñ stwa na
dzia³al noœæ sta tu tow¹, zwa nej da lej „sub wencj¹”.

2. Sub we n cja przys³uguj¹ca ko a li cji wy bo r czej pa r tii po li ty cz nych dzie lo na
jest na rzecz pa r tii wchodz¹cych w jej sk³ad w pro po rcjach okre œlo nych
w u mo wie zawi¹zuj¹cej ko a li cjê wy borcz¹. Pro po rcje okre œlo ne w tej
umo wie nie mog¹ byæ zmie nio ne. 

3. Umo wa zawi¹zuj¹ca ko a li cjê wy borcz¹ przedk³ada na jest do re je stra cji
w Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej pod ry go rem nie wa ¿ no œci. 

4. Je ¿e li pa r tie po li ty cz ne wchodz¹ce w sk³ad ko a li cji wy bo r czej nie okre -
œli³y w umo wie zawi¹zuj¹cej ko a li cjê wy borcz¹ pro po rcji, o któ rych mowa 
w ust. 2, sub we n cja nie przys³ugu je. 

5. W przy pa d ku roz wi¹za nia siê ko a li cji wy bo r czej po uzy ska niu pra wa do
sub we ncji, sub we n cja przys³ugu je pa r tiom po li ty cz nym wchodz¹cym
w sk³ad ko a li cji wy bo r czej w pro po rcjach okre œlo nych w umo wie
zawi¹zuj¹cej ko a li cjê wy borcz¹. 

6. Sub we n cja, o któ rej mowa w ust. 1, przys³ugu je po czy naj¹c od 1 sty cz nia
roku na stê puj¹cego po roku, w któ rym odby³y siê wy bo ry. Sub we n cja
wyp³aca na jest do ko ñ ca roku, w któ rym od by waj¹ siê ko le j ne wy bo ry,
z za strze ¿e niem art. 32. 

Art. 29

1. Wy so koœæ ro cz nej sub we ncji, o któ rej mowa w art. 28, dla da nej pa r tii po -
li ty cz nej albo ko a li cji wy bo r czej usta la na jest na za sa dzie sto p nio wej de -
gre sji pro po rcjo nal nie do ³¹cznej li cz by g³osów wa ¿ nych od da nych na li -
sty okrê go we kan dy da tów na pos³ów tej pa r tii albo ko a li cji wy bo r czej,
w ro z bi ciu na li cz by g³osów od po wia daj¹ce po szcze gó l nym prze dzia³om
okre œlo nym w pro cen tach, wed³ug na stê puj¹cego wzo ru: 
S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5

gdzie po szcze gó l ne sym bo le oz na czaj¹:
S – kwo ta ro cz nej sub we ncji,
W1-5 – li cz by g³osów ko le j no ob li cza ne dla ka ¿ de go wie r sza po ni ¿ szej ta -
be li, po da ne od rê b nie w wy ni ku roz bi cia ³¹cznej li cz by g³osów wa ¿ nych
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od da nych w ska li kra ju ³¹cz nie na li sty okrê go we kan dy da tów na pos³ów
da nej pa r tii po li ty cz nej albo ko a li cji wy bo r czej, od po wie d nio do wy zna -
czo ne go w pro cen tach prze dzia³u,
M1-5 – wy so koœæ kwo ty w z³otych dla ko le j nych wie r szy po ni ¿ szej ta be li:

Wiersz

G³osy wa ¿ ne od da ne w ca³ym kra ju ³¹cz nie na li sty okrê go we 
kan dy da tów na pos³ów da nej pa r tii po li ty cz nej albo ko a li cji
wy bo r czej w roz bi ciu od po wie d nio dla ka ¿ de go prze dzia³u

Wy so koœæ kwo ty za
je den g³os (M)

procent liczba g³osów (W)

1 do 5%  10 z³otych

2 powy¿ej 5% do 10%  8 z³otych

3 powy¿ej 10% do 20%  7 z³otych

4 powy¿ej 20% do 30%  4 z³ote

5 powy¿ej 30%  1 z³oty 50 groszy

2. Ro cz na sub we n cja, w kwo cie usta lo nej na pod sta wie ust. 1 i art. 28, jest
ka ¿ de go roku w okre sie ka den cji Se j mu wyp³aca na da nej pa r tii po li ty cz -
nej w czte rech rów nych kwa r ta l nych ra tach, z za strze ¿e niem art. 32. 

3. Pod sta wê wyp³ace nia sub we ncji sta no wi z³o¿e nie przez or gan pa r tii po li -
ty cz nej sta tu to wo upra w nio ny do jej re pre zen towa nia na zewn¹trz, w te r -
mi nie do 31 ma r ca ka ¿ de go roku, wnio sku o wyp³ace nie sub we ncji na
dany rok, sporz¹dzo ne go na urzê do wym fo r mu la rzu i po twier dzo ne go
przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ w przed mio cie upra w nie nia do sub -
we ncji oraz jej wy so ko œci. 

4. Œro d ki fi nan so we po chodz¹ce z sub we ncji gro ma dzi siê na oso b nym sub -
kon cie ra chun ku ban ko we go pa r tii po li ty cz nej. Prze ka za nia sub we ncji na
wska za ny przez pa r tiê po li tyczn¹ ra chu nek ban ko wy do ko nu je mi ni ster
w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych. 

5. Pie r wsza kwa r ta l na rata przys³uguj¹cej pa r tii po li ty cz nej sub we ncji
wyp³aco na zo sta nie naj pó Ÿ niej 30 dnia od dnia og³osze nia przez Pa ñ -
stwow¹ Ko mi sjê wy borcz¹ w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czypo spo li tej
Pol skiej „Mo ni tor Pol ski“ in fo r ma cji o przy jê tych i od rzu co nych spra wo-
 z da niach wy bo r czych ko mi te tów wy bo r czych. 

6. Mi ni ster w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych, w dro dze roz porz¹dze -
nia, pod wy ¿szy kwo ty, o któ rych mowa w ust. 1, w przy pa d ku wzro stu
wska Ÿ ni ka cen to wa rów i us³ug kon sum pcy j nych ogó³em o ponad 5%,
w sto p niu od po wia daj¹cym wzro sto wi tych cen. 

7. Wska Ÿ nik wzro stu cen, o któ rym mowa w ust. 6, usta la siê na pod sta wie
ko mu ni ka tu Pre ze sa G³ów ne go Urzê du Sta ty sty czne go og³asza ne go
w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czypo spo li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol ski” do
20 dnia pie r wsze go mie si¹ca ka ¿ de go kwa r ta³u. 
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Art. 30

1. Pa r tia po li ty cz na two rzy Fun dusz Eks per cki. 
2. Œro d ki fi nan so we gro ma dzo ne w ra mach Fun du szu Eks per ckie go mog¹

po cho dziæ je dy nie z wp³at w³as nych pa r tii po li ty cz nej. 
3. Pa r tia po li ty cz na, któ ra otrzy mu je sub we ncjê, prze ka zu je od 5% do 15%

sub we ncji na Fun dusz Eks per cki. 
4. Œro d ki fi nan so we zgro ma dzo ne w ra mach Fun du szu Eks per ckie go mog¹

byæ wy ko rzy sta ne na fi nan so wa nie eks per tyz pra wnych, po li ty cz nych, so -
cjo logi cz nych i spo³eczno -eko nomi cz nych oraz fi nan so wa nie dzia³al no œci 
wydaw niczo -eduka cyj nej, zwi¹za nych z dzia³al no œci¹ sta tu tow¹ pa r tii po -
li ty cz nej. 

5. Œro d ki fi nan so we Fun du szu Eks per ckie go gro ma dzi siê na od dzie l nym
sub kon cie ra chun ku ban ko we go pa r tii po li ty cz nej. 

Art. 31

1. W ra zie po³¹cze nia siê pa r tii po li ty cz nej z inn¹ pa r ti¹ lub pa r tia mi sub we n -
cja, o któ rej mowa w art. 28, przys³ugu je no wej pa r tii w wy so ko œci rów nej
su mie sub we ncji usta lo nych dla ³¹cz¹cych siê pa r tii. 

2. Sub we n cja jest wyp³aca na na pod sta wie wnio sku z³o¿o ne go przez w³aœci -
wy or gan no wej pa r tii po li ty cz nej, pocz¹wszy od mie si¹ca, w któ rym S¹d
do ko na³ od po wied nie go wpi su w ewi den cji. 

3. W przy pa d kach, o któ rych mowa w art. 45, sub we n cja przys³uguj¹ca pa r tii
po li ty cz nej nie jest wyp³aca na pocz¹wszy od mie si¹ca na stê puj¹cego po
mie si¹cu, w któ rym pa r tia po li ty cz na roz wi¹za³a siê lub S¹d zarz¹dzi³ jej
li k wi da cjê. 

Art. 32

W ra zie skró ce nia ka den cji Se j mu pra wo do sub we ncji przys³uguj¹cych
pa r tiom po li ty cz nym wy ga sa z ko ñ cem kwa r ta³u, w któ rym za ko ñ czy³a siê ka -
den cja Se j mu.

Art. 33

1. Wy da t ki zwi¹zane z sub wencj¹ po kry wa ne s¹ z bu d¿e tu pa ñ stwa w czê œci
Bu d¿et, fi nan se pu b li cz ne i in sty tu cje fi nan so we. 

2. Mi ni ster w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych okre œla, w dro dze roz -
porz¹dze nia: 
1. szcze gó³owy tryb sk³ada nia wnio sku, o któ rym mowa w art. 29 ust. 3,

oraz szcze gó³owe za sa dy wyp³aca nia sub we ncji, 
2. po za siê g niê ciu opi nii Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, wzór urzê do -

we go fo r mu la rza wnio sku, o któ rym mowa w art. 29 ust. 3. 
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Art. 34

1. Pa r tie po li ty cz ne sporz¹dzaj¹ co roczn¹ in fo r ma cjê fi nan sow¹ o otrzy ma -
nej sub we ncji oraz o po nie sio nych z sub we ncji wy da t kach, zwan¹ da lej
„in fo r macj¹”. 

2. Pa r tie po li ty cz ne sk³adaj¹ in fo r ma cjê za rok ka len da rzo wy Pa ñ stwo wej
Ko mi sji Wy bo r czej w te r mi nie do 31 ma r ca na stê p ne go roku. 

3. Mi ni ster w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych, po za siê g niê ciu opi nii
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, okre œla, w dro dze roz porz¹dze nia, wzór
in fo r ma cji, wraz z nie zbêd ny mi wyja œ nie nia mi co do spo so bu jej
sporz¹dza nia, i za kres za wa r tych w niej da nych, tak aby umo ¿ li wia³y
w szcze gó l no œci rze teln¹ we ry fi ka cjê da nych do tycz¹cych prze zna cze nia
pie niê dzy z sub we ncji, w tym z Fun du szu Eks per ckie go. 

4. In fo r ma cja sk³ada na jest wraz z za³¹czon¹ opi ni¹ i ra po r tem bieg³ego re wi -
den ta, któ re go wy bie ra Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza. Ko szty sporz¹dze -
nia opi nii i ra po r tu po kry wa ne s¹ przez Krajo we Biu ro Wy bo r cze. 

4a. In fo r ma cjê sk³ada siê na pi œmie oraz na info rma ty cz nym no œ ni ku da nych,
któ re go ro dzaj i fo r mat opro gra mo wa nia okre œla mi ni ster w³aœci wy do
spraw fi nan sów pu b li cz nych w roz porz¹dze niu, w któ rym mowa w ust. 3.

5. In fo r ma cjê Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza og³asza w Dzien ni ku Urzê do -
wym Rze czypo spo li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol ski”, w te r mi nie 14 dni od
dnia z³o¿e nia jej Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. 

Art. 34a

1. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w te r mi nie 4 mie siê cy od dnia z³o¿e nia in -
fo r ma cji: 
1. przy j mu je in fo r ma cjê bez za strze ¿eñ, 
2. przy j mu je in fo r ma cjê ze wska za niem uchy bieñ, 
3. od rzu ca in fo r ma cjê. 

1a. Od rzu ce nie in fo r ma cji na stê pu je w ra zie stwier dze nia wy ko rzy sta nia
przez pa r tiê po li tyczn¹ œro d ków z otrzy ma nej sub we ncji na cele nie -
zwi¹zane z dzia³al no œci¹ sta tu tow¹. 

2. W ra zie za ist nie nia w¹tpli wo œci co do pra wid³owo œci lub rze te l no œci in fo r -
ma cji Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza mo¿e zwró ciæ siê do da nej pa r tii po -
li ty cz nej o usu niê cie wad in fo r ma cji lub o udzie le nie wy ja œ nieñ w okre œlo -
nym te r mi nie. 

3. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, ba daj¹c in fo r ma cjê, mo¿e zle caæ
sporz¹dza nie eks per tyz lub opi nii. 

4. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, ba daj¹c in fo r ma cjê, mo¿e ¿¹daæ od or ga -
nów pa ñ stwo wych nie zbêd nej po mo cy. 

5. W te r mi nie 14 dni od dnia og³osze nia in fo r ma cji, o któ rym mowa w art. 34
ust. 5: 
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1. pa r tie po li ty cz ne, 
2. sto wa rzy sze nia i fun da cje, któ re w swo ich sta tu tach prze wi duj¹

dzia³ania zwi¹zane z ana liz¹ fi nan so wa nia pa r tii po li ty cz nych
– mog¹ zg³aszaæ do Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej umo ty wo wa ne pi -
se m ne za strze ¿e nia co do in fo r ma cji.

6. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w te r mi nie 60 dni od zg³osze nia za strze ¿e -
nia, o któ rym mowa w ust. 5, udzie la pi se mnej od po wie dzi na za strze ¿e nie.

Art. 34b

1. W przy pa d ku od rzu ce nia in fo r ma cji przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹
pa r tia po li ty cz na ma pra wo, w te r mi nie 7 dni od dnia do rê cze nia po sta no -
wie nia o od rzu ce niu in fo r ma cji, wnieœæ do S¹du Naj wy ¿sze go ska r gê na
po sta no wie nie Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej w przed mio cie od rzu ce nia 
in fo r ma cji. 

2. Roz pa trze nie ska r gi przez S¹d Naj wy ¿szy na stê pu je w sk³ad zie 7 sê dziów.
Do roz pa trze nia ska r gi sto su je siê prze pi sy Ko de ksu po stê po wa nia cy wi l -
ne go o po stê po wa niu nie pro ce so wym. 

3. S¹d Naj wy ¿szy roz pa tru je ska r gê i wy da je w tej spra wie orze cze nie w te r -
mi nie 60 dni od dnia do rê cze nia ska r gi. Od orze cze nia S¹du Naj wy ¿sze go
nie przys³ugu je œro dek pra w ny. 

4. Je ¿e li S¹d Naj wy ¿szy uzna ska r gê, o któ rej mowa w ust. 1, za za sadn¹, Pa -
ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza niezw³ocz nie wy da je po sta no wie nie o przy -
jê ciu in fo r ma cji. 

Art. 34c

1. Pa r tia po li ty cz na tra ci przez rok pra wo do otrzy ma nia sub we ncji, je ¿e li: 
1. nie z³o¿y in fo r ma cji w te r mi nie okre œlo nym w art. 34 ust. 2 lub 
2. in fo r ma cja zo sta nie od rzu co na przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹

albo
3. S¹d Naj wy ¿szy od da li³ ska r gê, o któ rej mowa w art. 34b ust. 1.

2. Utra ta przez pa r tiê po li tyczn¹ pra wa do sub we ncji na stê pu je w na stê p nym
roku ka len da rzo wym po roku, w któ rym wyst¹pi³o zda rze nie, o któ rym
mowa w ust. 1. 

Art. 35

1. Pa r tia po li ty cz na two rzy sta³y Fun dusz Wy bo r czy w celu fi nan so wa nia
udzia³u pa r tii po li ty cz nej w wy bo rach do Se j mu i do Se na tu, w wy bo rach
Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej, w wy bo rach do Pa r la men tu Euro -
pe j skie go oraz w wy bo rach or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go. 

2. Wy da t ki pa r tii po li ty cz nej na cel, o któ rym mowa w ust. 1, mog¹ byæ do ko -
ny wa ne ty l ko za po œred ni c twem Fun du szu Wy bo r cze go od dnia roz po czê -
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cia ka m pa nii wy bo r czej. W tym celu œro d ki pie niê ¿ ne prze ka zy wa ne s¹ na
od rê b ny ra chu nek ban ko wy od po wied nie go ko mi te tu wy bo r cze go. 

3. O utwo rze niu Fun du szu Wy bo r cze go, a ta k ¿e o jego li k wi da cji pa r tia po li -
ty cz na za wia da mia Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹. 

4. Na zwa fun du szu brzmi: „Fun dusz Wy bo r czy...... (na zwa pa r tii)”. 

Art. 35a

1. Za go spo dar kê fi nan sow¹ Fun du szu Wy bo r cze go odpo wie dzia l ny jest
i pro wa dzi j¹ jego pe³no mo c nik fi nan so wy. 

2. Pe³no mo c ni kiem fi nan so wym nie mo¿e byæ: 
1. kan dy dat na Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej, pos³a, se na to ra lub

rad ne go, 
2. fun kcjo na riusz pu b li cz ny, w ro zu mie niu art. 115 § 13 Ko de ksu ka r ne go.

3. Mo ¿ na byæ pe³no mo c ni kiem ty l ko jed ne go Fun du szu Wy bo r cze go. 

Art. 36

1. Œro d ki fi nan so we gro ma dzo ne w ra mach Fun du szu Wy bo r cze go mog¹ po cho -
dziæ z wp³at w³as nych pa r tii po li ty cz nej oraz da ro wizn, spa d ków i za pi sów.

ust. 2 w art. 36 skre œlo ny

3. Œro d ki fi nan so we Fun du szu Wy bo r cze go gro ma dzi siê na od dzie l nym ra -
chun ku ban ko wym.

Art. 36a

1. £¹czna suma wp³at oso by fi zy cz nej na Fun dusz Wy bo r czy da nej pa r tii po -
li ty cz nej w jed nym roku nie mo¿e prze kra czaæ 15-kro t no œci mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cê, usta la ne go na pod sta wie od rê b nych prze pi sów,
obo wi¹zuj¹cego w dniu po prze dzaj¹cym wp³atê. 

2. Je ¿e li w da nym roku ka len da rzo wym od by waj¹ siê wiê cej ni¿ jed ne wy bo -
ry lub re fe ren da ogól no kra jo we, ³¹czne sumy wp³at na Fun dusz Wy bo r czy, 
o któ rych mowa w ust. 1, ule gaj¹ zwiê ksze niu do 25-kro t no œci mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia za pra cê, usta la ne go na pod sta wie od rê b nych prze pi -
sów, obo wi¹zuj¹cego w dniu po prze dzaj¹cym wp³atê. Prze pis zda nia pie r -
wsze go nie do ty czy wy bo rów uzu pe³niaj¹cych do Se na tu oraz wy bo rów
uzu pe³niaj¹cych, wy bo rów po no w nych oraz wy bo rów przed ter mi no wych
i no wych wy bo rów do or ga nów sta no wi¹cych jed no stek sa morz¹du tery to -
rial ne go przy pa daj¹cych w toku ka den cji. 

3. Œro d ki fi nan so we mog¹ byæ wp³aca ne na Fun dusz Wy bo r czy je dy nie cze -
kiem, prze le wem lub kart¹ p³at nicz¹.
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Art. 36b – uchy lo ny

Art. 37

Œro d ki fi nan so we Fun du szu Wy bo r cze go pa r tii po li ty cz nej: 
1. w przy pa d ku po³¹cze nia siê z inn¹ pa r ti¹ lub in ny mi pa r tia mi prze ka zy wa -

ne s¹ na rzecz Fun du szu Wy bo r cze go no wej pa r tii, 
2. w ra zie po dzia³u pa r tii prze ka zy wa ne s¹ na rzecz Fun du szu Wy bo r cze go

nowo po wsta³ych pa r tii w czê œciach rów nych, chy ba ¿e pa r tia roz wi¹zuj¹c
siê usta no wi inne pro po rcje po dzia³u, 

3. w ra zie li k wi da cji pa r tii prze ka zy wa ne s¹ na rzecz in sty tu cji cha ryta ty w nej.

Art. 37a

Wsze l kie wez wa nia i in fo r ma cje pi se m ne do sta r cza ne przez pa r tiê po li -
tyczn¹, maj¹ce na celu uzy ska nie œro d ków: 
1. na wy bo ry – musz¹ za wie raæ in fo r ma cje o tre œci prze pi sów art. 25, art. 36a, 

art. 49c pkt 3 oraz art. 49g pkt 2, 
2. na re fe ren dum – musz¹ za wie raæ in fo r ma cje o tre œci prze pi sów art. 25 i art.

49c pkt 3. 

Art. 38

1. Pa r tia po li ty cz na sk³ada Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, nie pó Ÿ niej ni¿
do 31 ma r ca ka ¿ de go roku, spra wo z da nie o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków
fi nan so wych, w tym o kre dy tach ban ko wych i wa run kach ich uzy ska nia
oraz o wy da t kach po nie sio nych ze œro d ków Fun du szu Wy bo r cze go w po -
prze dnim roku ka len da rzo wym, zwa ne da lej „spra wo z da niem”. 

2. Mi ni ster w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych, po za siê g niê ciu opi nii
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, okre œla, w dro dze roz porz¹dze nia, wzór
spra wo z da nia, wraz z nie zbêd ny mi wyja œ nie nia mi co do spo so bu jego
sporz¹dze nia, oraz wy kaz do³¹cza nych do ku men tów. Wzór po wi nien
okre œlaæ w szcze gó l no œci spo sób od rê b ne go roz li cze nia œro d ków Fun du -
szu Wy bo r cze go pa r tii po li ty cz nej. 

3. Do spra wo z da nia za³¹cza siê opi niê i ra port bieg³ego re wi den ta w za kre sie
wp³ywów na Fun dusz Wy bo r czy pa r tii po li ty cz nej. Bieg³ego re wi den ta
wy bie ra Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza, a ko szty sporz¹dze nia opi nii i ra -
po r tu po kry wa ne s¹ przez Krajo we Biu ro Wy bo r cze. 

3a. Spra wo z da nie sk³ada siê na pi œmie oraz na info rma ty cz nym no œ ni ku da -
nych, któ re go ro dzaj i fo r mat opro gra mo wa nia okre œla mi ni ster w³aœci wy do 
spraw fi nan sów pu b li cz nych w roz porz¹dze niu, o któ rym mowa w ust. 2. 

4. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza og³asza spra wo z da nie wraz z opi ni¹ i ra-
po rtem, o któ rych mowa w ust. 3, w Dzien ni ku Urzê do wym Rze czypo spo -
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li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol ski”, w te r mi nie 14 dni od dnia z³o¿e nia go Pa ñ -
stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej. 

Art. 38a

1. Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w te r mi nie 4 mie siê cy od dnia z³o¿e nia
spra wo z da nia: 
1. przy j mu je spra wo z da nie bez za strze ¿eñ, 
2. przy j mu je spra wo z da nie ze wska za niem uchy bieñ, 
3. od rzu ca spra wo z da nie. 
Prze pi sy art. 34a ust. 2-6 sto su je siê od po wie d nio. 

2. Od rzu ce nie spra wo z da nia na stê pu je w przy pa d ku: 
1. pro wa dze nia przez pa r tiê po li tyczn¹ dzia³al no œci go spo da r czej, 
2. po zy ski wa nia œro d ków fi nan so wych ze zbió rek pu b li cz nych, 
3. gro ma dze nia œro d ków fi nan so wych poza ra chun kiem ban ko wym z na -

ru sze niem prze pi sów art. 24 ust. 8, 
4. przy j mo wa nia œro d ków fi nan so wych od osób fi zy cz nych, o któ rych

mowa w art. 25 ust. 2, lub po zy ski wa nia œro d ków z in nych Ÿró de³ nie -
do zwo lo nych, 

5. gro ma dze nia lub do ko ny wa nia wy da t ków na ka m pa nie wy bo r cze z po -
mi niê ciem Fun du szu Wy bo r cze go, 

6. gro ma dze nia œro d ków fi nan so wych Fun du szu Wy bo r cze go poza od -
dzie l nym ra chun kiem ban ko wym z na ru sze niem prze pi su art. 36 ust. 3.

Art. 38b

W przy pa d ku od rzu ce nia spra wo z da nia przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy -
borcz¹ pa r tia po li ty cz na ma pra wo, w te r mi nie 7 dni od dnia do rê cze nia po sta -
no wie nia o od rzu ce niu spra wo z da nia, wnieœæ do S¹du Naj wy ¿sze go ska r gê na
po sta no wie nie Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej w przed mio cie od rzu ce nia
spra wo z da nia. Prze pi sy art. 34b ust. 2-4 sto su je siê od po wie d nio.

Art. 38c

1. W przy pa d ku niez³o¿e nia przez pa r tiê po li tyczn¹ spra wo z da nia w te r mi nie 
okre œlo nym w art. 38 ust. 1 Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza wy stê pu je do
S¹du z wnio skiem o wy kre œle nie wpi su tej pa r tii z ewi den cji. 

2. W przy pa d ku, o któ rym mowa w ust. 1, S¹d po prze pro wa dze niu roz pra wy
wy da je po sta no wie nie o wy kre œle niu wpi su pa r tii po li ty cz nej z ewi den cji.

Art. 38d

W przy pa d ku od rzu ce nia przez Pa ñ stwow¹ Ko mi sjê Wy borcz¹ spra wo z -
da nia lub – w ra zie ska r gi na po sta no wie nie o od rzu ce niu spra wo z da nia –
w przy pa d ku od da le nia ska r gi przez S¹d Naj wy ¿szy pa r tia po li ty cz na tra ci
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pra wo do otrzy ma nia sub we ncji w na stê p nych 3 la tach, w któ rych upra w nio na
jest do jej otrzy my wa nia. Te r min ten li czy siê od pocz¹tku kwa r ta³u na stê -
puj¹cego po kwa r ta le w któ rym nast¹pi³o od rzu ce nie spra wo z da nia, a w ra zie
z³o¿e nia ska r gi na po sta no wie nie o od rzu ce niu spra wo z da nia te r min ten li czy
siê od pocz¹tku kwa r ta³u na stê puj¹cego po kwa r ta le, w któ rym nast¹pi³o od da -
le nie ska r gi przez S¹d Najwy¿szy. 

Art. 39 – skre œlo ny

Art. 39a

1. Ko rzy œci maj¹tko we prze ka za ne pa r tii po li ty cz nej lub Fun du szo wi Wy bor -
czemu z na ru sze niem prze pi sów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25, art. 36 ust. 1 i 3
lub art. 36a pod le gaj¹ prze pa d ko wi na rzecz Skar bu Pa ñ stwa.

2. Prze pis ust. 1 nie do ty czy ko rzy œci maj¹tko wych prze ka za nych pa r tii po li -
ty cz nej lub Fun du szo wi Wy bo r cze mu z na ru sze niem prze pi sów ni nie j szej
usta wy, któ rych pa r tia nie przy jê³a lub zwró ci³a da r czy ñ cy w nie prze kra -
czal nym te r mi nie 30 dni od daty do ko na nia da ro wi z ny.

3. Je ¿e li ko rzyœæ maj¹tko wa zo sta³a przy jê ta, zu ¿y ta lub utra co na, prze pa d -
ko wi pod le ga jej rów no wa r toœæ. Przy jê cie ko rzy œci maj¹tko wej z na ru sze -
niem prze pi sów usta wy stwier dza Pa ñ stwo wa Ko mi sja Wy bo r cza w po sta -
no wie niu w spra wie spra wo z da nia o Ÿród³ach po zy ska nia œro d ków fi nan -
so wych, w tym o kre dy tach ban ko wych i wa run kach ich uzy ska nia oraz
o wy da t kach po nie sio nych ze œro d ków Fun du szu Wy bo r cze go w po prze d -
nim roku ka len da rzo wym.

4. Pa r tia po li ty cz na, w te r mi nie 60 dni od dnia wy da nia przez Pa ñ stwow¹ Ko -
mi sjê Wy borcz¹ po sta no wie nia, o któ rym mowa w ust. 3, mo¿e do bro wo l -
nie do ko naæ wp³aty ko rzy œci maj¹tko wej uzy ska nej w spo sób sprze cz ny
z pra wem na kon to urzê du skar bo we go, w³aœci we go dla jej sie dzi by. Do -
wód prze ka za nia œro d ków na rzecz Skar bu Pa ñ stwa pa r tia po li ty cz na
przed sta wia Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.

5. W przy pa d ku od mo wy do bro wol ne go wy da nia ko rzy œci maj¹tko wej na
rzecz Skar bu Pa ñ stwa, w te r mi nie okre œlo nym w ust. 4, mi ni ster w³aœci wy
do spraw fi nan sów pu b li cz nych, na wnio sek Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r -
czej, wy stê pu je do S¹du Okrê go we go w Wa r sza wie o orze cze nie prze pa d -
ku ko rzy œci maj¹tko wej.

6. Do po stê po wa nia w spra wie prze pa d ku ko rzy œci maj¹tko wej sto su je siê prze -
pi sy Ko de ksu po stê po wa nia cy wi l ne go o po stê po wa niu nie pro ce so wym.

7. W po stê po wa niu s¹do wym w spra wach prze pa d ku ko rzy œci maj¹tko wych
oraz w po stê po wa niu egze ku cy j nym do tycz¹cym tych spraw, Skarb Pa ñ -
stwa re pre zen tu je or gan skar bo wy, w³aœci wy mie j s co wo dla sie dzi by pa r tii 
po li ty cz nej. 
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Art. 40

Do opo dat ko wa nia pa r tii po li ty cz nych sto su je siê prze pi sy o po da t ku do -
cho do wym od osób pra wnych.

Art. 41

Mi ni ster w³aœci wy do spraw fi nan sów pu b li cz nych, po za siê g niê ciu opi nii
Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej, okre œli, w dro dze roz porz¹dze nia, za sa dy
pro wa dze nia ra chun ko wo œci przez pa r tiê po li tyczn¹, a w szcze gó l no œci doku -
men to wa nia i ewi den cji przy cho dów, wy da t ków, roz ra chun ków i sk³ad ni ków
maj¹tko wych oraz sporz¹dza nia spra wo z dañ fi nan so wych – w tym ewi den cji
i roz li cza nia otrzy ma nych œro d ków pu b li cz nych.

Roz dzia³ 5
POSTÊPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA

SPRZECZNOŒCI Z KONSTYTUCJ¥ CELÓW
LUB DZIA£ALNOŒCI PARTII POLITYCZNYCH

Art. 42

Roz po zna wa nie spraw o stwier dze nie sprze cz no œci z Kon sty tucj¹ ce lów
lub dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nych na le ¿y do w³aœci wo œci Try bu na³u Kon sty -
tucy jne go.

Art. 43

Tryb po stê po wa nia przed Try bu na³em Kon sty tucy j nym w spra wach, o któ -
rych mowa w art. 42, okre œla usta wa z dnia 29 kwie t nia 1985 r. o Try bu na le
Kon sty tucy j nym.

Art. 44

1. Je ¿e li Try bu na³ Kon sty tucy j ny wyda orze cze nie o sprze cz no œci z Kon sty -
tucj¹ ce lów lub dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nej, S¹d wy da je niezw³ocz nie
po sta no wie nie o wy kre œle niu wpi su pa r tii z ewi den cji. 

2. Po sta no wie nie S¹du, o któ rym mowa w ust. 1, nie pod le ga za ska r ¿e niu. 

Roz dzia³ 6
LIKWIDACJA PARTII POLITYCZNEJ

Art. 45

Pa r tia po li ty cz na pod le ga li k wi da cji wsku tek: 
1. roz wi¹za nia moc¹ uchwa³y upra w nio ne go sta tu to we go or ga nu pa r tii,
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2. po sta no wie nia S¹du o wy kre œle niu wpi su pa r tii z ewi den cji z przy czyn,
o któ rych mowa w art. 20, 21, 39 i 44. 

Art. 46

1. W ra zie roz wi¹za nia siê pa r tii po li ty cz nej na pod sta wie w³as nej uchwa³y
w³aœci wy or gan pa r tii niezw³ocz nie prze sy³a S¹dowi uchwa³ê o sa mo roz -
wi¹za niu pa r tii oraz o wy zna cze niu jej lik wi da to ra. 

2. Je ¿e li pa r tia po li ty cz na nie usta no wi, zgod nie z ust. 1, lik wi da to ra, S¹d wy -
zna cza lik wi da to ra tej pa r tii. 

3. S¹d, po za ko ñ cze niu li k wi da cji, wy da je po sta no wie nie o wy kre œle niu wpi -
su pa r tii po li ty cz nej z ewi den cji. Po sta no wie nie S¹du nie pod le ga za ska r -
¿e niu. 

Art. 47

S¹d po upra womo c nie niu siê po sta no wie nia, o któ rym mowa w art. 45
pkt 2, zarz¹dza li k wi da cjê pa r tii po li ty cz nej i wy zna cza lik wi da to ra tej pa r tii.

Art. 48

Koszt li k wi da cji po kry wa siê z maj¹tku lik wi do wa nej pa r tii po li ty cz nej.
Je ¿e li maj¹tek pa r tii wy sta r cza je dy nie na po kry cie czê œci ko sztów jej li k wi da -
cji, po zo sta³¹ czêœæ tych ko sztów po kry wa Skarb Pa ñ stwa.

Art. 49

W spra wach li k wi da cji pa r tii po li ty cz nej, nie ure gu lo wa nych w usta wie,
sto su je siê od po wie d nio prze pi sy roz dzia³u 5 usta wy z dnia 7 kwie t nia 1989 r.
– Pra wo o sto wa rzy sze niach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

Roz dzia³ 6a
PRZEPISY KARNE

Art. 49a

Kto do ko nu je zbió rek pu b li cz nych wbrew za ka zo wi, o któ rym mowa w art. 
24 ust. 6, 
pod le ga grzy w nie.

Art. 49b

Kto: 
1. w imie niu pa r tii po li ty cz nej u¿y cza po sia da ne przez ni¹ nie ru cho mo œci lub

lo ka le z in nym prze zna cze niem ni¿ na biu ra po se l skie, se na to r skie lub biu -
ra rad nych gmi ny, po wia tu albo wo je wó dz twa, 
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2. na ru sza za sa dy okre œlo ne w art. 24 ust. 8 do tycz¹ce spo so bu gro ma dze nia
œro d ków fi nan so wych pa r tii po li ty cz nej,
pod le ga ka rze grzy w ny.

Art. 49c

Kto: 
1. prze zna cza maj¹tek pa r tii po li ty cz nej na cele inne ni¿ okre œlo ne w art. 24

ust. 2, 
2. w imie niu pa r tii po li ty cz nej pro wa dzi dzia³al noœæ go spo darcz¹ z na ru sze -

niem prze pi su art. 24 ust. 3, 
3. prze ka zu je pa r tii po li ty cz nej albo przy j mu je w imie niu pa r tii po li ty cz nej

œro d ki fi nan so we lub wa r to œci nie pie niê ¿ ne z na ru sze niem prze pi sów
art. 25, 

pod le ga grzy w nie od 1000 do 100 000 z³otych.

Art. 49d

Kto nie wy ko nu je lub nie do pu sz cza do wy ko na nia obo wi¹zku sporz¹dze -
nia i z³o¿e nia in fo r ma cji, o któ rej mowa w art. 34 ust. 1, albo po da je w niej nie -
pra wdzi we dane, 
pod le ga grzy w nie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do 
lat 2.

Art. 49e

Kto prze zna cza œro d ki fi nan so we zgro ma dzo ne na Fun du szu Wy bo r czym
na cele inne ni¿ okre œlo ne w art. 35 ust. 1, 
pod le ga grzy w nie od 1000 do 100 000 z³otych.

Art. 49f

Kto: 
1. wy da t ku je œro d ki pa r tii po li ty cz nej w celu fi nan so wa nia ka m pa nii wy bo r -

czych bez po œred ni c twa Fun du szu Wy bo r cze go, 
2. nie wy ko nu je lub nie do pu sz cza do wy ko na nia obo wi¹zku sporz¹dze nia

i z³o¿e nia spra wo z da nia, o któ rym mowa w art. 38, albo po da je w nim nie -
pra wdzi we dane,

pod le ga grzy w nie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do 
lat 2.

Art. 49g

Kto: 
1. na ru sza za sa dy okre œlo ne w art. 36 ust. 3 do tycz¹ce spo so bu gro ma dze nia

œro d ków fi nan so wych Fun du szu Wy bo r cze go, 
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2. do ko nu je wp³at na Fun dusz Wy bo r czy w wy so ko œci prze kra czaj¹cej li mi ty 
okre œlo ne w art. 36a ust. 1 lub 2, 

3. nie wpro wa dza za strze ¿e nia do umo wy ra chun ku ban ko we go za wa r tej
przez nie go w imie niu Fun du szu Wy bo r cze go, ¿e wp³aty na rzecz Fun du -
szu Wy bo r cze go mog¹ byæ do ko ny wa ne ty l ko w spo sób okre œlo ny w art.
36a ust. 3,

pod le ga ka rze grzy w ny.

Art. 49h

Do po stê po wa nia w spra wach, o któ rych mowa w art. 49b oraz art. 49g,
sto su je siê prze pi sy o po stê po wa niu w spra wach o wy kro cze nia.

Art. 50–59 – po mi niê te

Roz dzia³ 7
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWI¥ZUJ¥CYCH

Art. 60–61 – po mi niê te

Roz dzia³ 8
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE

Art. 62

W spra wach o wpis do ewi den cji pa r tii po li ty cz nych roz po czê tych przed
dniem wej œcia w ¿y cie usta wy sto su je siê prze pi sy doty ch cza so we.

Art. 63

Tra ci moc usta wa z dnia 28 li pca 1990 r. o pa r tiach po li ty cz nych (Dz.U.
Nr 54, poz. 312).

Art. 64

Usta wa wcho dzi w ¿y cie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze nia,
z wyj¹tkiem prze pi su art. 58, któ ry wcho dzi w ¿y cie po up³ywie 4 mie siê cy od
dnia og³osze nia.
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In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Li sta pu b li ka cji z lat 2000–2008

W przy go to wa niu:

q To masz Schi ma nek, Dia log oby wa te l ski Pol ska 2008
qMa rek Ry m sza, Ewa Boga cz-Wo jta no wska (red)., Za trud nie nie i wo lon ta -

riat w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Nowe me to dy zarz¹dza nia w pa ñ stwach
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2008

q Grze gorz Ma ko wski, To masz Schi ma nek (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe
i w³adza pu b li cz na. Dro gi do par t ne r stwa, Wa r sza wa 2008. 

qMa rek Ry m sza (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe. Dia log Oby wa te l ski. Po -
li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2008

q To masz G. Gros se, Eu ro pa na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2008
q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ka mi la He r nik (red.), Spo³ecz noœæ lo ka l na w dzia -

³aniu. Ka pi ta³ spo³ecz ny. Po ten cja³ spo³ecz ny. Lo ka l ne go ve r nan ce, Wa r -
sza wa 2008

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski (red.), Polska -Niem cy- Fran -
cja. Wza je m ne post rze ga nie po roz sze rze niu UE, Wa r sza wa 2008

q Pra ca zbio ro wa: Akty wi zo wa nie wy bo r ców, Wa r sza wa 2008
q Ju sty na Fre lak, Wi told Kla us, Ja kub Wi œ nie wski, Przy sta nek Pol ska. Ana li -

za pro gra mów inte gra cy j nych dla cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2007
qMa rek Ry m sza, Grze gorz Ma ko wski, Ma g da le na Du d kie wicz (red.), Pa ñ -

stwo a trze ci se ktor. Pra wo i in sty tu cje w dzia³aniu, Wa r sza wa 2007
q To masz G. Gros se, In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach? Wa r sza wa

2007
q To masz Ka Ÿ mie r czak (red.), Zmia na w spo³ecz no œci lo ka l nej, Wa r sza wa

2007
q Ja cek Ko cha no wicz, S³awo mir Man des, Mi ros³awa Ma ro dy (red.), Ku l tu ro -

we aspe kty trans fo r ma cji eko no mi cz nej, Wa r sza wa 2007
q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni o so bie. Ro dzi na, edu -

ka cja, pra ca, Wa r sza wa 2007
q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni. Akty wi za cja za wo do -

wa i nie ty po we fo r my za trud nie nia, Wa r sza wa 2007
q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza, Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia

spo³ecz na, Wa r sza wa 2007
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q Jó ze fi na Hryn kie wicz, Od rzu ce ni. Ana li za pro ce su umie sz cza nia dzie ci
w do mach dzie cka, Wa r sza wa 2006

q An na Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006
q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i -

ne. De ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006
qMa te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz -

ny na po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006
qMa rek Ry m sza (red.), Ela sty cz ny ry nek pra cy i bez pie cze ñ stwo so cja l ne,

Wa r sza wa 2005 
qMa g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach

po za rz¹do wych, Wa r sza wa 2005
q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005
q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes be twe en Schen gen and

Neig bou r ho od, Wa r sza wa 2005
qMa r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005
q Do mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li -

ty ki, Wa r sza wa 2005
qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi -

sku lo ka l nym, Wa r sza wa 2005
q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski

(red.), Mo sty przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków
 wobec Sta nów Zjed no czo nych, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te -
gra cja eu ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej. Przy -
k³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie II, uzu pe³nio ne i roz sze rzo -
ne, Wa r sza wa 2004

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa
i wi ze ru nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

q Krzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run -
ki kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa 2004
q Ele o no ra Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE:

dwa ró ¿ ne po dej œcia, Wa r sza wa 2004
q András Sajó, Fre e dom of Ex pres sion (an gie l ska i ro sy j ska wer sja jê zy ko wa),

War sza wa 2004
q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa

2004
q To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej po li ty ki spó j no œci

Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004
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q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne:
po rów na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post -
peni ten cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

q Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do 
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Anna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet,
Wa r sza wa 2003

q Kry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia
i dy le ma ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003

q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and Its Im pact on La bo ur Mar kets in Po -
land and Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 (an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa)

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki
spo ³ecz nej, Wa r sza wa 2003

qMa rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza -
wa 2003

qMa riusz Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska
w po sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Be a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza -
wa 2003

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne
wo bec pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r -
sza wa 2003

q To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz -
wo ju w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Ur szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki
sta rze nia siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja -
ty wy oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

q Hen ryk Do ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych,
War sza wa 2002

q Adam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra -
wied li wo œci, Wa r sza wa 2002

q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy
roz cza ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

q Bar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na r -
ko ty ki. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002
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qMa³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy
kon trakt p³ci?, Wa r sza wa 2002

q Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re -
form Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

qMa r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002
q Ochro na ucho dŸ ców w Pol sce (wspó l nie z MSZ i UNHCR), Wa r sza wa 2002
q Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty 

przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002
q Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002
q Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro -

jo wej, Wa r sza wa 2001
qW³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa

miê dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001
q Ry szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce

w la tach 1989–1997, Wa r sza wa 2001
q Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001
q Bar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja 

czy szan sa?, Wa r sza wa 2001
q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro -

wia, Wa r sza wa 2001
q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa,

Wa r sza wa 2001
q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ

wsi pol skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001
q Krzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy -

ste mu oœwia ty, Wa r sza wa 2001
q An to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ -

dzie si¹tych, Wa r sza wa 2001
q Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza -

wa 2001
qMa rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r -

sza wa 2001
q Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal Com mu ni ty, Pu b lic

Se cu ri ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa
2001

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa,
War sza wa 2001

q An drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001
q Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001
q Kate Han sen Bundt, No r we gia mówi „nie”, Wa r sza wa 2000
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q Ch³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je
i oba wy pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

q Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry -
mi na l nej, Wa r sza wa 2000

q Hen ryk Do ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy
praw no- fi nan so we, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000
q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej

wp³yw na roz wój go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2000

q Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa
w go spo da r ce, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za -
cji, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r -
sza wa 2000

qMark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro -
dów, Wa r sza wa 2000

q Be a ta £aciak, Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, War -
sza wa 2000

qMa r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po -
li tycz ne, Wa r sza wa 2000

Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

q To masz G. Gros se, Wy zwa nia dla no wej po li ty ki spó j no œci, Wa r sza wa 2008
q Piotr Szu ka l ski (red.), To idzie sta roœæ. Po sta wy osób w wie ku przed emery -

ta l nym. Ra port z ba dañ, Wa r sza wa 2008
q Ewa K. Siel lawa- Kol bo wska (red.), Ag nie sz ka £ada Ja ros³aw Æwie k-Ka r -

po wicz, Edu ka cja oby wa te l ska w Nie mczech i Pol sce. Ra port z ba dañ, Wa r -
sza wa 2008

q Be a ta Ocie p ka, Ag nie sz ka £ada, Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Po li ty ka eu -
ro pe j ska Wa r sza wy i Be r li na w pra sie nie mie c kiej i pol skiej, Wa r sza wa
2008

q Grze gorz Ma ko wski (red.), U pro gu zmian. Piêæ lat usta wy o dzia³al no œci
po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, Wa r sza wa 2008

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
De mo kra cja w Pol sce 2005–2007, Wa r sza wa 2007

q Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Le a r ning from ex pe rien ce of
West Eu ro pe an think thanks: a stu dy in think tank ma na ge ment, Wa r sza wa
2007
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q To masz Grze gorz Gros se (red.), Za po bie ga nie ko ru pcji w wy ko rzy sta niu
fun du szy uni j nych, Wa r sza wa 2007 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce in Con trol ling Il le gal Mi gra -
tion. Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, Wa r sza wa 2007

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Emi gro waæ i wra caæ. Mi gra cje za ro b ko we
Po la ków a po li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2007

q Jen ni fer El rick, Ju sty na Fre lak, Pawe³ Hut, Pol ska i Nie mcy wo bec ro da ków 
na Wscho dzie. Po len und De ut s chland gegenüber ihren Dia spo ras im
Osten, Wa r sza wa 2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko, Po la cy i Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru -
nek po roz sze rze niu Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Les Po lo na is et les Français. Leur ima ge re ci pro que
apres l’adhesion a UE, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Po la cy i Fran cu zi. Wza je m ny wi ze ru nek po roz sze rze niu
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006.

q Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski, As si sting Ne go tia ted
Trans ition to De mo c ra cy. Les sons from Po land 1980–1999, Wa r sza wa
2006

q Kon sty tu cja RP a cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa
2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko (red.), Po len und De ut s che Ge gen -
sei ti ge Wahr ne h mun gen nach der Oste rwe i te rung der Europäischen Union, 
Wa r sza wa 2006

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
Akty w ny oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

q Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew
Ma r ci niak, To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go.
Pro jekt, War sza wa 2005

q Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a niu uni j nych wy -
mo gów wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r sza wa 2005

q Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi,
Wa r sza wa 2005

q Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na
pra cê cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio -
nal ne go sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la -
tach 2007–2013, Wa r sza wa 2005

q Anna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa 2005
q Ro man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju

za wo do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005
q An drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005
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q Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005
qMa te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy

i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut s ch -
land, Po len und die Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

q Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa 2004
qMa te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie

eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004
q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro -

bo wa w Pol sce, Wa r sza wa 2004
q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004
q To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the New EU Co he sion Po li cy,

Wa r sza wa 2004 
qMa³go rza ta ¯ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu -

ka cji, Wa r sza wa 2004 
q Ro man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi -

nu ma tu ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004
qMa rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni -

stracj¹ pu bliczn¹, Wa r sza wa 2004
q Krzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo -

wych i gi mna zjum w roku szko l nym 2002/2003, Wa r sza wa 2004 
q Ry szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re -

gio na l nym, Wa r sza wa 2004 
qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad

dzie c kiem, Wa r sza wa 2004 
q Bar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa

2004
q Kry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu -

kacy j ne go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004
q Ar tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym 

pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004
q Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej,

War sza wa 2004
q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi

w la tach 1989–2002, Wa r sza wa 2003
q Krzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski (pol ska i an gie l ska wer sja

 jêzykowa), Wa r sza wa 2003
q Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wa k - Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go:

wy zwa nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 
q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tu r ning Thre ats into Oppo r tu ni ties, Wa r sza -

wa 2003
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q To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych
dzie ci a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

q Kry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza -
nie mi gracj¹. Przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw
 Komisji Eu ro pe j skiej (pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen trum Sto sun ków
Miê dzyna ro do wych), Wa r sza wa 2003

qMi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

q Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa
2003

q Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie
wsi III RP. Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza -
wa 2003

q To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

qMa r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia
i szan se, Wa r sza wa 2003

q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.
Ob wód Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni -
cza w per spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa
2003

q Han na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu
z Schen gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza -
wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej:
opi nie, wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002

qMa riusz Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla
Pol ski, Wa r sza wa 2002

q Be a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza
i poin for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

q El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych
PGR-ów, Wa r sza wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po
wy bo rach par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

qMi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2002

q Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE,
MOP, OECD, Wa r sza wa 2002

q Xy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze -
ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001
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qMa rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na
przy go to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja
z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

q Jo an na Ko nie cz na, Pol ska–Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001
q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne.

Stu dium sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001
q Be a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a in te gra -

cja Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001
qMi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia

i dy le ma ty, Wa r sza wa 2001
qMi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -

rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001
qMa rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa 2001
qWspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych,

Wa r sza wa 2001
q Xy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów

cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000
qMa ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej w opi -

nii zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza wa 2000
q Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra

nego cja cy j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza -
wa 2000

q Da riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni -
stra cyj ne, Wa r sza wa 2000

q Adam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe -
cja. Wza je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza -
wa 2000

q Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla
 sektora ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000

qMa³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz -
sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

q Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo -
œci, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za
wyrz¹dzon¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo -
li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja
nad pro je ktem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku,
Wa r sza wa 2000 
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q Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej, Wa r sza wa 2000

„Trze ci Se ktor”
Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

q „Trze ci Se ktor” nr 14 – je sieñ 2008. Me dia a or ga ni za cje po zarz¹dowe
q „Trze ci Se ktor” nr 13 – lato 2008. Po li ty cz nie i oby wa te l sko. Po li ty ka a or -

ga ni za cje po zarz¹dowe
q „Trze ci Se ktor” nr 11 – je sieñ/zima 2007. Do œwia d cze nie i przysz³oœæ or ga ni -

za cji po zarz¹do wych w Pol sce

q „Trze ci Se ktor” nr 10 – la to 2007. Par t ne r stwo or ga ni za cji po zarz¹do wych.
Nie mcy i Pol ska

q „Trze ci Se ktor” nr 9 – wio s na 2007. Eko no mia spo³ecz na

q „Trze ci Se ktor” nr 8 – zima 2006. De ba ta o or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 7 – je sieñ 2006. Fi nan se or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji po za -
rz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon ta riat
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?

q „Trze ci Se ktor” nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia spo³ecz na

q „Trze ci Se ktor” nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamó wien ia na wy dawn ictwa
In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:

Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych
tel. 022 55 64 299, faks 022 55 64 262

e-mail: pu blik acje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksie garn ia

112 Li sta pu b li ka cji
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