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Wstęp 
 

Moja praca ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu frekwencji wyborczej 

w Polsce, skutki i przyczyny tak niskiej frekwencji, a takŜe sposoby walczenia z nią 

w związku ze zbliŜającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ostatnia część pracy 

poświęcona jest ankietom i sondom związanym z problemem niskiej frekwencji. MoŜna tam 

takŜe znaleźć wywiad z ekspertem. 

WyraŜenie ,,frekwencja wyborcza” pojawiło się dość niedawno. Samo słowo 

frekwencja pochodzi od łacińskiego frequentia, co oznacza „częstotliwość tłumu”. Podobnie 

mówi o tym słownik wyrazów obcych1; liczba osób biorących czynny udział w wyborach 

w stosunku do całkowitej liczby obywateli uprawnionych do udziału w nich. 

Pierwsze wybory odbywały się w staroŜytnych Atenach. Mieszkańcy tego państwa-

miasta gromadzili się na rynku – agorze – aby dyskutować o sprawach politycznych 

i w głosowaniu podejmować decyzje. O wszystkim decydowała większość2. Tak narodziła się 

demokracja, a wraz z nią pierwsze wybory. Nie uczestniczyli w nich jednak niewolnicy 

i kobiety.  

 Słowo frekwencja wyborcza nie ma dokładnie swojej genezy. Najprawdopodobniej 

wyraŜenie to pojawiło się razem z pierwszymi wolnymi wyborami, do których byli 

dopuszczeni wszyscy obywatele, którzy mieli taki sam dostęp do głosowania bez rozróŜnienia 

na płeć, kolor skóry czy wyznawaną religię. Frekwencja często była zawyŜana przez państwa 

totalitarne w XX wieku. Przykładem mogą być wybory w III Rzeszy w roku 1934, kiedy to 

wynosiła ona ponad 82%. Działo to się dzięki licznym fałszerstwom, propagandzie 

i pogróŜkom społeczeństwa. TakŜe w czasach PRL-u władza mówiła o wyjątkowo wysokiej 

frekwencji przekraczającej 90%3. Obecnie u naszego „sąsiada” – Białorusi takŜe występuje 

fałszowanie wyborów.  

 

 
 

 

                                                 
1 Słownik Wyrazów Obcych, Mirosław Jarosz (red), Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2001  
2 Tomasz Merta i Alicja Pacewicz (red), Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej wersja podstawowa 
część Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006 str. 104 
3 Dodatek do Gazety Wyborczej „Polska  15 tematów” temat 4: Aleśmy wybrali…czyli  sejm, Miłada Jędrysik i 
Jerzy Skoczylas (red) 2006 str. 21 
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Rozdział 1. 

Frekwencja wyborcza jako forma aktywności obywatelskiej 

  
 1.1. Frekwencja wyborcza w Polsce po roku 1989 

 
W czasie komunizmu w Polsce, gdy władza mówiła o wyimaginowanej frekwencji, 

tak naprawdę do urny szedł, co drugi Polak. 6 luty 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego 

Stołu i zakończyły 5 kwietnia tego samego roku. W naszym kraju zaczął upadać system 

komunistyczny. Jednym z postanowień Okrągłego Stołu były półwolne wybory do sejmu - 

65% miejsc (299 mandatów) miałybyć zagwarantowane dla PZPR4, ZSL5 i SD6 (60%) oraz 

dla prokomunistycznych organizacji katolików – PAX, UChS7 i PZKS8 (5%). A pozostałe 

35% (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni9. 

Wydawałoby się, Ŝe do urn powinna pójść przytłaczająca większość obywateli. Ale 

frekwencja 4 czerwca wynosiła ledwo ponad 62%10. ,,Solidarność” zdobyła 160 z 161 

mandatów do sejmu11. 24 czerwca premierem został Tadeusz Mazowiecki – pierwszy 

niekomunistyczny szef rządu po II wojnie światowej. 

Na następne wybory Polacy nie musieli długo czekać. 25 listopada 1990 r. odbyła się 

pierwsza tura wyborów prezydenckich. ZwycięŜył Lech Wałęsa 39%, lecz nie zyskał 

wymaganej większości głosów. Drugie miejsce zajął Stanisław Tymiński 23%, który 

niespodziewanie wyprzedził Tadeusza Mazowieckiego. Druga tura wyborów odbyła się 

w tym samym roku - 9 grudnia. Pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej został Lech 

Wałęsa. Frekwencja w tych wyborach była jeszcze gorsza. W pierwszej turze wynosiła 60%, 

 a w drugiej turze 54%12. Następne wybory parlamentarne odbyły się w roku 1991. Był to 

najbardziej rozczłonkowany parlament III RP. Do sejmu weszło aŜ 29 ugrupowań i partii. 

Frekwencja w tych wyborach wynosiła 43%13. W następnych wyborach w 1993 frekwencja 

wynosiła trochę więcej, bo 52%14. Władzę przejął SLD15, który rządził razem z PSL16. 

                                                 
4 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)  
5 Zjednoczone Stronnictwo Wyborcze (ZSL) 
6 Stronnictwo Demokratyczne (SD) 
7 Unia Chrześcijańsko – Społeczna  (UChS) 
8 Polski Związek Katolicko Społeczny (PZKS) 
9 Postanowienia Okrągłego Stołu, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1989, str. 272  
10 Załącznik 1 
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1989_roku 
12 Załącznik 2; http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_1990 
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_1991 
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_1993 
15 Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 
16 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 
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W prezydenckich wyborach w 1995 roku zanotowano najwyŜszą frekwencję wyborczą. 

Wynosiła ona, bowiem w pierwszej turze 64%, a w drugiej aŜ 68%17. Prezydentem Polski na 

najbliŜsze 5 lat został Aleksander Kwaśniewski.  

W następnym roku przeprowadzono referendum ,,uwłaszczeniowe” 

i ”prywatyzacyjne”. Frekwencja w tych wyborach była wyjątkowo niska. Wynosiła zaledwie 

32 i 33%18. Ponad rok później Polacy znowu poszli do urn, aby zagłosować nad przyjęciem 

konstytucji. W tym referendum głosowało 42% Polaków19. W tym samym roku znów odbyły 

się wybory parlamentarne. Przy urnie był tylko co drugi Polak. Wybory wygrało AWS20, 

które rządziło przez najbliŜsze 4 lata. W roku 2000 odbyły się wybory prezydenckie. Po raz 

pierwszy w III Rzeczypospolitej w pierwszej turze prezydentem został reelektowany 

Aleksander Kwaśniewski. Frekwencja wyborcza była dość wysoka i wyniosła 61%21. 

W następnym roku 23 września odbyły się wybory parlamentarne. Wygrały je SLD-UP22. 

Frekwencja wyniosła 46%23. Na następne referendum Polacy czekali 6 lat. W dniach 7 i 8 

czerwca 2003 r. odbyło się referendum akcesyjne nad przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. 

Za głosowało ponad 77% Polaków; przeciw było 22%. Mimo dwudniowych wyborów 

frekwencja nie była dość wysoka – wyniosła ponad 58%24. 

Następne wybory odbyły się w 2004 r. Były to wybory posłów do Parlamentu 

Europejskiego. Jednak dokładną analizę tych wyborów moŜna znaleźć w podrozdziale 1.3. 

Kolejne wybory przeprowadzono w 2005 r. i były to wybory parlamentarne. W tych 

wyborach padła najgorsza frekwencja wyborcza. W wyborach do sejmu i senatu wyniosła 

nieco ponad 40%25. Polacy najchętniej głosowali na PiS26. Na następne wybory czekaliśmy 

tylko jeden tydzień. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 9 października, a druga 

23 dnia tego samego miesiąca. Prezydentem RP został Lech Kaczyński. Frekwencja w obu 

wyborach była podobna i wynosiła około 50%27. Ostatnie wybory parlamentarne, które 

                                                 
17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_1995 
18 załącznik 3; http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_1996 
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_1997 
20 Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)  
21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_2000 
22 Unia Pracy (UP) 
23 http://www.pkw.gov.pl/wybory/2001/sjg2_k.html i http://www.pkw.gov.pl/wybory/2001/sjw1_k.html 
24 Dodatek do gazety wyborczej „Polska 15 Tematów” temat 7 ,,Jesteśmy w Unii i w NATO”, Miłada Jędrysik i 
Jerzy Skoczylas (red) 2006, str. 47 
25 http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/index.htm i 
http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm 
26 Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 
27 http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/W/index.htm i 
http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm 
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odbyły się w Polsce były w roku 2007. Wygrało w nich PO28, które rządzi obecnie w koalicji 

z PSL. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 53%29.  

 

 

1.2. Przyczyny i skutki zmian frekwencji wyborczej 

 

W czasach komunizmu w Polsce mówiono o frekwencji wyborczej ponad 90%. 

Oczywiście był to mit. W tym czasie juŜ znaczna część Polaków nie chodziła na wybory. 

W dodatku na początku lat 80 ,,Solidarność” nawoływała do bojkotowania wyborów. Był to 

jeden ze sposobów sprzeciwu wobec władzy. W 1989 roku, kiedy po raz pierwszy nadeszły 

częściowo wolne wybory, w Polsce wydawałoby się, Ŝe do urn powinna pójść większość 

społeczeństwa. Tymczasem do urn poszło tylko 62% Polaków. Osoby, które były przeciwne 

systemowi komunistycznemu chodziły na wybory i prawdopodobnie chodzą do dziś. Lecz 

przemiana w Polsce następowała juŜ na początku lat 80. W 1985 r. powołano Trybunał 

Konstytucyjny, a w 1987 r. utworzono stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich30. 

Wolnorynkowe reformy Leszka Balcerowicza zaczynały jeszcze ostatnie rządy peerelowskie. 

PrzedłuŜający się okres przejściowy w oczach wielu Polaków rozmywał przemiany. Sprzyjało 

to temu, Ŝe niska frekwencja wyborcza przetrwała do dziś. Poza tym dla zwykłego prostego 

człowieka przez lata mieszkającego na wsi i samozarabiającego na swoje utrzymanie dojście 

do władzy ,,Solidarności” nic nie znaczyło. Byli oni przekonani, Ŝe do władzy znowu dojdą 

ludzie obcy, którzy nie działają w interesach państwa. Taką postawę wywarło na ludziach 123 

lata zaborów, okupacja niemiecka oraz niecałe 50 lat komunizmu. Takie były przyczyny 

niskiej frekwencji wyborczej w Polsce z roku 1989. 

JuŜ na początku lat 90. startowaliśmy z niskiego progu w okolicach 50% i później nie 

wiele się zmieniło. W 1993 r. w wyborach parlamentarnych brało udział 52% wyborców, 

a 4 lata później 47%31. Takie zmiany mogą zaleŜeć od pory roku czy pogody. Polacy mniej 

chętniej głosują w zimie. Powoduje to skrócony dzień (ludziom nie chce się iść na wybory 

w czasie, gdy jest ciemno), a takŜe pogoda (często szczególnie na wsi trudno jest się dostać 

                                                 
28 Platforma Obywatelska (PO) 
29 http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm i 
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/index.htm 
30  Dodatek do Gazety Wyborczej „Polska  15 tematów” temat 4: Aleśmy wybrali…czyli  sejm, Miłada Jędrysik 
i Jerzy Skoczylas (red) 2006 str. 22 
31patrz tamŜe str. 22 
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do lokalu wyborczego w zimie)32. Nikt w Polsce nie dyskutuje czy szerokie uczestnictwo 

wyborcze jest dobre dla demokracji. Są dwa przypadki, w których niska frekwencja wyborcza 

jest dla kraju zła kiedy: 

• Nakłada się na nierówność społeczną np. głosują tylko kobiety, wykształceni, 

bogaci lub katolicy – a reszta albo jest pozbawiona głosu albo sama się go zrzeka. 

• Oznacza otwarte wypowiedzenie się przeciw systemowi władzy33, 

Wysoka frekwencja wyborcza zmienia wyniki wyborów. Na świecie istnieje wyraźna 

zaleŜność: im wyŜsza frekwencja, tym gospodarka bardziej wolnorynkowa i sprzyjająca 

zamoŜniejszym warstwom społecznym, którą realizuje rząd. Jeśli głosuje 50% uprawnionych 

to wśród głosujących osoby lepiej wykształcone i zamoŜniejsze są nadreprezentowane. Jest 

jednak pewien poziom frekwencji, poniŜej którego demokracja traci wiarygodność. JeŜeli 

w głosowaniu bierze udział, co piąty Polak, tak jak to było w czerwcu 2004 r. w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego to takie wybory są nie prawdziwe. Jest to ostrzeŜenie, Ŝe moŜe 

nami rządzić niereprezentatywna grupa34.  

Do takiego niestety poziomu niebezpiecznie się zbliŜamy. W naszej części Europy 

wcale nie jest lepiej. W pierwszych wolnych wyborach w Czechach w czerwcu 1990 r. 

frekwencja wynosiła 96%, a dziś mniej niŜ 60%. Nie lepiej radzi sobie Wielka Brytania, 

u której frekwencja wyborcza wynosiła blisko 75%, a do dziś spadła juŜ o 15%35. Gdyby nam 

frekwencja spadała w takim tempie, pewne nikt by juŜ nie głosował. Ani w Polsce, ani na 

Zachodzie nikt nie ma na razie pomysłu, co z tym zrobić. 

 Jednak nie wszystkim krajom idzie tak źle. W 2007 r. w wyborach prezydenckich we 

Francji głosowało ponad blisko 84% wyborców. W ostatnich słynnych wyborach w USA 

zanotowano frekwencje sięgającą 80%36.  

 

                                                 
32 Dodatek do Gazety Wyborczej „Polska  15 tematów” temat 4: Aleśmy wybrali…czyli  sejm, Miłada Jędrysik i 
Jerzy Skoczylas (red) 2006 str. 22 
33 str.22 Dodatek do Gazety Wyborczej „Polska  15 tematów” temat 4: Aleśmy wybrali…czyli  sejm, Miłada 
Jędrysik i Jerzy Skoczylas (red) 2006 str. 22 
34patrz tamŜe str. 22 
35 patrz tamŜe str. 22 
36 http://wyborcza.pl/1,83992,5884101,Rekordowa_frekwencja_wyborcza_w_USA.html 
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1.3. Historia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 

 

13 czerwca 2004 r. Polacy po raz pierwszy wybierali przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego. Wyniki wyborów potwierdziły niechęć Polaków do rządzącej koalicji SLD 

i UP. Pierwsze miejsce zajęła proeuropejska Platforma Obywatelska z wynikiem 24,1%37. 

Drugie miejsce zajęła sceptyczna w stosunku do Unii Liga Polskich Rodzin uzyskując ponad 

15%38. Z wynikiem 12%39 do Parlamentu Europejskiego weszło takŜe ugrupowanie Prawa 

i Sprawiedliwości. Polacy głosowali takŜe na Samoobronę, która uzyskała 10%40. Koalicja 

rządząca SLD-UP uzyskała wynik 9%41. Próg wyborczy przekroczyły takŜe UW42, PSL 

i SdPl43 – nowa partia lewicowa. Eurodeputowanych wybierali równieŜ mieszkańcy 

pozostałych wtedy 24 członków Unii Europejskiej. We wszystkich państwach UE frekwencja 

była dość niska i wyniosła ok. 46%, niemniej średnia frekwencja wśród 10 nowych członków 

UE była znacznie niŜsza od przeciętnej – 28%44. Spośród państw Europy niechlubny rekord 

pobiły Słowacja (17%) oraz Polska (20,8%). Tak niski poziom frekwencji wyborczej 

wypływał ze zmęczenia Polaków nad debatą polityczną związaną z Konstytucją Europejską, 

z którą eurosceptycy prowadzili ,,wojnę”. Dodatkowo nie wszyscy obywatele dowiedzieli się 

o się o wyborach, które nie były tak rozgłaszane przez media. Ponadto Polacy nie mieli 

pojęcia o kompetencjach, funkcjonowaniu i znaczeniu Parlamentu Europejskiego45.  

 Według ostatnich badań CBOS46 z stycznia 2009 r. Polacy uwaŜają wybory do 

Parlamentu Europejskiego za mniej waŜne. 65% badanych uwaŜa, Ŝe waŜne są wybory 

samorządowe; 62%, Ŝe prezydenckie, a za waŜne wybory parlamentarne uznaje 61% 

ankietowanych. Według badań tylko połowa Polaków uwaŜa najbliŜsze wybory do PE jako 

waŜne. Niewiele więcej, bo 47% uznaje to wydarzenie za mało waŜne wręcz znikome. Mimo 

Ŝe PE ma coraz większą władzę, frekwencja wyborcza spada. W 2004 r. spadła do 46% z 62% 

w 1979 r., kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do unijnego zgromadzenia. 

Wcześniej europosłowie byli wybierani przez parlamenty krajów członkowskich. Brak 

zainteresowania czerwcowymi wyborami do PE deklarowało jesienią zeszłego roku 59% 

                                                 
37załącznik 5; patrz Gazeta Rzeczypospolita, Eliza Olczyk , 14 czerwca 2004 nr 137 
38patrz tamŜe  
39patrz tamŜe 
40patrz tamŜe 
41patrz tamŜe 
42Unia Wolności (UW) 
43Socjaldemokracja Polska (SdPl) 
44Załącznik 4 
45 Instytut Spraw Publicznych, Stanowisko w sprawie frekwencji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 
Warszawa 2004 
46http://www.zigzag.pl/cbos/results.asp?q1=parlament+europejski&q2=&q3=&q4=&qtype=all&mode=opt&pgs
z=10&pgno=1&srchtype=general&q=a1, komunikat: 4077 
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pytanych Polaków i ponad połowa (54%) respondentów w całej Unii. Zainteresowanych nimi 

było 44% w UE, w Polsce – 36%.  Zainteresowanie wyborami spada zarówno w Polsce, jak 

i w Unii: w UE o trzy punkty procentowe w porównaniu z sytuacją na wiosnę zeszłego roku, 

a w Polsce dwa razy tyle - o sześć punktów procentowych. Nieznacznie rośnie teŜ odsetek 

osób zdecydowanie niezainteresowanych głosowaniem w nadchodzących wyborach do 

unijnego parlamentu: w Polsce było ich jesienią 16% (o jeden punkt procentowy więcej niŜ na 

wiosnę), a w UE – 15% (o trzy punkty procentowe więcej). Zdecydowanych na udział 

w wyborach jest w Unii 28% (o dwa punkty procentowe mniej niŜ wcześniej), a w Polsce 

tylko 15% (aŜ o sześć punktów procentowych mniej). Pozostałe odpowiedzi mieszczą się na 

skali mniej lub bardziej niezdecydowanych47.  

Z sondaŜu wynika, Ŝe aŜ trzy czwarte badanych Polaków (74%) nie wiedziało 

w październiku, kiedy odbędą się najbliŜsze wybory do unijnego parlamentu. W całej UE jest 

to 67%. Tylko, co piąty Polak (20%) umiał jesienią zeszłego roku podać właściwy rok. Daje 

to nam miejsce poniŜej unijnej średniej - w ostatniej 10. Jednak sytuacja się poprawia: od 

poprzedniego, wiosennego badania odsetek ten wzrósł w Polsce o siedem punktów 

procentowych. Dla porównania, w UE właściwy rok umiało podać 26% pytanych, a ich 

odsetek wzrósł o 10 punktów procentowych. Jedynie w Luksemburgu i na Malcie prawidłowy 

rok wyborów do PE48 umiała podać ponad połowa badanych. Najgorzej jest w Finlandii, 

gdzie termin wyborów do PE znało tylko dziewięć procent pytanych. W badaniach 

Eurobarometru pytano m.in. o tematy, które powinny pojawić się w kampanii wyborczej do 

PE. Według Polaków tematami kampanii wyborczej do PE powinien być przede wszystkim 

wzrost gospodarczy - uznała tak prawie połowa (49%) badanych. Na drugim miejscu znalazło 

się bezrobocie (40%), a na trzecim - przyszłość systemów emerytalnych. Na kolejnym 

miejscu znalazła się inflacja – 23%, którą jesienią zeszłego roku wskazało o osiem punktów 

procentowych więcej pytanych niŜ w poprzednim, wiosennym badaniu. RównieŜ w całej UE 

na pierwszym miejscu znalazł się wzrost gospodarczy, który wskazała ponad połowa (51%) 

obywateli państw członkowskich - aŜ o sześć punktów procentowych więcej niŜ poprzednio. 

Na drugim uplasowało się bezrobocie, na które wskazało 49% pytanych, a na trzecim - 

inflacja i siła nabywcza - ten temat wybrało 47% (równieŜ o sześć punktów procentowych 

więcej niŜ wiosną). Badaniami Eurobarometru, prowadzonymi od 6 października do 6 

listopada 2008 r., objęto 26618 obywateli UE, w tym w Polsce jeden tysiąc49. 

 
                                                 
47 http://wiadomosci.onet.pl/1901859,11,item.html 
48 Parlament Europejski (PE) 
49 http://wiadomosci.onet.pl/1901859,11,item.html 
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Rozdział 2. 

Jak zwiększyć frekwencję wyborczą w Polsce? 

   

2.1. Organizacje działające na rzecz zwiększenia frekwencji 

wyborczej 

 

 W Polsce działa wiele fundacji i organizacji działających na rzecz frekwencji 

wyborczej. Oto pięć najwaŜniejszych z nich50: 

1. Instytut spraw publicznych 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest pozarządowym i niezaleŜnym 

ośrodkiem analityczno-badawczym. Instytut prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy 

i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii Ŝycia publicznego. Jest takŜe organizatorem 

wielu konferencji, seminariów i odczytów. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy 

z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych51. 

Opracowuje prace związane z frekwencją wyborczą. 

2. Fundacja Batorego 

ZałoŜycielem Fundacji jest George Soros, amerykański finansista i filantrop, który 

zainicjował powstanie całej sieci fundacji, działających obecnie w 31 krajach. Fundacja ma na 

celu wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód 

obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności 

międzynarodowej52. 

 

3.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała w 1989 r. dla wspierania odbudowy 

samorządu terytorialnego jako podstawowej formy demokracji. Od początku zaangaŜowana 

była w przygotowanie przedstawicieli władz lokalnych i pracowników administracji 

                                                 
50 Instytut Spraw Publicznych ,,Stanowisko w sprawie frekwencji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 
Warszawa 2004 
51 http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Spraw_Publicznych 
52 http://www.batory.org.pl/ofund/index.htm 
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publicznej do zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. 

Prezesem Fundacji jest prof. Jerzy Regulski53. 

4. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych ,,SPLOT” 

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych ,,SPLOT” powstała w 1994 r. i jest to 

związek stowarzyszeń, których podstawowym celem jest zwiększanie umiejętności 

zarządzania organizacjami pozarządowymi i umoŜliwianie długofalowego działania 

organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi 

i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych54. 

5. Instytut Studiów Strategicznych 

 Instytut Studiów Strategicznych (ISS) - polska organizacja pozarządowa z siedzibą 

w Krakowie załoŜona w 1993 przez Bogdana Klicha, Uniwersytet Jagielloński i Akademię 

Ekonomiczną w Krakowie pod nazwą Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji; od 

2001 r. działa pod obecną nazwą. ISS prowadzi działalność doradczą i szkoleniową 

w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz wydawniczą, ostatnie dwie publikacje 

dotyczyły losów śydów i Polaków w okresie Holokaustu55. 

6.Zmień kraj, id ź na wybory 

Kampania społeczna „Zmień kraj, idź na wybory” zachęciła do udziału w wyborach 

21 października 2007 r. ponad 20% głosujących. Frekwencja osiągnęła niemal 54%, przy 

40% frekwencji w roku 2005. Kampania ta objęła cały kraj i była nagłaszana przez wszystkie 

media w Polsce56. Powstały tam teŜ znane hasła takie jak ,,Nie bądź durny idź do urny” czy 

„Marsz na wybory”. 

Wszystkie te organizacje wystąpiły do Sejmu z postulatami, które ich zdaniem miały 

sprzyjać wyŜszej frekwencji. Prawie wszystkie postulaty zostały odrzucone. W pracach nad 

ordynacją Sejm nie uwzględnił kluczowego postulatu, Ŝeby wybory trwały dwa dni (sobota-

niedziela). Rozwiązanie to sprawdziło się w przypadku referendum akcesyjnego i obecnie nie 

powinno było juŜ budzić takich oporów jak wcześniej. Parlament nie zatwierdził teŜ 

propozycji głosowania pocztą oraz kilku innych zapisów. W ordynacji zabrakło takŜe miejsca 

                                                 
53 http://www.poznan.frdl.pl/ 
54 http://www.splot.ngo.pl/x/145109;jsessionid=B71A47060E24B3BF76688F69D2753844 
55 http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Studi%C3%B3w_Strategicznych 
56 http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/411167.html 
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dla działań mających na celu zwiększenie poinformowania społeczeństwa o znaczeniu, 

kompetencjach i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, jako zadaniu wykraczającym 

poza cele uczestników samej kampanii wyborczej. Proponowane między innymi wyciągnięcie 

wniosków z kampanii referendalnej i umieszczenie w ordynacji nakazu przeprowadzenia 

kampanii informacyjnej w mediach, w której mogą wziąć udział podmioty nie uczestniczące 

w wyborach. Proponowano równieŜ zmiany o charakterze programowym wykorzystywane 

w mediach. Zawiódł sposób informowania o wyborach oraz ich przedmiocie. Kampanii 

informacyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego praktycznie nie było. 

Administracja centralna, w szczególności UKIE, nie wykazało się w tym zakresie inicjatywą. 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego teŜ okazało się niezdolne zarówno do 

poinformowania Polaków o wyborach do Parlamentu, jak równieŜ o roli PE w Unii 

Europejskiej. RównieŜ bloki wyborcze prezentowane w telewizji publicznej nie spełniły 

swojej roli. W bardzo wielu miejscach nie było informacji o połoŜeniu najbliŜszej komisji 

obwodowej. Skutkiem tego przeciętny wyborca nie wiedział dlaczego ma wybierać posłów do 

PE, co oni mogą zrobić dla niego oraz jaka jest rola Parlamentu Europejskiego i czym on się 

róŜni np. od Komisji Europejskiej. Nie wiedział równieŜ jak, gdzie, kiedy i w jakich 

godzinach moŜe głosować57. 

 

 

2.2. MoŜliwości zwiększenia frekwencji wyborczej 

 

Jest wiele sposobów w Polsce na zwiększenie frekwencji wyborczej. Niektóre 

postulaty powinny zostać zgłoszone jak najszybciej w sejmie. Jeśli politycy zgodzą się na 

jedno z poniŜszych rozwiązań moŜna diametralnie zmienić frekwencję wyborczą.  

 

• Utworzyć Komisję Elektoralną na wzór brytyjskiej Electoral Commission, której 

celem byłyby prace analityczne, modernizacja procesu wyborczego oraz promocja 

postaw obywatelskich. Zadanie to wykracza poza obowiązki Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

• Wprowadzić głosowanie dwu- lub półtoradniowe. W Polsce głosowanie dwudniowe 

miało miejsce podczas referendum akcesyjnego; w kilku krajach UE (Czechy, 

                                                 
57 Instytut Spraw Publicznych, Stanowisko w sprawie frekwencji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 
Warszawa 2004 
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Włochy) dłuŜsze głosowanie zastosowano równieŜ podczas wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. Propozycja ta jest spowodowana zmianą stylu Ŝycia Polaków, którzy 

często wolą niedzielny wypoczynek niŜ pójście do urny. 

• UmoŜliwi ć głosowanie za pomocą poczty. Rozwiązanie to jest stosowane w kilku 

krajach Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa). Wykorzystać nowoczesne technologie. 

Trzeba rozpocząć prace nad pilotaŜowym głosowaniem elektronicznym, np. za 

pomocą sieci komputerowej. UmoŜliwi to głosowanie osobom przebywającym poza 

miejscem zamieszkania. 

• Wprowadzić ułatwienia dla głosowania osób niepełnosprawnych. 10% polskiego 

społeczeństwa jest inwalidami. Większość z nich nie chodzi na wybory ze względu na 

bariery dla nich nie do pokonania, takie jak np. schody prowadzące do komisji 

obwodowej. Samorządy mogłyby zorganizować darmowy transport dla tych osób do 

lokali wyborczych oraz doprowadzać niepełnosprawnych do urn. 

• Przekształcić formułę kampanii wyborczej w telewizji. Bloki wyborcze nie 

sprawdziły się. Stanowiły element, który często zraŜał potencjalnych wyborców do 

polityki. Zbyt duŜa ilość komitetów wyborczych, które miało zbyt mało czasu by 

zaprezentować swoje programy wyborcze spowodowała odczucie chaosu 

informacyjnego i kakofonii wśród potencjalnych wyborców. MoŜna zastanowić się 

nad wprowadzeniem programu prowadzonego przez apolityczne organizacje 

pozarządowe, które informowałyby o wyborach, zasadach głosowania i zachęcały do 

pójścia do urn. Program ten byłby katalizatorem czystej propagandy partyjnej obecnej 

w blokach wyborczych. 

• Przypilnować, by władze samorządowe i media rzetelnie informowały wyborców 

o połoŜeniu komisji obwodowych, godzinach otwarcia lokali wyborczych, sposobie 

oddawania waŜnego głosu oraz wyglądzie kart do głosowania. Stworzyć osobny 

program aktywizujący młodych wyborców. Wyniki jednoznacznie wskazują bardzo 

duŜy stopień absencji tej grupy wiekowej. Szczególnie naleŜy dotrzeć do osób, które 

mogą zagłosować pierwszy raz w Ŝyciu. 

• Wysyłać do wszystkich obywateli listy wzywające do zagłosowania w wyborach 

o połoŜeniu swojego lokalu wyborczego oraz partii wyborczych. To właśnie brak 

informacji jest jednym z przyczyn tak niskiej frekwencji. 

• Zwiększyć liczbę lokali wyborczych. Szczególnie jest to potrzebne na wsi, gdzie 

liczba lokali jest w szczególnie okrojona. Często ludzie nie chcą głosować, gdyŜ 

lokale są oddalone od miejsc zamieszkania.   
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    2.3. Internet jako forma zwiększenia frekwencji wyborczej 

 

W celu zwiększenia, lub przynajmniej ograniczenia spadającej frekwencji wyborczej 

nie wystarczy utworzyć nową organizację czy dotrzeć do najniŜszych warstw społecznych. 

Do tego celu trzeba wykorzystać najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne, takie jak internet. 

NajwaŜniejszą rzeczą jest uświadomienie społeczeństwa o słuszności uŜycia internetu 

w wyborach. 

PUNKT 1. CEL 

  

Moim pomysłem na zwiększenie frekwencji wyborczej jest wykorzystanie internetu 

jako środka informacji o wyborach jak i o moŜliwości głosowaniu przez internet. W ciągu 

ostatnich lat liczba internautów zwiększyła się diametralnie. W obecnych czasach przez 

internet moŜna dokonywać zakupów czy przelewów finansowych. Dzięki temu pomysłowi 

frekwencja wyborcza w Polce moŜe za kilkanaście lat wzrosnąć. Szczególnie trzeba 

powiedzieć, Ŝe to głównie młodzi korzystają z internetu. I za parę lat to oni będą głosować. 

 

PUNKT 2. ŚRODKI PRZEKAZU 

  

Bardzo waŜny jest sposób przeprowadzenia kampanii wyborczej. Najlepszymi sposobami 

przekazu są: 

• Ulotki i bilbordy – Bilbordy moŜna spotkać w kaŜdych większych miastach czy teŜ 

przy waŜniejszych drogach. Docierają do najszerszej liczby osób. Powinny 

one stanąć w najbardziej strategicznych miejscach. Bilbordy muszą zawierać prostą 

treść, aby mogły trafić do wszystkich ludzi niezaleŜnie od ich wykształcenia. A ulotki 

rozdawane na ulicach, leŜące w urzędach czy szkołach winny przede wszystkim 

wskazywać, na potrzebę uŜycia internetu w wyborach. 

• Telewizja i radio – Spoty w telewizji muszą być jak najbardziej chwytliwe. Powinny 

przekazywać łatwą treść. Muszą spowodować, Ŝe osoby, które raz je obejrzały, będą 

chciały nie tylko zobaczyć je jeszcze raz, ale dowiedzieć się coś więcej 

o przedstawianej sprawie. Spoty powinny być tak znane i rozpoznawane jak reklamy 

firmy ,,Biedronki czy spoty wyborcze PIS-u i PO z wyborów w 2007 r. 
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• Internet – NaleŜy stworzyć odpowiednie strony internetowe umoŜliwiające bliŜsze 

poznanie programu. Warto by na nich umieścić informacje o skali całego problemu. 

Szczególnie z tej strony powinni korzystać młodzi.  

 

PUNKT 3. FORMA 

 

Sposób przekazu w czasie kampanii powinien być oryginalny 

i „chwytliwy”. Dowcipne hasło reklamowe, ciekawy spot są kluczem do powodzenia akcji. 

Metodę trzeba dostosować do kaŜdego odbiorcy. Nie moŜna przecieŜ wymagać, Ŝe to, 

co przemówi do nastolatka, będzie pasować siedemdziesięciolatkowi. Forma nie powinna 

być zbytnio szokująca. Szokowanie, nigdy nie wychodzi na dobre, a skutek ma raczej 

odwrotny od zamierzonego, moŜe spowodować odrzucenie przekazu. Na stronie internetowej 

moŜna zamieścić artykuły skierowane do młodych, bilboardy i ulotki winny być 

dostosowane do ogółu, reklamy telewizyjne muszą być przede wszystkim oryginalne, aby 

widz nie zmieniał kanału na ich widok. 

 

PUNKT 4. DZIAŁANIA 

 

Na początku głosowanie przez internet winno odbyć w największych miastach Polski, 

gdzie liczba internautów jest największa, musi być takŜe dostęp do polskich emigrantów. Jeśli 

liczba głosujących przez internet byłaby bardzo duŜa, moŜna by rozszerzyć głosowanie na 

całą Polskę. Według mnie takie głosowanie powinno się odbyć na stronie Polskiej Komisji 

Wyborczej. Najlepiej byłoby zatrudnić najlepszych informatyków do tworzenia takiej strony 

i czuwania nad nią, co zapobiegłoby hackowaniu tej strony. Po przeprowadzeniu kampanii 

kaŜdy z obywateli wliczając w to takŜe Polaków przebywających za granicą powinien dostać 

zawiadomienie o moŜliwości głosowania przez internet. Po takim zawiadomieniu 

zainteresowani musieliby się zgłosić do najbliŜszego Urzędu Gminy (w przypadku 

przebywania za granicą do konsulatu lub ambasady RP). Za okazaniem dowodu toŜsamości 

kaŜdy mógłby dostać swój login i hasło swojego konta, na który będzie głosować. Liczba 

głosów oddana na kandydatów byłaby liczona przez komputer, co zapobiegłoby pomyłkom 

w liczeniu. Najlepiej byłoby, gdyby w większych miastach powstawało więcej obszarów 

bezpłatnego internetu, przez co więcej ludzi miałoby dostęp do internetu. Powoli takie 

procesy powstają w Warszawie.  
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PUNKT 5. MŁODZI PRZEDE WSZYSTKIM 

 

Obecną młodzieŜ bez problemu moŜna nazwać pokoleniem internetu. Młodzi 

przesiadują w internecie nawet kilka godzin. Według badań przeprowadzonych, młodzieŜ 

uwaŜa głosowanie przez internet za najbardziej efektywne58.  Coraz więcej osób w Polsce 

korzysta z internetu. Ludzie młodzi chcą Ŝyć coraz nowocześniej i łatwiej, dlatego taki 

pomysł na pewno się sprawdzi. Pokazują to takŜe wyniki mojej ankiety. Sądzę, Ŝe 

przedstawiony przeze mnie plan powinien poprawić sytuację w kraju i za kilka lat będziemy 

mieli widoczny wzrost procentowy frekwencji wyborczej. 

 

PUNKT 6. SZANSE REALIZACJI 

 

Szanse realizacji tego projektu są dość duŜe, jeśli politycy odwaŜą się na takie 

rozwiązanie. Trzeba jednak liczyć się z duŜymi kosztami tego planu. MoŜna skorzystać 

jednak z funduszy Europejskich, a takŜe poprosić organizacje pozarządowe i wolontariat 

o pomoc w nagłośnieniu sprawy.  Załączenie internetu we wszystkich domach jest drogie, 

lecz zwróci się oszczędzając na papierze potrzebnym do głosowania (z korzyścią takŜe dla 

środowiska). Nie będą potrzebne komisje obwodowe. Dodatkowo takie wybory byłyby 

o wiele łatwiejsze dla osób pracujących w niedzielę i dla niepełnosprawnych, którzy 

głosowaliby w swoich domach. TakŜe łatwiej przebiegałoby głosowanie w więzieniach 

i szpitalach. Mój pomysł ułatwiłby tą procedurę. Aby moja koncepcja się przyjąła, waŜne jest 

badanie opinii społecznej co do projektu, w trakcie jego trwania, a przede wszystkim jeszcze 

przed rozpoczęciem akcji. Pamiętać trzeba jednak o tym, Ŝe internet moŜe być takŜe źródłem 

fałszerstw. W tym celu nad budową strony do głosowania powinni pracować najlepsi 

informatycy. Ludziom starszym moŜe się nie spodobać taki sposób głosowania, gdyŜ są oni 

przyzwyczajeni do tradycyjnych form głosowania. Dlatego radziłbym zachować komisje 

obwodowe dopóki całe społeczeństwo nie przyzwyczai się do głosowania przez internet.  

 

 

PUNKT 7. UZASADNIENIE 

 

UwaŜam, Ŝe kampania społeczna jest najlepszym środkiem do promowania postaw na 

                                                 
58 Patrz wyniki ankiety 
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rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej. Trafi do wielu osób, z róŜnych środowisk, 

w róŜnym wieku, z róŜnym wykształceniem, zwłaszcza, jeśli osoby promujące takie 

zachowanie  będą dobrze znane, a co za tym idzie - lubiane i budzące zaufanie. Jednocześnie 

zachowanie pewnej róŜnorodności między stroną internetową dla młodzieŜy, a bilbordami dla 

kaŜdego, spowoduje, Ŝe odbiorcy z róŜnych grup wiekowych czy środowiskowych będą 

reagować na róŜne formy przekazu uŜywane w trakcie kampanii. UwaŜam jedna, Ŝe taka 

kampania ma duŜe szanse zrealizowania. 

 

3.1 Analiza i interpretacja wyników ankiety 

 

Na potrzeby tej pracy została przeprowadzona ankieta. Objęła ona grupę 54 uczniów 

klas trzecich Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie. KaŜdy 

z badanych odpowiadał anonimowo na 10 pytań. Nie jest to badanie reprezentatywne dla 

szkół w Polsce.  

66% badanych uwaŜa problem frekwencji za spory, a tylko 28% za duŜy. Po 3% 

głosów otrzymały odpowiedzi, Ŝe frekwencja wyborcza jest problemem małej wagi i nie 

wiedziało jak odpowiedzieć na to pytanie. Nikt z badanych nie uznał, Ŝe problem niskiej 

frekwencji wymaga bardzo duŜej uwagi. 61% uczniów uznało ten problem, Ŝe wymaga małej 

uwagi, a 18%, Ŝe sporej uwagi. 21% uczniów nie zdołało odpowiedzieć na to pytanie. 

Świadczy to o tym, Ŝe dla uczniów ten problem jest dość mało istotny. 

 W następnym pytaniu 78% badanych uwaŜa, Ŝe przymuszenie Polaków do wyborów 

jest złe. Tylko 11% uczniów uwaŜa je za dobre. Tyle samo badanych nie udzieliło w tym 

pytaniu odpowiedzi. Potwierdza to tezę, Ŝe Polacy nie lubią być zmuszani i nie zwiększyłoby 

to frekwencji wyborczej. 52% badanych uwaŜa, Ŝe gdy do urny idzie co piąty Polak, to moŜe 

to znaczyć, Ŝe rządzi nami niereprezentatywna grupa ludzi. 34% uznało to stwierdzenie za 

nieprawdziwe. 14% nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.  

Uczniowie jako główną przyczynę niskiej frekwencji uznają stereotyp o tym, Ŝe głosy 

oddane na polityków nie zmienią sytuacji w kraju. Na tą odpowiedź głosowało aŜ 65% 

uczniów. 21% badanych uwaŜa, Ŝe Polacy nie głosują, gdyŜ nie mają preferencji wyborczych. 

Zaś 14% uczniów podało przyczynę jako brak czasu. Najwięcej, bo 32% badanych  uwaŜa, Ŝe 

najlepiej jest zwiększyć frekwencję wprowadzając głosowanie przez internet. Drugie miejsce  

zajęło przypilnowanie władz samorządowych, aby rzetelnie informowały wyborców 

o zbliŜających się wyborach z wynikiem 19%. Na trzecie miejsce wysunęło się badanie 

o wprowadzeniu głosowania dwudniowego. Uczniowie chętnie głosowali za 
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poinformowaniem najmłodszych o  potrzebie głosowania, a  takŜe o wprowadzeniu 

ułatwienia w głosowaniu dla niepełnosprawnych. Potwierdza to słuszność, Ŝe młodzi chcą 

głosować przez internet. 

MłodzieŜ, jeśli chodzi o zwiększenie frekwencji wyborczej jest nastawiona 

sceptycznie do jej zmiany. AŜ 61% badanych uwaŜa, Ŝe szansa na zwiększanie frekwencji jest 

mała. 18% uwaŜa, Ŝe mamy duŜą szansę na zmianą. 21% wstrzymało się od udzielania 

odpowiedzi.  

W następnym pytaniu ankietowani zostali zapytani, które wybory są dla nich 

najwaŜniejsze. Najpopularniejszą odpowiedzią była odpowiedź, Ŝe wszystkie wybory są 

waŜne po równo. Tą odpowiedź zaznaczyło 36% pytanych. NajwaŜniejsze wybory według 

uczniów są to wybory prezydenckie (32%), następnie parlamentarne (16%), potem referenda 

(6%). Dla nikogo nie są waŜne wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. 10% 

ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie. 

Uczniowie, jeśli mieliby pełne prawa wyborcze chętnie zagłosowaliby w wyborach. 

Chęć głosowania deklaruje aŜ 67% badanych. Tylko 26% nie chce uczestniczyć w wyborach. 

7% uczniów wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi. MiaŜdŜące jest jednak brak 

wiadomości o zbliŜających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tylko 3% badanych 

umie podać miesiąc, w którym odbędą się wybory.  
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Zamiast zakończenia wywiad z ekspertem 

Rozmowa przeprowadzona z politologiem Panem Łukaszem Skalskim pracownikiem 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

Dlaczego w prawie wolnych wyborach w 1989 r. głosowało tylko 62 proc. Polaków? 

Wydawałoby się, Ŝe powinni głosować wszyscy obywatele. 

 

Dziś wiemy, Ŝe wybory w 1989 r. były przełomem. W tamtym pamiętnym okresie nie 

było to takie oczywiste. Wybory do Sejmu Kontraktowego nie opierały się na w pełni 

demokratycznych zasadach, gdyŜ przy Okrągłym Stole ustalono kompromis, którego jednym 

z podstawowych załoŜeń był określony parytet wyborczy. Polacy mogli mieć więc wraŜenie, 

Ŝe wybory zostały ustawione, bo „dogadano” się z komunistami i niezaleŜnie od tego, czy 

pójdą na wybory czy nie, układ sił politycznych w parlamencie nie będzie zaleŜał od ich 

głosu. To oczywiście tylko domniemana opinia osób, które zdecydowały się nie wziąć udziału 

w historycznym głosowaniu. Jednak powyŜsze rozumowanie w połączeniu z potwornym 

wypaczeniem idei demokratycznych wyborów w okresie PRL mogło odstręczać obywateli od 

głosowania. Polacy nie mieli wyrobionego nawyku wpływania na losy kraju, pluralizm znali 

praktycznie jedynie z podręczników historii (które, na marginesie, takŜe nie przedstawiały 

obiektywnej prawdy), a dotychczasowe wybory kojarzyli z wyborem „jedynie słusznej” 

PZPR. Elekcja kojarzona była równieŜ z naciskami władzy, by obywatele przedłuŜali jej 

legitymację – właśnie poprzez uczestnictwo w wyborach.  

 

Przez lata 90. frekwencja wyborcza spadała. Dlaczego? 

 

Polacy szybko ocenili, Ŝe formacje postsolidarnościowe nie były przygotowane do 

przejęcia władzy w Polsce. Pomogli im w tym sami politycy, błyskawicznie ujawniając, jak 

bardzo ten obóz polityczny jest niespójny i jak wiele wizji Polski wzajemnie ze sobą 

rywalizuje. Polacy w 1989 r. wybrali wizję wolnej Polski, która tylko czeka na przyjęcie 

dobrobytu zza śelaznej Kurtyny. Tymczasem otrzymali spory w głównych ośrodkach władzy, 

pociągający za sobą olbrzymie koszty społeczne plan Balcerowicza i uwłaszczanie się 

postkomunistów, przekuwających stracony kapitał polityczny na rzeczywiste majątki, kłujące 

w oczy rozgoryczonych Polaków. Obywatele szybko odebrali mandat do sprawowania 

władzy, tym którzy jeszcze niedawno obalali komunizm i oddali urząd prezydenta w ręce A. 

Kwaśniewskiego. Podobnie rzecz miała się z parlamentem: funkcjonujące na zasadzie 
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efemerydy rządy i koalicje obnaŜyły brak umiejętności prowadzenia dialogu i zdewaluowały 

wartość głosy wyborcy. Partie polityczne w początkowym okresie transformacji ustrojowej 

równieŜ uczyły się demokracji, a ich programy wyborcze były niejasne, często niespójne 

i bardzo podobne do propozycji konkurentów politycznych, czemu sprzyjało znaczne 

rozdrobnienie formacji politycznych. Dlatego Polacy testowali w kolejnych wyborach 

zarówno kwalifikacje prawicy jak i lewicy, za kaŜdym razem oddając władzę przeciwnej 

opcji, gdyŜ ta poprzednia nie sprawdzała się. PoniewaŜ kaŜda kolejna ekipa nie radziła sobie z 

problemami zwykłych obywateli, akt głosowania stał się – w opinii wielu – bezuŜyteczny. 

Taka jest cena demokracji przedstawicielskiej, Ŝe jakość demokracji zaleŜy od kompetencji 

„wybrańców” narodu i – zwrotnie – postrzegania ich przez społeczeństwo. MoŜna więc 

stwierdzić, Ŝe potencjał demokratyczny Polski, odradzającej się demokracji, został 

zmarnowany przez nieudolne rządy, czego katalizatorem stało się równoczesne 

rozczarowanie kapitalizmem. 

 

Jakie są moŜliwości zwiększenia frekwencji wyborczej?  

 
Istnieje kilka technicznych sposobów zwiększenia frekwencji wyborczej, stosowanych 

z powodzeniem w innych krajach. Najbardziej kontrowersyjnym i restrykcyjnym jest tzw. 

przymus wyborczy, praktykowany np. w Australii. Przymus wyborczy przewiduje nałoŜenia 

sankcji na obywatela uchylającego się od udziału w wyborach. Taki mechanizm czyni z aktu 

głosowania nie prawo, ale obowiązek obywatela. Zwiększając frekwencje w sposób 

ilościowy, niekoniecznie przyczynia się do wzrostu świadomości politycznej obywateli. Inne 

metody – będące przedmiotem dyskusji w Polsce – opierają się na stworzeniu obywatelom 

ułatwień w dotarciu do urn wyborczych oraz uczynienia wybór faktycznie powszechnymi (z 

uwzględnieniem np. osób niepełnosprawnych). Wśród nich są m.in.: głosowanie w ciągu 

całego weekendu (zastosowane z powodzeniem podczas referendum akcesyjnego Polski do 

UE), głosowanie w dzień roboczy (np. wtorkowe elekcje w USA), moŜliwość ustanowienia 

pełnomocników dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz oddanie głosu za pośrednictwem 

poczty lub internetu. Wszystkie powyŜsze propozycje są – jak wspomniano – jedynie 

technicznymi udogodnieniami, mającymi zminimalizować negatywny efekt tzw. absencji 

przymusowej, tymczasem frekwencja wyborcza powinna wynikać przede wszystkim ze 

świadomości prawa decydowania o kształcie sceny politycznej lub partycypacji w 

rozstrzyganiu bardzo konkretnych problemów w referendach. Temu pomóc moŜe jedynie 

edukacja polityczna, wyrobienie w młodych ludziach postawy gotowości do wzięcia spraw 

ojczyzny we własne ręce.  
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W wyborach z 2004 r. zanotowano wyjątkowo niską frekwencję. Dlaczego 80 proc. Polaków 

nie poszło do urny? 

 

Tak niska frekwencja moŜe wynikać m.in. ze słabej orientacji Polaków 

w funkcjonowaniu UE i przekonaniu, Ŝe skoro krajowe wybory nie poprawiają poziomu 

Ŝycia, tym bardziej nie przyczynią się do tego wybory do dosyć jednak abstrakcyjnej dla 

przeciętnego Kowalskiego instytucji. Wybory do Europarlamentu stały się przede wszystkim 

– jak wynika z badań opinii społecznej – sposobnością do okazania niezadowolenia z sytuacji 

politycznej w kraju. Choć wiedza nt. Unii Europejskiej nie była pierwszorzędną przyczyną 

absencji, po części trzeba przyznać rację takiemu sposobowi myślenia, gdyŜ faktycznie 

Parlament Europejski jest instytucją o stosunkowo niewielkiej mocy decyzyjnej w strukturach 

unijnych. Jest jednak jedyną, której członkowie są przedstawicielami obywateli państw 

członkowskich wybieranymi w bezpośrednich wyborach konkretnie do sprawowania tej 

funkcji. I rzeczywiście europosłowie w pewnym zakresie spraw mogą działać na rzecz swoich 

wyborców, np. interwencje polskich europarlamentarzystów ws. jugendamtów w końcu 

zaowocowały reakcją ze strony Komisji Europejskiej, która ma juŜ faktyczne instrumenty 

oddziaływania. Problem polega jednak na tym, Ŝe o ile demokracja przedstawicielska w kraju 

zdecydowanie nie przeŜywa obecnie swojego rozkwitu, tym bardziej przedstawicielstwo 

przeniesione na szczebel międzynarodowy jest trudniejsze do uzasadnienia i w konsekwencji 

do zmotywowania.  

Dodatkowym kłopotem był fakt, Ŝe kampanie wyborcze nie były prowadzone z taką 

intensywnością, jak ma to miejsce w przypadku krajowych. Kandydaci nie byli tak dobrze 

rozpoznawalni, a przez to jeszcze bardziej anonimowi w anonimowej instytucji. Wyborcy nie 

mogli utoŜsamiać się z programami wyborczymi, poniewaŜ często ich nie znali. 

 

Czy moŜna wyróŜnić grupy czy warstwy społeczne, które chodzą na kaŜde wybory? 

 

Badania wskazują na istnienie trzech głównych korelatów wpływających na postawę 

wyborczą. Pierwszym z nich jest wykształcenie. To właśnie edukacja często ma znaczenie 

zasadnicze jeśli chodzi o kształtowanie postaw obywatelskich, uświadamia o prawach 

konstytucyjnych i sprzyja korzystaniu z nich. ZauwaŜa się równieŜ, Ŝe częściej do urn chodzą 

osoby starsze niŜ młodzieŜ. Trzecią zmienną jest częstotliwość udziału w praktykach 

religijnych, co wiąŜe się z mobilizacyjną funkcją Kościoła. Nie moŜna oczywiście stwierdzić, 
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Ŝe osoby dobrze wykształcone, starsze i religijne chodzą na kaŜde wybory – to byłoby zbyt 

duŜe uproszczenie. 

 

W całej Polsce organizuje się młodzieŜowe głosowania, w których frekwencja wyborcza jest 

o wiele wyŜsza. O czym to świadczy? 

 

MłodzieŜowe głosowania dotyczą osób, które nie nabyły jeszcze biernego prawa 

wyborczego, a które chcą wejść w dorosłe Ŝycie obywatelskie jako osoby świadome swoich 

konstytucyjnych praw i obowiązków. Celem organizowania tego typu głosowań ma być więc 

wyrobienie postawy obywatelskiej, która zagwarantuje w przyszłości udział we 

współdecydowaniu o losach państwa i Europy. Akcja „Młodzi głosują” zaznajamia młodzieŜ 

z systemem wyborczym. W kaŜdej klasie przeprowadzana jest rozmowa tłumacząca ideę 

wyborów i zasady głosowania. 

Wysoka frekwencja wynika z kilku przyczyn. Młodzi ludzie dostają do ręki istotny 

instrument (choć w sposób wirtualny) kształtowania sceny politycznej. Bazowanie 

pomysłodawców na „wpuszczeniu” młodzieŜy w świat polityki, kojarzonej z przyczyn 

konstytucyjnych z dorosłością, jest dobrym sposobem na pobudzenie aktywności. Z prostej 

przyczyny: młodzieŜ chętnie sięga po rzeczy zastrzeŜone dla dorosłych, co wynika 

z naturalnej ciekawości. 

Ponadto, szkolne głosowanie jest okazją dla ucznia do wykazania swojej aktywności, 

zaangaŜowania się i włączenia w debatę. Wymaga to zdobywania informacji, wyrabia 

umiejętność argumentacji i krytycznego spojrzenia na programy polityczne. 

RównieŜ fakt, Ŝe głosowanie odbywa się w szkole, w czasie gdy uczniowie są na miejscu, ma 

istotny wpływ na frekwencję. Uczeń nie musi zadawać sobie trudu dotarcia do okręgu 

wyborczego, a co waŜniejsze, niezaleŜnie od swojej woli znajduje się w centrum wydarzeń – 

głosowanie jest danego dnia istotnym wydarzeniem; uczniowie rozmawiają o tym na 

korytarzach i wzajemnie zachęcają się do czynnego udziału w wyborach bądź referendach. 

 

 

 

Rozmawiał Łukasz Komorowski 

Luty, 2009 
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Wyniki ankiety 

 

 

1. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe konstytucyjne zmuszenie Polaków do głosowania w wyborach 

będzie dobre? 
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2. Czy niska frekwencja wyborcza w Polsce jest problemem? 
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3. Problem niskiej frekwencji wymaga: 
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4. Jakie są szanse na zwiększenie frekwencji wyborczej? 
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5. Główną przyczyną niskiej frekwencji wyborczej jest: 
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7. Czy jeŜeli w głosowaniu bierze udział 20% Polaków, to moŜe znaczyć, Ŝe rządzi nami 
niereprezentatywna grupa ludzi? 
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8. Które wybory są dla Pana/Pani najwaŜniejsze? 
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9. Czy Pan/Pani zagłosowałby/aby w najbliŜszych wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
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10. Czy umie Pan/Pani podać datę (miesiąc) najbliŜszych wyborów do Parlamentu 

Europejskiego? 
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Załączniki 
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Załącznik 560 

 

Partia  
 

Państwo 

EPP-
ED 

PES ALDE Zieloni/WSE EUL/NGL UEN EDD Inne Miejsc 
% 
miejsc 
w PE 

Frekwencja 

Austria 
6 
32,7% 

7 
33,4% 

- 
2 
12,8% 

0 
0,8% 

- - 
3 
20,3% 

18 2,5% 41,8% 

Belgia 
6 
23,9% 

7 
24,4% 

6 
13,8% 

2 
8,9% 

- - - 
3 
18,6% 

24 3,3% 90.81% 

Cypr 
2 
28,2% 

0 
10,8% 

1 
17,1% 

0 
1,9% 

2 
27,9% 

- - 
1 
14,1% 

6 0,8% 71.19% 

Czechy 
11 
41,3% 

2 
8,8% 

- 
0 
3,2% 

6 
20,3% 

- - 
5 
26,4% 

24 3,3% 27.9% 

Dania 
1 
12,5% 

5 
32,5% 

4 
25,8% 

- 
2 
13,3% 

1 
6,8% 

1 
9,0% 

0 
0,1% 

14 1,9% 47.85% 

Estonia 
1 
17,2% 

3 
36,8% 

2 
29,7% 

- - 
- 
8,1% 

- 
- 
8,2% 

6 0,8% 38.9% 

Finlandia 
4 
28,0% 

3 
21,1% 

5 
29,0% 

1 
10,4% 

1 
9,1% 

- - 
- 
2,4% 

14 1,9% 41,1% 

Francja 
28 
28,6% 

31 
28,9% 

- 
6 
7,4% 

3 
10,0% 

0 
1,7% 

- 
10 
23,4% 

78 10,7% 43.14% 

Grecja 
11 
43,1% 

8 
34,0% 

- - 
4 
13,7% 

- - 
1 
9,2% 

24 3,3% 62.78% 

Hiszpania 
23 
41,3% 

24 
8 

1 
6,0% 

5 
12,7% 

1 
4,2% 

- - 
- 
2,7% 

54 7,4% 45,94% 

Holandia 
7 
24,4% 

7 
23,6% 

5 
17,4% 

2 
7,4% 

2 
7,0% 

- 
2 
5,9% 

2 
14,3% 

27 3,7% 39,1% 

Irlandia 
5 
27,8% 

1 
10,6% 

- 
0 
4,3% 

- 
4 
29,5% 

- 
3 
27,8% 

13 1,8% 59.7% 

Litwa 
3 
22,5% 

2 
14,4% 

3 
22,9% 

- - - - 
5 
36,1% 

13 1,8% 48.2% 

Luksemburg 
3 
37,1% 

1 
22,1% 

1 
14,9% 

1 
15,0% 

- 
2,9% 

- 
8,0% 

- - 6 0,8% 90% 

Łotwa 
3 
32,0% 

- 
8,3% 

1 
6,5% 

1 
15,5% 

- 
4 
30,6% 

- 
0 
7,1% 

9 1,2% 41.23% 

Malta 
2 
40% 

3 
49% 

- - - - 
- 
10% 

- 
1% 

5 0,7% 82.37% 

Niemcy 
49 
44,5% 

23 
21,5% 

7 
6,1% 

13 
11,9% 

7 
6,1% 

- - 
0 
9,9% 

99 13,5% 43,0% 

Polska 
19 
30,4% 

8 
14,6% 

4 
7,3% 

0 
0,2% 

- 
7 
12,7% 

- 
16 
35,0% 

54 7,4% 20,42% 
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Portugalia 
7 
7% 

12 
45% 

- - 
2 
9% 

2 
7 

- 
1 
12% 

24 3,3% 38.74% 

Słowacja 
8 
46,5% 

3 
16,9% 

0 
4,6% 

- 
0 
4,5% 

- - 
3 
27,5% 

14 1,9% 16.66% 

Słowenia 
4 
49,6% 

1 
14,2% 

2 
21,9% 

- - - - 
- 
14,3% 

7 1,0% 28,34% 

Szwecja 
5 
23,9% 

5 
24,8% 

3 
16,1% 

1 
5,9% 

2 
12,8% 

- - 
3 
16,5% 

19 2,6% 37,2% 

Węgry 
13 
52,7% 

9 
34,3% 

2 
7,7% 

- - - - 
0 
5,3% 

24 3,3% 38,5% 

Wielka 
Brytania 

28 
28,4% 

19 
22,3% 

12 
15,1% 

5 
10,3% 

- - 
12 
16,8% 

2 
7,1% 

78 10,7% 38.9% 

Włochy 
28 
29,3% 

15 
0,0% 

9 
4,1% 

2 
2,5% 

7 
8,5% 

9 
11,5% 

- 
8 
13,0% 

78 10,7% 73.1% 

Razem 
278 
38,0% 

199 
27,2% 

67 
9,2% 

41 
5,6% 

39 
5,3% 

27 
3,7% 

15 
2,0% 

66 
9,0% 

732 

100,0% 

45,5% 

RóŜnice 
-21 
+/- 
0% 

-33 
-2,2% 

0 
+0,7% 

-5 
-0,3% 

-19 
-2,1% 

-2 
+/- 
0% 

0 
+0,2% 

+24 
+3,7% 

-56 -4,3% 

Po 
rozszerzeniu 
2004 

295 
37,4% 

232 
29,4% 

67 
8,5% 

47 
6,0% 

55 
7,0% 

30 
3,8% 

18 
2,3% 

44 
5,6% 

788 49,8% 
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