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There are two things that are important in politics. 
The first is money and I cant remember what the second one is. 

Mark Hanna

Choć mało który z ubiegających się o urzędy publiczne w Stanach Zjednoczonych 
kandydatów czyni to licząc na szybkie wzbogacenie się, pieniądze są tym czynni
kiem, bez którego niepodobna prowadzić współcześnie skutecznej kampanii wybor
czej. Nawet jeśli mowa o stanowisku na urząd lokalny, to jednak potrzebne są środki, 
współmierne do danego przedsięwzięcia i rangi urzędu, do którego kandydat pre
tenduje. Należy wszak zaprojektować i wydrukować wyborcze ulotki, wynająć biuro 
na pomieszczenie sztabu kandydata, być może konieczne będzie nakręcenie kilku 
reklam i wykupienie czasu antenowego w mediach, a pracującym na rzecz kandydata 
wolontariuszom należy zapewnić odpowiednią strawę. Gdy dochodzi do rywalizacji 
na poziomie prezydenckim, mówimy o kampaniach na masową skalę. Stąd też prze
znaczane na nie kwoty przyprawiają o zawrót głowy, idąc w setki milionów, a nawet 
przekraczając miliard dolarów, jak miało to miejsce w cyklu wyborczym 2012, kiedy 
Mitt Romney wydał w sumie 1, 2 miliarda dolarów, a ubiegający się o reelekcję Barack 
Obama ok. 200 milionów mniej* 1. 

This article was supported by funding from the Jagiellonian University within the SET pro
ject. The project is co-financed by the European Union. 

1 K. P. Vogel, The Billion-Dollar Bust?, Politico. com, [on-line: ] http: //www. politico. com/ 
news/stories/1112/83534. html - 15 VIII 2013. 

Czy kwota o połowę mniejsza lub dwukrotnie wyższa wpłynęłaby na zmianę 
wyniku tych wyborów - trudno powiedzieć. Z całą pewnością jednak posiadanie 
większej niż kontrkandydat sumy na wydatki wyborcze pozwala na zatrudnienie spe
cjalistów biegłych w sztuce prowadzenia kampanii wyborczej. Jak podkreśla dzien
nikarz, a także były prezydencki doradca, Sidney Blumenthal, konsultanci polityczni 
wydają się być najważniejszym ogniwem wysiłku wyborczego - „posiadają kontakty,  
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mają wiedzę na temat szczegółów prowadzenia historycznych kampanii wyborczych, 
a także posiadają umiejętności, których zastosowanie pozwoli przyciągnąć uwagę 
wyborców”2. Z tego też powodu organizacja kampanijna, o ile mowa o wyborach 
na wysokim politycznym szczeblu, składa się zazwyczaj z menedżerów, prawników, 
księgowych, osób zarządzających pracą wolontariuszy, ekspertów od mediów, no
wych mediów i nowych technologii, fundraiserów, osób piszących przemówienia 
czy specjalistów od zarządzania czasem. A ponieważ specjaliści pracują za pieniądze, 
można by - parafrazując zdanie rozpoczynające interesującą pracę, choć poświęconą 
zgoła innemu obszarowi wiedzy - powiedzieć, że „kampanie wyborcze potrzebują 
pieniędzy. Współczesne kampanie wyborcze potrzebują dużo pieniędzy”3. 

2 S. Blumenthal, The Permanent Campaign. Inside the World of Elite Political Operatives, 
Boston 1980, s. 1.

3 W oryginale „Governments need money. Modern governments need lots of money". S. Stein - 
mo, Taxation and Democracy. Swedish, British and American Approaches to Financing the Modern 
State, New Haven 1993, s. 1.

4 Por. M.]. Burton, D.M. Shea, The Campaign Craft. The Strategies, Tactics, and Art of Politi
cal Campaign Management, Santa Barbara 2001, s. 145; R. Biersack, P. S. Herrnson, C. Wilcox, 
Seeds for Success. Early Money in Congressional Elections, „Legislative Studies Quarterly” Vol. 18, 
1993, No. 4, s. 535-551.

5 Cyt. za: M. Cohen [et al.], The Party Decides. Presidential Nominations Before and After 
Reform, Chicago 2008, s. 210.

Toteż istotne jest by już na etapie przygotowań do wyborczego startu pamiętać, 
że absolutnie kluczowe jest jak najszybsze zebranie pokaźnych zasobów. Jak wskazują 
liczni eksperci, tak zwane wczesne pieniądze (early money) są krytycznym funda
mentem wysiłku wyborczego, gdzie jeden dolar zebrany odpowiednio wcześnie jest 
ważniejszy niż 100 dolarów zebranych w późniejszym okresie kampanii4. Nie tylko 
pozwala to na zatrudnienie najlepszych na rynku ekspertów, co może zapewnić suk
ces w ostatecznym rozrachunku, ale równocześnie może pozbawić tej możliwości 
politycznych oponentów. Taką strategię podczas rywalizacji o prezydencką nomi
nację Partii Republikańskiej roku 1988 przyjął zresztą menedżer kampanii Georgea 
H. W. Busha - Lee Atwater. Ten legendarny republikański strateg skupił się na zbudo
waniu przez Busha tak zwanej zapory ogniowej (firewall) w stanach południowych, 
nadmieniając, że klucz do zwycięstwa nad senatorem Bobem Dołem leży przede 
wszystkim w organizacji. Jak podkreślał Atwater, „w stanach południowych jest je
dynie 10-15 osób, które wiedzą jak prowadzić kampanię, oraz kolejna warstwa około 
80-90 utalentowanych członków sztabu [niższego szczebla - M. T.]. Jeśli ich zatrud- 
nimy, nic z tego tortu nie zostanie dla opozycji. Dlatego Dole nigdy nie będzie się 
mógł tutaj zorganizować”5.

Sztuka prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej polega zatem nie tylko na 
zebraniu odpowiedniej ilości zasobów, ale również takiej ich alokacji, by jak najlepiej 
przysłużyło się to poszczególnemu kandydatowi, a jednocześnie umniejszyło szan
se oponenta. I mowa tutaj nie tylko o działaniach o charakterze strategicznym czy 
taktycznym, ale również o jak najlepszym wykorzystaniu dla swych celów obowią
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zujących w danym czasie regulacji prawnych, składających się na system finansowa
nia wyborów. Celem niniejszej pracy jest właśnie przegląd i analiza tych regulacji, 
zapoznanie czytelników z dynamiką ich kształtowania, zademonstrowanie, w jaki 
sposób kampanie wykorzystują je dla swoich celów oraz co z tego wynika (lub może 
wynikać) dla współczesnej amerykańskiej demokracji. Warto przy tym zastrzec, że 
ów temat jest bardzo obszerny, a jego dogłębne opracowanie może stanowić nie tylko 
rozdział w pracy zbiorowej, ale osobną monografię. Stąd też poniższe ustalenia mają 
charakter ogólny i mogą, o ile nie powinny, stanowić przyczynek do dalszych, bar
dziej szczegółowych badań.

Kształtowanie się systemu finansowania wyborów

Niebezpieczeństwa związane z zetknięciem się pieniędzy i polityki były dostrzegane 
już przez Ojców Założycieli. Jeszcze w trakcie obrad Konwencji Konstytucyjnej, Ben
jamin Franklin ostrzegał, że

wpływ na sprawy ludzkości mają dwie pasje. Są to ambicja i chciwość; miłość do wła
dzy, i miłość do pieniędzy. Osobno mają wielką moc, pobudzając ludzkość do działania; 
gdy jednak są skupione w jednych rękach, mogą prowadzić do najbardziej brutalnych 
efektów6.

6 M. Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, Vol. 1, New Haven 1966, s. 82.
1 J. Witcover, No Way to Pick a President, New York 1999, s. 74.
* M. Currinder, J. C. Green, M. M. Conway, Interest Group Money in Elections, [w:] Inte

rest Group Politics, eds. A. J. Cigler, B. A. Loomis, Washington 2007, s. 183.

Warto podkreślić, że pożytkowanie posiadanych zasobów finansowych dla celów 
wyborczych było powszechne na długo zanim 55 mędrców zebrało się w Filadelfii. 
Ubiegając się po raz pierwszy o miejsce w legislaturze Wirginii, sam George Wa
shington „rozparcelował finanse tak, że jego zwolennicy rozdali wyborcom 160 ga
lonów rumu, piwa, wina i cydru”7 *. Dwie dekady później James Madison „przegrał 
reelekcję do wirgińskiej legislatury, gdy zarzucił wprowadzony przez Washingtona 
zwyczaj”’, czego w późniejszych elekcjach nigdy już nie próbował.

Z czasem, gdy organizowanie wyborów rozpoczęły partie, podstawowym narzę
dziem komunikacji z wyborcami stała się prasa. Po stworzeniu przez Martina Van 
Burena partii o masowym charakterze, jej organizacje zabiegały o wyborców na coraz 
niższym, nierzadko indywidualnym poziomie. Kiedy zatem w 1840 roku Wigowie 
przystępowali do kampanii prezydenckiej, w przygotowanym na tę okoliczność do
kumencie czytamy:

Naszym celem jest organizacja całego kraju tak, by każdy Wig mógł wziąć udział w gło
sowaniu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Nie możemy jednak tego uczynić 
bez współpracy z Waszej strony; podczas gdy my wykonujemy nasze obowiązki, oczeku
jemy również wypełnienia Waszych [...]
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1. Podzielenia hrabstwa na mniejsze dystrykty i powołania w każdym z nich podko
misji, których obowiązkiem będzie stworzenie listy wszystkich wyborców w po
szczególnych dystryktach i ustalenie z pewnością na kogo będą głosować [...]

2. Obowiązkiem wspomnianych podkomisji będzie nieustanne obserwowanie wątpli
wych wyborców i nawiązywanie z nimi rozmów przez osoby o największej pewno
ści oraz wręczanie im dokumentów, które ich oświecą i na nich wpłyną [...]

3. Będzie również ich obowiązkiem [...] sprawdzenie, by w dniu wyborów każdy Wig 
wziął udział w głosowaniu9 10.

9 Cyt. za: P. W. Wielhouwer, In Search of Lincolns Perfect List. Targeting in Grassroots Cam
paign, „American Politics Research” Vol. 31, 2003, No. 6, s. 632-633.

10 Więcej na temat poszczególnych legislacji zob. w: A. Corrado, Money and Politics. A His
tory of Federal Campaign Finance Law, [w:J The New Campaign Finance Sourcebook, ed. A. Cor
rado [et al.], Washington 2005, s. 7-47; K. Oświęcimski, Finansowanie kampanii wyborczych 
w USA. Rozwój regulacji, ich konsekwencje i aspekty polityczne, „Horyzonty Polityki” Vol. 2, 2011, 
nr 2, s. 241-295.

Dla wszystkich tych działań niezbędne były naturalnie środki finansowe, które 
w tamtym okresie pochodziły zasadniczo z kilku źródeł. W kampanie inwestowali 
przede wszystkim kandydaci, ale także majętni sponsorzy oraz partie polityczne. Te 
ostatnie wykorzystywały system partyjnego patronażu - wszyscy, którzy zawdzię
czali swoje miejsca pracy partyjnym koneksjom, byli zobowiązani przekazywać 
część swojego wynagrodzenia na rzecz partii. Te z kolei przeznaczały otrzymane 
środki na rozbudowę swoich struktur i finansowanie kolejnych kampanii, czyli na 
dalsze zwiększanie swych wpływów. Jak to podczas kampanii, wysokość potrzeb
nych środków finansowych jest właściwie nieograniczona, dlatego też gdy ścią
galność przez partie składek od swoich członków zaczęła nabierać patologiczne
go charakteru, interweniował Kongres. Wprowadzając w ciągu kilku dekad szereg 
istotnych aktów prawnych, ustawodawca miał nadzieję choć w pewnym stopniu 
ukrócić negatywne praktyki, związane z przekazywaniem pieniędzy na rzecz kan
dydatów na urzędy polityczne. Warto wspomnieć o uchwaleniu takich przepisów, 
jak Act of March 2, 1867, Pendleton Civil Service Reform Act z 1883 roku, Ustawa 
Tillmana z 1907 roku, The Federal Corrupt Practises Act (znana jako Publicity Act) 
- ustawa uchwalona w 1910 roku, do której w latach 1911 i 1925 wprowadzono 
znaczące poprawki - przyjęty w 1939 roku Hatch Act (oficjalnie An Act to Pre
vent Pernbicious Political Activities), wprowadzony w 1943 tzw. Smith-Connally Act 
(znany również jako The War Labor Diaputes Act) czy przepisy Ustawy Tafta-Har- 
tleya (przyjętej jako The Labor Management Relations Act of 1947)'°. Wszystkie 
te legislacje lepiej lub gorzej regulowały finansowanie amerykańskich wyborów 
w okresie przed rewolucją medialną.

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte przyniosły nacjonalizację amerykańskich 
kampanii wyborczych, co stało się możliwe dzięki rozwojowi transportu, ale też 
telewizji, coraz bardziej obecnej w domach Amerykanów. W 1959 roku 90% re
spondentów sondażu Instytutu Gallupa deklarowało posiadanie odbiornika tele
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wizyjnego, by w roku 1992 uznać telewizję - co uczyniło 69% ankietowanych - za 
najważniejsze źródło informacji11. Telewizja szybko stała się wiodącym medium 
dla kandydatów na polityczne urzędy. Mogli oni teraz, za pomocą 30- lub 60-se- 
kundowego spotu, zaprezentować siebie i swój program szerokiej publiczności. Co 
więcej, okazało się, że odpowiednio dobrze przygotowana prezentacja mogła, jak 
zademonstrowały debaty telewizyjne Kennedy-Nixon, przysporzyć kandydatowi 
dodatkowych zwolenników.

" W. G. Mayer, The Poll - Poił Trends. Trends in Media Usage, „The Public Opinion Quarter- 
ly” Vol. 57, 1993, No. 4, s. 595-596.

12 A. Corrado, Payingfor Presidents. Public Financing in National Elections, New York 1993, 
s. 4.

13 Tradycja the living constitution oznacza, że niektóre przepisy konstytucyjne nie powinny 
być traktowane dosłownie, lecz co jakiś czas reinterpretowane tak, by amerykański system poli
tyczny i jego instytucje mogły sprostać ciągle pojawiającym się zagrożeniom i wyzwaniom. Dok
tryna the living constition zakłada zatem pewną elastyczność w interpretowaniu amerykańskiej 
Konstytucji tak, by „odzwierciedlała zmienne warunki polityczne i społeczne”. Zob. W. Zakrzew
ski, Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 1, red. 
W. Skrzydło, Lublin 2010, s. 174.

14 Patrz rozdział pt. Narodowe Konwencje Partyjne w Stanach Zjednoczonych. Czy są dziś 
potrzebne?

15 A. Corrado, Money and Politics, s. 21.

Kampania telewizyjna nie należała do najtańszych sposobów komunikacji z wy
borcami, stąd też koszty prowadzenia kampanii wyborczych dosłownie eksplodowa
ły. Podczas cyklu wyborczego 1956 suma wydatków we wszystkich amerykańskich 
wyborach wyniosła 155 min dolarów, w roku 1968 było to 300 min, by po kolejnych 
czterech latach wynieść 425 min dolarów12. Ponieważ środki finansowe miały coraz 
większe znaczenie dla odniesienia wyborczego zwycięstwa, polityka zaczęła nagle 
przyciągać bogatych politycznych nowicjuszy, z których część postrzegała służbę pu
bliczną jako interesujący sposób spędzania wolnego czasu.

Na taki rozwój wypadków kolejnymi ustawami odpowiadał Kongres, które to 
z kolei, zgodnie z tradycją the living constitution13, były na nowo interpretowane 
przez zainteresowanych wynikiem wyborów czy przez Sąd Najwyższy, który zaczął 
się powoli stawać coraz bardziej istotnym graczem w kształtowaniu współczesnego 
systemu finansowania federalnych kampanii wyborczych.

Jeżeli chodzi o ustawodawstwo, pierwszą poważną próbą uregulowania syste
mu finansowania kampanii wyborczych w tak zwanym, okresie po reformach14 była 
Ustawa o Federalnych Kampaniach Wyborczych (Fédéral Election Campaign Act, 
FECA) z 1971 roku. Najważniejszymi jej przepisami były limity wydatków, jakie kan
dydat mógł przeznaczyć na kampanię medialną, oraz kwoty, jaką mógł przekazać na 
sfinansowanie swojej kampanii z prywatnego majątku. Wynosiła ona odpowiednio: 
50 tys. dolarów w wyborach prezydenckich, 35 tys. w wyborach do Senatu oraz do 
Izby Reprezentantów15. Ponadto FECA nakładała obowiązek przesyłania i ujawnia
nia okresowych raportów na temat darczyńców oraz kwot, jakie przekazali na rzecz 
kandydatów w wyborach federalnych.
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Drugą istotną regulacją, przyjętą w tym samym roku co FECA, był Revenue Act, 
będący podwaliną dla finansowania amerykańskich wyborów, przede wszystkim 
prezydenckich, ze środków publicznych. Ustanawiał bowiem mechanizm, zgodnie 
z którym obywatele, za pomocą ulg podatkowych, byli zachęcani do przekazywania 
niewielkich dotacji na rzecz wybranych przez siebie kandydatów. Jeden z przepisów 
zezwalał na przeznaczenie jednego dolara na osobny fundusz, z którego miałyby być 
finansowane prezydenckie wybory powszechne, czyli takie, w których o prezydentu
rę rywalizują kandydaci Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, wyłonieni 
w prawyborach, gdzie o wewnątrzpartyjną nominację ubiegają się przedstawiciele 
jednego ugrupowania.

Lata siedemdziesiąte były w historii Stanów Zjednoczonych okresem na tyle ob
fitującym w dramatyczne wydarzenia, że Kongres jeszcze trzykrotnie w tej dekadzie 
(w latach 1974, 1976 oraz 1979) wprowadzał do pierwotnej litery FECA poprawki. 
W jakimś sensie była to reakcja na rozwój wypadków politycznych, ale też próba za
stopowania dość dużej kreatywności osób zaangażowanych w prowadzenie kampanii 
wyborczych, wliczając w to także samych kandydatów.

W pierwszym przypadku mowa oczywiście o aferach politycznych na najwyż
szym szczeblu. Gdy bowiem Spiro T. Agnew rezygnował z funkcji wiceprezydenta 
Stanów Zjednoczonych, to główną tego przyczyną był fakt, iż w prowadzonym śledz
twie FBI wykazała, że Agnew przyjmował łapówki w okresie, kiedy był gubernato
rem stanu Maryland. Gdy w jeszcze większej niesławie odchodził prezydent Richard 
Nixon, kluczową rolę w niezgodnych z prawem działaniach odgrywał osadzony 
w strukturze Białego Domu Komitet ds. Reelekcji Prezydenta, a włamywacze do sie
dziby Partii Demokratycznej w waszyngtońskim kompleksie Watergate byli opłacani 
ze środków na prowadzenie kampanii. Po wtóre, wobec braku instytucji na bieżą
co badającej raporty kandydatów, ich analiza dokonana prze dziennikarzy wykazała 
liczne nieprawidłowości, takie jak przekraczanie limitów czy wydatkowanie środków 
z niewiadomych źródeł.

Stąd też poprawki do FECA z roku 1974 wprowadzały jak na ówczesne czasy 
dość drakońskie regulacje, polegające przede wszystkim na zaostrzeniu limitów - 
zarówno kwot, jakie mogły zostać kandydatom przekazywane, jak i też tych, które 
mogli oni wydać na rzecz prowadzonej przez siebie kampanii wyborczej na urząd 
federalny. I tak kandydaci do prezydentury mogli odtąd wydać nieco ponad 10 min 
dolarów podczas prawyborów oraz najwyżej 22 min dolarów w wyborach powszech
nych; limit dla kandydatów do Senatu wynosił 100 tys. dolarów (prawybory) oraz 
150 tys. (wybory powszechne); z kolei pretendenci do Izby Reprezentantów mieli do 
dyspozycji po 70 tys. dolarów - zarówno na kampanię wewnątrzpartyjną, jak i na ry
walizację z oponentem z przeciwnego ugrupowania politycznego. Ustalono również, 
że w jednym cyklu wyborczym darczyńca mógł przekazać kandydatowi maksymal
nie tysiąc dolarów rocznie na jedne wybory. Oznaczało to zatem, że mógł przekazać 
najwyżej 4 tys. dolarów na konto jednego kandydata (po 1 tys. dolarów na prawybory 
i wybory powszechne w roku poprzedzającym oraz w roku wyborczym), a na wszyst
kich kandydatów, których indywidualny darczyńca chciałby wesprzeć, nie więcej niż 
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25 tys. dolarów rocznie. Poprawka do ustawy ograniczała również wydatki, jakie par
tia mogła wydać w imieniu kandydata16.

16 Ibidem, s. 22-27.
17 Fragment dotyczący FEC na podstawie: D. Watts, Dictionary of American Government 

and Politics, Edinburgh 2010, s. 102.
18 A. Corrado, Paying for Presidents, s. 1.
19 Por. K. L. Schlozman, S. Verba, H. E. Brady, The Unheavenly Chorus. Unequal Political 

Voice and the Broken Promise of American Democracy, Princeton 2012.

Przede wszystkim jednak poprawka z 1974 roku powoływała nową agencję, Fe
deralną Komisję Wyborczą (Fédéral Election Commission, FEC), która miała sprawo
wać pieczę nad wyborami do federalnej legislatywy i egzekutywy. Obecnie Komisja 
składa się z sześciu członków, powoływanych na okres sześciu lat przez Prezydenta 
za radą i zgodą Senatu. Podobnie jak w przypadku wyborów do Senatu, co dwa lata 
następuje powołanie dwóch nowych członków Komisji. Oficjalne działania podej
muje ona po wewnętrznym głosowaniu, w którym aprobatę wyrazi minimum czte
rech członków. W tym samym czasie z jednego ugrupowania politycznego pocho
dzić może nie więcej niż trzech członków Komisji. Głównymi zadaniami FEC jest 
administrowanie wyborami oraz stanie na straży przepisów FECA, jej poprawek oraz 
ustanowionych przez ustawodawstwo Kongresu, jak również pilnowanie przestrze
gania przez kandydatów reguł ustanowionych w orzecznictwie sądów. W praktyce 
oznacza to, że FEC przyjmuje od kandydatów raportów na temat wpłat i wydatków 
na kampanię, przechowuje i ujawnia je oraz kontroluje przestrzegania prawa w za
kresie finansowania wyborów17.

Nieprzypadkowo jednak FEC została powołana do życia właśnie w roku 1975. To 
bowiem od kolejnego cyklu wyborczego -1976 roku - miał pełną parą rozpocząć funk
cjonowanie publiczny system finansowania wyborów. Anthony Corrado wskazuje, że:

zwolennicy owego systemu argumentowali, iż jego wprowadzenie wyeliminuje nad
mierny wpływ dużych kontrybucji w wyborach prezydenckich, wzmocni rolę darczyń
ców wpłacających niewielkie kwoty, zredukuje nacisk, jaki kandydaci przykładają do 
swej aktywności fundraisingowej, zlikwiduje praktykę przeznaczania na wybory zbyt 
dużych kwot, jak również zapewni pretendentom do prezydentury środki niezbęd
ne do przeprowadzenia sprawnego procesu komunikowania wyborcom swoich idei 
i poglądów18 19.

Przede wszystkim jednak twórcy systemu mieli nadzieję na zapewnienie kandy
datom równości w dostępie do zasobów. Prywatny system finansowania może bo
wiem łatwo prowadzić do naruszenia zasady one person, one vote'9.

Założenia systemu publicznego finansowania kampanii wyborczych były dość 
przejrzyste. Jeśli chodzi o prawybory, na skorzystanie z subwencji budżetowych 
mogli liczyć ci kandydaci, którzy zgodzili się stosować do niewydawania na kampa
nię większej kwoty niż 10,9 min dolarów, która ogłoszona przez FEC w 1976 roku 
była zwiększana sukcesywnie wraz z kolejnymi cyklami wyborczymi. Ze środków 
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publicznych mógł skorzystać każdy kandydat, który w 20 stanach zebrał kwotę mi
nimum 5 tys. dolarów we wpłatach po 250 dolarów lub mniejszych, pod warunkiem, 
że wpłaty te zostałyby dokonane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym wybory 
prezydenckie. Kandydat miał też prawo do uzyskania tak zwanych funduszy uzupeł
niających (federal matchingfunds), czyli takiego mechanizmu, w którym:

jeżeli [...] otrzymał od kogoś datek w wysokości 50 dolarów, to państwo dodatkowo 
wpłacało na jego konto drugie 50 dolarów. Jeżeli było to 250 dolarów, to suma zwro
tu wynosiła 250. Natomiast jeżeli ktoś wpłacił przykładowo tysiąc dolarów, to kandydat 
otrzymywał dodatkowo od państwa i tak maksymalnie jedynie 250 dolarów20.

2" K. Oświęcimski, Finansowanie..., s. 256-257, przypis 35.
21 L. Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency. Washington to Clinton, Washington 1998, 

s. 107.
22 A. Corrado, Public Funding of Presidential Campaigns, [w:J The New Campaign Finance 

Sourcebook, ed. A. Corrado [et al.], Washington 2005, s. 193-195.

Kandydat mógł otrzymać kwotę równą najwyżej połowie ustalanego w każdym 
cyklu limitu wydatków w prawyborach (w 1976 roku, wobec limitu 10,9 min do
larów, kandydat mógł liczyć na nieco ponad 5 min budżetowej subwencji). By nie 
marnować publicznych środków na kampanie kandydatów, którzy nie mieli już szans 
na uzyskanie nominacji, poprawka do FECA z roku 1976 roku wprowadzała w tym 
zakresie pewne obostrzenia. Otóż kandydat nie kwalifikował się do otrzymania środ
ków publicznych w sytuacji, gdy w dwóch głosowaniach w prawyborach z rzędu 
otrzymał mniej niż 10% głosów. Z kolei subwencje zostałyby przywrócone, gdyby 
w którymś z kolejnych głosowań prawyborczych uzyskał ponad 20% głosów. Jeżeli 
kandydat otrzymał zwrot poniesionych kosztów, jednak nie wydał wszystkiego na 
kampanię, a w międzyczasie wycofał się z dalszej rywalizacji, był zobowiązany zwró
cić wszelkie niespożytkowane środki publiczne Departamentowi Skarbu.

Jeżeli chodzi o wybory powszechne, kandydaci mogli otrzymać z budżetu całko
witą kwotę, dopuszczoną limitem przez FEC (w 1976 roku - prawie 22 min dolarów), 
o ile zrezygnowaliby ze zbierania środków od prywatnych darczyńców, a kandydat 
z partii, z ramienia której ubiegali się o prezydenturę, uzyskał w poprzednim cyklu 
wyborczym przynajmniej 25% głosów. W praktyce limitowało to możliwość uzyska
nia dofinansowania jedynie do kandydatów Partii Demokratycznej i Partii Republi
kańskiej, jako że kandydat na prezydenta, który w ostatnich cyklach wyborczych uzy
skał najwyższy wynik jako tak zwany trzeci kandydat, Ross Perot, nie kwalifikowałby 
się do subwencji z powodu otrzymania jedynie 19% głosów21. Niemniej pod pewny
mi warunkami ustawodawca wprowadzał też możliwość korzystania ze środków pu
blicznych dla kandydatów partii mniejszościowych, zwanych też partiami trzecimi22.
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Tabela 1. Limit wydatków w wyborach prezydenckich, gdyby miały być sfinansowane ze 
środków publicznych (dane w milionach dolarów)

Prawybory Wybory powszechne
1976 10,9 21,8
1980 14,7 29,4
1984 20,2 40,4
1988 27,7 46,1
1992 33,1 55,2
1996 30,9 61,8
2000 40,5 67,5
2004 37,31 74,62
2008 42,05 84,1
2012 45,6 91,2

Źródło: H. W. Stanley, R. G. Niemi, Vital Statistics on American Politics 2005-2006, Wa
shington, 2006, s. 147; Fee Announces 2000 Presidential Spending Limits, Federal Election 
Commission, [on-line:] http://www.fec.gov/press/preslimits2000.htm - 15 VIII 2013; Pre
sidential Spending Limits 2004, Federal Election Commission, [on-line:] http://www.fec. 
gov/pages/brochures/pubfund_limits_2004.shtml - 15 VIII 2013; Presidential Spending 
Limits for 2008, Federal Election Commission, [on-line:] http://www.fec.gov/pages/bro 
chures/pubfund_limits_2008.shtml - 15 VIII 2013; Presidential Spending Limits for 2012, 
Federal Election Commission, [on-line:] http://www.fec.gov/pages/brochures/pubfund_ 
limits_2012.shtml - 15 VIII 2013.

Środki na publiczne finansowanie wyborów miały pochodzić z budżetu fede
ralnego. Obywatele amerykańscy, chcący w ten sposób finansować wybory prezy
denckie, zaznaczaliby specjalnie do tego celu przeznaczoną rubrykę w formularzu 
podatkowym. Sprawiało to, że ci obywatele, którzy sprzeciwiali się pomysłowi finan
sowania wyborów ze środków budżetowych, a więc de facto z podatków, nie przykła
daliby do tego ręki. Ci zaś, którzy sobie tego życzyli, wypełniając zeznanie podatkowe 
po prostu zezwalali rządowi na przekazanie na rzecz publicznego finansowania wy
borów jednego dolara z kwoty i tak już przez siebie uiszczonego podatku federalnego. 
Z czasem Kongres podniósł tę kwotę do trzech dolarów, a odsetek obywateli, którzy 
w ten sposób wyrażali swe poparcie dla systemu publicznego stopniowo wzrastał23.

23 Fragment dotyczący publicznego systemu finansowania wyborów prezydenckich na pod
stawie: Ibidem, s. 180-204.

Ów system zapewniał publiczne finansowanie wyborów prezydenckich przez 
bardzo długi okres, a pierwszym kandydatem, który z niego zrezygnował był dopiero 
w 2008 roku Barack Obama. Wcześniej korzystali z niego niemal wszyscy pretenden
ci do prezydentury, z wyłączeniem tyleż egzotycznych, co ekscentrycznych kandyda
tów, jak miliarderzy Ross Perot czy Richard Branson. Stąd też taki sposób finansowa
nia wyborów uznawano za relatywny sukces, który zdaniem Anthonyego Corrado: 

http://www.fec.gov/press/preslimits2000.htm
http://www.fec
http://www.fec.gov/pages/bro
http://www.fec.gov/pages/brochures/pubfund_
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spełniał swoje cele. Zapewniał kandydatom alternatywne źródło finansowania wyborów 
i zachęcał do finansowania kampanii z niewielkich wpłat. W ten sposób program ów 
pomógł poszerzyć finansową partycypację w amerykańskich wyborach prezydenckich24.

24 A. Corrado, Paying for Presidents, s. 44.
25 Cyt. za: L. P. Whitaker, The Constitutionality of Campaign Finance Regulation. Buckley 

v. Valeo and Its Supreme Court Progeny, CRS Report for Congress, [on-line:] http://www.fas.org/ 
sgp/crs/misc/RL30669.pdf - 15 VIII 2013.

26 Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).

Soft money, issue advocacy i niezależne wydatki

Niemniej sukces, o jakim mówił Corrado, należy uznać jedynie za połowiczny. Prze
ciwnicy finansowania wyborów z pieniędzy podatników nie próżnowali i pośrednio 
także dzięki ich wysiłkom, już w pierwszym cyklu wyborczym, w którym system 
publiczny miał zacząć w pełni obowiązywać - wyborach 1976 - równolegle funk
cjonować zaczęły alternatywne rozwiązania. Niedługo po przyjęciu przez Kongres 
poprawek do FECA z roku 1974, które uchwalono po przełamaniu weta prezydenta 
Forda, zawiązała się dość szeroka koalicja, przeciwna dalszym restrykcjom w syste
mie finansowania kampanii wyborczych. Była ona na tyle pojemna, że w jej ramach 
mieścili się tak zazwyczaj odlegli od siebie politycy, jak James Buckley, reprezentują
cy Partię Konserwatywną senator ze stanu Nowy Jork, ubiegający się o prezydencką 
nominację Partii Demokratycznej w cyklu 1968 senator Eugene McCarthy, czy też 
promująca działania na rzecz praw człowieka organizacja The New York Civil Liber
ties Union. Koalicja wniosła do sądu federalnego pozew, prosząc o zbadanie konsty
tucyjności FECA i jej poprawek. Powodzi argumentowali, że:

nakładanie limitów na korzystanie ze środków finansowych dla celów politycznych sta
nowi ograniczenie komunikacji, co z kolei narusza pierwszą poprawkę do Konstytucji, 
jako że niemal wszelka istotna komunikacja polityczna odbywa się poprzez wydatkowa
nie środków finansowych25.

Innymi słowy, wnoszący sprawę wiązali przekazywanie i wydatkowanie środków 
na kampanię z prawem do wolności wypowiedzi, a ich zdaniem naruszające ją usta
wodawstwo kongresowe łamało pierwszą poprawkę. Tę skomplikowaną kwestię mia
ła zatem rozstrzygnąć federalna judykatywa, czego kulminacją było orzeczenie Sądu 
Najwyższego w sprawie Buckley v. Valeo ze stycznia 1976 roku26.

To orzeczenie do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych, zawi
łych, jak również wewnętrznie sprzecznych, ponieważ sędziowie uznali, że część 
przepisów FECA (wraz z poprawką z 1974 roku) jest zgodna, a część niezgodna 
z Konstytucją, otwierając tym samym pole do nowych rozwiązań w praktyce wybor
czej. Za zgodne z ustawą zasadniczą Sąd Najwyższy uznał limity na całkowite wydatki 
w kampanii prezydenckiej, o ile kandydat skorzysta ze środków budżetowych. Gdyby 

http://www.fas.org/
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bowiem kandydat zebrał środki na kampanię od prywatnych darczyńców i zrezy
gnował z publicznego finansowania, wówczas limity wydatków są niekonstytucyjne, 
a kandydat może wydać tyle, ile uważa za stosowne i potrzebne. Ponadto sędziowie 
orzekli, że niekonstytucyjny jest przepis poprawki FECA ustalający limity kwot, jakie 
z własnego portfela kandydat mógł przeznaczyć na sfinansowanie własnej kampanii 
wyborczej. W sprawie Buckley Sąd Najwyższy pod przewodnictwem Warrena Bur
gera ustanowił jeszcze dwie zasady, które będą mieć kolosalne znaczenie dla całej 
konstrukcji systemu finansowania wyborów, co nie pozostanie bez wpływu na ich 
przebieg, a pośrednio także wynik oraz proces formułowania, uchwalania i imple
mentowania polityki publicznej w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza kwestia dotyczyła tak zwanych niezależnych wydatków (independent 
expenditures'), czyli takich, które były dokonywane na rzecz kandydata, ale bez jego 
kontroli nad nimi, koordynacji z jego sztabem czy bez wiedzy kandydata i jego do
radców. Przypuśćmy bowiem, że niezależny od kandydata podmiot, jakaś grupa 
bądź osoba indywidualna chce wspomóc wysiłki kandydata lub pomieszać szyki jego 
przeciwnikowi. Może oczywiście wpłacić pieniądze na rzecz danej kandydatury, lecz 
tutaj istnieją limity sum, jakie grupy czy jednostki mogą bezpośrednio przekazać na 
rzecz kampanii wyborczej. Nie było jednak takich limitów w sytuacjach, gdy ktoś 
chciał wspomóc danego kandydata przez wykupienie dla niego czasu antenowego 
bądź wesprzeć go w inny sposób. Limity na takie niezależne wydatki wprowadzała 
dopiero poprawka do FECA, którą Sąd Najwyższy uznał za niezgodną z ustawą za
sadniczą. Pieniądze na rzecz elekcji kandydata, o ile cały proceder odbywałby się bez 
jego kontroli i koordynacji, mogły być teraz wydawane szerokim strumieniem.

Najdonioślejszym elementem orzeczenia Buckley, który otworzy później drogę 
do jeszcze bardziej kontrowersyjnej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Citizens 
United v. FEC27, było jednak podzielenie opinii powodów. Sędziowie uznali bowiem 
przekazywanie kontrybucji i wydatkowanie pieniędzy na kampanię wyborczą za 
korzystanie z gwarantowanego przez pierwszą poprawkę prawa do wolności wypo
wiedzi. Mimo że Sąd uznał w mocy limity, jakie bezpośrednio na rzecz kandydata 
lub tak zwanych, grup zewnętrznych (outside groups) mógł przekazać indywidualny 
darczyńca28, orzeczenie Buckley znacząco osłabiło wprowadzane od początku lat sie
demdziesiątych regulacje, w istotny sposób modyfikując konstruowany przez legisla
torów federalny system finansowania wyborów.

27 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).
28 Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, (1976). Na temat orzeczenia zob. K. J. Levit, Campaign Finance 

Reform and the Return of Buckley v. Valeo, „The Yale Law Journal” Vol. 103,1993, No. 2, s. 469-503.

Na orzeczenie Sądu Kongres odpowiedział kilka miesięcy później - jako że trwały 
już prawybory, legislatorzy chcieli by nowe regulacje (opracowane tak, by były zgod
ne z Buckley) zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem kampanii przed wy
borami powszechnymi 1976. Druga poprawka FECA zaczęła obowiązywać w maju 
1976, a najważniejszymi przepisami, poza wyznaczeniem ściślejszego zakresu jurys
dykcji FEC i zmianą sposobu wyłaniania członków tej Komisji, było wprowadzenie 
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limitów datków innych niż te przekazywane bezpośrednio na rzecz konkretnego 
kandydata. Chodziło mianowicie o wpłaty, które mogłyby składać się na wspomnia
ne wyżej niezależne wydatki, czyli środki przekazywane na konto Komitetów Akcji 
Politycznej (PAC) czy narodowej strukturze partii politycznej. Zgodnie z poprawką 
1976, indywidualny darczyńca mógł teraz na rzecz PAC przekazać do 5 tys. dolarów 
rocznie, podczas gdy na rzecz partii 20 tys. dolarów rocznie. Z kolei PAC mógł prze
kazać partii najwyżej 15 tys. dolarów rocznie, a krajowej strukturze odpowiedzialnej 
w obydwu wielkich amerykańskich partiach politycznych za koordynowanie kampa
nii do Senatu wolno było przekazać kandydatom do izby wyższej Kongresu nie więcej 
niż 17,5 tys. dolarów rocznie. Jak podaje Anthony Corrado:

[nowe - M. T.] prawo wkładało kontrybucje partyjne w ogólny schemat limitu wydat
ków, tak by indywidualni darczyńcy nie mogli obejść prawa poprzez przekazywanie 
środków na rzecz partii [lub PAC-ów, które z kolei przesyłałyby je kandydatom - M. T.J. 
Jednym z celów była również redukcja luk prawnych poprzez określenie, iż wszystkie 
Komitety Akcji Politycznej, utworzone przez to samo przedsiębiorstwo lub związek za
wodowy, będą traktowane jako jeden PAC, co miało zapewnić przestrzeganie ustalo
nych limitów29.

29 A. Corrado, Money and Politics, s. 28.

I choć zgodnie z orzeczeniem Buckley Kongres nie mógł nałożyć limitów na nie
zależne wydatki, poprawka FECA z maja 1976 wprowadzała obowiązek raportowa
nia o ich wysokości oraz informacji o źródle ich finansowania.

Koniec lat siedemdziesiątych przyniósł jeszcze dwie kolejne istotne innowacje 
w systemie finansowania wyborów. Choć obydwie zostały ustanowione przez odręb
ne instytucje - Kongres i Federalną Komisję Wyborczą - dotyczyły właściwie tych 
samych zagadnień, czyli finansowania aktywności ruchów oddolnych (grassrootś), 
ich funkcjonowania w systemie federalnym oraz funkcjonowania w federalnym sys
temie finansowania partii politycznych, które tradycyjnie były bardziej aktywne na 
poziomie stanowym i lokalnym. Budowanie i koordynowanie działań ruchów oddol
nych były funkcjami struktur stanowych i lokalnych jeszcze od czasów pierwszego 
systemu partyjnego, dlatego też pewnym kuriozum były regulacje FECA, które usta
nawiały limity wydatków także na ten zakres działalności partii politycznych w pro
cesie wyborczym. Ponieważ czynnik ten uznano za jeden z ważniejszych elementów 
przyczyniających się do spadku frekwencji wyborczej, legislatorzy postanowili polu
zować istniejące regulacje.

Stąd też ostatnia już poprawka do FECA, uchwalona w 1979 roku, miała ułatwić 
koordynowanie przez partie działalności ruchów oddolnych o charakterze politycz
nym. Kongres postanowił zwolnić z limitów wydatków związane z wyborami pew
ne rodzaje działalności lokalnych i stanowych struktur partyjnych, o ile byłyby one 
skoordynowane z działaniami kandydatów na stanowiska federalne. Chodziło tutaj 
głównie o nielimitowanie środków na materiały kampanijne czy działalność zwią
zaną z rejestracją wyborców i działania profrekwencyjne (get-out-the-vote, GOTV) 
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na rzecz tandemu kandydatów w wyborach prezydenckich30. Z całą pewnością jed
nak limitom w dalszym ciągu podlegać miała wszelka komunikacja publiczna czy 
marketing polityczny, przeprowadzane w prasie, radiu, telewizji, na bilbordach czy 
za pomocą poczty. Nawet jeśli w określonych przypadkach działalność partyjna nie 
podlegała limitom wydatków, w dalszym ciągu przeznaczane na powyższe cele środ
ki musiały zostać zebrane i rozdysponowane w zgodzie z literą FECA, poprawek do 
ustawy oraz orzeczeniem w sprawie Buckley.

50 T. E. Mann, The Rise of Soft Money, [w:] Inside the Campaign Finance Battle. Court Testi
mony on the New Reforms, ed. A. Corrado, T. E. Mann, T. Potter, Washington 2003, s. 17-39.

Prócz legislacji kongresowej, nie mniej doniosłą w skutkach dla systemu finan
sowania amerykańskich wyborów decyzję powzięła Federalna Komisja Wyborcza. 
W 1978 roku FEC stwierdziła, że partie stanowe nie są zobligowane do stosowania 
się do federalnego prawa finansowania kampanii w odniesieniu do działalności po
legającej na budowaniu partii (party-building activities) - czyli właśnie takich, jak 
koordynowanie działań grassroots czy GOTV - nawet jeśli oznaczało to działania 
na korzyść kandydatów w wyborach federalnych. Rok później FEC poszła jeszcze 
dalej, uznając, że w zakresie party-building regulacjom federalnym nie podlegają też 
struktury partyjne na poziomie narodowym. O ile byłyby przeznaczone jedynie na 
ten cel, narodowe, stanowe i lokalne struktury partyjne mogły zebrać - ale i wydawać 
- nieograniczone środki, mogące już pochodzić także z takich źródeł jak korporacje 
czy związki zawodowe. Fundusze te, znane jako tak zwane miękkie pieniądze (soft 
money), były zbierane i dysponowane przez partie polityczne i nie mogły być prze
znaczone na rzecz bezpośredniego nawoływania do głosowania na jednego kandy
data, czy też do namawiania do opowiedzenia się przeciw innemu. Soft money były 
także poza jurysdykcją FEC, a partie nie musiały raportować na co przeznaczyły dane 
środki ani od kogo je pozyskały. Były jedynie zobowiązane do udzielenia informacji 
na temat kwoty, jaką w ramach soft money dysponowały w danym cyklu wyborczym. 
W pewnym sensie były to zatem zasoby i fundusze „nieregulowane”, w przeciwień
stwie do „regulowanych” tak zwanych twardych pieniędzy (hard money). Tym mia
nem określano fundusze, które na kampanię zbierali i którymi dysponowali kan
dydaci. Ich jednak nadal obowiązywały takie regulacje jak limity kwot, jakie mogli 
otrzymać od indywidualnych darczyńców i partii, jak i zakazy pozyskiwania datków 
od korporacji i związków zawodowych, a także konieczność składania FEC kwartal
nego raportu (w roku wyborczym miesięcznego) na temat tego od kogo otrzyma
li kontrybucję, w jakiej wysokości, na co te środki przeznaczyli oraz ile kosztowały 
poszczególne pozycje ujęte w bilansie wydatków wyborczych. Większość restrykcji 
nie obejmowało soft money, co sprawiło, że przez długi okres były one uznawane za 
siedlisko korupcji, co jednak nie przeszkadzało politykom z obydwu partii korzystać 
z ich dobrodziejstw.

Z czasem najchętniej i najczęściej przeznaczano soft money na komunikację po
lityczną związaną z issue advocacy, czyli prezentowaniem stanowiska na temat kon
kretnych rozwiązań polityki publicznej. Jak to bowiem przed wyborami, w trakcie 
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kampanii szeroko debatowane są kwestie podwyżek lub obniżek podatków, zwięk
szenia lub zmniejszenia wydatków, obronności i bezpieczeństwa narodowego, kwe
stie społeczne, edukacji czy ochrony środowiska etc. Odwołując się w kampanii me
dialnej do jednego z tych zagadnień, czyniono to właśnie w ramach issue advocacy, 
korzystając z soft money. Taki system w bardzo prosty sposób umożliwiał ominię
cie zakazu bezpośredniego opowiadania się za jednym kandydatem bądź przeciwko 
innemu. FEC uznawała bowiem za takowe jedynie taką komunikację, która w swej 
treści zawierała jedno z tak zwanych magicznych słów: „głosuje na”, „wybierz”, „po
przyj”, „postaw krzyżyk przy”, „John Doe do Kongresu”, „głosuj przeciw”, „odrzuć” 
oraz „nie głosuj na”31. Tego typu reklama mogła być sfinansowana jedynie przez kan
dydata i jedynie za pomocą hard money. Gdyby jednak treść komunikatu brzmiała na 
przykład: „John Doe popiera podwyżkę podatków. Podwyżka podatków prowadzi do 
spowolnienia gospodarczego i nie tworzy miejsc pracy, przyczyniając się do wzrostu 
bezrobocia. John Doe nie jest wart Twojego zaufania”, to zgodnie z wykładnią FEC 
taki przekaz nie nawoływałby do nie głosowania na kandydata, nawet jeśli osiągnąłby 
przybliżony efekt do reklamy, w której ostanie zdanie zostałoby zamienione na „Nie 
głosuj na Johna Doe”.

” A..]. Cigler, Issue Advocacy Electioneering. The Role of Money and Organized Interests, [w:J 
Law and Election Politics. The Rules of the Game, ed. M. J. Streb, Boulder 2005, s. 62.

32 Common Cause v. Federal Election Commision, 630 F. Supp. 508, 512 (D.D.C. 1985).

Zwolennicy jawności i przejrzystości życia publicznego widzieli w soft money 
oczywiste zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Jedna z organizacji pozarzą
dowych, Common Cause, złożyła nawet pozew przeciw FEC, sugerując, że Komisja 
popełniła błąd, kwalifikując koszty jednej z podróży Ronalda Reagana jako wydatki 
związane ze sprawowaniem przez niego urzędu prezydenta, a nie występowaniem 
w roli kandydata na ten urząd. W orzeczeniu Common Cause v. FEC Sąd nie podzielił 
jednak tego stanowiska32, jeszcze bardziej legitymizując w ten sposób korzystanie 
z soft money.

Przyjmując umownie okres od orzeczenia Buckley aż do wejścia w życie Bipar
tisan Campaign Reform Act (2002), zwanej też ustawą McCaina-Feingolda, można 
określić mianem złotego okresu soft money, issue advocacy, wydatków niezależnych 
oraz Komitetów Akcji Politycznej. Dość powiedzieć, że o ile w początkowym eta
pie funkcjonowania soft money nie stanowiły dużego odsetka kontrybucji pozyska
nych przez dwie wielkie partie polityczne, to później sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Do 1992 roku soft money stanowiły ok. 16% budżetu, jakim dysponowały komite
ty partyjne. Odsetek ten wzrósł jednak znacząco w ciągu następnej dekady, stano
wiąc 53% funduszy zebranych przez Partię Demokratyczną i 36% kontrybucji Partii 
Republikańskiej.
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Tabela 2. Wydatki Narodowych Komitetów Partyjnych w ramach soft money, 1976-2002 
(dane w milionach dolarów)

Partia Demokratyczna Partia Republikańska
1976 - -
1980 4,0 15,1
1984 6,0 15,6
1988 23,0 22,0
1992 32,9 47,5
1994 50,4 48,4
1996 121,8 149,7
1998 93,0 127,7
2000 244,9 252,8
2002 246,0 250,0

Źródło: T. E. Mann, The Rise of Soft Money, [w:] Inside the Campaign Finance Battle. Court 
Testimony on the New Reforms, eds. A. Corrado, T. E. Mann, T. Potter, Washington 2003, 
s. 27; D. B. Magleby, N. C. Squires, Party Money in the 2002 Congressional Elections, [w:] 
The Last Hurrah? Soft Money and Issue Advocacy in the 2002 Congressional Elections, eds. 
D. B. Magleby, J. Quin Monson, Washington, 2004, s. 41.

Innym elementem systemu była działalność Komitetów Akcji Politycznej (Poli
tical Action Committee, PAC). Choć ich proliferacja nastąpiła dopiero w latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych, pierwsze Komitety istniały już dużo wcześniej. 
Za model takiej organizacji uchodzi - powstały w 1955 roku w wyniku połączenia 
w jedną centralę związkową Amerykańskiej Federacji Pracy (American Federation 
of Labor, AFL) i Kongresu Organizacji Przemysłowych (Congress of Industrial Orga
nizations, CIO) - Komitet Edukacji Politycznej (Committee on Political Education, 
COPE), podczas gdy pierwszym PAC-iem był utworzony przez CIO 12 lat wcześniej 
fundusz, na który członkowie związków zawodowych mogli wpłacać składki, prze
znaczane później na cele wyborcze33. Ponieważ Komitety utworzone przez związki za
wodowe tradycyjnie wspomagały w kampaniach wyborczych polityków związanych 
z Partią Demokratyczną, lobbując ich też na rzecz wsparcia legislacji zapewniających 
większe prawa i lepsze traktowanie pracowników (przede wszystkim fizycznych), na 
odpowiedź pracodawców nie trzeba było długo czekać. Już na początku lat sześć
dziesiątych powstały pierwsze komitety korporacyjne, a z czasem swój Komitet Akcji 
Politycznej, nastawiony na działalność o charakterze lobbingowym oraz promującą 
kandydatów, prezentujących zbieżne poglądy, miała niemal każda grupa zawodowa, 
od bankierów i prawników, przez lekarzy i handlowców, aż do nauczycieli i farme
rów. Co warte podkreślenia, środki na działalność PAC-ów nie mogły być przeka
zywane przez korporacje czy związki, a jedynie przez darczyńców indywidualnych, 
niemniej większe podmioty mogły łatwo obejść ten przepis, np. poprzez „przyznanie 

” A. Corrado, Money and Politics, s. 18.
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pracownikowi specjalnej premii i uzgodnienie, że w części lub całości zostanie ona 
przekazana na rzecz kandydata czy partii”34.

3,1 K. Oświęcimski, Finansowanie..., s. 253.
33 D. Watts, op. cit., s. 222.
36 Por. K. Oświęcimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, 

Kraków 2012, s. 37-40.
37 S. Kernell, G. C. Jacobson, The Logic of American Politics, Washington 2006, s. 504-537. 

R. Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents. The Politics of Leadership
from Roosevelt to Reagan, New York 1990.

Zadaniem PAC-ów, będących wedle jednej z definicji „politycznym skrzydłem 
biznesu, ruchu robotniczego, czy innych grup nacisku”35, jest przede wszystkim zbie
ranie funduszy wyborczych i przekazywanie ich na rzecz wspieranych przez siebie 
kandydatów i partii. W przeciwieństwie jednak do partii, promującej i wspomaga
jącej jedynie kandydatów występujących pod jej szyldem, Komitety zorientowane są 
na promocję konkretnych rozwiązań legislacyjnych36. Stąd też wspierają kandyda
tów z obydwu obozów politycznego spektrum, nierzadko pomagając pretendującym 
w wyborach do tego samego stanowiska. Komitety prowadzą swą działalność przede 
wszystkim w wyborach kongresowych, a zakres ich aktywności wykracza zarówno 
poza okres przedwyborczy, jak i tylko przekazywanie środków finansowych. Ponie
waż wybory do federalnego Kongresu odbywają się co dwa lata, a zbiórka fundu
szy na cele wyborcze może rozpocząć się w roku poprzedzającym wybory, kampa
nia fundraisingowa członków Izby Reprezentantów trwa nieustannie. Komitety są 
ograniczone w ilości środków, jakie mogą bezpośrednio przekazać na rzecz kampanii 
wyborczej legislatora, mogą jednak wspomóc kandydata poprzez niezależne wydatki, 
przeprowadzenie kampanii w ramach issue advocacy czy też przekazanie strukturze 
partyjnej środków przeznaczonych na kampanię nastawioną na rejestrację wyborców 
lub GOTV w danym stanie bądź kongresowym dystrykcie. Popieranie kandydatów 
przez Komitety często wykracza poza wsparcie finansowo-wyborcze, przybierając 
formy przekazywania usług prowadzenia badań, przygotowywania ekspertyz, pomo
cy w przygotowaniu konkretnych przepisów legislacyjnych, a nawet współprowadze- 
nia kampanii37 *, tak going Washington™, jak i going public, mających na celu promowa
nie i uchwalenie lub zablokowanie poszczególnych programów polityki publicznej.

Takie umocowania prawne dały Komitetom wspomniane wcześniej regulacje 
w systemie finansowania amerykańskich wyborów - FECA, wprowadzone do niej 
poprawki oraz litera i duch orzeczenia w sprawie Buckley. Najpierw FECA umoż
liwiła korporacjom i związkom prowadzenie działalności fundraisingowej na po
dejmowanie działań w ramach komunikacji polityczno-wyborczej czy GOTV. O ile 
poprawki do FECA wprowadziły limity datków od darczyńców indywidualnych czy 
nawet od komitetów prowadzących kampanię na rzecz kilku kandydatów, nie wpro
wadziły ich dla PAC-ów. Stąd też ich wzrastający w ciągu ostatnich dekad wpływ 
w kampaniach wyborczych, a przede wszystkim w okresie międzywyborczym, kiedy 
Komitety prowadzą szeroką i skuteczną działalność lobbystyczną.
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Tabela 3. Wydatki i dotacje Komitetów Akcji Politycznej w kolejnych cyklach wyborczych 
(dane w milionach dolarów, po uwzględnieniu inflacji)

Cykl prezydencki Wybory w środku kadencji
1975-1976 52.9 1977-1978 77,4
1979-1980 131,2 1981-1982 190,2
1983-1984 266,8 1985-1986 340,0
1987-1988 364,2 1989-1990 357,6
1991-1992 394,8 1993-1994 388,1
1995-1996 429,9 1997-1998 470,8
1999-2000 579,4 2001-2002 656,5
2003-2004 842,9 2005-2006 1 055,3
2007-2008 1179,9 2009-2010 1 274,6
2011-2012 2 198,4

Źródło: H. W. Stanley, R. G. Niemi, Vital Statistics on American Politics 2005-2006, Washing
ton, 2006, s. 103; K. Oświęcimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie po
litycznym, Kraków 2012, s. 207; PAC Table 1. Summary of PAC Activity Through December 
31 of the Election Year, Federal Election Commission, [on-line:] http://www.fec.gov/press/ 
summaries/2012/tables/pac/PACl_2012_24m.pdf-15 VIII 2013.

Kombinacja soft money, wzrastającego znaczenia PAC-ów wraz z powszechnym 
omijaniem prawa poprzez niezależne wydatki zewnętrzne czy issue advocacy nie po
została jednak bez echa u legislatorów znanych ze swego reformatorskiego zapędu. 
Podejmowane próby zazwyczaj kończyły się już na etapie pracy komisji kongreso
wych, jako że istniejący system premiował przede wszystkim osoby już sprawujące 
urzędy. A zgodnie z koncepcją Davida Mayhew39, są oni przede wszystkim zainte
resowani reelekcją, ewentualnie awansem na jeszcze wyższe w politycznej hierarchii 
stanowisko40. Komitety Akcji Politycznej wspierają przede wszystkim ubiegających 
się o reelekcję, a kandydaci ci mają też generalnie znacznie lepiej rozwinięte machiny 
fundraisingowe niż pretendenci, startujący do federalnego Kongresu po raz pierwszy. 
Stąd też legislatorzy są raczej niechętni zmianom, które mogą podkopać ich szanse 
wyborcze. Naturalnie kandydat odnosi sukces wyborczy nie tylko dzięki większemu 
budżetowi. Jednak od 1964 roku stopa reelekcji w wyborach do Izby Reprezentan
tów nie spada poniżej 80%, do Senatu jedynie w roku 1980 spadła poniżej 60%41, 
a pieniądze na kampanię wyborczą bardziej garną się do już sprawujących urzędy42.

39 D. Mayhew, Congress. The Electoral Connection, New Haven 1974.
40 J. A. Schlesinger, Ambition and Politics. Political Careers in the United States, Chicago 

1966.
41 Reelection Rates over the Years, OpenSecrets.org, [on-line:] http://www.opensecrets.org/ 

bigpicture/reelect.php - 15 VIII 2013.
42 A. Meirowitz, Electoral Contests, Incumbency Advantage, and Campaign Finance, „Jour

nal of Politics” Vol. 70, 2008, No. 3, s. 681-699.

http://www.fec.gov/press/
OpenSecrets.org
http://www.opensecrets.org/
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Istniejący system finansowania wyborów był zatem martwym prawem, jak w artyku
le wstępnym do jednego z numerów „PS: Political Science and Politics” argumento
wali Clyde Wilcox i Wesley Joe43.

43 C. Wilcox, W. Joe, Dead Law. The Federal Election Finance Regulation, 1974-1996, 
„PS: Political Science and Politics” Vol. 31,1998, No. 1, s. 14-17.

44 FEC uaktualnia te kwoty w każdym cyklu wyborczym. W cyklu 2011-2012 limit wynosił: 
2500 dolarów rocznie na jedne wybory, 30 800 na partię narodową, 5000 na PAC. Łącznie dar
czyńca indywidualny mógł w ciągu dwóch lat przekazać 117 000, z czego 46 200 na wszystkich 
kandydatów, a 70 800 na rzecz PAC i partii. W cyklu 2013-2014 obowiązujące limity to odpo
wiednio: 2600 dolarów na kandydata, 32 400 na partię, 5000 na PAC. Całkowity limit to 123 200 
(48 600 na wszystkich kandydatów, 74 600 na PAC i partie). Dane za: Contribution Limit for 2011- 
-2012, Federal Election Commission, [on-line:] http://www.fec.gov/info/contriblimitslll2.pdf - 
15 VIII 2013; Contribution Limit for 2013-2014, Federal Election Commission, [on-line:] http:// 
www.fec.gov/pages/brochures/contriblimits.shtml - 15 VIII 2013.

Stąd też przedstawiciele obydwu partii postanowili połączyć swe siły, by uzdro
wić niewydolny system. Jednocześnie John McCain i Russ Feingold, senator Partii 
Demokratycznej z Wisconsin, którzy stali na czele tej krucjaty, byli na tyle uznanymi 
senatorami, że nie musieli obawiać się odwetu tych, którym proponowane przez nich 
reformy mogły pokrzyżować polityczne szyki i którzy zaangażować przeciw reforma
torom potężne środki w kolejnych wyborach. Mimo to droga do uchwalenia reformy 
była kręta i wyboista, a przede wszystkim długa. Prace nad założeniami Bipartisan 
Campaign Reform Act (BCRA) rozpoczęły się jeszcze w trakcie pierwszej kadencji 
Billa Clintona, a ustawę podpisał już George W. Bush (2002). Przyjęte ustawodawstwo 
skupiło się przede wszystkim na ograniczeniu tego, co wedle jego twórców przejawia
ło najbardziej korupcjogenne cechy - soft money oraz issue advocacy. W rezultacie 
BCRA całkowicie zabraniała narodowym strukturom partyjnym zbierania i wyda
wania soft money, zakazywała korporacjom i związkom zawodowym bezpośredniego 
finansowania kampanii o charakterze issue advocacy, jak również uznawała działal
ność fundraisingową w budynku lub na terenie stanowiącym własność publiczną za 
niezgodne z prawem. BCRA wprowadziła też pojęcie tak zwanego komunikowania 
wyborczego (electioneering communication), za które uznawano każde ogłoszenie za
wierające nazwisko kandydata w wyborach federalnych. W związku z tym ustawa za
kazywała korporacjom i związkom zawodowym finansowania produkcji takich ogło
szeń oraz ich emisji na 30 dni przed konkretnymi prawyborami oraz 60 dni przed 
wyborami powszechnymi. W dalszym ciągu mogły one być emitowane, musiały jed
nak zostać sfinansowane za pomocą hard money. Ponadto reforma uaktualniła limit 
indywidualnych wpłat, ustalając jego wysokość na 2 tys. dolarów na rzecz jednego 
kandydata na jedne wybory w jednym roku, 25 tys. dolarów na partię narodową oraz 
5 tys. dolarów na PAC, jak również ustalała że suma wpłat jednego darczyńcy w dwu
letnim cyklu wyborczym nie może przekroczyć kwoty 97,5 tys. dolarów44.

Przepisy ustawy nie zdążyły zostać nawet przetestowane, a już stały się przed
miotem procesu sądowego. Grupa przeciwników BCRA, dowodzona przez Mitcha 
McConnella, drugiego wówczas rangą Republikanina w Senacie, argumentowała, 

http://www.fec.gov/info/contriblimitslll2.pdf
http://www.fec.gov/pages/brochures/contriblimits.shtml
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że ustawa narusza zagwarantowane w pierwszej poprawce do Konstytucji prawo 
do wolności wypowiedzi. W orzeczeniu McConnell v. FEC Sąd Najwyższy podtrzy
mał jednak przepisy ustawy. Jednakowoż w opinii większości sędziowie Sandra Day 
0’Connor oraz John Paul Stevens wyrazili obawę co do tego, czy regulacje w systemie 
finansowania wyborów są na dłuższą metę do utrzymania, ponieważ - jak stwierdzili 
- „pieniądze, niczym woda, zawsze znajdą swoje ujście”45.

45 McConnell v. Federal Election Commission, 540 U.S. 93 (2003).
46 K. Oświęcimski, Finansowanie..., s. 266, przypis 52.
47 Cyt. za: J. Misiuna, Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, 

[w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2011, 
s. 254-255.

48 Zob. E. Thomas [et al.], Election 2004: How Bush Won and What You Can Expect in the 
Future, New York 2005, s. 113-141.

Słowa te okazały się niestety prorocze, a zgodnie z tradycją the living constitution, 
kombinacja przepisów prawa, orzecznictwa sądowego i innowacji w zakresie zbiera
nia funduszy wyborczych doprowadziła do deregulacji systemu na skalę, jakiej chyba 
nikt sobie nie wyobrażał.

Ku orzeczeniu Citizens United

Najpierw jeszcze w cyklach wyborczych 2004 i 2006 włączyły się dość tajemnicze 
podmioty, znane jako grupy 527 oraz 501 c. Zawdzięczają one swoje nazwy nume
rom sekcji prawa podatkowego, które regulowało ich funkcjonowanie. Grupy 527 
to „organizacje polityczne, których podstawowym celem jest wpływanie na selekcję, 
nominację, wybór czy też mianowanie osoby na stanowisko federalne, stanowe, lo
kalne, w administracji publicznej czy też organizacji politycznej, jak również wpływ 
na wybór Prezydenta i Wiceprezydenta”46. Z kolei organizacje 501 c (3) czy 501 c (4) 
mają bardziej ograniczone pole manewru, niemniej również mogą wywierać pewien 
wpływ polityczny, jako że chociażby te drugie definiowane są jako:

organizacje społeczne i non-profit i działające w celu promocji społecznego dobrobytu, 
a także jako lokalne związki pracowników, w których członkostwo jest ograniczone do 
określonych osób w wybranej społeczności, a których dochody netto są w całości prze
znaczone na potrzeby charytatywne, edukacyjne i rekreacyjne47.

I choć wydawać by się mogło, że tak zdefiniowane grupy nie są w stanie wnieść 
finansowego wkładu na takim poziomie, jak czyniły to soft tnoney, tabela 4 ilustruje, 
że nie były to środki małe. Warto też pamiętać, że właśnie grupą 527 była Swift Boat 
Vétérans for Truth, kwestionująca za pomocą skutecznej kampanii negatywnej przed 
wyborami powszechnymi 2004 roku bohaterstwo Johna Kerryego z okresu wojny 
wietnamskiej48.
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Tabela 4. Liczba i wydatki organizacji 527 w kolejnych cyklach wyborczych (dane w milionach 
dolarów)

Liczba organizacji Wydatki
2003-2004 543 612,01
2005-2006 616 429,46
2007-2008 596 480,97
2009-2010 684 590,55
2011-2012 645 561,34

Źródło: 527s: Advocacy Group Spending, OpenSecrets.org, [on-line:] http://www.open 
secrets.org/527s/index.php -15 VIII 2013.

Prawdziwym przełomem okazało się wykorzystanie w działalności politycznej 
Internetu, który nieco ponad dekadę po udostępnieniu dla użytkowników całego 
świata stał się kolejnym narzędziem komunikacji polityków i kandydatów z obywate
lami. Opis tego jak Internet zrewolucjonizował komunikację polityczną leży bowiem 
poza obszarem zainteresowania niniejszego tekstu, warto jednak wskazać na Howar
da Deana jako pioniera w dziedzinie internetowego fundraisingu politycznego. Jako 
pretendent do dominacji prezydenckiej Partii Demokratycznej w cyklu 2004, Dean 
przedsięwziął dość spektakularną kampanię fundraisingową właśnie za pomocą In
ternetu. Korzystając z nowatorskiego wówczas podejścia, był w stanie w krótkim cza
sie i stosunkowo niewielkim kosztem, zebrać aż 27 min dolarów (całkowita suma, 
jaką zebrał w ogóle, on-line i offline, to 51 min dolarów)49.1 choć prezydencką nomi
nację uzyskał później John Kerry, to Dean pokazał w jaki sposób zbierać pieniądze 
jeszcze bardziej efektywnie niż do tej pory.

49 Dane za: A. Corrado, Financing Presidential Nomination in the Post-Public Funding Era, 
[w:J The Making of the Presidential Candidates 2012, ed. W. G. Mayer, J. Bernstein, Lanham 
2012, s. 30.

511 T. Olczyk, Kampania 2.0? Internet w kampanii Baracka Obamy a nowe zjawiska w ko
munikacji politycznej, [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. M. Jeziński, W. Peszyński, 
A. Seklecka, Toruń 2010, s. 30.

51 J. A. Vargas, Obama Raised Haifa Billion Online, „The Washington Post”, [on-line:] http:// 
voices.washingtonpost.com/44/2008/ll/20/obama_raised_half_a_billion_on.html -15 VIII 2013.

52 Ibidem.

Prawdziwym majstersztykiem w tej dziedzinie okazała się późniejsza kampania 
prezydencka Baracka Obamy. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie jako organi
zator i koordynator działań lokalnej społeczności (community organiser), Obama zbu
dował organizację wyborczą, która zreplikowała te działania na masową skalę. Uru
chomiony specjalnie na potrzeby kampanii portal społecznościowy MyBarackObama. 
com miał ponad dwa miliony zarejestrowanych, aktywnych użytkowników50, a lista 
mailingowa ówczesnego senatora zawierała ponad 13 min adresów51. Na tej podstawie 
Obama zbudował swój gigantyczny sukces fundraisingowy. Z zebranych w sumie na 
potrzeby kampanii ponad 750 min dolarów aż 6 milionów kontrybucji pochodziło od 
indywidualnych darczyńców, wpłacających kwoty nie większe niż 100 dolarów52.

OpenSecrets.org
http://www.open
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Taki stan rzeczy był w pewnym sensie urzeczywistnieniem marzeń regulatorów 
i reformatorów, starających się od kilku dekad zbudować taki system, w którym nie
wielkie wpłaty od wielu zrównoważyłyby ogromne kontrybucje od niewielu. Taka 
praktyka niwelowałaby przecież wpływ tych ostatnich na decyzje oficjeli, przywraca
jąc jednocześnie opartą o zasadę one person, one vote ideę politycznej reprezentacji, 
przyczyniając się przy okazji do poprawy stanu amerykańskiej demokracji. Problem 
polegał jednak na tym, że uzyskując tak wielkie zasoby, Barack Obama mógł pozwo
lić sobie na komfort rezygnacji z publicznej dotacji w wyborach powszechnych, co 
było też złamaniem porozumienia, jakie zawarł z Johnem McCainem53.

53 M. Luo, J. Zeleny, Obama, in Shift, Says He’ll Reject Public Financing, „The New York 
Times” 2008,20 VI, s. Al.

54 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).
55 B. Obama, Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, The 

American Presidency Project, [on-line:] http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php? 
pid=87433#axzz2g58ohaAX - 15 VIII 2013.

Wobec istnienia tak sprawnej machiny, która nie poprzestała jedynie na sukce
sie wyborczym, ale w oparciu o bazę zwolenników, zbudowaną podczas kampanii, 
prowadziła też akcje going public już po zaprzysiężeniu Obamy, zrównoważyć taki 
stan rzeczy postanowiły grupy, tradycyjnie popierające pozycje republikańskie. Naj
bardziej zdeterminowana z nich, Citizens United, złożyła pozew sądowy, powołując 
się na konkretny przypadek sfinansowania produkcji i emisji filmu o charakterze wy
borczym - Hillary. The Movie, którego bohaterką była Hillary Clinton - Citizens Uni
ted miała nadzieję na uzyskanie orzeczenia, które pozwoliłoby na szersze stosowanie 
kampanii issue advocacy niż pozwalały na to przepisy BCRA. Orzeczenie Sądu Naj
wyższego, które wydano w szczególnych okolicznościach, bo po aż dwukrotnym wy
słuchaniu stron w sprawie, zaskoczyło chyba jednak nawet samych wnioskodawców.

Orzeczenie Sądu, w znakomitej części stanowiące podstawę prawną obecnego 
systemu finansowania amerykańskich wyborów, de facto rozregulowało budowaną 
mozolnie od przeszło stu lat konstrukcję. Sędziowie skorzystali z precedensu Buckley 
i opowiedzieli się za uznaniem kontrybucji na cele wyborcze jako realizacji prawa do 
swobody wypowiedzi. Jednakże w orzeczeniu Citizens United v. FEC sędziowie rozsze
rzyli to prawo na korporacje i związki zawodowe, pozwalając im, jak też i indywidu
alnym darczyńcom, na przekazywanie nieograniczonych kwot na cele wyborcze. Ze
zwalając na bezpośrednie wsparcie finansowe konkretnych kandydatów54, sędziowie 
unieważnili tym samym pochodzące z 1907 roku przepisy Tillman Act. Orzeczenie 
Citizens United wzbudziło kontrowersje nie tylko u analityków i obserwatorów, ale 
także u niektórych uczestników tego sporu. Dość powiedzieć, że po ogłoszeniu de
cyzji, podjętej stosunkiem głosów 5-4, niezadowolony z takiego werdyktu, a przede 
wszystkim okoliczności proceduralnych, sędzia John Paul Stevens odczytał swą 
90-stronicową odrębną opinię niemal w całości (!), a prezydent Barack Obama skry
tykował orzeczenie w Orędziu o stanie państwa z 27 stycznia 2010 roku55. Komentarze 
do werdyktu wskazywały na polityczną podstawę decyzji Sądu, jako że wszystkie pięć 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php
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głosów na rzecz właśnie takiego rozwiązania wydali sędziowie nominowani przez pre
zydentów z Partii Republikańskiej, którzy mieliby w ten sposób zrównoważyć szanse 
kandydatów GOP w kolejnych cyklach wyborczych. Takie polityczne kunktatorstwo 
sędziom co prawda trudno udowodnić, niemniej po lekturze artykułu Jeffreya To- 
obina56 trudno nie odnieść wrażenia, że na charakter takiego a nie innego kształtu 
orzeczenia wpłynęły względy polityczne - co zresztą byłoby zgodne z widocznym od 
kilku dekad trendem upolitycznienia judykatywy57, o ile nawet nie osobistej rozgrywki 
Prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa z prezydentem Obamą58.

56 J. Toobin, Money Unlimited. How Chief Justice John Roberts Orchestrated the Citizens 
United Decision, „The New Yorker”, [on-line:] http://www.newyorker.com/reporting/2012/ 
05/21/120521fa_fact_toobin?currentPage=all - 15 VIII 2013.

57 P. Laidler, Sqd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od prawa do polityki, Kraków 
2012.

SH J. Toobin, The Oath. The Obama White House and the Supreme Court, New York 2012.
59 A. E. Busch, Horses in Midstream. U.S. Midterm Elections and Their Consequences, 1894- 

-1998, Pittsburgh 1999.
611 R. S. Garrett, Super PACs in Federal Elections. Overview and Issues for Congress, CRS Re

port for Congress, [on-line:] http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42042.pdf - 15 VIII 2013.
61 What Sheldon Adelson Wants, „The New York Times” 2012, 24 VI, s. SR12.
62 J. Yellin, Karl Rove, American Crossroads and the Super PAC Democrats Love to Hate, 

CNN.com, [on-line:] http://edition.cnn.com/2012/01/23/politics/rove-super-pac - 15 VIII 2013.

Tak czy inaczej, wynikające z orzeczenia Citizens United przepisy zaczęły obowią
zywać już przed wyborami do Kongresu w 2010 roku. Te zakończyły się zwycięstwem 
Republikanów, co jednak jest zgodne z trendem, w którym partia prezydenta niemal 
zawsze przegrywa wybory w środku kadencji59. Z punktu widzenia niniejszego stu
dium najważniejszy był jednak debiut nowego podmiotu na amerykańskiej scenie 
wyborczej: Superkomitetów (SuperPAC) Akcji Politycznej. Konstrukcja Superkomi- 
tetów łączy w sobie opisane wcześniej takie elementy systemu finansowania kampa
nii jak PAC-i, soft money, issue advocacy czy niezależne wydatki zewnętrzne. O ile 
działalność Superkomitetów nie znajduje się pod kontrolą i nie jest skoordynowana 
ze sztabem kandydata, Superkomitet może wydawać i przyjmować nieograniczone 
sumy pieniędzy, zarówno od korporacji i związków zawodowych, jak i darczyńców 
indywidualnych60 Wynikające z takich uregulowań patologie dały o sobie znać już 
podczas prawyborów prezydenckich Partii Republikańskiej w cyklu wyborczym 2012. 
Oto potentat z branży kasyn, Sheldon Adelson, przekazał na rzecz Superkomitetu 
wspierającego Newta Gingricha kwotę 20 min dolarów, by kolejne 10 min wpłacić na 
rzecz działającego na rzecz Superkomitetu Mitta Romneya61. Z kolei wiosną 2012 roku 
grupa sympatyzujących z Demokratami darczyńców, z Georgeem Sorosem na czele, 
zapowiedziała gotowość przelania na konto Superkomitetu partii kwotę 100 min do
larów, podczas gdy republikański strateg Karl Rove zapowiedział, że do odbicia z rąk 
Demokratów Białego Domu i Senatu oraz do utrzymania większości w Izbie Repre
zentantów jego grupa Crossroads GPS, potrzebuje ok. 300 min dolarów62, które zresz
tą zebrał i wydał, nie osiągając jednakże wielkiego skutku politycznego63.

http://www.newyorker.com/reporting/2012/
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42042.pdf
CNN.com
http://edition.cnn.com/2012/01/23/politics/rove-super-pac
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Tabela 5. Liczba i wydatki Superkomitetów Akcji Politycznej, 2010-2012 (dane w milionach 
dolarów)

Liczba organizacji Wydatki
2010 83 62,64

2011-2012 1310 609,41

Źródło: 2010 Outside Spending, by Super PAC, OpenSecret.org, [on-line:] http://www.open 
secrets.org/outsidespending/summ.php?cycle=2010&chrt=V&disp=0&type=S-15VIII 2013; 
2012 Outside Spending, by Super PAC, OpenSecret.org, [on-line:] http://www.opensecrets. 
org/outsidespending/summ.php?cycle=2012&chrt=V&disp=O&type=S -15 VIII 2013.

Jakkolwiek te środki pochodziły lub miałyby pochodzić z prywatnych funduszy 
indywidualnych osób (i nic nam do celu i sposobu w jaki inni ludzie wydają swo
je własne pieniądze), to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że równowaga została za
chwiana, a sam system nie tyle wymknął się spod kontroli, ile staje się zwyczajnie 
niemoralny.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że amerykański system fi
nansowania wyborów przeszedł długą drogę, od stanu braku jakichkolwiek regulacji, 
poprzez próby nadania mu właściwych ram za pomocą ustawodawstwa kongreso
wego, aż do jego rozregulowania przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, najpierw 
w sprawie Bttckley, a następnie Citizens United, jak również SpeechNOW.org v. FEC, 
a wcześniej FEC v. Wisconsin Right to Life, Inc.63 64.

63 K. P. Vogel, Karl Rove under Fire, Politico.com, [on-line:] http://www.politico.com/news/ 
stories/1112/83658.html - 15 VIII 2013.

64 SpeechNow.org v. Fédéral Election Commission, 599 F.3d 686 (D.C. Cir. 2010); Fédéral Elec
tion Commission v. Wisconsin Right to Life, Inc., 551 U.S. 449 (2007).

65 D. Slack, RIP Positive ads in 2012, Politico.com, [on-line:] http://www.politico.com/news/ 
stories/1112/83262.html - 15 VIII 2013.

Obecnie wydaje się, że do całkowitego wywarzenia drzwi systemu brakuje jedynie 
zniesienia limitów, jakie można bezpośrednio przekazać na rzecz kampanii kandyda
ta oraz zezwolenia na koordynację i kontrolę zasobów Superkomitetów przez kandy
datów. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, czy to ostatnie nie byłoby przez niektórych 
nawet bardziej pożądane niż obecne rozwiązania. Brak możliwości koordynacji spra
wia bowiem, że jedyna kampania, jaką mogą przeprowadzić Superkomitety w spo
sób niekonfliktujący z przekazem prowadzonym przez sztab kandydata to kampania 
negatywna. Dość powiedzieć, że wedle niektórych szacunków aż 85,5% reklam wy
borczych, których produkcję i emisję sfinansował sztab Baracka Obamy, Partia De
mokratyczna czy popierające prezydenta Superkomitety, miało wydźwięk negatywny 
(u Mitta Romneya odsetek ten wyniósł 79,2%)65. Tak szeroka kampania negatywna 

OpenSecret.org
http://www.open
OpenSecret.org
http://www.opensecrets
SpeechNOW.org
Politico.com
http://www.politico.com/news/
SpeechNow.org
Politico.com
http://www.politico.com/news/
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na pewno nie służy późniejszej współpracy w działaniu publicznym, trudno bowiem 
byśmy ochoczo przystawali na pomysły tych, którzy wcześniej obrzucali nas błotem 
na wszelkie możliwe sposoby. Równocześnie skupienie się na kampanii negatywnej 
może zniechęcać obywateli do partycypacji politycznej, a skupiony na niej kandydat 
nie formułuje ambitnych planów polityki publicznej, o ile formułuje jakiekolwiek. Po 
wygranych w takim stylu wyborach brak mu założeń programowych, które mógłby 
przeprowadzić w Kongresie, mając ku temu jednocześnie wyborczy mandat, co moż
na dostrzec choćby po zwycięskich dla George H. W. Busha wyborach roku 1988, re- 
elekcji George W. Busha w roku 2004, a kto wie, czy też nie wygranej Baracka Obamy 
w 2012 roku.

Z kolei uznanie, że korporacje to ludzie, którym gwarantuje się prawo do wolności 
wypowiedzi, nie jest chyba rozwiązaniem zbyt fortunnym. Łatwo może bowiem do
prowadzić do poczucia niesprawiedliwości społecznej: jeśli przedsiębiorstwo osiąga 
zyski, to zdaniem załogi premia należy się tym, którzy je wypracowali. Tymczasem, 
jeśli właściciel część nadwyżki przekaże na rzecz kandydata popierającego np. obniż
kę podatków lub zniesienie podatku od spadków, to pieniądze korporacyjne mogą 
przyczynić się do zwycięstwa kandydata, który polepszy prywatny los właściciela, 
a nie przedsiębiorstwa czy załogi. Nie mówiąc już o sytuacji, jaka miała miejsce w paź
dzierniku 2012 roku, kiedy to David A. Siegel, prezes Westgate Resorts, wysłał list do 
swoich 7 tys. pracowników, „zachęcając” w nim do głosowania na Mitta Romneya66. 
Wobec takiego stanu rzeczy warto ponownie przemyśleć stawiane już pytanie, czy wy
bory to dzisiaj suwerenny wybór obywateli, czy też zwyczajnie „dyktat sponsorów”67.

66 S. Greenhouse, Here’s a Memo From the Boss. Vote This Way, „The New York Times” 
2012, 26 X, s. Al.

67 Ł. Wordliczek, Finansowanie wyborów w USA: (jeszcze) wybór osobowości i programu czy 
(już) dyktat sponsorów?, „Politeja” 2005, nr 1 (3), s. 62-68.

68 A. Corrado, Payingfor Presidents, s. 37.

W dyskusji nad amerykańskim systemem finansowania wyborów ubolewać na
leży nad faktem, że gdy dochodzi do kwestii zbierania funduszy, decydenci, w celu 
osiągnięcia jak największych korzyści politycznych, podejmują decyzje krótko
wzroczne, a często nawet postępują sprzecznie z głoszonym przez siebie światopo
glądem. Jak słusznie zauważa Anthony Corrado:

Ronald Reagan nigdy nie przekazał datku na rzecz publicznego funduszu finansowa
nia kampanii prezydenckich. Zgodnie ze swą filozofią, był przeciwny finansowaniu 
kampanii politycznych z pieniędzy podatników. Jako prezydent, sprzeciwiał się legisla
cji, która rozszerzałaby publiczne finansowanie wyborów także na wybory kongreso
we, a w 1985 roku jego administracja zaproponowała pakiet podatkowy, który elimi
nowałby z formularza podatkowego deklarację przekazania środków na finansowanie 
wyborów. Równocześnie, trzykrotnie ubiegając się o prezydencką nominację Partii 
Republikańskiej [1976, 1980 i 1984 - M. T.J, Reagan przyjął 22,5 min dolarów ze środ
ków publicznych68,

korzystając z nich także w wyborach powszechnych 1980 i 1984.
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Z kolei gdyby Barack Obama przyjął publiczne finansowanie dla swojej kampa
nii - co chce uniemożliwić Izba Reprezentantów, już kilkukrotnie opowiadając się za 
likwidacją publicznego systemu finansowania wyborów prezydenckich69 - być może 
wówczas Republikanie nie szukaliby wszelkich możliwych sposobów na zapewnienie 
sobie lepszej pozycji wyjściowej w nadchodzących cyklach wyborczych. Tymczasem 
obecny system finansowania zdaje się zmierzać do tego, przed czym przestrzegał 
Benjamin Franklin - zjednoczenia w jednym ręku potęgi finansowej i władzy po
litycznej. Czas pokaże, czy będzie to prowadzić do jeszcze większych nierówności 
społecznych, często wynikających przecież z braku możliwości wysokiego stopnia 
politycznej partycypacji jednostki70, czy także i z tego kryzysu demokracja amery
kańska wyjdzie obronną ręką.

69 R. S. Garrett, Proposals to Eliminate Public Financing of Presidential Campaigns, CRS Re
port for Congress, [on-line:] http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41604.pdf- 15 VIII 2013.

70 S. Verba, K. L Schlozman, H. E. Brady, Voice and Equality. Civic Voluntarism in Ameri
can Politics, Cambridge 1995.

71 S. Issenberg, The Victory Lab. The Secret Science of Winning Campaigns, New York 2012.

Ponownie parafrazując Svena Steinmo należy powiedzieć, że istotnie, „współcze
sne kampanie wyborcze potrzebują dużo pieniędzy” (rosnące koszty kampanii na 
przestrzeni lat ilustruje tabela 6), a wszystko wskazuje na to, że będą potrzebować 
ich jeszcze więcej. Do tradycyjnych wydatków kampanii doszły bowiem te związane 
z najnowszymi trendami w rozwoju ich prowadzenia: skupienie się na zwiększeniu 
frekwencji wyborczej oraz nowymi technologiami. Kampanie GOTV, nakierowane 
na identyfikację, a następnie przyciągnięcie do wyborczej urny zwolenników dane
go kandydata, wymagają wcześniej długotrwałych i kosztownych eksperymentów71. 
Z kolei konieczność zatrudnienia ekspertów IT i zbudowania odpowiedniej infra
struktury sprawia, że wydaje się, że współczesne kampanie wyborcze (szczególnie te 
na poziomie prezydenckim) są dzisiaj właściwie przedsiębiorstwami, dysponującymi 
imponującym budżetem i prowadzącymi kampanię reklamową, której przyświeca 
tylko jeden cel - elekcja swego kandydata.

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41604.pdf-
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Tabela 6. Koszty wyborów federalnych w Stanach Zjednoczonych, 1972-2012 (dane w milio
nach dolarów)

Koszt całkowity Wybory do Kongresu Wybory prezydenckie
1972 215,3 77,3 138,0
1974 88,2 88,2 -
1976 275,5 115,5 160,0
1978 194,8 194,8 -
1980 514,0 239,0 275,0
1982 342,4 342,4 -
1984 699,1 374,1 325,0
1986 450,9 450,9 -
1988 957,7 457,7 500,0
1990 446,3 446,3 -
1992 1 228,3 678,3 550,0
1994 724,2 724,2 -
1996 1 465,3 765,3 700,0
1998 1 618,93 1 618,93 -
2000 3 082,34 1 669,22 1413,11
2002 2 181,68 2 181,68 -
2004 4 147,68 2 237,07 1 910,23
2006 2 852,65 2 852,65 -
2008 5 285,68 2 485,95 2 799,72
2010 3 643,94 3 643,94 -
2012 6 285,55 3 664,14 2 621,41

Źródło: Dane za: Financing the 1996 Elections, ed. J. C. Green, Armonk, 1999, s. 19, 23; 
The Money Behind the Elections, OpenSecrets.org, [on-line:] http://www.opensecrets.org/ 
bigpicture/ — 15 VIII 2013.

Zwycięskie kampanie wyborcze Baracka Obamy - zarówno prawybory 2008 
roku, jak i wybory powszechne 2008 i 2012 - pokazały, że położenie nacisku na fre
kwencję przy zaangażowaniu nowych technologii może mieć istotne znaczenie dla 
ostatecznego rezultatu72. Sprawia to, że coraz liczniejsze grono kandydatów i sztabów 
wyborczych będzie naśladować sposób, w jaki ów rezultat został osiągnięty, jeszcze 
bardziej zwiększając koszty prowadzonych działań. I choć większe zasoby finansowe 
nie są nigdy gwarancją końcowego sukcesu, to z pieniędzmi w kampanii wyborczej 
jest jak w życiu - zawsze lepiej mieć ich więcej niż mniej.

72 M. Turek, Projekt „Houdini". Nowe media a działania profrekwencyjne w prezydenckiej 
kampanii Baracka Obamy, [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. M. Jeziński, W. Peszyń- 
ski, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 23-34.
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