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Stanowisko
w sprawie tzw. kampanii informacyjnej prowadzonej przez partie polityczne
i osoby pełniące funkcje publiczne przed zarządzeniem wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z podejmowaniem przez partie
polityczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne działań nazywanych kampaniami
informacyjnymi, przypomina co następuje.
Przepisy prawa wyborczego – zarówno obecnie obowiązująca ustawa z dnia
12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.), jak
i wchodząca w Ŝycie w dniu 1 sierpnia 2011 r. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – przewidują, Ŝe kampania wyborcza
rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega
zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
Przepisy powołanych ustaw w precyzyjny sposób regulują zasady prowadzenia
i finansowania kampanii wyborczej od tej właśnie daty, ustanawiając m. in. regułę jawności
finansowania kampanii wyborczej oraz szczegółowe zasady pozyskiwania i wydatkowania
środków przez komitety wyborcze, a takŜe tryb sporządzenia przez pełnomocników
finansowych komitetów sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach
finansowych komitetu.
Podejmowanie przez podmioty, które zamierzają uczestniczyć w zbliŜających
się, lecz jeszcze niezarządzonych wyborach, takich działań, które noszą cechy kampanii
wyborczej jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego.
Podmioty te powinny zatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się
od takich działań zwaŜywszy teŜ na fakt, Ŝe wyłączność na prowadzenie kampanii
wyborczej posiadają komitety wyborcze, które zgłosiły listy kandydatów na posłów

-2lub kandydatów na senatorów. Utworzenie komitetu wyborczego moŜliwe natomiast jest
dopiero po zarządzeniu wyborów.
Partie polityczne, osoby pełniące funkcje publiczne i inne podmioty prowadzące
obecnie tzw. kampanię informacyjną w środkach społecznego komunikowania, w tym takŜe
w mediach elektronicznych nie mogą jej prowadzić, jeśli nie jest ona wolna od elementów
agitacji wyborczej. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę, Ŝe w okresie bezpośrednio poprzedzającym
kampanię wyborczą działania partii politycznych i innych podmiotów promujące idee,
poglądy czy programy lub osoby wizerunkowo kojarzące się z danym podmiotem
są odbierane jako podejmowane nieprzypadkowo właśnie w tym czasie i w takich formach,
które mają na celu zachęcenie wyborców do głosowania w określony sposób w zbliŜających
się wyborach do Sejmu i do Senatu, a więc jako prowadzenie kampanii wyborczej przed
jej prawnym rozpoczęciem.
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