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Stanislaw Bieniasz
Thaddäus Schäpe

WPROWADZENIE
Ustawa Zasadnicza Niemiec
(fragment)
Artykul 21
(1) Partie wspóldzialaja w ksztaltowaniu woli politycznej narodu. Zakladanie ich jest wolne. Ich wewnetrzna struktura musi odpowiadac zasadom
demokratycznym. Musza one skladac publiczne
sprawozdania z pochodzenia i uzycia swoich srodków oraz swojego majatku.
(stan: pazdziernik 1998)
Wydawalo sie, ze Helmut Kohl wejdzie do historii
jako wielki kanclerz zjednoczenia Niemiec i jeden z
glównych architektów coraz potezniejszej Unii
Europejskiej, posiadajacej wspólna walute i rozszerzajacej sie na kraje Europy Srodkowo-Wschodniej,
a zarazem jako kanclerz, który najdluzej w historii
Republiki Federalnej Niemiec, bo az siedemnascie
lat, z pozytkiem dla Niemiec i Europy piastowal
Urzad Kanclerski. Wydawalo sie, ze zmiana warty
w Urzedzie Kanclerskim jest przede wszystkim
wynikiem zmeczenia materialu, ze po prostu wyborcy zapragneli wyjsc z cienia swojego zwalistego
przywódcy, który tak dlugo nie mial zadnej powaznej konkurencji, iz wyraznie zatracil owa odrobine
pokory, konieczna do sprawowania wladzy w systemie demokratycznym. Jego zachowanie, zwlaszcza w ostatnim okresie sprawowania wladzy, zdawalo sie wskazywac, ze sam uwierzyl, iz jego nazwisko stalo sie synonimem slowa "kanclerz".
Zmiana na tym stanowisku w wyniku przegranych
przez CDU wyborów bylaby wiec tylko czyms w
rodzaju chwili odpoczynku.
I rzeczywiscie, w pierwszym roku sprawowania
urzedu przez Gerharda Schrödera mozna bylo odniesc wrazenie, ze rzady SPD i partii Zielonych
okaza sie tylko krótkim epizodem - nowy kanclerz
w odczuciu znacznej czesci swojego elektoratu
zatracil swoja lewicowa wrazliwosc na losy jednostek. Zarzucano mu, ze jest jakoby zwolennikiem
neoliberalizmu, w którym najwyzszym dobrem jest
zysk inwestorów, a swiadczenia spoleczne musza
zostac ograniczone do minimum. Zwartosc SPD po
rezygnacji Lafontaine'a zostala poddana ciezkiej
próbie i nie pomógl nawet glos swiezego noblisty w
dziedzinie literatury, Güntera Grassa, który w ostrej
formie kazal premierowi kraju Saary „zeby sie
zamknal”. Dla czesci prasy równiez stalo sie oczywiste, ze Schröder to chwilowy kaprys elektoratu,
bo prawdziwym kanclerzem Niemiec moze byc
tylko ucielesnienie kanclerza - Kohl. Partia CDU

zaczela sie juz ustawiac na pozycjach startowych
przed nastepnymi wyborami do Bundestagu, które w
zwiazku z ogromnym spadkiem popularnosci nowego
rzadu jawily sie jako z góry wygrane.
Nagle jednak stala sie rzecz niespodziewana. Jak
grom z jasnego nieba spadla na opinie publiczna
wiadomosc, ze Kohl, pewny pretendent do czolowej
pozycji w podrecznikach historii, nie potrafi wskazac
pochodzenia kilku milionów marek, które w ostatnich
latach wydal na cele swojej partii. Zaczela sie zabawa
w kotka i myszke: Kohl zaprzeczal wszystkiemu, a
kiedy pojawialy sie nowe dowody, przyznawal sie
czesciowo, potem na swiatlo dzienne wychodzily
nowe sprawy, wiec nowe zaprzeczenia, nowe dowody, czesciowe przyznanie sie i tak, zdawalo sie, bez
konca. Ostatecznie pewnym jest, ze bezposrednio
przez rece Kohla przeszlo kilka milionów marek, a
dalszych kilkanascie milionów poplynelo przez partie
CDU w Hesji. Prawdopodobnie w sumie chodzi o
kilkadziesiat milionów marek, choc rachunek nie
zostal jeszcze zamkniety. Byly kanclerz kategorycznie odmówil podania nazwisk sponsorów, od których
otrzymal pieniadze, powolujac sie na to, ze dal im
slowo honoru, iz nie zdradzi ich (jednakze lamiac
tym samym prawo).
O co w tym wszystkim tak naprawde chodzi? Czy
prawo niemieckie jest tak restrykcyjne wobec partii
politycznych, ze musza one kombinowac, uciekac sie
do lamania prawa i wykretów, by zwiazac koniec z
koncem?
Nic podobnego. Do poczatku lat dziewiecdziesiatych,
do slynnej afery Flicka, który dzieki ogromnym darowiznom na rzecz partii osiagnal pozycje, w której
teoretycznie partie musialy liczyc sie z jego wola
(jakkolwiek nie dowiedziono, ze przypadki takie
mialy miejsce), reguly gry byly bardzo swobodne.
Tak swobodne, ze mogly zagrozic zasadom demokratycznego systemu parlamentarnego, wystawiajac
partie na pokuse brania wspanialomyslnych darowizn, a nastepnie na zwiazana z tym presje do odwdzieczania sie hojnym ofiarodawcom. Ustawa o
partiach wprowadzila pewne ograniczenia, nalozyla
na partie obowiazek skladania na rece przewodniczacego Bundestagu rocznych sprawozdan finansowych
i majatkowych, równoczesnie jednak ustalila jasne
zasady czesciowego finansowania dzialalnosci politycznej partii z budzetu panstwa.
Na czym to polega? Wyliczmy najwazniejsze zasady.
Po pierwsze:
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Partie finansuja swoja dzialalnosc glównie ze
skladek czlonkowskich oraz darowizn.
Darowizny od osób fizycznych w wysokosci
do 6.000 marek mozna odliczyc od podatku.
Wyzsze darowizny sa dopuszczalne, lecz nie
uprawniaja darczynców do korzystania z ulg
podatkowych.
Darowizny od osób prawnych sa równiez mo zliwe, ale nie daja podstawy do odliczen podatkowych.
Darowizny od osób fizycznych i prawnych
powyzej 20.000 marek musza byc ujete w
sprawozdaniu rocznym z nazwiskiem ofiarodawcy (lub nazwa firmy) i jego adresem.

Po drugie:
Dzialalnosc partii jest czesciowo finansowana
ze srodków budzetowych.
Chcac uzyskac srodki panstwowe partie musza
uzyskac 0,5 % oddanych waznych glosów w
ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, Bundestagu lub 1,0 % w ostatnich wyborach do parlamentu krajowego. Dodatkowa
mozliwoscia uzyskania srodków panstwowych
przez partie, które nie braly udzialu w wyborach we wszystkich landach, jest uzyskanie 10
% glosów w poszczególnych okregach lub obwodach wyborczych.
Za kazdy wazny glos, oddany na dana partie
(do pieciu milionów glosów), otrzymuje ona z
budzetu 1,30 marki rocznie. Za kazdy wazny
glos powyzej pieciu milionów glosów - 1 marke rocznie. To znaczy, za kazdy uzyskany glos
partia otrzymuje pieniadze przez cztery lata, do
nastepnych wyborów.
Ponadto budzet doplaca po 0,50 marki za kazda
marke, wygospodarowana przez dana partie
samodzielnie. Dotyczy to skladek czlonkowskich i darowizn od osób fizycznych do 6.000
marek na osobe.
Po trzecie:
Bezwzgledna górna granica finansowania przez
panstwo wszystkich partii wynosi 245 milionów marek rocznie.
Wysokosc srodków panstwowych dla kazdej
partii z osobna nie moze przekroczyc wysokosci srodków wygospodarowanych przez nia
samodzielnie (wzgledna górna granica).
Jezeli suma srodków, które na podstawie wyliczen naleza sie wszystkim partiom, przekracza
bezwzgledna górna granice, to wyplaty z budzetu sa ograniczane proporcjonalnie do udzialu poszczególnych partii w tej sumie.
Po czwarte:
Partie, które nie zlozyly sprawozdania rocznego, nie maja prawa do srodków panstwowych.

Po piate:
Sprawozdania musza obejmo wac rachunek
wplywów i wydatków oraz wykaz majatku partii.
Przed zlozeniem musza byc sprawdzone i opatrzone podpisem bieglych rewidentów gospodarczych, a nastepnie sa publikowane przez Bundestag.
I wreszcie, po szóste:
Niedopuszczalne sa darowizny od fundacji politycznych, frakcji i grup parlamentarnych, fundacji statutowo sluzacych celom uzytecznosci publicznej, charytatywnym lub religijnym, oraz od
cudzoziemców, przedsiebiorstw zagranicznych, a
takze takie darowizny, których ofiarodawcy nie
mozna ustalic lub widoczne jest, ze zostaly przekazane w oczekiwaniu korzysci gospodarczej lub
politycznej.
Partia, która otrzyma darowizne niedopuszczalna
w swietle prawa, musi przekazac ja niezwlocznie
do Bundestagu, który przeznacza ja na cele charytatywne, religijne lub naukowe.
W wypadku, gdy jakas partia nie przekaze do
Bundestagu darowizn niedozwolonych z mocy
prawa lub nie wykaze w sprawozdaniach
wszystkich darowizn, traci ona prawo do finansowania panstwowego w podwójnej wysokosci
zatajonych lub przyjetych niezgodnie z prawem
srodków.
Teoretycznie wiec partie niemieckie moga dysponowac laczna suma co najmniej 490 milionów marek
rocznie, bo srodki panstwowe nie moga byc wyzsze
od ich wlasnych. W rzeczywistosci jednak, jak wynika to z analizy ostatecznych danych Bundestagu za
rok 1998, partie dysponowaly w tymze roku roku
suma 725 milionów marek, poniewaz ich wplywy
wlasne byly wyzsze od bezwzglednej górnej granicy
finansowania o 235 milionów marek. Na CDU przypadla kwota 219 milionów marek, w tym prawie 74
mln ze srodków panstwowych, a 145 mln ze srodków
wlasnych.
Czy CDU Helmuta Kohla byla wiec az tak biedna, ze
musiala uciekac sie do lamania prawa, by uporac sie
z wydatkami na finansowanie swojej dzialalnosci,
wynikajacej z obowiazków nalozonych na partie
przez konstytucje? Wspólnie z bawarska CSU chrzescijanska demokracja miala do wydania odpowiednio: 273 miliony lacznie, w tym 91,5 mln z budzetu
panstwa przy wplywach wlasnych prawie 182 mln
marek. Dla porównania kilka liczb, dotyczacych
srodków innych partii w 1998 r.:
SPD dysponowala suma niespelna 288 mln marek, w tym niemal 97 mln od panstwa i 191 mln
wygospodarowanych przez siebie;
wypadku FDP sumy te wynosily: 41,5 miliona
marek ogólnie, z czego panstwo wyplacilo ponad
13 mln, a wplywy wlasne wyniosly 28,4 mln;

5

-

-

Partia Zielonych miala do dyspozycji 52 miliony marek. Czesciowe finansowanie panstwowe
posiadalo w tej sumie udzial 18 mln, a skladki i
darowizny - 34 mln;
postkomunistyczna PDS: ogólem 38 milionów
marek, w tym prawie 13,5 mln srodków budzetowych, a 24,5 miliona srodków wlasnych.

Mozna zatem bez wiekszego ryzyka pomylki przyjac, ze to nie piszczaca bieda zmusila CDU do lamania prawa i przyjmowania nielegalnych darowizn. Skoro partia i jej ówczesny przewodniczacy
dysponowali wystarczajacymi srodkami wlasnymi i
panstwowymi, to jak doszlo do tego, ze zdecydowali sie na popelnienie szeregu wykroczen, ryzykujac - w wypadku Kohla - zniszczenie opinii wielkiego meza stanu oraz - w wypadku calej partii utrate zaufania wyborców? Od tego punktu mozemy poruszac sie tylko na grzaskim gruncie mniej
lub bardziej prawdopodobnych domnieman i spekulacji.
Logicznym wydaje sie zalozenie, ze Kohl uzyl
dodatkowych pieniedzy w celu umocnienia swojej
osobistej pozycji, chcac jak najdluzej utrzymac sie
u wladzy. Najwyrazniej uwierzyl, ze jest niezastapionym mezem opatrznosciowym Republiki Federalnej Niemiec, a moze nawet Europy. Udalo mu
sie o trzy lata pobic rekord, nalezacy poprzednio do
Konrada Adenauera, który byl kanclerzem w latach
1949 - 1963.
Skad jednak pochodzily te pieniadze? Mozliwe sa
tu co najmniej trzy rozwiazania:
Chodzi o stare kanaly doplywu gotówki, jeszcze z okresu sprzed nowej regulacji prawnej finansowania partii. W tym wypadku byloby to
wykroczenie niejako z rozpedu, z przyzwyczajenia do korzystania z usluznosci starych sponsorów, którym nie przestalo zalezec na tym, by
miec przyjaciól na szczytach wladzy. W tym
wypadku slowo honoru Kohla zyskaloby wymiar osobisty. Czy jednak polityk moze stawiac osobiste przyjaznie ponad interes partii, a
nawet panstwa?
Srodki pozostale ze starych czasów, ukryte na
tajnych kontach zagranicznych, sprowadzane
"w miare potrzeby" do Niemiec. Gdyby tak
istotnie bylo, to Kohl przy najlepszej woli i
checi nie bylby w stanie podac nazwisk darczynców, poniewaz ich po prostu nie ma. Nikt
nie potrafi dzis odtworzyc listy sponsorów
sprzed wielu lat.
I wreszcie pieniadze, którymi dysponowal
Kohl i CDU, mogly pochodzic od osób, które
zarobily je w sposób ewidentnie nielegalny,
czerpiac zyski z prostytucji, z handlu narkotykami lub innej tego rodzaju dzialalnosci. W takim przypadku ujawnienie nazwisk sponsorów

mialoby cechy samobójstwa. Jest to rozwiazanie
nieprawdopodobne, lecz wykroczenia, a w jeszcze wiekszym stopniu pózniejsze milczenie
Kohla, daja pozywke najbardziej dzikim spekulacjom.
Prawdopodobnie, nawet jesli dociekliwym dziennikarzom i prokuratorom uda sie ujawnic dodatkowe
fakty i liczby, nigdy nie poznamy calej prawdy o
czarnej kasie CDU i bylego kanclerza. Nasza ciekawosc nie zostanie zaspokojona, podobnie jak nie
zostala zaspokojona w wielu innych wypadkach - od
zamordowania prezydenta Kennedy'ego do "nieprawidlowosci finansowych" w poprzedniej Komisji
Europejskiej.
Jakie konsekwencje "afery Kohla" wynikna nie tylko
dla samego Kohla i dla chadecji niemieckiej, lecz
takze dla systemu demokratycznego w Niemczech?
Kohl musi poczekac na wyrok historii. Niewykluczone, ze wbrew opiniom moralistów jego obraz nie
odniesie wiekszej szkody. Zalezy to miedzy innymi
od wrazenia, jakie pozostawia po sobie jego nastepcy.
CDU z pewnoscia straci znaczaca czesc elektoratu, a
po zaplaceniu kary za zatrzymanie niedopuszczalnych darowizn i podanie falszywych danych w sprawozdaniach do Bundestagu, bedzie dysponowac
mniejszymi mozliwosciami prowadzenia reklamy
partyjnej i, byc moze, odbije sie to dodatkowo negatywnie na wynikach przyszlych wyborów. Warto tu
zaznaczyc, ze przewodniczacy Bundestagu, Wolfgang Thierse, nalozyl na CDU kare w wysokosci 41,3
miliona marek - partia natychmiast zapowiedziala
odwolanie sie do sadu. W najgorszym wypadku CDU
poniesie z tytulu zwrotu nienaleznie pobranych srodków panstwowych straty finansowe w wysokosci do
pól miliarda marek, co moze zagrozic jej egzystencji.
Sprawa zasadnicza dla tej partii i jej przyszlosci bedzie przezwyciezenie kohlowskiego patriarchalnego
stylu rzadzenia i przywrócenie demokracji wewnatrzpartyjnej.
System parlamentarny Republiki Federalnej Niemiec
upora sie z problemem, jakkolwiek afera Kohla raz
jeszcze ujawnila, ze demokracja nie jest ustrojem
idealnym i wymaga stalego pielegnowania. To, czego
dopuscil sie Kohl, jest powaznym wykroczeniem,
lecz jego szkodliwosc - na szczescie - jest nieznaczna
w porównaniu, na przyklad, z powiazaniami wloskiej
chadecji z mafia.
Ubocznym skutkiem "afery Kohla" jest pojawienie
sie w Niemczech propozycji reform, które - przynajmniej czesciowo - moglyby zapobiec podobnym
sprawom w przyszlosci. Pierwsza propozycja jest
ograniczenie liczby kadencji kanclerza i innych stanowisk. Jest to rozwiazanie stosowane w wielu kra-
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jach, a jego wielka zaleta jest niedopuszczenie do
sytuacji, w której jakikolwiek polityk popadlby w
samouwielbienie, sklaniajace go czasem do nazbyt
pelnego utozsamiania sie z pelniona funkcja i postawienia sie ponad prawem.
Propozycja druga polega na wprowadzeniu osobistej odpowiedzialnosci karnej polityków za przyjmowanie i zatajanie niedopuszczalnych darowizn
oraz falszowanie obligatoryjnych sprawozdan finansowych i majatkowych. Do tej pory calkowita
odpowiedzialnosc ponosi organizacja centralna jako
calosc, nawet jesli wykroczen w udowodniony
sposób dopusci sie podlegla struktura partyjna w
jednym landzie lub okregu. Chodzi o to, by indywidualna wina nie rozmywala sie w zbiorowej odpowiedzialnosci partii.
I wreszcie pytanie, które ma szczególne znaczenie
dla krajów, starajacych sie o czlonkostwo Unii
Europejskiej: czy po oslabieniu prawej strony centrum w politycznym spektrum Europy, Unia stanie
sie nieco bardziej bezbronna wobec skrajnosci,
chociazby w rodzaju Haidera? Przede wszystkim

nie wolno popadac w panike. Unia Europejska dawno
juz osiagnela granice sily ciezkosci, poza która trudno wyprowadzic ja z równowagi. Funkcjonowanie
demokratycznego systemu parlamentarnego w Europie wydaje sie byc bezpieczne. Bledem jednak byloby zdac sie na to calkowicie i pozostac bezczynnym.
Potrzebna jest czujnosc, bo dyktatorzy czesto dochodzili do wladzy w wyniku demokratycznych wyborów, zwlaszcza gdy demokracja byla oslabiona wskutek turbulencji finansowych i spolecznych. A wiec
racje maja ci, którzy wskazuja - jak prof. Eberhard
Schulz - ze demokracja jest przede wszystkim sposobem organizacji spoleczenstwa i technika rzadzenia,
jest czyms w rodzaju prawno-organizacyjnego knowhow i moze pozostac sprawna tylko pod warunkiem
polaczenia jej z okreslonym systemem wartosci
etycznych.
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AKTUALNE PROBLEMY SYSTEMU DEMOKRATYCZNEGO
NA PRZYKLADZIE NIEMIEC
Podczas, gdy niektórzy oddaja sie marzeniom, ze
system demokratyczny zdolal sie przebic na calym
swiecie, ze dzieki temu wszedzie sa juz zagwarantowane prawa czlowieka, a ludzkosc doszla w pewnym sensie do konca historii, rzeczywistosc przedstawia sie raczej ponuro. System demokratyczny na
calym swiecie przezywa gleboki kryzys. Kryzys ten
ujawnia sie poprzez stale zmniejszajaca sie zdolnosc rzadów do rozwiazywania istniejacych ostrych
problemów, by wymienic tu chociazby masowe
bezrobocie strukturalne, kryzys ubezpieczen emerytalnych i zdrowotnych oraz nadmierne zadluzenie
budzetów panstw na calym swiecie.
Przyklad Republiki Federalnej Niemiec
Coraz czesciej rzady próbuja obciazac "biurokracje
brukselska" odpowiedzialnoscia za niepopularne
rozwiazania, mimo iz w Unii Europejskiej wszystkie decyzje sa podejmowane przez przedstawicieli
rzadów narodowych, a brukselska Komisja jest
upowazniona jedynie do wydawania zalecen wykonawczych, dotyczacych decyzji, podejmowanych
przez rzady, zas Parlament Europejski nadal nie
posiada zadnych kompetencji, które moglyby uzasadnic slowo "demokracja". Nie, odpowiedzialnosc
za wszystkie bledy i zaniedbania wciaz jeszcze,
niestety, lezy po stronie rzadów narodowych. Naturalnie, pojawia sie tu pytanie, czy prawo do dzialania na szerokich obszarach zycia nie zostalo scedowane na inne sily, niedostepne dla demokratycznej kontroli. Ostatecznie obywatel zauwaza ze
zdumieniem, ze w przemówieniach ludzi odpowiedzialnych za polityke niemal nie wystepuje pojecie
Republiki Federalnej Niemiec jako panstwa - miejsce panstwa zajely Niemcy jako lokalizacja inwestycji. Moze to swiadczyc tylko o jednym: pojecie
interesów niemieckich nie oznacza juz interesów
obywateli, lecz interesy przedsiebiorstw ponadnarodowych, które laskawie zgodzily sie zaangazowac w Niemczech. Na szczycie skali wartosci tych
przedsiebiorstw znajduje sie w naturalny sposób
shareholder value - znaczenie dla akcjonariuszy, a
wiec maksymalny zysk krótkoterminowy, a nie
zabezpieczenie miejsc pracy dla ludzi.
Kryzys demokracji wyraza sie takze w tendencji do
coraz mniejszego udzialu obywateli w wyborach,
tendencji wynikajacej z tego, iz zostalo zachwiane
zaufanie do rzadzacych. Czy moze to jednak ozna-

czac, ze demokracja ponosi wine za wszystkie braki?
I ze pilne problemy wspólczesnosci nie sa rozwiazywane, poniewaz zly jest system demokratyczny?
Rzeczywiscie, opinia taka kiedys juz zostala w
Niemczech przyjeta. Bylo to w roku 1933, kiedy do
wladzy doszedl Adolf Hitler. Hitler traktowal parlamenty z lekcewazeniem jako zwyczajne "gadalnie",
niezdolne do podejmowania konstruktywnych decyzji. Demokracje jako system okreslal pogardliwym
mianem "plutokracji", uwazajac, ze jest to usankcjonowane panowanie kapitalizmu. W obliczu siedmiomilionowego bezrobocia oraz skutków ukladu pokojowego z Wersalu znaczna wiekszosc Niemców dala
sie Hitlerowi przekonac. Skutki tego okazaly sie
straszliwe dla calej Europy.
Dlatego tez mamy prawo, a nawet obowiazek postawic pytanie, czy znajdujemy sie dzisiaj w podobnej
sytuacji, jak ta, w której Niemcy znalazly sie w
1933? Czy naprawde uwazamy demokracje za zly
system, czy tez utrata zaufania do partii politycznych
wynika raczej z nieporozumienia? Konkretnie: czy
nie stawiamy przed systemem demokratycznym
oczekiwan, których nie jest on w stanie w ogóle spelnic i czy w zwiazku z tym nie nalezaloby szukac
bledów i braków dzisiejszej polityki zupelnie gdzie
indziej? W koncu juz przeszlo pól wieku temu uslyszelismy od pragmatycznego polityka brytyjskiego,
Winstona Churchila, brutalna nauke, ze demokracja
jest najgorsza forma ustroju panstwa, z wyjatkiem
wszystkich innych form. Mówiac zwyczajnym jezykiem oznacza to, ze demokracji nie wolno traktowc
jako panaceum na wszystkie problemy, lecz ze jest
ona po prostu lepsza od wszystkich innych form
rzadzenia. Pytanie o stan naszego systemu demokratycznego jest tak wazne ze wzgledu na to, iz Europa
nie moze sobie pozwolic po raz drugi na stracenie w
przepasc przez jakiegos nieodpowiedzialnego ideologa i demagoga. Przyjrzyjmy sie zatem dokladniej, na
czym polega obecny kryzys i jakie sa mozliwosci
uporania sie z nim.
Kryzysy w Republice Federalnej Niemiec
Naszym aktualnym przykladem sa Niemcy, poniewaz
wlasnie w tym kraju obecnie wrecz przescigaja sie
alarmujace wiadomosci o nieslychanych zdarzeniach.
Mialem okazje w Bonn sledzic rozwój sytuacji politycznej Republiki Federalnej Niemiec od roku 1951,
a wiec przez prawie pól wieku, niemal od chwili jej
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zalozenia. Nigdy jeszcze nie przezylem sytuacji,
która bylaby porównywalna z obecna. Niemiecki
system demokratyczny rzeczywiscie znajduje sie
dzisiaj w stanie najglebszego kryzysu w swojej
historii, co szczególnie dobrze uswiadamia porównanie z dwoma kryzysami, które byly do tej pory
najpowazniejsze.
Swój pierwszy kryzys mloda demokracja w Niemczech Zachodnich przezyla w 1963 roku, kiedy
wbrew swemu zacieklemu oporowi Konrad Adenauer, ojciec demokracji niemieckiej, zostal przez
wlasna partie zmuszony do ustapienia. W podobny
sposób pojawil sie drugi kryzys w roku 1974, kiedy
to nadzieja mlodego pokolenia, Willi Brandt, zostal
popchniety do rezygnacji takze przez wlasna partie,
wspierana przez opiniotwórcze kregi, które wywolaly w kraju nastrój paniki.
Obydwu tych przypadków nie mozna nawet w
przyblizeniu porównac z dzisiejszym kryzysem.
Adenauer stal sie po prostu ofiara szeroko rozpowszechnionej ludzkiej slabosci, jaka jest nieumiejetnosc oddania raz zdobytej wladzy. W kazdym
razie mógl on sie przynajmniej powolac na to, ze
odniósl ogromne sukcesy dla Niemiec i ze nigdzie
na horyzoncie nie bylo widac zadnego polityka,
który jako jego sukcesor dorastalby mu do piet.
Jego nastepca, zasluzony profesor ekonomii, lecz
równoczesnie nieco oderwany od zycia i, w gruncie
rzeczy, apolityczny naukowiec, Ludwig Erhard,
rzeczywiscie zostal tylko kanclerzem przejsciowym
na okres trzech lat. Lecz Adenauer mial juz 69 lat,
kiedy w 1949 objal swój urzad i po czternastu latach rzadzenia jego sily byly wyraznie zuzyte. Jego
ustapienie bylo nieuniknione i bylo czyms zupelnie
naturalnym w systemie demokratycznym.
W przypadku Brandta rzeczy mialy sie nieco inaczej. Brandt dal sie poznac jako wielki idealista,
najpierw jako przeciwnik Hitlera w walce prowadzonej na emigracji, potem jako rzadzacy burmistrz
Berlina Zachodniego, oddzielonego od Republiki
Federalnej terytorium NRD. Berlin Zachodni byl
miastem, którego mieszkancy w znacznej mierze
byli odcieci od swoich krewnych i przyjaciól,
mieszkajacych zarówno w NRD, jak i w Niemczech
Zachodnich. Nominalnie caly Berlin byl poddany
wspólnej administracji czterech zwycieskich mocarstw II Wojny Swiatowej, faktycznie jednak
miasto bylo od 1961 podzielone przez oslawiony
mur, zas jego wolnosc byla stale zagrozona ze strony Zwiazku Radzieckiego. Brandt jako kanclerz z
pasja angazowal sie - wlasnie ze wzgledu na swoje
doswiadczenia berlinskie - na rzecz odnowy polityki, skostnialej w czasach jego poprzedników.
Szczerze chcial "powazyc sie na wiecej demokracji", jak to okreslal, i zainicjowal konstruktywna
polityke wschodnia, która do tej pory ponosila

porazki wskutek partyjnego wyrachowania jego poprzedników. Brandt nie posiadal jednak ani takiego
zdecydowania, ani znajomosci ludzi, jak Adenauer, a
w polityce gospodarczej nie wykazal sie taka, jak
Adenauer, umiejetnoscia forsowania swoich zamiarów. I tak ostatecznie oponenci wewnatrzpartyjni do
jego obalenia go wykorzystali smieszna afere, zwiazana ze wschodnim szpiegiem Günterem Guillaume.
Guillaume zostal przemycony przez wladze NRD do
Republiki Federalnej jako rzekomy uchodzca i zdolal
awansowac w SPD na stanowisko szefa biura Brandta. Kiedy zostal zdemaskowany zaufanie, jakie mial
do niego Brandt, zostalo wyolbrzymione do rozmiarów skandalu, tak jakby zagrozone bylo co najmniej
bezpieczenstwo Republiki Federalnej. Brandt poniósl
konsekwencje tego zdarzenia, ustepujac z urzedu. Ta
sprawa równiez odpowiadala regulom demokracji.
Nie doprowadzila ona do powazniejszego kryzysu
systemu demokratycznego, a nawet nie spowodowala
spadku zaufania do SPD.
Szczególny charakter obecnego kryzysu
Obecny kryzys w CDU rózni sie fundamentalnie od
obydwu poprzednich pozornych kryzysów ze wzgledu na wiele róznorodnych aspektów.
Pierwszym aspektem jest fakt, ze byly kanclerz Republiki Federalnej, Helmut Kohl, przez wiele lat
lamal swoja przysiege, która podczas uroczystosci
obejmowania urzedu zakonczyl formula "Tak mi
dopomóz Bóg". Kohl przysiagl mianowicie, ze bedzie szanowac konstytucje i przestrzegac prawa.
Zlamanie przysiegi nie jest karalne - prawdopodobnie
nikomu jeszcze nie przyszlo do glowy, ze kanclerz
Republiki Federalnej moze ustawicznie dopuszczac
sie takiego przewinienia.
Dotyczy to takze zlamania Ustawy Zasadniczej oraz
Ustawy o Partiach - oba te wykroczenia nie sa zagrozone kara. Mozliwe, ze ustawodawca bedzie musial
w przyszlosci podjac jakies decyzje w tym zakresie,
bo trudno pogodzic sie z tym, ze zwyczajny obywatel, zmuszony do przestrzegania prawa, podlega karze
w wypadku zlamania jego przepisów, podczas gdy
nawet zasadnicze wykroczenia przeciw ustrojowi
demokratycznemu, dokonywane przez osoby piastujace wladze panstwowa, pozostaja bez skutków w
zakresie prawa karnego.
Ustawa zasadnicza mówi w § 20 art. 3: "Wladza
ustawodawcza jest zalezna od porzadku konstytucyjnego, wladza wykonawcza i sadownictwo sa uzaleznione od wladzy ustawodawczej i prawa.". I dalej w
Ustawie Zasadniczej czytamy na temat partii: "Ich
ustrój wewnetrzny musi odpowiadac zasadom demokratycznym. Sa one zobowiazane do skladania publicznych sprawozdan na temat pochodzenia i wykorzystania swoich srodków, oraz na temat swojego
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majatku.". Przewodniczacy CDU, Schäuble (który,
nawiasem mówiac, tak samo jak jego poprzednik
Kohl, samowolnie uzywa zamiast prawidlowej
nazwy swojej partii "CDU", nazwy zamienionej na
"CDU Niemiec"), mówil o "patriarchalnym stylu
kierowania" partia przez Kohla. Jezeli przewodniczacy partii byl patriarcha, to czy w takim razie
czlonkowie prezydium i zarzadu partii byli jego
bezwolnymi wasalami? W jaki sposób mozna pogodzic "patriarchalny styl kierowania" z zasadami
demokratycznymi, nakazanymi dla ustroju wewnetrznego partii przez konstytucje? Czy moze
przez to, ze przewodniczacy dysponuje srodkami
finansowymi partii, nie informujac o nich nawet
wlasciwych w tym zakresie gremiów? Do tej pory
dyskusja polityczna na temat skandalu ogranicza sie
do ujawnienia spraw finansowych. Czy demokratyczne zasady ustroju wewnetrznego partii nie maja
dla dzisiejszego przywództwa CDU zadnego znaczenia?
Twórcy Ustawy Zasadniczej podkreslali, ze w jej
tekscie zostaly ujete tylko takie prawa, które mozna
bezposrednio zaskarzyc. Czy obywatele maja sie w
tej sytuacji pogodzic z tym, ze obowiazki rzadzacych ulegly degeneracji i staly sie pustymi frazesami, poniewaz osoby odpowiedzialne moga je bezkarnie lekcewazyc?
Kohl w swojej obronie polozyl akcent na stwierdzeniu, ze srodki finansowe, które samowolnie
wydal, nie zostaly uzyte w celach korupcyjnych,
poniewaz on osobiscie nie osiagnal w zwiazku z
tym zadnych korzysci finansowych. Nie ma jednak
watpliwosci, ze uzyl tych srodków w celu umo cnienia i utrzymania swojej osobistej wladzy. Wlasnie na tym polegal "system Kohla", który umozliwil temu politykowi najdluzsze sprawowanie urzedu kanclerza w historii Republiki Federalnej. A
wiec Kohl jak najbardziej uzyl tych pieniedzy do
swych calkowicie osobistych interesów. Czy nie
jest to przejawem korupcji?
Sam Kohl i przywództwo partii do dzisiaj bagatelizujaco okreslaja lamanie prawa przez siebie jako
"bledy", a nie jako to, czym rzeczywiscie sa - wlasnie jako lamanie prawa, nic innego! Jakie pojmowanie prawa kryje sie pod takim zafalszowaniem?
Jezeli w zachowaniu Kohla tkwil blad, to bylo nim
przede wszystkim zalozenie, ze uda mu sie na stale
uniknac ujawnienia faktu lamania prawa.
Kohl odmawia ujawnienia nazwisk swoich sponsorów i powoluje sie przy tym na to, ze dal im slowo
honoru. Darowizny na rzecz partii nie sa jednak ani
karalne, ani naganne moralnie. Dlaczego wiec w
tym wypadku dal slowo honoru, ze ich nie wyda? I
dlaczego ci wspanialomyslni darczyncy nie zglaszaja sie sami? Nic dziwnego, ze plotki rosna jak

chwasty po deszczu i Kohl coraz bardziej naraza sie
na podejrzenie, ze jego demonstracyjnie obnoszony
honor jest w rzeczywistosci honorem oszusta; honorem, którego zlamanie w kregach mafijnych moze
miec skutki, niebezpieczne dla zycia.
Dziennikarze przytaczaja w prasie argument, ze Kohl
nie moze zostac zmuszony do ujawnienia nazwisk
swoich darczynców, poniewaz na podstawie art. 47
Ustawy Zasadniczej przysluguje mu prawo odmowy
zeznan. Niewatpliwie, zgodnie z kodeksem karnym,
przyslugiwaloby mu prawo odmowy zeznan, gdyby
jako oskarzony mógl obciazyc sie przez wlasne zeznanie, lecz trudno byloby tu zastosowac cytowany
artykul konstytucji, poniewaz dotyczy on jedynie
osób, którym posel "zawierzyl fakty".
Dalej: nie tylko przywództwo partii, które podejmuje
próby ograniczenia szkody przez stosowanie bagatelizujacych definicji, co moze byc nawet politycznie
zrozumiale, lecz takze czesc mediów, i to takich,
które mozna na ogól traktowac powazne, wykazuje
gotowosc do kompensowania "bledów" Kohla przy
pomocy jego rzekomo bezs pornych zaslug dla Niemiec. Kiedys, w przyszlosci, historycy rozwaza, jak
zasluzyl sie dla Niemiec. W procesach karnych nie
nalezy do rzeczy niezwyklych uwzglednianie dobrych uczynków przestepców i uznawanie ich za
okolicznosci lagodzace. To jednak, ze zaslugi, jakie
Kohl sam sobie wspanialomyslnie przypisuje, sa
uzywane wlasnie jako usprawiedliwienie jego wykroczen, swiadczy raz jeszcze o zupelnie zepsutym
pojmowaniu prawa.
Fakt, ze byly przewodniczacy CDU w Hesji, Manfred
Kanther, który jako minister spraw wewnetrznych w
rzadzie federalnym byl odpowiedzialny za przestrzeganie konstytucji i chetnie dawal sie przedstawiac
jako ucielesnienie prawa i porzadku, próbowal
usprawiedliwiac lamanie przez siebie prawa akurat
przy pomocy zmyslonych zapisów testamentowych
spadkodawców zydowskich, jest czyms znacznie
gorszym, niz tylko przejawem zlego smaku. Wobec
przesladowania Zydów w Trzeciej Rzeszy jest to
nieodpowiedzialna zabawa z ogniem, która sklania
do wyciagania niedobrych wniosków na temat jego
swiata wyobrazen.
O tym, jak bezwzglednie i w pozbawiony wszelkich
skrupulów sposób dzialaja takze ci politycy, którzy
nie zostali bezposrednio dotknieci zarzutami publicznymi, wskazuje kampania odwrócenia uwagi, prowadzona przez przewodniczacego CDU w Pólnocnej
Nadrenii-Westfalii, Rüttgersa, który próbuje zainscenizowac kompensacje wykroczen po linii partyjnej,
lamaniu prawa przez swoja partie przeciwstawiajac
zarzuty przeciw bylemu premierowi rzadu Pólnocnej
Nadrenii-Westfalii z ramienia SPD, a obecnemu
prezydentowi Republiki Federalnej, Johannesowi
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Rau. Zarzuty te zostaly w oczywisty sposób wyprodukowane dla potrzeby chwili. W ten sposób Rüttgers nie cofa sie przed wciagnieciem do afery
neutralnej, ponadpartyjnej instytucji prezydenta
Republiki Federalnej i równoczesnie podejmuje
ryzyko, ze skandal zaostrzy sie i wywola powszechna niechec do partii politycznych. Poza tym
trzeba zaznaczyc, ze zarzuty czerpania osobistych
korzysci, które doprowadzily do ustapienia dwóch
polityków SPD: premiera rzadu Dolnej Saksonii,
Glogowskiego, oraz ministra finansów Pólnocnej
Nadrenii-Westfalii, Scheußlera, sa nieporównywalne z wykroczeniami Kohla i Kanthera. O ile w
przypadkach Glogowskiego i Scheußlera mamy do
czynienia z brzydka, lecz stosunkowo niegrozna
prywatna korupcja, a konkretnie z osobistym
wzbogaceniem sie obu tych osób, o tyle w przypadku Kohla chodzi o niebezpieczna korupcje publiczna - o korzystanie z pieniedzy publicznych dla
kupowania osobistej wladzy. Fakt, ze polityk w
trakcie kampanii wyborczej (w kwietniu odbeda sie
wybory do parlamentu krajowego w Pólnocnej
Nadrenii-Westfalii) zamiast konstruktywnych argumentów stawia na pierwszym planie tego rodzaju
demagogie, jest sygnalem alarmowym o stanie
naszego spoleczenstwa.

dokladac staran, by afera CDU nie przeksztalcila sie
w kryzys panstwa.

Trudno jeszcze obecnie ocenic, jak skonczy sie
satyryczne przedstawienie zwiazane z Kohlem i
CDU. Obietnica Wolfganga Schäuble, ze przedstawi publicznie wszystkie fakty, nie tylko nie zostala
dotrzymana, lecz prawdopodobnie nie zapowiada
takze rozwiazania problemu. Prawdopodobnym
jest, ze Kohl pozostanie przy swojej sprawdzonej
taktyce, polegajacej na przeczekaniu sztormu. Jezeli nawet CDU w zwiazku z afera poniesie straty w
jednych lub dwóch landach podczas wyborów do
parlamentów krajowych, nadejdzie kiedys czas, gdy
powróci spokój i obywatele zapomna o skandalu.
Zakonczenie takie moze napelnic gorycza moralistów, lecz jest ono do zaakceptowania pod wzgledem politycznym. Byc moze nawet jest ono najlepsze ze wszystkich realnie mozliwych rozwiazan, o
ile zostana podjete kroki w celu zlikwidowania
tajnych skrytek Kohla i o ile w CDU zostanie poprawiona demokracja wewnatrzpartyjna. Niemcy, a
nawet sama CDU, wyszlyby w ten sposób z calej
afery tylko „z podbitym okiem”, bo nawet jesli
Kohl i inni lamali prawo, to w kazdym razie nie
dopuscili sie zbrodni. I w tym sensie Schäuble ma
racje, domagajac sie, by w ocenie afery nie zapominac o zasadzie proporcjonalnosci. Przewodniczacy Bundestagu, Thierse, takze bedzie to musial
uwzglednic, ustalajac wysokosc kary pienieznej dla
CDU. Kara ta nie moze bowiem zrujnowac partii,
gdyz silna opozycja jest nieodzownym skladnikiem
dobrze funkcjonujacego systemu demokratycznego.
Dlatego tez prezydent Republiki Federalnej bedzie

Jesli te warunki zostana spelnione, a wiec: swiadomosc wartosci etycznych w spoleczenstwie, wiazacy
porzadek prawny i zadowalajacy podzial wladzy, to
najwazniejsza przysluga, jaka system demokratyczny
moze oddac spoleczenstwu, polega na tym, ze instytucjonalizuje on zmiany na szczycie panstwa i tym
samym zezwala na ich regularny przebieg, zgodny z
zyczeniami wiekszosci spoleczenstwa. Moze sie to
wydawac skromne, lecz rzeczywista wartosc takiej
regulowanej zmiany wladzy staje sie natychmiast
widoczna, jesli przypomnimy sobie, jakie straszliwe
skutki wywolywal brak zmiany wladzy w krajach
rzadzonych przez dyktatury komunistyczne.

Co oznacza demokracja i co moze ona zdzialac?
Rzecz jasna, wciaz otwarte pozostaja pytania o mo zliwosci i o obecny stan demokracji (i to nie tylko w
Niemczech), oraz o zadania, które nalezy podjac w
celu ustabilizowania naszego porzadku prawnego.
Najpierw nalezy zadac pytanie, co demokracja oznacza dla spolecznosci i co jest w stanie osiagnac?
Zagadnienie to posiada egzystencjalne znaczenie
zwlaszcza dla narodów Europy SrodkowoWschodniej, które znajduja sie na drodze transformacji od formy rzadów autorytarnych do demokracji.
Nie jest sprawa zbyt prosta, odpowiedziec na nie w
zadowalajacy sposób. Latwiej powiedziec, czym
demokracja nie jest i czym nie moze byc. Demokracja i gospodarka rynkowa nie sa wartosciami etycznymi, nie stanowia takze politycznego kamienia
madrosci. Sa one w stanie zadowalajaco funkcjonowac tylko pod warunkiem, ze w spoleczenstwie obudzona jest swiadomosc wartosci etycznych, ze organy
panstwa sa zwiazane trwalym porzadkiem prawnym i
ze naprzeciw kazdej wladzy rzadzacej stoja wystarczajace sily opozycji.

Z pewnoscia demokratyczna forma rzadzenia nie
potrafi zmienic natury ludzkiej. W demokracji równiez z reguly szczyty osiagaja politycy, odznaczajacy
sie wyjatkowymi ambicjami i potezna wola wladzy.
Nie jest to szczególna cecha polityki panstwowej,
lecz dotyczy wszystkich instytucji - wystepuje w
gospodarce, podobnie jak w nauce, a nawet w kosciolach. Inna niebezpieczna wlasciwoscia demokracji
jest pojawianie sie przed politykami pokusy oportunistycznego populizmu, dzieki któremu potrafia oni
pociagnac za soba wiekszosc i skonsolidowac swoja
wladze. Moze im sie to jednak udac tylko przez pewien ograniczony czas, lecz wlasnie czasowe ograniczenie wladzy zawiera w sobie fatalny m
i puls, by
faworyzowac decyzje, obiecujace krótkotrwale zyski
i by zachowywac sie w mysl motta: "Po mnie chocby
potop!". Z tego wzgledu równiez w systemie demokratycznym niezwykle rzadko pojawiaja sie politycy

11

- mezczyzni i kobiety - o formacie prawdziwych
mezów stanu, dazacy dlugookresowo do szlachetnych celów i kierujacy sie przy tym odpowiednio
przygotowana koncepcja. Wielu politologów, którzy lubuja sie w wymyslaniu dalekowzrocznych
teorii i chcieliby podsuwac politykom swoje dlugookresowe koncepcje, nie dostrzega owego prostego
faktu ulomn osci natury ludzkiej.
Podzial wladzy
Wrócmy jednak raz jeszcze do wymienionych
wczesniej warunków. W celu zapobiezenia temu,
by jakis pozbawiony skrupulów polityk w ograniczonym czasie swego panowania, przyznanym mu
przez demokratyczny porzadek konstytucyjny, nie
mógl za bardzo naduzyc swojej wladzy, demokracja potrzebuje przede wszystkim tego, co po niemiecku nazywa sie troche mylaco podzialem wladzy, a co Monteskiusz juz trzysta lat temu celniej
okreslil mianem séparation des pouvairs, czyli
rozdzieleniem wladz. W Ameryce mowa jest w tym
kontekscie bardzo obrazowo o zasadzie checks and
balances, przy czym chodzi o system, w którym
wyrównanie wladzy nastepuje w ten sposób, ze
jedna wladza wyznacza innej granice. Zasada jest
prosta: nikt, kto sprawuje wladze, nie moze dysponowac pelnia wladzy, jak to ma miejsce w dyktaturze, poniewaz mogloby go to za bardzo kusic do
ewolucji w strone bezmyslnego despotyzmu. Dlatego w zasadzie legislatywa, a wiec - praktycznie posiadajacy wladze ustawodawcza parlament, egzekutywa, a wiec rzad i administracja, oraz jurysdykcja, a wiec sadownictwo i organy penitencjarne,
powinny byc od siebie niezalezne.
W praktyce idealu tego nie mozna urzeczywistnic
w czystej formie. W nowoczesnej demokracji masowej problemy zaczynaja sie od organizacji. System demokratyczny jest dzisiaj zdany na wspóldzialanie partii w procesie ksztaltowania woli politycznej. Oznacza to przede wszystkim, ze partie wystawiaja swoich kandydatów do Bundestagu, organu
ustawodawczego, lecz takze - dzieki swojej wiekszosci - tworza rzad, czyli egzekutywe. Kiedy juz
sie z tym uporaja, sa zainteresowane utrzymaniem
sie rzadu przy wladzy. Nie tylko poslowie, lecz cala
partia - obojetnie, czy u wladzy, czy w opozycji jest stale zachecana do okazywania "zwartosci". W
ten sposób rodzi sie, czesto oskarzane, "powiklanie" pomiedzy czlonkami rzadu, poslami parlamentarnymi i dzialaczami partii, a nawet urzednikami
na szczytach aparatu administracyjnego. W jakim
stopniu niezalezni od rzadu sa na przyklad poslowie
parlamentarni, jesli rzad obsadza najwyzsze stanowiska urzednicze swoimi zwolennikami, na przyklad z parlamentu? Ba, tym samym jest równiez
jasne, ze administracja, której urzednicy maja ochote robic kariery, nie jest niezalezna ani od rzadu, ani

od legislatywy. To samo dotyczy sedziów sadów
najwyzszych, którzy takze sa wybierani wedlug kryteriów politycznych.
Ten silny wplyw partii motywowany jest z jednej
strony ich dazeniem do uzyskania demokratycznej
kontroli nad kierowniczymi stanowiskami w panstwie. Wyjasnienie to nie jest z pewnoscia zupelnie
przekonujace. Dopóki najwyzsze stanowiska w administracji i w sadownictwie sa scisle zwiazane z
przepisami prawa, a lamanie prawa jest odpowiednio
scigane, dopóty mozliwosci naduzywania wladzy sa
ograniczone, a wiec szczególna kontrola ze strony
partii politycznej jest tu na niewiele przydatna. Bardziej przekonujacy jest inny argument, a mianowicie
ten, ze nowo wybrany rzad niemal nie bylby w stanie
przeprowadzic zmiany kursu politycznego, gdyby na
swoich stanowiskach pozostali czolowi urzednicy,
odpowiedzialni za realizacje starego kursu. Mimo to
wrazenie, ze wplywy partii rozmnozyly sie ponad
wszelka miare, jest szeroko rozpowszechnione. Lecz
- po pierwsze - wplywy nie sa jeszcze wladza, a po
drugie, nie pojawily sie zadne inne sensowne propozycje lepszych rozwiazan organizacyjnych podzialu
wladzy.
Szczególna role w ramach egzekutywy pelnia policja,
sluzby specjalne i wojsko. Dla policji ustawa zasadnicza znalazla rozwiazanie, które znakomicie sprawdzilo sie w praktyce: policja jest zdecentralizowana,
podlega rzadom krajowym i w zwiazku z tym nie
moze byc naduzyta przez zaden rzad federalny. Sluzby specjalne juz poprzez swoja nazwe daja posmak
czegos tajemniczego i niesamowitego, co sklania do
znacznego przeceniania ich znaczenia. W rzeczywistosci nigdy w historii Republiki Federalnej Niemiec
nie stworzyly one zagrozenia dla obywateli.
Pozostaja jeszcze sily zbrojne, które w wielu krajach
na swiecie wykorzystuja swoja bezposrednia sile na
rzecz puczy i przewrotów panstwowych. NATO
zwraca na ten czynnik szczególna uwage. Nowe kraje
czlonkowskie sa przyjmowane do sojuszu tylko pod
warunkiem, iz wydaje sie, ze wojsko jest podporzadkowane wladzy cywilnej. W Republice Federalnej
Niemiec czolowi przywódcy wojskowi do tej pory
zawsze zachowywali sie w sposób absolutnie demokratyczny. Historia Reichswehry i Wehrmachtu z
pierwszej polowy dwudziestego wieku pozostala w
swiadomosci spolecznej - a zwlaszcza w swiadomosci Bundeswehry - jako ciagle zywe ostrzezenie.
Problemem pozostaje jedynie to, co amerykanski
prezydent Eisenhower okreslil terminem "kompleksu
wojskowo-przemyslowego". Problem ten dotyczy
jednak tylko okreslonych decyzji w zakresie polityki
gospodarczej i niemal nie kryje w sobie niebezpieczenstwa przejecia wladzy politycznej.
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Jezeli uwzglednic róznorodnosc potencjalnych
instytucji wladzy, dostrzegamy natychmiast, ze
praktycznie nie da sie zrealizowac absolutnej wzajemnej niezaleznosci ich aparatów. Juz samo to
wskazuje, ze klasyczna teoria podzialu wladzy w
formie trzech kolumn, na których opiera sie panstwo, nie odpowiada rzeczywistosci. Dzieje sie tak
równiez ze wzgledu na to, iz historia rzadzi sklonnosc do przeciwstawiania kazdej tendencji, skierowanej w przeciwnym kierunku. I tak w wieku
dziewietnastym absolutnej wladzy panstwa, która
przyswiecala jeszcze Monteskiuszowi, przeciwstawil sie ruch robotniczy w formie nie tylko mniej
lub bardziej demokratycznych partii robotniczych,
lecz takze zwiazków zawodowych. Zwiazkom
zawodowym przeciwstawily sie z kolei zwiazki
przemyslowców. Tym samym podzial wladzy od
dawna nie jest juz wylacznie zagadnieniem podzialu wladz panstwowych.
Wazniejsze jest zreszta to, ze spoleczenstwo wspólczesne posiada inna organizacje i jest opanowane
przez inne sily, niz spoleczenstwo pierwszej polowy osiemnastego wieku czy nawet spoleczenstwo
pierwszej polowy wieku dwudziestego. Panstwo
absolutystyczne jako najwyzsza instancja obywateli
i jako suwerenny aktor na scenie miedzynarodowej
samo doprowadzilo sie do absurdu. Hitler i wielu
innych despotów nie tylko karygodnie lamali prawa
czlowieka w swoich panstwach, lecz stali sie masowymi mordercami swoich obywateli, a godny
szacunku patriotyzm z wczesnego okresu panstw
narodowych zbyt wiele razy ulegl degeneracji,
zamieniajac sie w nacjonalizm, posuwajacy sie az
do ostatniej konsekwencji - do ludobójstwa. Miejsce suwerennosci poszczególnych panstw zajela w
Europie idea integracji narodów w Unii Europejskiej, która - miejmy nadzieje - okaze sie mozliwa
do urzeczywistnienia.
Unia ta nie jest jednak czyms w rodzaju powiekszonego, suwerennego panstwa. W zakresie polityki zagranicznej jest w duzej mierze uzalezniona od
USA, mocarstwa swiatowego, bez którego pomocy
integracja w ogóle by sie nie zaczela. Jest ona oparta na prawie miedzynarodowym, stopniowo rozszerzajacym sie na róznych poziomach, lecz jej mo zliwosci przebicia sie wobec wewnetrznych grup
interesów, a takze zyskujacych stale na znaczeniu
aktorów ponadnarodowych, sa ograniczone, i to
zarówno w zakresie polityki wewnetrznej, jak i
zagranicznej. Banalnym faktem jest na przyklad to,
ze zaden rzad niemiecki nie jest w stanie wprowadzic istotnych reform w dziedzinie transportu i
ochrony srodowiska naturalnego, na które nie zgadzaja sie kluby automobilowe, posiadajace milionowe rzesze czlonków. Jezeli amerykanski koncern
bananowy wyraza niezadowolenie z faktu, ze Unia
Europejska chroni swoich producentów bananów,

to prezydent jedynego mocarstwa swiatowego, USA,
ustepuje pod jego naciskiem i czuje sie zmuszony
nalozyc sankcje przeciw Unii Europejskiej, mimo iz
jest to szkodliwe dla jednosci NATO, a tym samym
dla interesów Stanów Zjednoczonych.
Jezeli chcemy optymalnie stosowac zasade podzialu
wladzy, nie wolno nam myslec wylacznie w kategoriach wewnatrzpanstwowych Monteskiusza, ani nawet w kategoriach pierwszej polowy dwudziestego
wieku. Podzial wladzy funkcjonuje wspólczesnie
ponad granicami panstwowymi poprzez mechanizmy
ponadnarodowe, miedzynarodowe i pozanarodowe.
Fakt ten relatywizuje znaczenie braków w zakresie
demokracji wewnatrzpartyjnej, jakie zostaly obecnie
ujawnione w CDU. Nie wolno tylko zapominac, ze
podzial wladzy posiada aspekty pozytywne i negatywne. Wskazana powyzej wladza przemyslu motoryzacyjnego przeszkadza rzadom w podjeciu skutecznych srodków ochrony srodowiska, które w sumie sa pilnie potrzebne dla przetrwania ludzkosci.
Sily przeciwdzialajace wladzy panstwowej moga
zapobiec naduzywaniu wladzy przez rzad, lecz same
takze moga ulec zwyrodnieniu i posunac sie do naduzywania swojej wladzy. I w ten oto sposób znów
znalezlismy sie przy sprawie natury czlowieka wszystkie przejawy ludzkiego dzialania maja swoje
granice oraz swoje zalety i wady.
Scisle biorac, w polityce nigdzie nie wystepuje monopol wladzy, a tym bardziej monopol stabilny. Nawet tak brutalni dyktatorzy jak Stalin odczuwali
strach przed rywalami i bywalo, ze - czesto na okreslony czas - godzili sie na kompromisy. Helmut Kohl
mógl prowadzic CDU w sposób niezaprzeczalnie
patriarchalny, lecz musial w tym celu zebrac bardzo
duzo pieniedzy i tym samym - przynajmniej potencjalnie - uzaleznic sie od innych. Dlatego polityka
wladzy jest nie tylko wykonywaniem wladzy politycznej przez tych, którzy ja piastuja, lecz takze stala
walka poszczególnych osób lub grup z rzeczywistymi
lub potencjalnymi rywalami o zdobycie i zachowanie
wladzy.
Porzadek prawny, swiadomosc prawna i opinia
publiczna
Aby polityka wladzy nie zyskala nadmiernej przewagi - a dotyczy to kazdego spoleczenstwa, nie tylko
niemieckiego - w systemie demokratycznym potrzebny jest ugruntowany i powszechnie uznawany
porzadek prawny. Wyznacza on ramy dla srodków,
które sa dozwolone w walce o wladze. Nawet, jesli
ramy te od czasu do czasu bywaja rozciagane, a czasem nawet lamane przez nazbyt krzepkich polityków,
to porzadek prawny mimo to pozostaje jednym z
niezbywalnych warunków funkcjonowania systemu
demokratycznego, dopóki nie zostanie zachwiany w
swych fundamentach.
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I wreszcie nalezy wymienic jeszcze dwa warunki,
bez których zadne panstwo, oparte na wolnosciowym systemie demokratycznym, nie jest w stanie
trwale istniec. Sa nimi swiadomosc prawna obywateli, oparta na minimum norm moralnych, oraz
opinia publiczna, w której konkuruja niezalezne od
siebie media, nie wystawione na bezposrednia cenzure ze strony panstwa.
Wszystkie te warunki sprawnego systemu demokratycznego pozostaja spelnione w Republice Federalnej Niemiec i w pozostalych panstwach Unii Europejskiej, jakkolwiek w róznym stopniu. Mimo kryzysu w CDU nie moze byc jeszcze mowy o bezposrednim zagrozeniu demokracji. Nie ma jednak
powodu, by oddac sie samozadowoleniu. "Panta
rei" - odkryli juz filozofowie starozytnej Grecji.
„Wszystko plynie” - totez demokracja wymaga
stalego pielegnowania, jezeli ma nadal funkcjonowac.
Jakie sa slabe punkty systemu demokratycznego
i co mu zagraza?
Z tego wzgledu nalezy teraz zadac pytanie: jakie sa
slabe punkty demokracji i gdzie pojawiaja sie niebezpieczenstwa, którym we wszystkich krajach
nalezy sie w pore przeciwstawic? Pierwszym niebezpieczenstwo, które staje sie widoczne w zwiazku z kryzysem w CDU, polega na sklonnosci do
nadmiernych wymagan pod adresem systemu demokratycznego, do oczekiwania od niego zalatwienia spraw, których nie jest on w stanie zalatwic ze
wzgledu na nature ludzka.
Nadmierne wymagania po adresem demokracji
Ktos, kto sledzil w mediach komentarze na temat
afery CDU, zauwazyl dwie fazy. W fazie pierwszej
w powaznych mediach pojawila sie tendencja do
powierzchownego traktowania wydarzen, a nawet
wrecz do ich bagatelizowania. Ze wzgledu na to, ze
glówna postacia afery stal sie byly kanclerz, wielu
komentatorów zapewnilo mu swoisty „rabat kanclerski”, wskazywalo na jego odpowiedzialnosc i
jego rzekome zaslugi dla Niemiec i Europy, tak
jakby mogly one usprawiedliwic jego wykroczenia.
Kiedy jednak pózniej jedna sensacja zaczela gonic
druga, komentarze zmienily swój charakter na zupelnie przeciwny. Zaczelo sie dramatyczne prawienie moralów i nagle byla mowa o problemie przetrwania CDU, a nawet systemu demokratycznego w
calych Niemczech - tak, jakby kiedykolwiek w
historii is tnialo spoleczenstwo, któremu nie mozna
by nic zarzucic pod wzgledem moralnym, spoleczenstwo posiadajace absolutnie nienagannych pod
wzgledem moralnym polityków i absolutnie moralnych obywateli.

Nie. Zadaniem panstwa jest wlasnie umozliwienie
obywatelom wspólzycia wbrew ludzkim slabosciom.
Ktos, kto chce uczynic panstwo ucielesnieniem zasad
etycznych, w nieunikniony sposób wyladuje w nieludzkim despotyzmie. Wiek dwudziesty udowodnil to
niejednokrotnie. System demokratyczny nie likwiduje ludzkich slabosci, lecz stawia im ograniczenia.
Wymaga to poruszania sie na krawedzi pomiedzy
zasadami etycznymi i slabosciami ludzkimi; slabosciami, oznaczajacymi tu przede wszystkim dazenie
do uzyskania wladzy i zadze pieniedzy. Podstawa jest
tu miara mozliwosci. W tym sensie od komentatorów
ze swiata nauki, oraz ze swiata mediów, nalezy domagac sie, obok krytycznego dystansu, takze trzezwego realizmu.
Przykladanie nadmiernej wagi do gospodarki rynkowej
Oprócz niespelnialnych oczekiwan pod adresem
systemu demokratycznego istnieje drugie niebezpieczenstwo - przykladanie nadmiernej wagi do gospodarki rynkowej. Powinno to zmusic do refleksji
szczególnie w tych krajach, które wyzwolily sie spod
systemu komunistycznego i sklaniaja sie do postrzegania systemu demokratycznego i gospodarki rynkowej jako panaceum na rozwiazanie wszystkich problemów. Gospodarka rynkowa w ostatnich dziesiecioleciach w imponujacy sposób dowiodla swojej
ogromnej przewagi nad gospodarka sterowana centralnie, poniewaz okazala sie o wiele bardziej efektywna w zakresie wzrostu produktu krajowego brutto.
Gospodarka rynkowa, razem ze skutkami otwarcia
rynków w procesie globalizacji gospodarki oraz poszerzenia Unii Europejskiej, prowadzi do tego, ze
produkt krajowy brutto bylych krajów komunistycznych rosnie predzej, niz PKB w ramach calej UE, w
zwiazku z czym przecietny poziom zycia w tych
krajach zbliza sie do poziomu zycia w krajach, nalezacych do Unii. Jest to skutek pozytywny, którego
nie nalezy nie doceniac.
Niestety jednak, gorliwi ideolodzy rozpowszechniaja
opinie, ze gospodarka rynkowa jest wartoscia sama w
sobie, a najwyzszym celem polityki gospodarczej
moze byc tylko maksymalizacja wzrostu gospodarczego. Blad ten na dluzsza mete moze drogo kosztowac kraje uprzemyslowione o demokratycznej
konstytucji. Gospodarka rynkowa nie jest bowiem
wartoscia etyczna, lecz praktyczna i to w okreslonych
granicach. Przewaga gospodarki rynkowej polega na
tym, ze uwalnia najwieksza sile napedowa gospodarki, jaka jest ludzki egoizm. Ludzie najbardziej efektywni gospodarczo, a wiec najinteligentniejsi, najpilniejsi, najmocniejsi, lecz takze najbardziej przebiegli,
dzieki tej formie gospodarki osiagaja korzysci kosztem slabych socjalnie. Jest w tym odrobina sprawiedliwosci: zdolny otrzymuje nalezna zaplate. Lecz
natura wyposazyla ludzi w rózne zdolnosci; nie
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wszyscy sa równie zdolni do walki konkurencyjnej.
Darwin wskazal nam, ze natura w dazeniu do zachowania gatunku preferuje sile przed równoscia,
tak wiec gospodarka rynkowa wzmacnia niesprawiedliwosc natury.
Na dodatek od dwóch dziesiecioleci gospodarka
rynkowa w coraz wiekszym tempie zmienia swój
dotychczasowy charakter. Dwa czynniki, które kazdy z osobna - sa pozadane, oddzialywuja tu w
fatalny sposób w kierunku wzrostu bezrobocia
strukturalnego. Pierwszym jest globalizacja, otwarcie granic dla wolnego handlu, drugim - postep
techniczny na obszarze elektroniki i telekomunikacji, oraz automatyzacji produkcji. Podczas gdy
automatyzacja produkcji i komputeryzacja powoduja, ze coraz wiecej pracowników staje sie zbednych,
elektronika wspólnie z globalizacja zmienia charakter gieldy. Shareholder value, znaczenie dla akcjonariatu, stalo sie najwiekszym dobrem na skali
wartosci spolecznych. Zmusza ono zarzady koncernów do traktowania krótkoterminowych zysków
jako najwyzszych priorytetów oraz do dokonywania fuzji z dotychczasowymi konkurentami w celu
racjonalizacji, a wiec redukcji miejsc pracy. Coraz
mniejsza liczba ogromnych koncernów zdobywa
pozycje panujacych na rynku. Nie sposób nie dostrzec tendencji do oligopolizacji, a pewnego dnia
równiez do monopolizacji. W ten sposób gospodarce rynkowej grozi utrata funkcji regulacyjnej. Poza
tym, znaczna czesc wladzy spolecznej moze przejsc
z dotychczas kontrolowanych demokratycznie rzadów panstw na sily, które nie beda poddane zadnemu porzadkowi. Przeciwstawna wladza zwiazków
zawodowych i tak juz zostala zlamana.
Wielu ludzi przechodzi nad rosnacym dlugotrwalym bezrobociem ze wzruszeniem ramion: w wolnym spoleczenstwie kazdy jest odpowiedzialny za
siebie. Lecz takie pojmowanie wolnosci prowadzi
do atomizacji spoleczenstwa i dzieli je na mala,
bogata górna warstwe oraz masy, których znaczna
czesc wegetuje na granicy minimum egzystencji.
Nie jest to jednak tylko problem materialny. Ktos,
kto dlugo nie potrafi znalezc pracy, czuje sie odtracony przez spoleczenstwo, traci wiare we wlasne
sily. Najgorsze sa skutki takiego stanu rzeczy dla
ludzi mlodych, wstepujacych dopiero w samodzielne zycie zawodowe. Wpadaja oni coraz czesciej w
alkoholizm lub narkomanie. W Republice Federalnej Niemiec liczba bezrobotnych od lat wynosi
okolo czterech milionów. Wielu z nich nalezy zaliczyc do trwale bezrobotnych.
Niezaleznie od aspektu moralnego pojawia sie tu
problem polityczny. Jesli spoleczenstwo jest rozwarstwione, zagubieniu ulega podstawa solidarnosci. Ktos, kto traci wszelka nadzieje na poprawe
wlasnej egzystencji, nie czuje sie tez wspólodpo-

wiedzialny za wspólnote. Byc moze jest tylko kwestia czasu, az ludzie odtraceni przez spoleczenstwo
przejda od widocznych juz dzisiaj na kazdym kroku,
jeszcze stosunkowo nieszkodliwych aktów wandalizmu, do rzucania koktajlami Molotowa. A kiedy w
spoleczenstwie szaleje przemoc, ulega zniszczeniu
rdzen demokracji.
Braki swiadomosci prawnej i poczucia wspólnoty
Brak swiadomosci bezprawia, wystepujacy nie tylko
u czolowych polityków - Kohla i Kanthera - lecz
takze znacznie glebiej w zarzadzie CDU, a takze
ujawniajacy sie w komentarzach srodków masowego
przekazu, pobudza do pytania, jak odbierane sa obecnie podstawy etyczne panstwa niemieckiego? Wiek
dwudziesty ze swoim zmasowaniem nieslychanych
zbrodni nie tylko przekreslil osiemnasto- i dziewietnastowieczna wiare w postep, lecz takze radykalnie
zdyskredytowal idealizm, który na poczatku wieku
ugruntowal sie w ruchu robotniczym i mieszczanstwie jako wazna sila polityczna. Stalo sie tak wskutek bezprzykladnego naduzycia go przez Hitlera.
Wspaniala maksyma "dobro wspólne ma pierwszenstwo przed dobrem osobistym" po okresie Hitlera
oznaczala juz tylko zniszczenie wolnosci przez
krwawa dyktature. Jezeli przyjrzymy sie blizej Ustawie Zasadniczej, zauwazymy ogromna dysproporcje
pomiedzy szeroko wyliczonymi prawami obywatelskimi i potraktowanymi po macoszemu obowiazkami. Dysproporcja ta nigdy w czasie pól wieku istnienia Republiki Federalnej Niemiec nie stala sie tematem dyskusji.
W etyce protestanckiej przed niemal stu laty, a wiec
jeszcze przed okresem despotyzmu Hitlera, podkreslono mysl, ze w pojeciu wolnosci nie chodzi tak do
konca o problem "wolnosci - od czego?", a raczej o
problem "wolnosci - do czego?". Naturalnie, nie ma
tu mowy o ograniczeniu wolnosci obywatelskiej, nie
chodzi takze o to, by zazdroscic jednostce przyjemnosci posiadania wolnosci politycznej. Ta stara zasada filozoficzna opiera sie przede wszystkim na prostej prawdzie, ze nie istnieje na swiecie absolutna
wolnosc w znaczeniu calkowitej niezaleznosci, bo
kazdy czlowiek jest w róznorodny sposób powiazany.
Pytanie o "wolnosc - od czego" i "wolnosc - do czego" podkresla, ze wartosc etyczna wolnosci polega na
jej uzywaniu z pozytkiem dla innych lub dla wspólnoty. Wolnosc demokraty oznacza obowiazek etyczny zachowania porzadku prawnego. A wiec zadne
panstwo nie moze sobie pozwolic na rezygnacje ze
swiadomosci prawnej i z poczucia wspólnoty, które
przejawiaja sie poprzez swiadomosc wolnej wspólodpowiedzialnosci. I tu wlasnie zywa w spoleczenstwie swiadomosc wartosci uzyskuje znaczenie polityczne.
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Najwyrazniej zyjemy obecnie - przynajmniej w
swiecie zachodnim - w okresie, w którym swiadomosc wartosci naszego spoleczenstwa jest wypierana na dalszy plan przez oportunistyczne wzgledy
utylitaryzmu. Wynika to chyba ze zbyt malego
zróznicowania edukacji politycznej. I tak, na przyklad, wolnosc od ucisku posiada wysoka wartosc
praktyczna zarówno dla jednostki, jak i dla spoleczenstwa, lecz równoczesnie spoleczenstwo nie
moze na tym poprzestac i zgodzic sie na to, by
popadla w zapomnienie rola etyczna wolnosci.
Demokracja - jak z tego wynika - podobnie jak
gospodarka rynkowa posiada swoja wartosc praktyczna, lecz ani jedna ani druga nie sa wartosciami
samymi w sobie. Nie zawieraja one tresci etycznych i nie tworza solidarnosci, od której zalezy
istnienie spójnosci spoleczenstwa.

Skandale publiczne, takie jak obecny w CDU, wywieraja podobne skutki, jak goraczka podczas przeziebienia. Nie stanowia one jadra problemu, lecz sa
przede wszystkim wskaznikiem. Ich znaczenie
pozytywne dla spoleczenstwa polega na ich funkcji
ostrzegawczej. Wlasciwe problemy, zagrazajace w
chwili obecnej spoleczenstwom w demokracji zachodniej, tkwia glebiej. Dlatego tez mozna sobie
spokojnie darowac podniecone gesty oburzenia
moralnego. To, co wyszlo na jaw w wyniku skandali niemieckich, jest tylko wynikiem slabosci natury
ludzkiej; slabosci, które zawsze beda ujawniac
swoje istnienie. Na szczescie jednak natura ludzka
nie sklada sie z samych slabosci, a wciagniecie
potencjalu etycznego i intelektualnego czlowieka
do rachunku politycznego nie musi wynikac tylko z
oderwanego od zycia romantyzmu. Poza tym,
wszelkie wyniki aktualnych badan sa niczym ni nym, jak tylko zdjeciem migawkowym, obrazem
krótkiej chwili, podczas gdy rozwój spoleczny
znajduje sie w ciaglym ruchu. Ze wzgledu na
ogromna liczbe czynników wplywajacych na polityke, nikt nie jest w stanie przewidziec, jaki bedzie
jego przebieg.

mentarzach nie daja sie spetac przez ten rodzaj oportunistycznej hipokryzji, która zwyklo sie dzisiaj okreslac mianem political correctness. Ostatecznie, wladza ponadnarodowych aktorów sceny gospodarczej
nie zrujnowala spoleczenstwa, przynajmniej do tej
pory, chociaz sily te w coraz wiekszym stopniu sa w
stanie przeszkodzic uregulowaniu waznych problemów, takich jak na przyklad zmniejszenie bezrobocia
poprzez zmiane podzialu coraz szczuplejszych zasobów pracy w warunkach wolnosci od panstwowej
gospodarki przymusowej. W sumie, demokratyczny
ustrój panstwa w Niemczech i krajach partnerskich
Unii Europejskiej jest obecnie nadal jeszcze stabilny.
Jesli jednak skandal w CDU jest objawem choroby
spoleczenstwa, a diagnoza uzmyslowila nam jej charakter, to nalezy rozpoczac leczenie. Obywatele dysponuja tylko jedna bezposrednia mozliwoscia przypomnienia politykom ich obowiazków - podczas
nastepnych wy borów. Rzecz jasna, pojawia sie tu
pytanie o konkretna alternatywe. CDU i CSU musza
przyjac do wiadomosci zarzut naduzycia wladzy w
zwiazku z aferami finansowymi. Socjaldemokratyczny kanclerz, Gerhard Schröder, oswiadczyl na poczatku swojej kadencji, ze chce byc mierzony miara
swoich sukcesów w zwalczaniu masowego bezrobocia. Do tej pory jednak wlasciwie obarczyl wina za
bezrobocie tylko slaba koniunkture, nie dostrzegajac
wazniejszych od niej aspektów strukturalnych i politycznych. Nic dziwnego zatem, ze na rynku pracy do
chwili obecnej nie zarysowaly sie jeszcze zadne warte uwagi zmiany, mimo iz poprawiaja sie perspektywy koniunktury gospodarczej, a równoczesnie rosnie
liczba osób, które zwalniaja miejsca pracy, osiagajac
wiek emerytalny. Partia Zielonych na tym najwazniejszym obszarze nie potrafi wykazac sie zadnymi
wlasnymi ideami, nie mówiac juz o inicjatywach. W
Partii Wolnych Demokratów widoczna jest tendencja
przeksztalcenia sie w partie czysto gospodarcza, w
zwiazku z czym FDP równiez nie ma nic do zaproponowania. Demokratyczne partie w Niemczech nie
sa obecnie w stanie przejsc zwyciesko przez krytyczna ocene. Pozostaje miec nadzieje, ze w mozliwej do
przewidzenia przyszlosci nowe impulsy wyjda od
mlodego pokolenia.

Na szczescie - i tu wróce do przykladu Niemiec nadal wydaje sie byc zagwarantowana niezaleznosc
sadów, która stanowi jedna z podstawowych podpór demokracji. Federalizm zapobiega zbyt wielkiemu skupieniu wladzy w stolicy panstwa. Sily
zbrojne nie wykazuja zadnych tendencji w kierunku
wymkniecia sie spod kontroli cywilnej. Media
niemieckie nie wykazuja wprawdzie takiej miary
dociekliwego dziennikarstwa, jaki mozna podziwiac w Stanach Zjednoczonych, lecz nieprawidlowosci i tak, wczesniej czy pózniej, wychodza na
swiatlo dzienne. Róznorodnosc pogladów jest do
pewnego stopnia zagwarantowana i nadal istnieja
niezalezne duchy, które w swych krytycznych ko-

Za reanimacje poczucia wartosci przede wszystkim
sa odpowiedzialne warstwy wyksztalcone i koscioly.
Takze z tej strony nie dochodzi obecnie zbyt wiele
radosnych wiesci. Krytyczne glosy ze swiata nauki sa
slyszalne stanowczo zbyt rzadko. Niezalezni publicysci równiez niemal nie zabieraja glosu w sprawach,
dotyczacych hierarchii wartosci. O ile obraz dzisiejszej sytuacji jest z cala pewnoscia metny, jakkolwiek
nie mozna go jeszcze nazwac zlym, to jednak w zadnym wypadku nie mozemy sobie pozwolic na poczucie fatalizmu. Kazdy czlowiek jest powolany do dzialania na miare swoich mozliwosci i nikomu nie wolno stracic optymizmu. Tylko wtedy karta moze sie
znowu odwrócic.

Wyniki
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FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH
W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
DOKUMENTY
Ustawa Zasadnicza (GG)
(fragmenty)
Artykul 21
(1) Partie wspóldzialaja w ksztaltowaniu woli politycznej narodu. Zakladanie ich jest wolne. Ich wewnetrzna struktura musi odpowiadac zasadom demokratycznym. Musza one skladac publiczne sprawozdania z pochodzenia i uzycia swoich srodków
oraz swojego majatku.
(2) Partie, które stosownie do swoich celów lub
poprzez zachowanie sie swoich zwolenników zmierzaja do naruszenia albo obalenia wolnosciowego
demokratycznego porzadku ustrojowego, badz do
zagrozenia istnienia Republiki Federalnej Niemiec,
sa sprzeczne z konstytucja. W sprawie sprzecznosci
z konstytucja orzeka Federalny Trybunal Konstytucyjny.
(3) Szczególy reguluja ustawy federalne.
Stan: pazdziernik 1998

Ustawa o partiach (PartG)
(fragmenty)
Rozdzial IV
§ 18
Zasady i zakres finansowania panstwowego
(1) Panstwo zapewnia partiom srodki na czesciowe
finansowanie ich dzialalnosci, wynikajacej z zadan
nalozonych na nie moca ustawy zasadniczej. Kryterium rozdzialu srodków panstwowych stanowia
wyniki wyborcze, osiagane przez dana partie w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, Federalnego i krajowych, suma skladek czlonkowskich
oraz rozmiary pozyskanych darowizn.
(2) Roczna wielkosc calkowita srodków panstwowych, które maksymalnie wolno rozdzielic pomiedzy wszystkie partie, wynosi 245 milionów marek
(bezwzgledna górna granica).
(3) Partie otrzymuja rocznie w ramach czesciowego
finansowania panstwowego:
1. jedna marke za kazdy wazny glos, oddany na
jej liste w przypadajacych ostatnio wyborach
lub
2. jedna marke za kazdy wazny glos, oddany w
okregu wyborczym lub obwodzie glosowania,
jesli lista tej partii nie byla dopuszczona w calym landzie oraz
3. 0,50 marki za kazda marke, która dana partia
uzyskala jako dotacje (skladke czlonkowska

lub zgodna z prawem darowizne); uwzgledniane
sa przy tym tylko dotacje do 6000 marek od osoby fizycznej.
Partie otrzymuja, inaczej niz to przewidziano w pkt. 1
i 2, po 1,30 marki za kazdy uzyskany przez nie wazny glos do pieciu milionów waznych glosów.
(4) Prawo do srodków panstwowych zgodnie z art. 3
pkt. 1 i 3 maja partie, które zdobyly wedlug ostatecznych wyników ostatnich wyborów do Parlamentu
Europejskiego lub Bundestagu co najmniej 0,5 procenta, a do parlamentu landu 1,0 procent oddanych
waznych glosów. Dla otrzymania wyplat wedlug art.
3 pkt. 1 i pkt. 2 partia musi spelnic te kryteria w odpowiednich wyborach. Prawo do srodków panstwowych zgodnie z art.3 pkt. 2 maja partie, które wedlug
ostatecznych wyników wyborów zdobyly w danym
okregu wyborczym lub obwodzie glosowania 10
procent waznych oddanych glosów. Punkty 1 i 2 nie
dotycza partii mniejszosci narodowych.
(5) Wysokosc czesciowego finansowania panstwowego nie moze przekroczyc sumy samodzielnie wygospodarowanych wplywów danej partii (§ 24 art. 2
pkt. 1 do 5 i pkt. 7) (wzgledna górna granica). Suma
finansowania wszystkich partii nie moze przekroczyc
bezwzglednej górnej granicy.
(6) Prezydent federalny powola po wejsciu tej ustawy
w zycie komisje niezaleznych rzeczoznawców. Komisja ta rozpocznie prace od ustalenia koszyka dóbr i
swiadczen dla zadan, typowych dla partii. Na podstawie tego koszyka komisja, poczynajac od roku
1995 w odniesieniu do r. 1991, bedzie ustalac rocznie
inflacje w zakresie wydatków, istotnych dla partii.
Wyniki swoich ustalen komisja bedzie przedkladac
przewodniczacemu Bundestagu. Komisja bedzie
powolywana kazdorazowo na kadencje prezydenta
federalnego.
(7) Przed zmianami w strukturze i wysokosci finansowania panstwowego, przekraczajacymi ustalony
wzrost cen wedlug art. 6, komisja wymieniona w art.
6 przedklada Bundestagowi zalecenia. Dotyczy to
zwlaszcza oceny zagadnienia, czy warunki zmienily
sie zasadniczo i czy w zwiazku z tym wskazane jest
dostosowanie calkowitego zakresu lub zmiana struktury czesciowego finansowania panstwowego.
(8) W wypadku rozwiazania sie partii lub zakazu jej
dzialalnosci, zostanie ona w momencie rozwiazania /
zakazu wylaczona z czesciowego finansowania panstwowego.
§19
Procedura ustalania wymiaru
(1) Wnioski o ustalenie i wyplate srodków panstwowych partie musza skladac pisemnie do 30 wrzesnia
kazdego biezacego roku u przewodniczacego Bunde-
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stagu. Wnioski, które wplyna po tym terminie, nie
beda rozpatrywane.
(2) Przewodniczacy Bundestagu ustala do 1 grudnia
wysokosc srodków panstwowych na rok biezacy
dla kazdej uprawnionej partii.
(3) Podstawa obliczen do ustalenia wysokosci srodków panstwowych beda wazne glosy, uzyskane
przez uprawnione partie w przypadajacych ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego i
Bundestagu oraz w ostatnich wyborach do parlamentów krajowych, a takze darowizny, opublikowane w sprawozdaniach (§ 18 art. 3 pkt. 3) za rok
ubiegly. Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego
ujmuje lacznie glosy, mozliwe do uwzglednienia,
uzyskane przez kazda partie, na prowadzonym
przez siebie koncie glosów.
(4) Jesli sprawozdanie danej partii za rok ubiegly
nie zostanie przedlozone w terminie umozliwiajacym uwzglednienie go do ustalen wedlug art. 2, za
przejsciowa podstawe zostana przyjete dotacje z
ostatnio przedlozonego sprawozdania. Ostateczne
ustalenie nastapi po przedlozeniu sprawozdania za
rok ubiegly. Jezeli nie zostanie ono zlozone do 31
grudnia biezacego roku, ostateczne ustalenie sumy
nastapi bez uwzglednienia darowizn na rzecz partii,
która nie zlozyla sprawozdania. Róznica sum, wynikajaca z przejsciowego i ostatecznego ustalenia,
zostanie uwzgledniona przy nastepnej wyplacie na
konto partii lub, jesli nie bedzie podstawy rozrachunku, zostanie przez partie zwrócona.
(5) Jako podstawe obliczenia wzglednej górnej
granicy (§ 18 art. 5) nalezy przyjac opublikowane
w sprawozdaniach za ubiegly rok uzyskane wplywy
wlasne.
(6) W trakcie ustalania nalezy przede wszystkim
zachowac bezwzgledna górna granice (§18 art. 2), a
nastepnie wzgledna górna granice (§ 18 art. 5) dla
kazdej partii. Jesli suma wyliczonych srodków
panstwowych przekracza bezwzgledna górna granice, partie maja prawo do srodków panstwowych
jedynie w wysokosci, odpowiadajacej ich udzialowi
w tej sumie.
(7) Wplaty na poczet rachunku wedlug § 20 nalezy
uwzglednic w ustalonej sumie.
(8) Wyplata srodków panstwowych za wazne glosy,
uzyskane w wyborach do parlamentów krajowych,
nastepuje na rzecz odpowiednich organizacji krajowych partii w wysokosci 1,00 marki za glos;
wszelkie zmniejszenia wedlug art. 6 nie sa
uwzgledniane. Pozostale srodki panstwowe sa wyplacane na rzecz federalnej centrali partyjnej; w
wypadku partii krajowych - na rzecz central krajowych.
§20
Wyplaty na poczet rachunku
(1) Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego
zapewnia uprawionym partiom na ich wniosek

wyplaty na poczet sumy finansowania, która zostanie
dla nich ustalona w przewidzianym terminie.
Podstawa obliczenia sa srodki, ustalone dla kazdej
partii w roku ubieglym.
Wyplat na poczet rachunku nalezy dokonywac do 15
lutego, 15 maja oraz 15 sierpnia; nie moga one przekraczac po 25 procent ogólnej sumy, ustalonej dla
danej partii na rok ubiegly. Jesli istnieja przeslanki,
ze dana partia zostanie zobowiazana do zwrotu srodków, zapewnienie jej wyplaty moze zostac uzaleznione od zlozenia zabezpieczenia.
(2) Wniosek o wyplate na poczet rachunku nalezy
skladac pisemnie na rece Przewodniczacego Bundestagu Niemieckiego do dnia 15 miesiaca poprzedzajacego. Wnioski wplywajace po tym terminie nie
beda uwzgledniane. Wniosek moze dotyczyc równoczesnie kilku okresów roku.
(3) Wyplaty na poczet rachunku nalezy zwrócic, jesli
przekraczaja one ustalona sume lub jesli partia nie
osiagnie uprawnienia do srodków panstwowych.
(4) Dotyczy to równiez § 19 art. 8.
§ 21
Dysponowanie srodkami federalnymi i procedura
wyplat
(1) Srodki wedlug §§ 18 i 20 sa w wypadku § 19 art.8
pkt. 1 wyplacane na rzecz partii przez landy, w pozostalych przypadkach przez panstwo za posrednictwem przewodniczacego Bundestagu Niemieckiego.
Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego powiadamia landy formie o sumach, przypadajacych na
organizacje krajowe partii. Powiadomienie to posiada
moc wiazaca.
(2) Federalny Urzad Obrachunkowy sprawdza, czy
przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego jako
organ administrujacy srodkami ustalil i wyplacil
srodki panstwowe na rzecz partii zgodnie z przepisami tego rozdzialu.
§ 22
Wewnatrzpartyjne wyrównanie finansowe
Federalne centrale partyjne maja obowiazek wyplaty
odpowiedniego wyrównania finansowego na rzecz
swoich organizacji krajowych.

Rozdzial V
§ 23
Obowiazek publicznej sprawozdawczosci
(1) Zarzad partii ma na koniec roku obowiazek publicznego zdania rachunku poprzez sprawozdanie na
temat pochodzenia i uzycia srodków, które wplynely
na jej rzecz w ciagu roku kalendarzowego (roku rozliczeniowego), oraz na temat majatku partii.
(2) Sprawozdanie musi byc sprawdzone przez rewidenta gospodarczego lub spólke rewidentów gospodarczych zgodnie z przepisami §§ 29 do 31. W wypadku partii, które nie spelniaja warunków § 18 art. 4
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pkt. 1 - akapit pierwszy, sprawozdanie moze byc
sprawdzone przez przysieglego rewidenta ksiegowego. Sprawozdanie musi zostac zlozone na rece
Przewodniczacego Bundestagu Niemieckiego do 30
wrzesnia roku nastepujacego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, i jest rozpowszechniane jako
druk Bundestagu. Przewodniczacy Bundestagu
Niemieckiego moze ze szczególnych powodów
przedluzyc termin o trzy miesiace. Sprawozdanie
partii jest przedkladane do dyskusji na nastepnym
po jego opublikowaniu zjezdzie partii.
(3) Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego
sprawdza, czy sprawozdanie odpowiada przepisom
rozdzialu piatego. Wynik kontroli jest ujety w
sprawozdaniu wedlug art. 5.
(4) Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego nie
moze ustalic wysokosci srodków panstwowych dla
danej partii wedlug §§ 18 i 19, dopóki nie zostanie
zlozone odpowiednie sprawozdanie, zgodnie z
przepisami Rozdzialu Piatego. Miarodajne dla wyplat z § 18 jest kazdorazowo sprawozdanie, które
nalezy przedlozyc za poprzedni rok; dla wyplat z §
20 kazdorazowo sprawozdanie zlozone w ubieglym roku. Partia, która nie zlozyla sprawozdania
do 31 grudnia nastepnego roku, traci prawo do
srodków panstwowych. Ustalenia i wyplaty na
rzecz innych partii pozostaja niezmienione.
(5) Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego
sklada Bundestagowi Niemieckiemu roczne sprawozdania dotyczace rozwoju finansów partii oraz
na temat sprawozdan partii. Sprawozdanie to jest
publikowane jako druk Bundestagu.
§ 23 a
Darowizny uzyskane niezgodnie z prawem
(1) Partia, która uzyskala darowizny niezgodnie z
prawem lub nie opublikowala ich w sprawozdaniu
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy (§ 25 art. 2),
traci prawo do srodków panstwowych w podwójnej
wysokosci sumy uzyskanej niezgodnie z prawem
lub nie opublikowanej zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Darowizny przyjete niezgodnie z prawem nalezy odprowadzic do prezydium Bundestagu Niemieckiego.
(2) Za uzyskane niezgodnie z prawem wedlug § 25
art. 1 pkt. 2 uwaza sie darowizny, które wbrew
przepisowi § 25 art. 3 nie zostaly niezwlocznie
odprowadzone do prezydium Bundestagu Niemieckiego.
(3) Prezydium Bundestagu Niemieckiego przekazuje srodki splywajace w ciagu roku kalendarzowego,
z poczatkiem nastepnego roku kalendarzowego
instytucjom sluzacym celom charytatywnym, koscielnym, religijnym lub naukowym.
(4) Partie powinny posiadac w swoich statutach
regulacje na wypadek, gdyby ich organizacje krajowe lub podporzadkowane im organizacje terytorialne spowodowaly podjecie przeciw nim kroków
wedlug art. 1.

§ 24
Sprawozdanie
(1) Sprawozdanie sklada sie z rachunku wplywów i
wydatków oraz wyliczenia majatku. Powinno byc
sporzadzone zgodnie z zasadami ksiegowosci z
uwzglednieniem celu ustawowego. W sprawozdaniu
partii jako calosci powinny znalezc sie oddzielnie
sprawozdania zarzadu federalnego i organizacji krajowych oraz sprawozdania podporzadkowanych organizacji terytorialnych w ramach organizacji krajowej. Organizacje krajowe oraz podporzadkowane im
organizacje terytorialne zobowiazane sa dolaczyc
kompletne zestawienie wszystkich darowizn i darczynców z nazwiskami i adresami. Organizacje krajowe sa zobowiazane do zbierania czastkowych
sprawozdan swoich organizacji terytorialnych i przechowywania ich razem ze swoja dokumentacja sprawozdawcza.
(2) Rachunek wplywów obejmuje:
1. Skladki czlonkowskie i inne regularne wplywy.
2. Darowizny od osób fizycznych.
3. Darowizny od osób prawnych.
4. Wplywy z majatku.
5. Wplywy z imprez, kolportazu pism i publikacji
oraz innej dzialalnosci, zwiazanej z wplywami.
6. Srodki panstwowe.
7. Inne wplywy.
8. Dotacje od struktur organizacyjnych.
9. Wplywy lacznie (suma poz. 1 do 8).
(3) Rachunek wydatków obejmuje:
1. Koszty osobowe.
2. Koszty dzialalnosci biezacej.
3. Wydatki na ogólna dzialalnosc polityczna.
4. Wydatki na kampanie wyborcze.
5. Odsetki.
6. Inne wydatki.
7. Dotacje dla struktur organizacyjnych.
8. Wydatki lacznie (suma poz. 1 do 7).
(3) Wyliczenie majatku obejmuje:
1. Stan posiadania
I Nieruchomosci
1. Budynki i grunty.
2. Wyposazenie biur.
3. Inwestycje pieniezne.
II Kapital obrotowy
1. Naleznosci wobec wlasnych struktur organizacyjnych.
2. Naleznosci wobec panstwa.
3. Gotówka.
4. Inne aktywa.
III Laczna wartosc majatku.
2. Pozycje dluzne
I Odpisy
1. Zobowiazania emerytalne.
2. Inne rezerwy finansowe.
II Zobowiazania
1. Zobowiazania wobec struktur organizacyjnych.
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2. Zobowiazania wobec instytucji kredytowych.
3. Inne zobowiazania.
III Pozycje dluzne lacznie.
3. Czysty majatek (wartosc pozytywna lub negatywna).
(5) W sprawozdaniu nalezy oddzielnie wykazac
sume darowizn od osób fizycznych, wynoszacych
do 6000 marek, oraz sume darowizn od osób fizycznych, przekraczajacych 6000 marek.
(6) Sprawozdanie nalezy poprzedzic streszczeniem,
zawierajacym:
1. Wplywy calej partii wedlug art. 2 pkt. 1 - 7 i
ich sume,
2. Wydatki calej partii wedlug art. 3 pkt. 1 - 7 i
ich sume,
3. Sume nadwyzki lub deficytu,
4. Stan posiadania calej partii wedlug art. 3 pkt. 1.
I i II. 2 do 4 i ich sume,
5. Pozycje dluzne calej partii wedlug art. 4 pkt.
2.I i II. 2 do 3 i ich sume,
6. Czysty majatek calej partii (wartosc pozytywna
lub negatywna),
7. Laczne wplywy, laczne wydatki, nadwyzki lub
deficyty oraz czysty majatek trzech poziomów
organizacyjnych: federalnego, krajowych i
podporzadkowanych im terytorialnych.
Oprócz danych liczbowych ad. pkt. 1 i 2 nalezy
podac wartosci procentowe sumy wplywów wedlug
pkt. 1 i sumy wydatków wedlug pkt. 2.
(7) W sprawozdaniu nalezy podac liczbe czlonków
na koniec roku.
(8) Partia moze dolaczyc do sprawozdania, zwlaszcza do jego poszczególnych pozycji, krótkie objasnienia.
(9) Dotacje publiczne o przeznaczeniu celowym dla
politycznych organizacji mlodziezowych, nie sa
uwzgledniane w ustalaniu bezwzglednej i wzglednej górnej granicy. Nalezy je wymienic w formie
informacyjnej w sprawozdaniu kazdej partii, lecz
nie sa one uwzgledniane w rachunku wplywów i
wydatków partii.
§ 25
Darowizny
(1) Partie sa uprawnione do przyjmowania darowizn. Wyjatkami sa tu:
1. Darowizny od fundacji politycznych, frakcji i
grup parlamentarnych.
2. Darowizny od zwiazków, stowarzyszen i z mas
majatkowych, które zgodnie ze statutem, dzialalnoscia fundacyjna lub innymi zasadami oraz
zgodnie z rzeczywiscie prowadzona dzialalnoscia sluza wylacznie i bezposrednio celom uzytecznosci publicznej, charytatywnym lub koscielnym (§§ 51 do 68 ustawy podatkowej).
3. Darowizny spoza zakresu obowiazywania
niniejszej ustawy, chyba ze chodzi o:

a)

darowizny pochodzace z majatku obywatela
niemieckiego w znaczeniu Ustawy Zasadniczej,
obywatela Unii Europejskiej lub przedsiebiorstwa, które jest w ponad 50 procentach wlasnoscia obywatela niemieckiego w znaczeniu Ustawy Zasadniczej, które wplywaja bezposrednio na
rzecz danej partii,
b) darowizny na rzecz partii mniejszosci narodowych w ich tradycyjnym miejscu osiedlenia,
otrzymywane z graniczacych z Republika Federalna Niemiec panstw, w których zyja obywatele
posiadajacy ich przynaleznosc narodowa,
c) darowizny od cudzoziemców w wysokosci do
1000 marek.
4. Darowizny od organizacji zawodowych, otrzymane z zastrzezeniem, ze nalezy je przekazac
partii politycznej,
5. Darowizny wynoszace w pojedynczych przypadkach ponad 1000 marek, których darczynców
nie mozna ustalic, lub tez widocznym jest, ze
chodzi o przekazanie darowizny anonimowej
osoby trzeciej,
6. Darowizny, które w widoczny sposób zostaly
przekazane w oczekiwaniu okreslonej korzysci
gospodarczej lub politycznej.
(2) Darowizny na rzecz partii lub jednej albo wielu
organizacji terytorialnych, których wartosc w ciagu
jednego roku kalendarzowego (roku obrachunkowego) przewyzsza sume 20 tysiecy marek, nalezy wymienic w sprawozdaniu z podaniem nazwiska i adresu darczyncy oraz ogólna suma darowizn.
(3) Partie sa zobowiazane do niezwlocznego przekazania do prezydium Bundestagu Niemieckiego darowizn niedopuszczalnych wedlug art. 1 pkt. 2.
§ 26
Pojecie wplywów
(1) Wplywami sa, o ile nie obowiazuje odmienna
interpretacja poszczególnych rodzajów wplywów (§
24 art. 2), wszelkie otrzymane przez partie swiadczenia pieniezne lub swiadczenia posiadajace wartosc
materialna. Jako wplywy traktowane sa równiez
zwolnienia od zwyczajowych zobowiazan oraz przejecie przez innych kosztów finansowania imprez i
przedsiewziec, sluzacych wyraznie reklamie danej
partii.
(2) Wszystkie wplywy w pelnej wysokosci nalezy
wpisac w przewidzianym dla nich miejscu. Nie dotyczy to § 27 art. 2.
(3) W wypadku dóbr, nie skladajacych sie ze srodków pienieznych, nalezy wpisac ceny porównywalnych swiadczen, zwyczajowo obowiazujace w normalnym zyciu gospodarczym.
(4) Praca obywateli na rzecz partii odbywa sie z zasady bezplatnie. Swiadczenia rzeczowe, zakladowe i
uslugowe, stawiane zwyczajowo bezplatnie do dyspozycji partii przez jej czlonków poza ich dzialalnoscia gospodarcza, nie sa uwzgledniane jako wplywy.
Nie dotyczy to zwrotu kosztów.
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(5) Przeplywajace sumy pieniezne i swiadczenia
oraz skladki czlonkowskie i inne wplywy, które z
definicji sa przeznaczone do podzialu z klucza
pomiedzy organizacje terenowe, sa uwzgledniane w
pozycji dotyczacej szczebla, na którym ostatecznie
pozostaja.

Musza to czynic zgodnie z zasadami przepisowej
ksiegowosci z uwzglednieniem celu ustawowego.
Dokumenty rachunkowe nalezy przechowywac przez
szesc lat, ksiegi, bilanse i sprawozdania przez dziesiec lat. Okres przechowywania rozpoczyna sie po
zakonczeniu roku obrachunkowego.

§ 27
Poszczególne rodzaje wplywów
(1) Skladkami czlonkowskimi sa tylko takie regularne swiadczenia pieniezne, które czlonek przekazuje na podstawie przepisów statutowych. Darowiznami sa wplaty, przewyzszajace skladki, zwlaszcza oplaty za przyjecie, specjalne repartycje i
zbiórki oraz posiadajace wartosc pieniezna uzyczenia wszelkiego rodzaju, o ile nie sa one zwyczajowo bezplatnie stawiane do dyspozycji przez czlonków poza ich dzialalnoscia gospodarcza.
(2) W zródlach wplywów wymienionych w §24 art.
2 pkt. 4 i 5 nalezy wpisac czysty dochód. Nie ma to
wplywu na obowiazek wykazywania wplywów
wedlug § 24 art. 2 i 3 oraz art. 5. Inne wplywy
wedlug § 24 art. 2 pkt. 7 nalezy usystematyzowac i
objasnic, o ile obejmuja one w podziale przytoczonym w § 24 art. 1 wiecej niz 5 procent sumy wplywów z pkt. 1 do 6.
(3) W rachunku wplywów swiadczenia pieniezne,
zakladowe lub uslugowe, wniesione zwyczajowo
bezplatnie przez czlonków partii poza ich dzialalnoscia gospodarcza lub wplaty pojedyncze o wartosci nie przekraczajacej 1000 marek, moga byc nieuwzglednione. W sprawie przejmowania kosztów
imprez i przedsiewziec reklamujacych partie obowiazuje odpowiednio pkt. 1.

§ 29
Kontrola sprawozdania obrachunkowego
(1) Kontrola wedlug § 23 art. 2 pkt. 1 i art. 3 obejmuje centrale federalna partii, jej organizacje krajowe
oraz co najmniej cztery podporzadkowane organizacje terytorialne z wyboru kontrolera.
(2) Kontroler moze zadac od zarzadów oraz upowaznionych przez nie osób wszelkich objasnien i dowodów, których wymaga rzetelne wypelnianie jego
obowiazków kontrolnych. Nalezy mu takze umozliwic kontrole dokumentów, uzytych do zestawienia
sprawozdania, ksiag oraz pism, a takze stanu kas i
majatku.
(3) Zarzad kontrolowanej organizacji terytorialnej
jest zobowiazany do zapewnienia kontrolera w formie pisemnej, ze w sprawozdaniu zostaly ujete
wszystkie podlegajace sprawozdaniu wplywy, wydatki i wartosci majatkowe. Dopuszczalne jest odwolywanie sie do zapewnienia zarzadów zwierzchnich
organizacji terytorialnych. Wystarczajace jest zapewnienie czlonka zarzadu, odpowiedzialnego za sprawy
finansowe.

§ 28
Obowiazek prowadzenia ksiegowosci
Partie maja obowiazek prowadzenia ksiegowosci
swoich wplywów i wydatków, objetych obowiazkiem sprawozdawczosci, oraz swojego majatku.

§ 30
Sprawozdanie i uwagi pokontrolne
(1) Wyniki kontroli sa przedkladane w pisemnym
sprawozdaniu pokontrolnym, przekazywanym zarzadowi partii oraz zarzadowi skontrolowanej organizacji terytorialnej.
(2) Jezeli po zakonczeniu kontroli nie stwierdzono
zadnych zastrzezen, kontroler winien potwierdzic ten
fakt przy pomocy pisemnej uwagi. (...)
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WYKLADNIA
Materialy Bundestagu Niemieckiego
Dofinansowanie partii ze srodków panstwa od 1 stycznia 1994
(omówienie)
1. Podstawy
Ze wzgledu na orzeczenie zasadnicze Federalnego
Trybunalu Konstytucyjnego z 9 kwietnia 1992
(BVerfGE 85/264) w sprawie panstwowego finansowania partii, sprawa ta zostala w zasadniczy
sposób na nowo uregulowana przez ustawodawce w
Ustawie o Partiach (PartG) z dniem 1 stycznia 1994
(patrz: nowa wersja Ustawy o Partiach z
31.01.1994, BGBI. I S. 149).
Wedlug § 18 art. 1 PartG panstwo zapewnia od tego
czasu partiom srodki na czesciowe sfinansowanie
wykonywanych przez nie zadan ogólnych, wynikajacych z Ustawy Zasadniczej, a skonkretyzowanych
w Ustawie o Partiach. Miara podzialu srodków
panstwowych pomiedzy partie jest ich zakorzenienie w spoleczenstwie. Kryteriami sa tu z jednej
strony wyniki, osiagane przez partie w ostatnich
wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Bundestagu i do parlamentów krajowych, z drugiej zas
strony wielkosc pozyskiwanych przez nie skladek
czlonkowskich i darowizn ("przysporzen") od osób
fizycznych.
2. Warunki uprawnienia
Prawo do dofinansowania ze strony panstwa na
podstawie § 18 art. 4 PartG maja zasadniczo te
partie, które uzyskaly wedlug ostatecznych wyników glosowania w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego lub Bundestagu co najmniej
0,5 procent, wzglednie do parlamentu krajowego
1,0 procent waznych glosów, oddanych na ich listy.
Jesli lista nie zostanie dopuszczona w landzie, prawo do finansowania panstwowego na podstawie §
18 art. 4 PartG zostaje nabyte przez partie pod warunkiem osiagniecia przez nia w okregu wyborczym lub obwodzie glosowania 10 procent oddanych waznych pierwszych glosów.
Dalszymi warunkami uprawnienia sa przedlozenie
przypadajacego na dany rok sprawozdania (§ 23 art.
4 PartG) i zlozenie pisemnego wniosku o ustalenie i
wyplate srodków panstwowych (§19 art. 1 PartG).
3. Zakres uprawnienia
Podstawa wyplaty rocznej dla kazdej uprawionej
partii zgodnie z § 18 art. 3 PartG jest suma wyliczona za uzyskane glosy w w/w wyborach po 1.30
marki do pieciu milionów glosów oraz po 1,0 marki
za glosy powyzej 5 milionów (degresja).

Nastepnie na podstawie § 18 art. 3 PartG dla kazdej
partii dolicza sie 0,50 marki za kazda marke uzyskanych darowizn od osób fizycznych do sumy 6000
marek na osobe rocznie.
4. Górne granice
Laczna suma panstwowego finansowania wszystkich
partii na podst. § 18 art. 2 PartG nie moze przekraczac "bezwzglednej górnej granicy". W latach 1994
do 1997 wynosila ona na podstawie postulatu Federalnego Trybunalu Konstytucyjnego 230 milionów
marek. W wyniku Ustawy Siódmej o zmianie Ustawy
o Partiach z 17 lutego 1999 (BGB1. I s. 146) zostala
ona w oparciu o dotyczace wzrostu cen ustalenia
powolanej przez Prezydenta Federalnego Niezaleznej
Komisji d/s Finansowania Partii (UKDF, § 18 art. 6
PartG), podwyzszona ze skutkiem wstecznym do 1
stycznia 1998 o 15 milionów na 245 milionów marek
rocznie.
Przedstawione w punkcie 3 wyliczenia wykazuja
regularnie sume, przekraczajaca bezwzgledna górna
granice, w zwiazku z czym nastepuje proporcjonalne
zmniejszenie kwot dla wszystkich uprawnionych
partii (§19 art. 6 pkt. 2 PartG). Wskutek tego partie w
rzeczywistosci nie otrzymuja wymienionych w § 18
art. 3 PartG sum za glosy i darowizny, lecz sumy
zmniejszone o kwote ciec (§ 18 art. 6 PartG).
Ze wzgledu na wynikajacy z Ustawy Zasadniczej
zakaz finansowania partii w przewazajacej mierze ze
srodków panstwowych, zgodnie z § 18 art. 3 PartG
dofinansowanie panstwowe poszczególnych partii nie
moze przekraczac rocznej sumy samodzielnie wygospodarowanych przez nie wplywów ("wzgledna granica górna"). Jesli wplywy wlasne sa nizsze, dofinansowanie panstwowe danej partii ogranicza sie do ich
wysokosci.
5. Ustalenie i wyplata
Zgodnie z § 19 art. 2 PartG przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego w ramach zadan, nadanych mu
moca PartG jako urzedowi zarzadzajacemu srodkami,
ma obowiazek ustalania do 1 grudnia wysokosci
srodków panstwowych, przyslugujacych kazdej partii
na rok biezacy.
Wyliczone srodki sa wyplacane centralom i organizacjom krajowym partii. Organizacje krajowe otrzymuja od centrali partyjnej czesc srodków, przypadajacych na cala partie, odpowiadajaca ilosci glosów,
oddanych na te partie w ostatnich wyborach do parlamentu krajowego po 1,0 marki za glos. Otrzymuja
wiec po jednej marce za kazdy glos, i to - z jednej
strony niezaleznie od ograniczenia w zwiazku z bezwzgledna górna granica, oraz z drugiej strony - niezaleznie od podstawy wyliczenia po 1,30 marki za
pierwsze 5 milionów glosów. Obie te zasady dotycza
bowiem tylko szczebla federalnego (p. nastepny
akapit). Przewodniczacy Bundestagu Niemieckiego
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podaje w zobowiazujacej formie przewodniczacym
parlamentów krajowych, odpowiedzialnym za zapewnienie srodków panstwowych na plaszczyznie
krajowej, wysokosc srodków, które maja otrzymac
organizacje krajowe partii (§ 21 art. 1 pkt. 2 PartG).
Pozostale srodki panstwowe wyplacane sa przez
wladze federalne organom federalnym partii (w
wypadku partii krajowych wladzom krajowym
partii) (§ 21 art. 1 PartG).
Partiom nalezy zgodnie z § 20 PartG zagwarantowac na pisemny wniosek wyplaty na konto rachunku po 25 procent ubieglorocznej sumy dofinansowania na dni 15 lutego, 15 maja i 15 sierpnia. Wyplaty te sa nastepnie odliczane od sumy ustalonej na
dzien 1 grudnia (§ 20 art. 1 PartG).
6. Obowiazek sprawozdawczy partii
Zgodnie z § 21 art. 1 pkt. 4 Ustawy Zasadniczej
oraz §§ 23 i nast. PartG partie musza skladac sprawozdania o pochodzeniu i przeznaczeniu swoich
srodków oraz o swoim majatku. W celu mozliwie
jak najbardziej jasnego dla wszystkich sformulowania sprawozdan, § 24 art. 2 - 4 ustala strukture i
czesci skladowe sprawozdan. Sprawozdanie po
skontrolowaniu przez niezaleznego rewidenta gospodarczego jest skladane z jego poswiadczeniem
kontrolnym na rece przewodniczacego Bundestagu
Niemieckiego, który publikuje je jako druk Bundestagu (§ 23 art. 2 PartG).
7. Traktowanie darowizn w swietle prawa
podatkowego (posrednie finansowanie partii)
Obok bezposredniego wspierania partii przez panstwo istnieje takze wspieranie posrednie, przez
zwolnienie partii m.in. z podatku od spadków i
darowizn (§ 13 art. 1 pkt. 18 ustawy o opodatkowaniu spadków ErbStG) oraz przez mozliwosc odpisania przez osoby fizyczne darowizn na rzecz partii
od podatków wzgl. od podstawy do opodatkowania.
Dotyczy to jednak tylko darowizn do 6000 marek
rocznie (12000 przy wspólnym opodatkowaniu
malzonków) (§ 10 b art. 2 § 34g pkt. 2 EStG). Darowizny powyzej 6000 marek sa oczywiscie dopuszczalne, lecz nie mozna ich odpisac od podatku.
Darowizny osób prawnych równiez sa dopuszczalne, lecz nie mozna ich odpisac, nawet jesli nie
przekraczaja 6000 marek.

Zasady finansowania partii przez panstwo
Przy zapewnieniu srodków panstwowych partiom
zarówno panstwo, jak i partie, sa zobowiazane do
przestrzegania okreslonych zasad: zasady niezaleznosci partii od panstwa, równosci szans oraz zasady

przejrzystosci poprzez publiczne sprawozdania rachunkowe partii.
Zasada niezaleznosci od panstwa oznacza, ze partie
nie sa instytucjami panstwa, lecz swobodnie utworzonymi grupami, zakorzenionymi w zyciu spoleczno-politycznym. W przeciwienstwie na przyklad do
frakcji parlamentarnych, finansowanych w pelni z
budzetu federalnego, nie sa one czescia tzw. panstwowosci konstytucyjnej.
Partie posiadaja w porównaniu z innymi ugrupowaniami spoleczno-politycznymi wyeksponowana pozycje, wynikajaca z Art. 21 Ustawy Zasadniczej.
Konstytucja nie zabrania panstwu zapewniac im
srodków na dzialalnosc, która nalezy do nich z mocy
konstytucji. (BVerfGE 85, 264 i nast.) Z niezaleznosci od panstwa wynika z jednej strony nakaz pod
adresem partii, by staraly sie one przede wszystkim
ugruntowac swoja pozycje w spoleczenstwie i by
finansowaly sie same dzieki akceptacji i wsparciu
obywateli. "Partie musza pozostac zdane na akceptacje i wsparcie obywateli nie tylko pod wzgledem
politycznym, lecz takze organizacyjnym i finansowym. Nie mozna przy pomocy srodków publicznych
uwolnic poszczególnych partii od ryzyka porazki w
ich staraniach o wystarczajace wsparcie ze strony
wyborców." (BVerfGe 85, 264 i nast.) Dla panstwa
wynika stad z drugiej strony zakaz wyposazania
partii w wiekszosci w srodki panstwowe. Samofinansowanie partii ma pierwszenstwo przed finansowaniem panstwowym.
Zasada równosci szans oznacza nakaz formalnego
równego traktowania partii przez panstwo. Panstwu
nie wolno jednostronnie zmieniac istniejacych stosunków konkurencyjnych pomiedzy partiami. Kryteria, stanowiace podstawe finansowania partii musza
zatem obowiazywac "scisle i formalnie" w stosunku
do wszystkich partii (BVerfGE 85, 264 i nast.) Miara
zróznicowania jest jedynie stopien ugruntowania
pozycji partii w spoleczenstwie. Jesli idzie tu o dochody ze skladek i darowizn, moga byc uwzgledniane
tylko darowizny takiego rzedu wielkosci, które odnotowuja wszystkie partie niezaleznie od swoich celów
politycznych, i jakie sa mozliwe do wplacenia przez
osoby srednio zarabiajace. Regulacja, faworyzujaca
partie posiadajace silnych finansowo zwolenników,
bylaby niezgodna z konstytucja. Zasada równosci
szans mówi takze, ze zasadniczo dostep do finansowania panstwowego powinien byc otwarty dla kazdej
partii, odnotowujacej pewne minimum uzyskanych
glosów w wyborach. Podczas gdy partia musi uzyskac minimum 5 % waznych oddanych drugich glosów (klauzula 5 %), aby wejsc w sklad parlamentu,
do prawa uzyskania finansowania panstwowego
wystarczy 0,5 % glosów na szczeblu federalnym i 1,0
% glosów na szczeblu landu.
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Zasada przejrzystosci mówi, ze partie ze wzgledu
na swoja wielka odpowiedzialnosc za spoleczenstwo demokratyczne musza corocznie publikowac
sprawozdania ze swoich finansów (Art. 21 rozdz.1
pkt. 4 Ustawy Zasadniczej). Zgodnie z § 23 Ustawy
o Partiach zarzad partii musi na koniec roku zdac
publiczne sprawozdanie o pochodzeniu i wydatkowaniu
srodków
oraz
o
majatku
partii.

W sprawozdaniu nalezy wymienic darowizny powyzej 20000 DM z nazwiskiem i adresem darczyncy
oraz pelna suma darowizny. Sprawozdania musza
byc sprawdzone przez niezaleznego rzeczoznawce
gospodarczego i zlozone na rece przewodniczacego
Bundestagu Niemieckiego, który publikuje je jako
druk Bundestagu, dostepny dla wszystkich.
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PRZYKLADY

nym zestawieniem (zal.: stan z dn. 2 marca 1999). W
tym zakresie obowiazuje, co nastepuje:

Materialy Bundestagu Niemieckiego
Ostateczne dofinansowanie panstwowe
w 1998 roku organizacji federalnych i
krajowych partii (lacznie)
(Stan: 02.03.1999 - wyciag dotyczacy partii federalnych)
Partia
SPD
CDU/CSU
B90/Partia Zielonych
PDS
FDP
REP
DVU

Suma
96.756.242,72
91.370.773,66
18.204.439,16
13.363.284,28
13.181.777,18
5.441.988,24
1.641.879,57

Ostateczne ustalenie dofinansowania
partii na rok 1998
1. Partie uprawnione wg § 18 art. 4 PartG
Na podstawie uzyskanych glosów na rok 1998
prawo do srodków panstwowych ma 19 nastepujacych partii (kolejnosc odpowiada uzyskanej sumie
glosów).
Partie federalne:
SPD
CDU
GRÜNE
CSU
F.D.P.
PDS
Inne:
REP
DVU
ÖDP
Pro DM
BFB
GRAUE
APD
SSW
AFB
STATT Partei
WSH
FORUM
NPD.
2. Nowe wyliczenie ostatecznego czesciowego
finansowania panstwowego 1998
(patrz tabela zamieszczona na stronie 27)
Srodki panstwowe, przypadajace na partie na 1998
r. zostaly ostatecznie wyliczone zgodnie z zalaczo-

2.1 Druga rubryka zestawienia zawiera liczby, przedstawiajace "konto glosów" na wyznaczony dzien 31
pazdziernika 1998 zgodnie z § 19 art. 3 PartG. Rubryka ta zawiera sume waznych glosów, oddanych na
listy danej partii podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, Bundestagu i wyborów do
parlamentów krajowych, które zgodnie z prawem
nalezy uwzglednic. Aktualne urzedowe wyniki koncowe zastepuja wczesniejsze rezultaty. Zmiany na
koncie glosów sa uwzgledniane do dnia 31 pazdziernika w celu ustalenia dofinansowania na rok biezacy.
2.2 Trzecia rubryka zestawienia zawiera "przysporzenia", które nalezy uwzglednic w obliczeniu dofinansowania panstwowego. Zgodnie z § 24 art. 5
PartG partie sa zobowiazane do oddzielnego wpisania
ich w sprawozdaniu za rok ubiegly, w tym wypadku
za 1997 (por. druk Bundestagu BT-Drs 14/246 dot.
partii federalnych oraz BT-Drs 14/703 dla innych
partii). Chodzi tu o sume skladek czlonkowskich i
darowizny od osób fizycznych do 6000 marek na
osobe rocznie. Jesli darowizna od osoby fizycznej
jest wyzsza, do sumy darowizn wedlug § 24 art. 5
PartG uwzglednia sie tylko kwote 6000 marek. Reszta pozostaje nieuwzgledniona. Uwzglednia sie ja
jednak przy obliczeniu "wzglednej granicy górnej"
(por. ponizej pkt. 2.8 oraz rubryke 8 zestawienia).
W wypadku partii Pro D nie mozna bylo ustalic kwoty, poniewaz partia ta powstala dopiero w 1998 r.,
wiec nie istniala podstawa wedlug § 24 art. 5, gdyz
nie istnialo sprawozdanie za 1997. Poniewaz jednak
wedlug § 18 art. 4 PartG warunkiem uprawnienia do
dofinansowania panstwowego sa wyniki w wyborach
w roku dofinansowania, w tym wypadku istnieje
zasadniczo prawo do kwoty, wynikajacej z "udzialu
glosujacych" (rubryka 4 zestawienia, por. tez ponizej
2.3).
Porównanie z zawartymi w rubryce 8 zestawienia
kwotami wplywów, wygospodarowanych samodzielnie przez partie wskazuje, ze udzial darowizn, posiadajacych wplyw na dofinansowanie panstwowe (rubryka 3 zestawienia) stanowi olbrzymia wiekszosc
wplywów wlasnych. Suma uwzglednionych darowizn
w wysokosci ok. 394 mln marek stanowi ok. 82 %
pelnej sumy wplywów wlasnych partii, wynoszacej
ok. 481 mln marek.
2.3 Czwarta rubryka zestawienia ("Udzial glosujacych") oddaje przelozenie konta glosów na wycene
finansowa skali ugruntowania danej partii w spoleczenstwie, liczac po 1,30 marki za glosy do 5 milionów i po 1,0 marki za glosy powyzej 5 milionów
glosów. Wynika z tego, ze partie, posiadajace na
koncie glosów powyzej 5 milionów glosów uzyskaly
sume w wysokosci swojego konta glosów w markach
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plus (5 mln razy 0,30 marki) 1,5 mln marek. W
wypadku pozostalych partii suma konta glosów
zostala pomnozona przez 1,30 marki.
2.4 Piata rubryka zestawienia ("Udzial od darowizn") zawiera finansowa wycene wykazanych w
rubryce 3 darowizn, liczona po 0,50 marki za marke
pozyskana samodzielnie. Oznacza to, ze sumy wykazane w tej rubryce stanowia polowe sum, wykazanych w rubryce 3 zestawienia.
Udzial od darowizn dla partii Pro DM wynosi 0,00
marki, poniewaz nie istniala podstawa darowizn z
ubieglego roku (por. powyzej 2.2)
2.5 Szósta rubryka zestawienia ("Suma") wykazuje
sume obu poprzednich rubryk "udzial glosujacych"
i "Udzial od darowizn". Oddaje ona kwote, która
przyslugiwalaby partiom pod wzgledem rachunkowym, gdyby nie bylo ograniczenia wynikajacego z
"absolutnej górnej granicy". Ogólna suma 330 mln
marek wskazuje, ze absolutna górna granicy zostalaby przekroczona o ok. 85 mln marek, czyli o ok.
35 %.
2.6 Ze wzgledu na to, ze cale dofinansowanie nie
moze przekroczyc absolutnej górnej granicy w
wysokosci 245 mln marek, nalezy proporcjonalnie
pomniejszyc kwoty, przypadajace na poszczególne
partie z rubryki 6 zestawienia ("Suma") zgodnie z
zasadami unormowanymi w § 18 art. 5 PartG w ten
sposób, by ogólna suma wynosila 245 mln marek.
Wyliczenie to zostalo podjete w rubryce 7 zestawienia ("absolutna górna granica"). Wskutek ograniczenia na 1998 r. partie otrzymaja w rzeczywistosci tylko 0,97 zamiast 1,30 marki i 0,74 zamiast 1,0
marki oraz 0,37 zamiast 0,50 za marke darowizn.
Ze wzgledu na wynikajacy z konstytucji zakaz
finansowania partii "w przewazajacej mierze" ze
srodków panstwowych, dofinansowanie to nie moze byc wyzsze od wplywów wlasnych partii. Z tego
wzgledu zgodnie z § 18 art. 5 PartG nalezy dokonac
wyrównania kwot wyliczonych w rubryce 7 zestawienia z wplywami wlasnymi, przedstawionymi w
rubryce 8 zestawienia ("wzgledna górna granica").
Okazuje sie, ze w wypadku partii APD wplywy

wlasne na rok 1998 wynoszace 42.023,95 marki sa
nizsze od wyliczonego przy uwzglednieniu absolutnej górnej granicy dofinansowania panstwowego
w wysokosci 236.023,32 marki. W tym wypadku
dofinansowanie panstwowe musi zostac ograniczone do kwoty wzglednej górnej granicy (42.023,95
marki). W pozostalych przypadkach kwota dofinansowania panstwowego jest nizsza od samodzielnie
uzyskanych wplywów wlasnych i nie trzeba
zmniejszac sumy, wyliczonej przy uwzglednieniu

absolutnej górnej granicy. Wynikajace stad kwoty
zostaly ujete w rubryce 9 zestawienia ("Suma koncowa").
2.7 Zgodnie z § 19 art. 8 PartG z przypadajacej na
dana partie ogólnej sumy dofinansowania panstwowego wyplacane sa przez landy na rzecz organizacji
krajowych tej partii srodki panstwowe za wazne
glosy, oddane na te partie w wyborach do parlamentów krajowych, w wysokosci 1,0 marki za kazdy
glos. Kwoty te znajduja sie w przedostatniej rubryce
zestawienia ("udzial landów").
2.8 Pozostale srodki panstwowe wyplaca centralom
federalnym partii (w wypadku partii krajowych centralom krajowym) budzet federalny (§ 21 art. 1
PartG).
W wypadku, jesli jakas partia uzyska darowizny
niezgodnie z prawem lub nie opublikuje sprawozdania obrachunkowego zgodnie z § 25 art. 2 PartG,
traci ona prawo do srodków panstwowych w podwójnej wysokosci tej sumy. W oparciu o § 23 a art.
1 pkt.1, 2 PartG, partia DVU utracila z sumy ustalonej na 1 grudnia 1998 kwote ok. 550.000 marek.
Partia zaskarzyla te decyzje do sadu w Kolonii (23 K
6028/98).
Stosunek pomiedzy suma wykazanych na 1997 samodzielnie pozyskanych wplywów wlasnych partii w
wysokosci ok. 481 mln marek (suma wplywów z
rubryki 8 zestawienia "wzgledna górna granica") oraz
suma czesciowego finansowania panstwowego w
wysokosci niemal 245 mln marek (suma z rubryki 9
"suma koncowa") ukazuje, ze samofinansowanie
partii znacznie przewyzsza dofinansowanie panstwowe, a mianowicie o ok. 135 mln marek.
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Materialy promocyjne SPD
(zródlo: Internet)

PARTIA SPD
Wplywy
Wydatki
Darowizny
Jako wielka partia ludowa SPD pokrywa wiekszosc
swoich wydatków ze skladek czlonków oraz darowizn wielu obywatelek i obywateli, którzy chca nas
wesprzec w prowadzonej dzialalnosci politycznej.
Po wyborach do Bundestagu równiez potrzebujemy
tego wsparcia, aby móc ksztaltowac zmiany polityczne w Niemczech. Proszac Panstwa o wsparcie,
jestesmy Panstwu winni kilka informacji.
Odpowiedzialnosc
SPD prowadzi swoja skuteczna prace polityczna,
posiadajac solidne fundamenty finansowe. Organizacje partii - od terytorialnych az do wladz federalnych - obchodza sie ze skladkami i darowiznami
swoich czlonków w sposób odpowiedzialny. Nasi
czlonkowie oczekuja tego i moga byc pewni, ze sie
nie zawioda. Swiadcza o tym takze opublikowane
sprawozdania roczne.
Przejrzystosc
Przytaczamy Panstwu przeglad najwazniejszych
liczb za rok 1996, umozliwiajac tym samym pierwszy rzut oka na finanse SPD. Sprawozdanie za rok
1997 ukaze sie niebawem i zostanie przekazane do
Panstwa dyspozycji. Dokladne informacje na temat
finansów wszystkich partii, w tym równiez SPD,

Wplywy calkowite (1996)
w tym:
- skladki czlonkowskie
- srodki panstwowe
- darowizny
- wplywy z majatku
- inne

Wydatki SPD
SPD musi uporac sie z finansowaniem licznych
wydatków. Obok biezacej pracy administracyjnej
spelnia szeroko pojete uslugi, m.in. w stosunku do
wlasnych czlonków, opinii publicznej i prasy. Wymagania, którym musi sprostac na wszystkich
szczeblach - od ok. 12.000 organizacji lokalnych az
do zarzadu federalnego - powoduja koniecznosc

zawieraja sprawozdania, publikowane corocznie
przez przewodniczacego Bundestagu. Najwazniejsze
liczby dotyczace roku budzetowego 1996 lacznie z
danymi na temat wplywów i wydatków SPD zostaly
ujete ponizej.
Wplywy SPD
W 1996 skladki wyniosly znacznie wiecej niz polowe
wplywów (54,1 %). Pieniadze te przypadly w udziale
wszystkim organizacjom: zarzad federalny otrzymal
tylko 15 %, zas podzial w organizacjach okregowych,
wzgl. krajowych, byl zróznicowany w zaleznosci od
sytuacji miejscowej. Z reguly ok. 60 % pozostalo w
jednym z 25 okregów lub organizacji krajowych, 25
% otrzymalo 380 podokregów i 12.000 organizacji
lokalnych.
Darowizny sa kolejnym waznym zródlem finansowania (9,9 %) dla wszystkich szczebli SPD. Pozostaja
one tam, gdzie zostaly pozyskane: darowizny otrzymane przez organizacje lokalna lub podokreg nie sa
odprowadzane i moga byc spozytkowane na dzialalnosc polityczna na miejscu.
Finansowanie partii przez panstwo nigdy nie bylo
sprawa bezsporna. Na podstawie orzeczenia Federalnego Trybunalu Konstytucyjnego partie posiadaja
wprawdzie od 1994 roku (przedtem zreszta równiez
posiadaly) prawo do czesciowego finansowania swej
dzialalnosci, lecz jest ona uzalezniona od ich ugruntowania w spoleczenstwie. Z tego wzgledu obok
odsetek glosów, które udalo im sie zdobyc w wyniku
wyborów, dofinansowanie ze strony panstwa zostalo
uzaleznione równiez od wplywów, osiaganych przez
nie ze skladek i darowizn. Srodki panstwowe wynosza w naszym wypadku mniej niz jedna trzecia
wplywów.

283.041.848,- DEM

100,00 %

153.045.653,- DEM
90.447.352,- DEM
27.924.905,- DEM
6.637.839,- DEM
4.986.099,- DEM

54,07 %
31,96 %
9,86 %
2,35 %
1,76 %

znacznego zaangazowania organizacyjnego i personalnego.
Organizowane sa kampanie wyborcze i zjazdy partii,
czlonkowie sa regularnie informowani o pracy swojej
partii, trzeba drukowac plakaty i broszury itd. Trzeba
takze finansowac dzialalnosc domów partyjnych i
biur, placic wynagrodzenia pracownikom podokregów, okregów i zarzadu partii.
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Bilans za rok 1996 byl dla calej partii - podobnie
jak za rok poprzedni - pozytywny. Zarzad partii
równiez zbilansowal budzet z nadwyzka. Nadwyzka ta pozwolila nam stworzyc rezerwy na kampanie
wyborcza 1998. Porównanie ostatnich lat uswiadamia, jak wielkie jest stojace przed nami wyzwanie

Wydatki calkowite (1996)
w tym:
- wydatki osobowe
- ogólna dzialalnosc polityczna
- biezace wydatki zakladowe
- kampanie wyborcze
- inne

Widzicie wiec Panstwo, ze skuteczna dzialalnosc
polityczna wymaga wsparcia finansowego. Zainwestujcie Panstwo w polityke innowacji i sprawiedliwosci spolecznej, wesprzyjcie nasza dzialalnosc
darowizna.
Skladki i darowizny na rzecz SPD, wynoszace do
3.000 marek moga byc - zgodnie z § 34g EStG - w
polowie odliczane od podatku dochodowego od
osób fizycznych. Wyzsze sumy, do wartosci kolejnych 3.000 marek mozna - zgodnie z § 10b art. 2
EStG - wykazac w rozliczeniu podatkowym jako
wydatki specjalne. Sumy te ulegaja podwojeniu
przy wspólnym opodatkowaniu malzonków.
Darowizny powyzej 20.000 marek jestesmy zobowiazani opublikowac w sprawozdaniu partii z nazwiskiem i adresem ofiarodawcy.

finansowe, zwlaszcza w latach wyborów do Bundestagu: w porównaniu z rokiem 1995, w którym wydano na kampanie wyborcze ok. 44 miliony marek i
1996, kiedy koszty wyniosly 52 miliony marek, w
roku 1994 wydatki na wybory federalne i krajowe,
wyniosly ponad 181 milionów marek.

271.999.354,- DEM

100,00 %

95.667.492,- DEM
58.525.391,- DEM
56.158.645,- DEM
52.291.996,- DEM
9.355.830,- DEM

35,17 %
21,52 %
20,65 %
19,22 %
3,44 %

Tak, chce wesprzec wasza polityke innowacji i sprawiedliwosci spolecznej. Prosze o przyslanie dalszych
informacji:
Imie:
Nazwisko:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowosc:
E-mail:

