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        Niniejsza praca dotyczyć będzie problemu niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Nie ma potrzeby wymieniać tutaj wszystkich źródeł, z których korzystałam 
przy jej pisaniu, poniewaŜ pozycje te umieściłam w bibliografii. NajwaŜniejszymi 
publikacjami, na podstawie których opracowałam problem niskiej frekwencji w Polsce były 
„Determinanty aktywności politycznej wyborców” Mileny Buć oraz „Absencja wyborcza 
w Polsce po 1989 roku” Joanny Dzwończyk. Korzystałam takŜe z badań CBOSu, gdyŜ 
uwaŜam je za wiarygodne.  
        Oprócz tego przeprowadziłam własną ankietę badawczą na niereprezentatywnej grupie 
50 osób, wśród rodziny i sąsiadów, poniewaŜ nie miałam moŜliwości objąć nią większej 
liczby obywateli.  
        Przygotowując się do napisania tej pracy, wraz z koleŜanką, Dominiką Prokopiak, 
udałam się do prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka, specjalisty z zakresu 
Integracji Europejskiej, autora licznych publikacji („Polska - Unia Europejska”, 
„Encyklopedia Unii Europejskiej”, „System instytucjonalny Unii Europejskiej”) 
i wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Przeprowadziłyśmy z nim wywiad dotyczący 
moŜliwości rozwiązania problemu absencji wyborczej w Polsce w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Zarówno wzór ankiety, jak i zapis z rozmowy z profesorem umieściłam 
w załącznikach . 
        Pracę podzieliłam na kilka rozdziałów, aby była bardziej przejrzysta. Na początku 
opisałam instytucję Parlamentu Europejskiego i jej uprawnienia. Następnie przedstawiłam na 
jakich zasadach wybierani są posłowie do Europarlamentu w Unii Europejskiej i w Polsce. 
Potem zajęłam się zbadaniem frekwencji w Polsce w wyborach parlamentarnych, 
prezydenckich, samorządowych i w referendach. Skupiłam się w tym miejscu na czynnikach, 
które determinują aktywność wyborczą obywateli, poniewaŜ podobne decydują takŜe 
o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na koniec przedstawiłam moŜliwości 
rozwiązania problemu absencji wyborczej w wyborach w Polsce i wybrałam najlepszą 
strategię rozwiązania, jaką jest, moim zdaniem, odpowiednia kampania wyborcza.   
         

 
         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Parlament Europejski 
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        Parlament Europejski jest organem opiniodawczo-doradczym Unii Europejskiej, 
chociaŜ posiada teŜ uprawnienia parlamentu legislacyjnego. Początkowo członkowie 
parlamentu byli wyłaniani przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej,  lecz 
w 1976 r. Rada Europejska podjęła decyzję o powszechnym i bezpośrednim wyborze 
deputowanych. Pierwsze wybory odbyły się w 1979 r. i od tej pory następują co 5 lat.  
        Uprawnienia Parlamentu Europejskiego to: współdecydowanie w procesie legislacyjnym 
i o budŜecie Unii Europejskiej, funkcja opiniodawcza, a takŜe kontrola nad wszystkimi 
dziedzinami działalność Unii.  
        MoŜna powiedzieć, Ŝe Parlament Europejski jest międzynarodowym forum, na którym 
swoje stanowisko w znaczących sprawach politycznych przedstawiają przedstawiciele krajów 
członkowskich. Jego działalność umoŜliwia takŜe obywatelom udział w kształtowaniu ich 
wizji o wspólnej Europie. Nie tylko poprzez samo bezpośrednie głosowanie na swoich 
przedstawicieli, ale takŜe prawo kierowania indywidualnych lub zbiorowych petycji do 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, którym aktualnie jest Hans-Gert Pöttering. 1 
        Posłowie zasiadający w Parlamencie nie reprezentują w nim swoich krajów, lecz 7 
ugrupowań politycznych: Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 
i Europejskich Demokratów, Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy,  
Grupę Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim, Grupę Unii na rzecz Europy Narodów, 
Grupę Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie, Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej 
Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica oraz Grupę Niepodległość/Demokracja. Jest 
to istotny element, który pokazuje, Ŝe instytucja ta wyraŜa interes ogólnoeuropejski, a nie 
poszczególnych państw członkowskich. Przewodniczący, wybierany spośród deputowanych 
bezwzględną większością głosów na dwa i pół roku reprezentuje Parlament na spotkaniach 
oficjalnych i przewodniczy odbywającym się raz w miesiącu obradom plenarnym. Sesje te 
trwają zwykle 5 dni i mają miejsce w Gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 
Posłowie pracują takŜe w stałych komisjach, których aktualna liczba wynosi 20. Tłumaczenia 
przebiegu obrad Parlamentu i posiedzeń komisji są dokonywane we wszystkich językach 
urzędowych Unii Europejskiej, oprócz tego kaŜdy poseł moŜe przemawiać w dowolnie przez 
siebie wybranym języku. Wielojęzyczność ta sprawia, Ŝe Parlament staje się 
odzwierciedleniem róŜnorodności kultury państw członkowskich i sprawia, Ŝe działalność 
Parlamentu jest bardziej dostępna dla obywateli państw członkowskich. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Edukacja Europejska. Praca zbiorowa pod red. M. Zięby, J. Korby, Z. Smutka. Wyd. 1. Gdynia: OPERON, 
2004. ISBN 83-7390-248-1, str. 57-60 
2 E. Małuszyńska, B. Gruchman: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 
2006. ISBN 83-240-0482-3, str. 55-59 
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3. Wybory do Parlamentu 
Europejskiego w Unii Europejskiej 

 
        Zgodnie z „Aktem dotyczącym wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia 
w powszechnych wyborach bezpośrednich” z 1976 r. art. 7 ust. 2: "Do czasu wejścia w Ŝycie 
jednolitej procedury wyborczej, procedura wyborcza w kaŜdym Państwie Członkowskim 
podlega przepisom krajowym", co oznacza, Ŝe wybory do Parlamentu Europejskiego są 
przeprowadzane na podstawie ordynacji wyborczych poszczególnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 
        W 2002 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję zmieniającą Akt z dnia 20 września 
1976 r. W szczególności postanowiono, Ŝe wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają 
się przy zastosowaniu ordynacji proporcjonalnej, poniewaŜ wcześniej, Akt z dnia 20 września 
1976 r. stanowił jedynie o powszechności i bezpośredniości wyborów. Państwa członkowskie 
mogą dokonywać podziału terytorium kraju na okręgi wyborcze, ale pod warunkiem 
nienaruszania tym samym zasady proporcjonalności wyborów do Parlamentu. Akt dopuszcza 
teŜ moŜliwość zastosowania przez państwo progu wyborczego, nie wyŜszego jednak niŜ 5 %. 
Mandatu członka Parlamentu Europejskiego nie moŜna łączyć m.in. z mandatem członka 
parlamentu narodowego. Posłem nie moŜe teŜ zostać członek rządu któregoś z państw 
członkowskich, członek Komisji Europejskiej i innych instytucji wspólnotowych oraz 
pracowników administracji instytucji wspólnotowych. 
        Łączna liczba posłów z kaŜdą kadencją Parlamentu zmieniała się w miarę rozszerzenia 
się Unii Europejskiej o nowych członków, a obecnie wynosi 785 parlamentarzystów. KaŜdy 
kraj dostaje ilość miejsc w Parlamencie proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Czynne 
prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługuje kaŜdemu 
obywatelowi kraju Unii, który ukończył 18. rok Ŝycia i nie został go pozbawiony w kraju 
pochodzenia. Obywatel Unii, który na stałe mieszka w innym państwie niŜ w tym, którego 
jest obywatelem ma równieŜ prawo do głosowania, na tych samych warunkach, na kandydata 
z kraju, w którym mieszka. Art. 9, ust. 1 „Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do 
Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich” mówi, Ŝe: „Wybory do 
Zgromadzenia odbywają się w dniu wyznaczonym przez kaŜde Państwo Członkowskie; we 
wszystkich Państwach Członkowskich odbywają się one w tym samym okresie 
rozpoczynającym się w czwartek rano i kończącym się w następującą po nim niedzielę.” 3 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, Bruksela 
1976 r. 
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        Pomimo tego, Ŝe Parlament Europejski od pierwszych wyborów z 1979 r. zwiększa 
sukcesywnie swoje kompetencje i siłę polityczną, frekwencja wyborcza maleje i w 2004 r. 
wynosiła jedynie 45, 6 %. PoniŜej przedstawiam kształtowanie się frekwencji na przestrzeni 
lat:4 
 

Frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego na 
przestrzeni lat
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        UwaŜa się, Ŝe spadek frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynika 
z faktu, Ŝe są to według wielu polityków „wybory drugiego rzędu”, a więc mniej waŜne od 
rozgrywek na szczeblu państwowym. Z tego powodu obywatele nie są wystarczająco dobrze 
poinformowani o tym, kto w nich startuje i czym zajmuje się sam Parlament Europejski. 
W dodatku, ludzie zmęczeni codzienną polityką przestają się nią interesować, poniewaŜ 
uwaŜają, Ŝe jakiekolwiek działania podjęte ze strony obywateli nie wpłyną na zachowanie 
polityków. Za przyczynę niskiej frekwencji w wyborach uwaŜa się teŜ przygotowywanie list 
wyborczych przez partie krajowe lub nawet regionalne, a nie te sformowane na poziomie 
całej wspólnoty europejskiej. Wpływa to na wewnątrz krajową grę polityczną co dodatkowo 
zniechęca obywateli.  
 
         
 
 
 
 
 

                                                 
4  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej [on line] Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2004 
[dostęp  12 lutego 2009 r.] Dostępny w Internecie: 
http://www.cie.gov.pl/WWW/quest.nsf/DocByWykazZmian/352875DFF03D7C86C1256E860027E536?open 
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        Frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2004 r. przedstawia się następująco: 5 
 
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE FREKWENCJA WYBORCZA (w %) 
Belgia 90,0 
Malta 82,4 
Luksemburg 80,0 
Włochy 73,1 
Cypr 70,4 
Irlandia 61,0 
Grecja 60,7 
Dania 47,9 
Litwa 46,0 
Hiszpania 45,9 
Węgry 43,3 
Francja 43,0 
Niemcy 41,8 
Austria 41,8 
Łotwa 41,2 
Finlandia 41,1 
Holandia 39,1 
Wielka Brytania 38,0 
Portugalia 36,6 
Szwecja 33,4 
Czechy 28,3 
Słowenia 27,8 
Estonia 27,0 
Polska 20,9 
Słowacja 17,0 
 
 
        Jak widać w powyŜszej tabeli, najwyŜsza frekwencja w ostatnich wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 10-13 czerwca 2004 r., była w Belgii, 
na Malcie, w Luksemburgu, we Włoszech i na Cyprze, a najniŜsza w Polsce i na Słowacji. 
RóŜnice te wynikają z systemów wyborczych obowiązujących w poszczególnych krajach 
członkowskich. W Belgii, na Cyprze, w Grecji i w Luksemburgu głosowanie jest 
obowiązkowe. W Luksemburgu, a takŜe w Danii,  Niemczech, Holandii i na Litwie moŜna 
głosować za pomocą poczty. We Włoszech i w Czechach wybory były dwudniowe, co mogło 
równieŜ wpłynąć na frekwencję. ZauwaŜono takŜe, Ŝe frekwencja wyborcza była wyŜsza 
w krajach, które przystąpiły do Unii przed 2004 r. – 51,56 % niŜ w nowoprzyjętych – 40,43 
%. ZaleŜność ta moŜe wynikać z braku zaufania do instytucji ze strony nowych państw Unii. 6 
        W dniach 4-7 czerwca 2009 r. odbędą się szóste w historii powszechne wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Europejczycy wybiorą w sumie 736 posłów. Liczba ta została 
określona przez Traktat Nicejski. Według Traktatu Lizbońskiego łączna liczba delegatów 
wynosić ma 750 osób + 1 przewodniczący, ale dopóki wszystkie kraje go nie ratyfikują, 

                                                 
5  Ronkowski Piotr: „Wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r.”, Biuletyn Analiz UKIE, 2004 r. 
6  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej [on line] Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2004 
[dostęp  12 lutego 2009 r.] Dostępny w Internecie: 
http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/1E566C2182569CE6C1256EA70052AAFE 
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obowiązuje Traktat Nicejski. Najwięcej posłów wybiorą Niemcy – 99, a najmniej mieszkańcy 
Malty – 5. Polsce przydzielono 50 miejsc w Parlamencie Europejskim, ale gdy Traktat 
Lizboński wejdzie w Ŝycie, zyskamy jeszcze jednego delegata. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Parlament Europejski [on line] Bruksela: Parlament Europejski [dostęp 15 lutego 2009 r.] Dostępny w 
Internecie: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/national_angles/product.htm?language=PL&ref=20081216IPR446
89&secondRef=PL 
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4. Wybory do Parlamentu 
Europejskiego w Polsce 

 
        W Polsce zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego określa „Ordynacja wyborcza 
do Parlamentu Europejskiego” przyjęta w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. Zgodnie z Art. 9. 
ordynacji bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 21 lat, nie była karana i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub na terenie 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Utworzono 13 wielomandatowych 
okręgów wyborczych w Polsce, a przydzielanie mandatów między poszczególne komitety 
wyborcze przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie, mandaty są dzielone między 
komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby głosów oddanych w całym kraju na listy 
poszczególnych komitetów wyborczych. Próg wyborczy w Polsce wynosi 5 %. Następnie, 
w drugim etapie, uzyskane przez dany komitet wyborczy mandaty są rozdzielane między listy 
okręgowe tego komitetu wyborczego proporcjonalnie do oddanych na nie głosów 
w poszczególnych okręgach wyborczych. Przy takim rozwiązaniu istotny wpływ na podział 
mandatów ma wielkość okręgów wyborczych oraz frekwencja w tych okręgach. Art. 106. 
ordynacji określa czas trwania głosowania następująco: ‘Głosowanie odbywa się w lokalu 
obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 8.00 
a 22.00”. Wyborcy niepełnosprawni mają prawo głosować w wybranym przez siebie lokalu 
wyborczym na obszarze gminy, w której mieszkają, dostosowanym do ich potrzeb, na swój 
wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów.8 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Kancelaria Sejmu 23 stycznia 2004 r. 
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5. Frekwencja wyborcza w Polsce od 
1989 r. Absencja wyborcza 

 
        PoniŜej przedstawiam rozkład frekwencji w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, 
samorządowych, do Parlamentu Europejskiego i w referendach w przeciągu ostatnich 20 lat. 9 
       
Frekwencja wyborcza w Polsce w wyborach parlamentarnych: 
 
Rok Frekwencja (w %) 
1989 r. 62,70 (25,31 w drugiej turze) 
1991 r.  43,20 
1993 r. 52,13 
1997 r. 47,93 
2001 r. 46,29 
2005 r. 40,57 
2007 r. 53,88 
 
 
Frekwencja wyborcza w Polsce w wyborach prezydenckich: 
 
Rok Frekwencja (w %) 
1990 r. 60,63 (53,40 w drugiej turze) 
1995 r. 64,70 (68,23 w drugiej turze) 
2000 r. 61,12 
2005 r. 49,74 (50,99 w drugiej turze) 
 
 
Frekwencja wyborcza w Polsce w referendach: 
 
Nazwa referendum i rok Frekwencja (w %) 
Referendum "uwłaszczeniowe" 1996 r. 32,40 
Referendum "prywatyzacyjne" 1996 r. 32,44 
Referendum konstytucyjne 1997 r. 42,86 
Referendum akcesyjne 2003 r. 58,85 
 
 
Frekwencja wyborcza w Polsce w wyborach samorządowych: 
 
Rok Frekwencja (w %) 
1998 r. 48,00 
2002 r. 44,23 
2006 r. 45,99 
Frekwencja wyborcza w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 

                                                 
9 Wikipedia, wolna encyklopedia [on line] Warszawa: Wikipedia, wolna encyklopedia 2001 [dostęp 16 lutego 
2009 r.] Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Frekwencja_wyborcza 
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Rok Frekwencja (w %) 
2004 r. 20,87 
        
        Jak wynika z powyŜszych tabeli, frekwencja w wyborach parlamentarnych, 
prezydenckich i samorządowych od 1989 r. stopniowo maleje, co świadczy o nasilającym się 
zjawisku absencji wyborczej w Polsce. Największym zainteresowaniem cieszą się wybory 
prezydenckie, natomiast najmniejsza frekwencja od 1989 r. dotyczyła referendów: 
„uwłaszczeniowego” i „prywatyzacyjnego” z 1996 r. Frekwencja w nich wyniosła ok. 32,5 %, 
przez co nie były one wiąŜące, poniewaŜ aby to się stało w referendum musi wziąć udział 
ponad połowa uprawnionych do głosowania. Wyjątkowo niską frekwencją zakończyły się 
wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Przyczyny takiego zróŜnicowania frekwencji 
w róŜnych wyborach wynikają z faktu, iŜ Polacy za najwaŜniejsze uwaŜają wybory 
prezydenckie. Dzieje się tak, gdyŜ przypisuje się osobie prezydenta rolę najwaŜniejszego 
przedstawiciela kraju na arenie międzynarodowej i przede wszystkim głowy państwa, a takŜe 
poniewaŜ łatwiej dokonać wyboru konkretnej osoby na dane stanowisko niŜ głosować na całą 
listę wyborczą, kiedy i tak do parlamentu dostają się osoby wyŜej na niej umieszczone. 
        WyróŜnia się dwa rodzaje moŜliwych zachowań wyborczych: udział w wyborach bądź 
absencję wyborczą. W Polsce moŜna mówić o następującym podziale elektoratu: jest 
czterdziestoprocentowa grupa aktywnych obywateli, nieco większy odsetek trwale 
wycofanych i nie zainteresowanych polityką oraz kilkunastoprocentowa grupa osób 
przechodzących od głosowania do absencji wyborczej. Zdeklarowanych niegłosujących jest 
jednak niewielu. Według badań Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, mniej niŜ 15 % 
obywateli uprawnionych do głosowania nie wybrało się na Ŝadne wybory, a tylko co czwarty 
skorzystał ze wszystkich okazji. O tym, jaka część społeczeństwa decyduje się wziąć udział 
w wyborach decyduje szereg czynników. Pierwszą ich grupą są czynniki socjoekonomiczne 
takie jak: poziom wykształcenia i związane z nim status zawodowy i poziom dochodów, 
wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania. Badania pokazują, Ŝe znacznie chętniej w wyborach 
głosują ludzie z wyŜszym wykształceniem i dochodami. ZaleŜność tę tłumaczy się 
socjalizacyjnym wpływem edukacji. Po drugie, frekwencja wyborcza jest wyŜsza wśród osób 
starszych, najrzadziej natomiast do urn chodzą osoby w wieku 18-24 lata. Wysoka absencja 
wyborcza wśród młodych osób wynika głównie z faktu iŜ młodzi ludzie nie lubią i nie ufają 
politykom i nie wierzą teŜ w to, Ŝe „stare elity polityczne” mogą zrobić cokolwiek, aby 
rozwiązać problemy ich pokolenia. W wielu krajach w wyborach częściej biorą udział 
męŜczyźni z uwagi na ich lepsze wykształcenie i większe zainteresowanie polityką. Diagnoza 
ta nie dotyczy jednak Polski, gdzie poziom frekwencji w przypadku obu płci jest podobny. 
Tłumaczy się to mniejszym niŜ w przypadku społeczeństw zachodnich zróŜnicowaniem 
poziomu wykształcenia. Na aktywność wyborczą mają równieŜ wpływ miejsce zamieszkania 
i sytuacja ekonomiczna w poszczególnych regionach kraju. Zazwyczaj, wyŜsza frekwencja 
jest w duŜych miastach, gdzie ludzie są bardziej świadomi roli wyborów i mają bliŜej do 
punktów wyborczych. Warto takŜe zwrócić uwagę na historyczny i religijny wpływ na 
frekwencję. Obszary będące niegdyś pod zaborem austriackim charakteryzują się większym 
uczestnictwem w wyborach, niŜ regiony, które pozostawały pod panowaniem Rosji i Prus, 
poniewaŜ w zaborze austriackim była większa swoboda, a więc teŜ więcej wiary w zmiany.  
Na frekwencję wyborczą w Polsce wpływają  teŜ mobilizacyjne moŜliwości Kościoła, który 
aktywnie wspiera wyborcze uczestnictwo i zachęca do brania udziału w głosowaniu. Drugą 
grupą czynników determinującą aktywność wyborczą są uwarunkowania prawnopolityczne, 
takie jak: obowiązkowość głosowania, częstotliwość, z jaką wyborców wzywa się do urn, 
funkcjonowanie bądź brak rozwiązań, dzięki którym wyborcy nieobecni na miejscu 
zamieszkania mogą głosować gdzie indziej, dogodny termin wyborów oraz inne ułatwienia 
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w głosowaniu. Zwraca się takŜe uwagę na psychologiczne uwarunkowania frekwencji 
wyborczej. Chodzi tutaj o to, czy wybory zapowiadają moŜliwość istotnej zmiany 
w funkcjonowaniu państwa bądź instytucji.. Czynnikiem w istotnym stopniu kształtującym 
aktywność wyborczą jest teŜ socjalizacja polityczna, w drodze której następuje 
rozpowszechnianie przekonania, Ŝe udział w wyborach jest realną moŜliwością wpłynięcia na 
władzę, a takŜe obywatelskim obowiązkiem i oznaką postawy patriotycznej. 10 
        Według komunikatu wydanego przez CBOS w sierpniu 2005 r.„"Przyczyny absencji 
w wyborach parlamentarnych i prezydenckich" około jednej piątej niegłosujących nie 
uczestniczy w wyborach ze względu na stan zdrowia lub przyczyny społeczne, takie jak 
konieczność opieki nad chorym lub dzieckiem. NajwaŜniejszą jednak przyczyną podawaną 
przez ankietowanych w przeprowadzonym przez CBOS badaniu w listopadzie 2004 r. jako 
wytłumaczenie absencji wyborczej jest brak zaufania do polityków, brak motywacji do 
uczestniczenia w wyborach i poczucie braku odpowiednich kandydatów. 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Buć Milena: Determinanty aktywności politycznej wyborców, „Dialogi Polityczne” 2007 r.  nr 7 oraz 
Dzwończyk Joanna: Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku, „Zeszyty naukowe” 2004 r. nr 655 
11 CBOS: Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, komunikat z badań, Warszawa 
2005 oraz CBOS: „Nie wierzę politykom” - przyczyny deklarowanej absencji wyborczej, komunikat z badań, 
Warszawa 2004 



 13 

6. Frekwencja wyborcza w Polsce do 
Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 

 
        W czerwcu 2004 r. odbyły się w Polsce pierwsze wybory deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego, które zakończyły się wygraną Platformy Obywatelskiej (15 mandatów). 
Następne miejsca zajęły: Liga Polskich Rodzin (10 mandatów), Prawo i Sprawiedliwość (7 
mandatów), Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (6 mandatów), Sojusz  Lewicy 
Demokratycznej i Unia Pracy (5 mandatów), Unia Wolności (4 mandaty), Polskie 
Stronnictwo Ludowe (4 mandaty) i Socjaldemokracja Polska (3 mandaty). Frekwencja 
w Polsce wyniosła  jedynie 20,9 % i gorsza była tylko na Słowacji – 17 % przy średniej 
frekwencji wyborczej na terenie całej Unii wynoszącej 45,6 %. Największą frekwencją 
odznaczyły się: Okręg wyborczy Warszawa (31,51 %), Okręg wyborczy Gdańsk (24,04 %), 
Okręg wyborczy Poznań (21,19 %), a najmniejszą: Okręg wyborczy Olsztyn (16,72 %), 
Okręg wyborczy Gorzów Wielkopolski (18,06 %) i Okręg wyborczy Warszawa II (17, 99 
%).12 
        O przyczynach rekordowo niskiej frekwencji rozmawiali socjologowie uczestniczący 25 
czerwca 2004 r. w seminarium, zorganizowanym w siedzibie Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej. Według Dr ElŜbiety Skotnickiej - Illasiewicz z UKIE niskiej frekwencji 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie moŜna łączyć ze spadkiem akceptacji Polaków 
dla członkostwa w Unii Europejskiej. Jej zdaniem, głównymi powodami wysokiej absencji 
był „chaos polityczny”, kryzys rządowy w kraju oraz brak zaufania do polityków. Dr Urszula 
Krassowska z TNS-OBOP zwróciła natomiast uwagę na niedostateczne informowanie 
obywateli o znaczeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, chaos informacyjny 
i niefortunny termin wyborów – długi czerwcowy weekend. Zdaniem Dr Roberta Sobiecha 
z Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce nastąpił kryzys zaufania do polityków i polityki, 
a prezydent mało aktywnie zachęcał Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu. Dr Tomasz 
śukowski zasugerował nawet, Ŝe część osób nie chciała wysokiej frekwencji, poniewaŜ 
obawiała się jej w środowiskach eurosceptycznych, zwłaszcza związanych z Samoobroną. 
Przyczyną niskiej frekwencji w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego był 
równieŜ klimat debaty politycznej na temat Unii Europejskiej. Polacy byli atakowani 
negatywnymi informacjami o Unii w związku z debatą nad Konstytucją Europejską 
i sposobem głosowania w Radzie. Efektem tych działań była dezorientacja obywateli.13 
        CBOS wydał w lipcu 2004 r. komunikat: „Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Analiza powyborcza”. Ze wskazań 
ankietowanych wynika, Ŝe w wyborach do Parlamentu równie często jak męŜczyźni 
uczestniczyły kobiety. Inna frekwencja natomiast była w róŜnych przedziałach wiekowych. 
Z czynnego prawa wyborczego w najmniejszym stopniu skorzystali ludzie młodzi – pomiędzy 
18. a 24. rokiem Ŝycia, a najliczniej do lokali wyborczych udali się badani w wieku 55-64 
lata. Uczestnictwu w wyborach do Parlamentu sprzyjała teŜ religijność i zamieszkanie 
w duŜych aglomeracjach miejskich. Pierwsze w naszym kraju wybory do Parlamentu 
Europejskiego nie cieszyły się duŜym zainteresowaniem. Za niezbyt udaną naleŜy teŜ uznać 
samą kampanię wyborczą. AŜ 27 % głosujących obywateli podjęło decyzję na kogo 

                                                 
12 Wikipedia, wolna encyklopedia [on line] Warszawa: Wikipedia, wolna encyklopedia 2001 [dostęp 16 lutego 
2009 r.] Dostępny w Internecie: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Polsce_2004 
13 Eurowybory 2004 [on line] Warszawa: Maria Graczyk 2003-2004 [ dostęp 22 lutego 2009 r.] Dostępny w 
Internecie: http://www.eurowybory.pl/kul/socjologowie.html 
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zagłosować dopiero w dniu wyborów. Według deklaracji osób nieuczestniczących 
w głosowaniu, głównym powodem ich absencji było zniechęcenie sytuacją polityczną 
w Polsce (43%). Co czwarty respondent wytłumaczył nie głosowanie w wyborach 
nieznajomością kandydatów lub nie interesowanie się polityką. Inne powody absencji jakie 
wskazywali ankietowani to: traktowanie wyborów przez polityków jako moŜliwość zdobycia 
dobrze płatnych posad, brak odpowiednich kandydatów, nieznajomość programów 
poszczególnych partii i komitetów wyborczych, mała wiedza na temat Parlamentu 
Europejskiego, brak czasu, przebywanie poza miejscem zamieszkania, sprzeciw wobec 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, uwaŜanie wyborów do Parlamentu Europejskiego za 
mało waŜne, nie interesowanie się sprawami Unii, choroba lub niepełnosprawność. 14 
        13 lutego br. Sejm znowelizował ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. 
JeŜeli Prezydent złoŜy swój podpis pod zmianami głosowanie w Polsce potrwa dwa dni – 7 
i 8 czerwca, a osoby niepełnosprawne oraz mające powyŜej 75 lat będą mogły zagłosować 
poprzez pełnomocnika. W myśl nowych przepisów moŜe być nim osoba, która jest wpisana 
do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba, która udziela pełnomocnictwa i posiada 
zaświadczenie o prawie do głosowania. 15 
        Z powodu niskiej frekwencji w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, duŜo 
osób w kraju zaczęło zastanawiać się co zrobić, aby nie powtórzył się niechlubny rekord 
polskiej absencji wyborczej. Niepokojące są wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS 
w styczniu 2009 r. na temat zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
Znaczenie, jakie przypisują Polacy wyborom do Europarlamentu w dalszym ciągu nie jest 
zbyt duŜe. Wybory deputowanych, którzy mają reprezentować nasz kraj w Parlamencie 
Europejskim, uznaje za waŜne tylko połowa ankietowanych. 47 % obywateli uwaŜa, Ŝe są one 
wydarzeniem o małym lub wręcz znikomym znaczeniu. Z odpowiedzi ankietowanych 
wynika, Ŝe odsetek Polaków nieinteresujących się tym głosowaniem jest ponad dwukrotnie 
wyŜszy od odsetka zainteresowanych nim. W stosunku do roku 2004 zainteresowanie 
wyborami do europarlamentu dość istotnie zmalało, choć juŜ wtedy było stosunkowo niskie. 
Na niespełna pół roku przed wyborami udział w nich zapowiada 41 % ankietowanych, niemal 
jedna trzecia jeszcze nie wie, czy będzie głosowała. Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe faktyczna 
frekwencja okazuje się zwykle duŜo niŜsza, niŜ ta deklarowana w sondaŜach. Istotnym 
czynnikiem, który wpływa na chęć uczestnictwa w wyborach, oprócz wykształcenia, sytuacji 
materialnej i zainteresowania polityką, jest stosunek do członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Osoby zdecydowanie przychylne uczestnictwu naszego państwa w tej 
organizacji w większości deklarują pójście do urn. 16 
 

 
 
 
 
 

 
                                                 
14 CBOS: Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Analiza 
powyborcza, komunikat z badań, Warszawa 2004 
15 Money.pl [on line] Warszawa: Money.pl 2000-2009 [dostęp 17 lutego 2009 r.] Dostępny w Internecie: 
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/beda;dwudniowe;wybory;do;europarlamentu,225,0,4269
77.html 
16 CBOS: Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego, komunikat z badań, Warszawa 2009 



 15 

7. Własne badanie problemu 
 
        W dniach 16-18 lutego br. przeprowadziłam ankietę badawczą wśród mojej rodziny, 
sąsiadów i znajomych. Objęła ona łącznie 50 osób, które w najbliŜszych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego będą mieć czynne prawo wyborcze. PoniŜej znajduje się 
omówienie i interpretacja wyników badania: 
 
 

Czy wie Pan/Pani czym jest Parlament 
Europejski i jakie s ą jego uprawnienia?

96%

4%

TAK

NIE

 
 

 
        Pierwsze pytanie, jakie zadałam ankietowanym osobom, dotyczyło ich znajomości 
Parlamentu Europejskiego oraz jego uprawnień. Zdecydowana większość spośród pytanych 
odpowiedziała, Ŝe wie czym jest Parlament Europejski i zna jego uprawnienia, jednak jak 
wynika z licznych badań przeprowadzonych przez CBOS Polacy posiadają w rzeczywistości 
niewielką wiedzę na temat działalności parlamentu. TakŜe prof. Wojtaszczyk zwrócił uwagę 
na niedostateczne poinformowanie obywateli na temat wzrastającej roli tej instytucji. Moim 
zdaniem ankietowani odpowiadając na to pytanie nie zastanawiali się nad swoją rzeczywistą 
wiedzą, a kierowali się przeświadczeniem, Ŝe doskonale znają Parlament Europejski. Takie 
zachowanie obywateli moŜe być przeszkodą w przeprowadzeniu edukacyjnej kampanii 
przedwyborczej. Polacy bowiem uwaŜając, Ŝe znają dobrze działanie tej instytucji nie zechcą 
się w nią włączyć. Skutkiem tego procesu będzie niepowodzenie kampanii i niska frekwencja 
wyborcza. 
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Czy zna Pan/Pani termin najbli Ŝszych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego (miesi ąc i rok)?

32%

68%

TAK

NIE

 
 
 
        Kolejne pytanie dotyczyło znajomości daty najbliŜszych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Większość ankietowanych nie potrafiła jej podać, co świadczy 
o niedostatecznym poinformowaniu obywateli o zbliŜającym się głosowaniu na 4 miesiące 
przed nim. Warto takŜe zauwaŜyć, Ŝe wśród męŜczyzn odsetek osób, które znają termin 
wyborów był znacznie wyŜszy (36 %) niŜ wśród kobiet (25%). MoŜe to wynikać z faktu, iŜ 
męŜczyźni bardziej interesują się polityką, a więc i wyborami.  
 
 

Czy zamierza Pan/Pani głosowa ć w tych wyborach?

42%

20%

38%
TAK

NIE 

JESZCZE NIE WIEM

 
 
        Na pytanie o obecność na głosowaniu 42 % ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 
co jest moim zdaniem dość dobrym wynikiem. Z mojego badania wynika takŜe, Ŝe duŜo osób 
nie wie jeszcze, czy pójdzie na wybory. Wynik ten udowadnia, Ŝe duŜo będzie zaleŜało od 
kampanii wyborczej prowadzonej przed głosowaniem. Odpowiednia moŜe zachęcić wiele 
osób do pójścia do urn, a tym samym zwiększyć wyborczą frekwencję. Warto zauwaŜyć 
jednak, Ŝe procent osób deklarujących udział w wyborach przed głosowaniem jest zazwyczaj 
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wyŜszy niŜ ten rzeczywisty. Wynika to po części z faktu nie przyznawania się części osób do 
absencji wyborczej. MoŜe to teŜ świadczyć o tym, Ŝe w rzeczywistości sporo osób jest 
zainteresowana wyborami, jednak w ostatecznej fazie nie decyduje się na pójście do urn.  
 
 

Czy Pana/Pani zdaniem działania wybranych 
parlamentarzystów mog ą przyczyni ć się w korzystny 

sposób dla Polski?

58%28%

14%

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

 
 

        58 % ankietowanych wierzy, Ŝe działania w Parlamencie Europejskim wybranych 
deputowanych mogą przyczynić się w korzystny sposób dla Polski. Jednak dość spora część 
odpowiadających na pytania uwaŜa przeciwnie. Wynika to z faktu braku zaufania  do 
polityków i ich zapewnień. DuŜo osób myśli takŜe, Ŝe wybrani posłowie nie będą się w nim 
aktywnie udzielać. Niestety do powstawania takich opinii przyczynia się zachowanie 
niektórych polityków. W obecnej kadencji zdarzyło się bowiem, Ŝe wybrany na 
europarlamentarzystę Michał Kamiński zrezygnował z mandatu, gdy został mianowany 
sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  
 

Czy Pana/Pani zdaniem wybory do Parlamentu 
Europejskiego s ą istotne?

54%

28%

18%

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

 
 

        Według aŜ 28 % ankietowanych wybory do Parlamentu Europejskiego nie są istotne. 
Pytanie to moŜna odnieść do pytania o znajomość funkcjonowania Parlamentu, na które 96 % 
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ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Prof. Wojtaszczyk zwrócił uwagę na błędną opinię 
jaka funkcjonuje wśród obywateli naszego kraju o tym, Ŝe to, co nie dotyczy bezpośrednio 
polityki naszego państwa nie jest waŜne. Jak zauwaŜył pan profesor juŜ teraz 60 % polskiego 
prawa zdominowane jest przez prawo unijne, a więc nasz aktywny udział w Unii Europejskiej 
jest bardzo waŜny. NaleŜy uświadamiać Polaków, Ŝe Parlament Europejski poszerza swoje 
uprawnienia i wybór odpowiednich przedstawicieli do tej instytucji jest wyjątkowo istotny. 
        W ostatnich dwóch pytaniach ankietowani mieli zastanowić się, co mogłoby przekonać 
ich do głosowania, a takŜe jakie rozwiązania naleŜałoby wprowadzić, aby zwiększyć 
frekwencję w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spośród 7 opcji, które 
mogłyby zachęcić do głosowania, badane osoby najczęściej wybierały: dobrze 
przeprowadzoną kampanię wyborczą, lepszą znajomość kandydatów startujących w wyborach 
i odpowiedniego kandydata, na którego mogliby oddać swój głos. Najrzadziej natomiast 
wybieraną odpowiedzią było wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób, które wzięły udział 
w głosowaniu. TakŜe w następnym pytaniu najczęściej pojawiającą się propozycją na 
zwiększenie frekwencji wyborczej była dobrze przeprowadzona kampania i uświadamianie 
ludzi o roli jaką pełni Parlament Europejski. Z ankiety wynika więc, Ŝe obywatele za 
niezwykle waŜne uwaŜają informowanie Polaków o nadchodzących wyborach. Jest nadzieja, 
Ŝe gdy zostanie przeprowadzona dobra kampania wyborcza do urn pójdzie więcej osób niŜ 
w 2004 r. Z mojego badania moŜna wyciągnąć wniosek iŜ obywatele nie potrzebują wcale 
nagród za pojawienie się na głosowaniu, wolą po prostu mieć na kogo oddać swój głos.
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8. Podejmowane działania 
 
        „Koalicja 21 października”, która w wyborach parlamentarnych w październiku 2007 r. 
doprowadziła do znacznego wzrostu frekwencji (54 % przy 40 % frekwencji w 2005 r.) takŜe 
w 2009 r. przeprowadzi kampanię społeczną zachęcającą do udziału w wyborach. Kampania 
to jednak za mało, poniewaŜ kluczem do zwiększenia frekwencji jest przeprowadzenie zmian 
prawa wyborczego oraz usprawnienie polityki informacyjnej dotyczącej zbliŜających się 
wyborów. W październiku 2003 r. pięć organizacji pozarządowych – Instytut Spraw 
Publicznych, Instytut Studiów Strategicznych, Fundacja Batorego, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej i Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – wspólnie 
wystąpiło do Sejmu z postulatami zmian w ordynacji wyborczej. Prawie wszystkie postulaty 
zostały odrzucone. Sejm nie poparł między innymi: przedłuŜenia czasu głosowania o jeden 
dzień, propozycji głosowania za pośrednictwem poczty, umieszczenia w ordynacji nakazu 
oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach. Podobne zmiany chciała 
wprowadzić Platforma Obywatelska. Niestety, na skutek sporów i gier politycznych, takie 
projekty są trudne do przegłosowania w polskim parlamencie, gdyŜ opozycja skutecznie je 
blokuje wysuwając najczęściej argumenty o duŜych kosztach wprowadzenia proponowanych 
zmian.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Koalicja 21 października: „Co robią politycy, by zapobiec kompromitująco niskiej frekwencji w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego?” Warszawa 2008 
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9. Strategie rozwiązania problemu 
 
        Pierwszy krok, który być moŜe przyczyni się do zwiększenia frekwencji wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego został, według prof. Wojtaszczyka, juŜ uczyniony. Jest nim 
wprowadzenie dwudniowego głosowania. Ta moŜliwość pozwoli, aby osoby wyjeŜdŜające 
gdzieś na weekend mogły zagłosować w sobotę rano albo w niedzielę wieczorem po 
powrocie. Takie rozwiązania sprawdziło się juŜ w przypadku referendum akcesyjnego z 2003 
r., w którym wzięło udział 58,85 % uprawnionych do głosowania.   
 
        Innymi najczęściej wysuwanymi propozycjami na zwiększenie wyborczej frekwencji są: 
 
OBOWIĄZKOWE GŁOSOWANIE  
  
        Obowiązkowe głosowanie występuje w takich państwach jak: Grecja, Belgia czy 
Luksemburg. Metoda ta niewątpliwie doprowadza to podwyŜszenia frekwencji wyborczej, ale 
wprowadza teŜ duŜo chaosu i według wielu ekspertów jest niezgodna z ideą wolności. 
Wprowadzenie obowiązku głosowania wiąŜę się teŜ z ustanowieniem kar za niewypełnienie 
go. W Grecji, gdzie liczba obywateli nie przekracza 11 milionów, moŜliwe jest składanie 
pism usprawiedliwiających absencję wyborczą. Wprowadza to duŜo zamieszania i obciąŜa 
państwo dodatkowym cięŜarem. Dlatego teŜ karanie za nieobecność w lokalu wyborczym 
w dniu głosowania w Grecji rzadko jest egzekwowane. W Polsce, gdzie obywateli jest 
znacznie więcej, byłoby to jeszcze trudniejsze. Warto zauwaŜyć, Ŝe głosowanie w wyborach 
jest według Konstytucji RP prawem, a więc, aby wprowadzić obowiązkowe głosowanie 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, naleŜałoby w znaczący sposób zmienić 
Konstytucję. UwaŜam, Ŝe obowiązkowe głosowanie zwiększyłoby frekwencję wyborczą, ale 
niekoniecznie byłaby to dobra zmiana. Zmuszeni do wzięcia udziału w wyborach obywatele 
zniechęciliby się do polityki jeszcze bardziej, a ich głosy często byłyby nieprzemyślane 
i złoŜone ‘przeciw komuś’, a nie ‘za kimś’. TakŜe według prof. Wojatszczyka przymus 
wyborczy deformuje wolę wyborców i znacząco zniechęca obywateli do instytucji, do której 
muszą oni wybrać przedstawicieli. 
 
GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET 
 
        Głosowanie przez Internet jest szeroko dyskutowaną metodą zwalczenia niskiej 
frekwencji wyborczej. Prawnicy nie widzą przeszkód, aby w Polsce wprowadzić ten sposób 
oddawania głosów, poniewaŜ Konstytucja tego nie zabrania, wystarczyłaby jedynie zmiana 
ustawy. Głosowanie przez Internet byłoby szansą wzięcia udziału w wyborach dla osób 
niepełnosprawnych i chorych, albo znajdujących się poza miejscem zamieszkania. Ponadto 
mogłoby zmniejszyć absencję wyborczą, wśród najmłodszych obywateli uprawnionych do 
głosowania, którzy są częstymi uŜytkownikami Internetu. Problemem byłoby niewątpliwie 
zapewnienie bezpieczeństwa oddawania głosów. Art. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego gwarantuje, Ŝe wybory są wolne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne 
oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Przy oddawaniu głosów przez Internet trudno 
o zachowanie tych zasad, a przeprowadzenie głosowania zaleŜy od skomplikowanych 
systemów komputerowych. Jedynym krajem europejskim, który wprowadził głosowanie 
przez Internet jest Estonia. Pomimo ogromnych kosztów związanych z wprowadzeniem 
głosowania, frekwencja w wyborach do samorządu terytorialnego zwiększyła się nieznacznie, 
a elektronicznie oddano jedynie 1,84 % wszystkich głosów. Przyczyną tak nikłego 
zainteresowania były prawdopodobnie bardzo wysokie wymagania wobec komputerów i osób 
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chcących głosować przez Internet. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe taki rodzaj wyborów 
prowadzi niejednokrotnie do nieprawidłowości wynikających z luk w systemach 
przeprowadzających głosowanie internetowe. Moim zdaniem, zastosowanie systemów 
informatycznych w procesie wyborczym powinno ograniczać się jedynie do funkcji 
pomocniczych, takich jak wizualizacja wyników przeprowadzanych tradycyjnie, albo 
głosowań wspomaganych elektronicznie tzn. przez komputery wyborcze ustawione 
w lokalach.  
 
KAMPANIA  
 
        Kampania wyborcza prowadzona  przez apolityczną organizację pozarządową, która 
informuje o terminie wyborów, ich znaczeniu, zasadach głosowania, roli Parlamentu 
Europejskiego, jak i o działalności Unii Europejskiej oraz zachęca do pójścia do urn będzie 
w przypadku zbliŜających się wyborów zadaniem m.in. „Koalicji 21 października”. UwaŜam, 
Ŝe do powyŜszych zadań powinno się dodać takŜe wysyłanie listów zachęcających do wzięcia 
udziału w wyborach do wszystkich uprawnionych do głosowania, jak i równieŜ osobny 
program aktywizujący młodych wyborców, wśród których absencja jest największa. Warto 
dotrzeć do osób, które będą głosować po raz pierwszy w Ŝyciu, aby zachęcić ich do 
regularnego chodzenia do urn. Wielu ekspertów zwraca uwagę na konieczność 
przekształcenia formuły kampanii wyborczej w telewizji. Bloki wyborcze często nie 
sprawdzają się, wprowadzają chaos informacyjny i są formą walki przeciwnych partii, przez 
co obywatele zniechęcają się do głosowania. TakŜe w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie 
wiele osób wskazywało na potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej kampanii wyborczej, 
która zachęci nie do oddania głosu na konkretnego kandydata, a do pójścia do urn. 
Oczywiście takie rozwiązanie kosztuje, ale uwaŜam, Ŝe warto wydać te pieniądze, jeśli daje 
ono wymierne korzyści. Według prof. Wojtaszczyka takŜe młodzieŜ powinna włączyć się 
w akcję informacyjną o wyborach i Parlamencie Europejskim.  
 
UŁATWIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
        Liczba niepełnosprawnych i chorych w naszym kraju wynosi ok. 3 miliony. Znacząca 
część tych osób nie chodzi na wybory, poniewaŜ lokale wyborcze nie są właściwie 
dostosowane do ich potrzeb. Co prawda Art. 31 Ordynacji wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego mówi, Ŝe lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
a rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r. 
zobowiązuje władze gminne do zapewnienia co najmniej jednego lokalu dostosowanego do 
potrzeb niepełnosprawnych na kaŜde 15 tysięcy mieszkańców. Przepisy te jednak są 
skierowane do osób na wózkach inwalidzkich. W rozporządzeniu natomiast nie ma nic 
o pomocy osobom na przykład niewidomym. Ponadto badania wykazały, Ŝe wiele lokali juŜ 
dostosowanych nie spełnia wymagań rozporządzenia. Moim zdaniem, naleŜy wprowadzić 
ułatwienia dla głosowania osób niepełnosprawnych, takie jak na przykład darmowy transport 
do lokali wyborczych oraz doprowadzenie do urn. Dobrą propozycją, która znalazła się juŜ 
w nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest głosowanie przez 
pełnomocnika. Takie rozwiązanie pozwala osobom, które nie są w stanie samodzielnie oddać 
głosu, na wzięcie udziału w wyborach.  
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EDUKACJA 
 
        Moim zdaniem powinno dojść do zmian ułatwiających włączenie działań 
profrekwencyjnych w zakres edukacji obywatelskiej w szkołach. Oznacza to, Ŝe w ramach 
wiedzy o społeczeństwie powinno przeprowadzać się lekcje, które uświadamiałyby uczniów 
o tym dlaczego tak waŜny jest udział jak największej ilości osób w wyborach, a takŜe 
przeprowadzać dyskusje w klasie, tak aby kaŜdy mógł podzielić się swoim zdaniem na ten 
temat. Oczywiście zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie się frekwencji od razu, ale z biegiem 
lat powinna mieć wpływ na zmniejszenie się liczby osób, które nie interesują się polityką i nie 
mają pojęcia o działalności Parlamentu Europejskiego. W szkołach powinno organizować się 
teŜ prawybory. Ich organizacją zająłby się samorząd uczniowski, który wyznaczyłby termin 
takiego głosowania na kilka dni przed prawdziwymi wyborami, przygotował karty do 
głosowania i urny. Takie prawybory odbywałyby się na takich samych zasadach, jak te 
normalne, a przy tym zachęciłyby uczniów do zainteresowania się kandydatami, 
a w przyszłości do głosowania juŜ w prawdziwych wyborach. Warto takŜe rozwaŜyć 
powołanie w Polsce organizacji na wzór brytyjskiej Electoral Commission - rodzaju "Rady 
Mędrców", finansowanej przez parlament bądź prezydenta, zaopatrzonej w odpowiednie 
zaplecze organizacyjne. Powinna ona zajmować się informacją, edukacją i mobilizacją 
wyborczą obywateli. 
 
 
ODPOWIEDNI KANDYDACI 
 
        Obecnie posłów do Parlamentu Europejskiego obywatele wybierają spośród polityków 
wystawionych przez partie polityczne. Niejednokrotnie, kandydaci ci są osobami 
skompromitowanymi w kraju, które nie dostały się do polskiego parlamentu, albo których 
prezesi partii chcą pozbyć się z polskiej polityki. Przykładem takiej praktyki moŜe być 
obecny europoseł Paweł Piskorski., który był jednym z załoŜycieli Platformy Obywatelskiej, 
a w latach 1999 – 2002 prezydentem Warszawy. Jego przeciwnicy polityczni oskarŜali go 
o liczne naduŜycia w trakcie pełnienia tej funkcji, a prasa nagłośniła je jako tzw. „aferę 
mostową”. W 2004 r. Paweł Piskorski dostał się do Parlamentu Europejskiego z listy 
Platformy Obywatelskiej.  
        Problem traktowania tych wyborów jako drugorzędne, a przez kandydatów jako 
moŜliwość dostania dobrze płatnej posady dotyczy takŜe tegorocznego głosowania. Chęć 
dostania się do Europarlamentu wyraził były minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, 
który będzie startował z pierwszego miejsca w Krakowie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do 
mediów docierają teŜ informacje o ewentualnej kandydaturze Ewy Kopacz, obecnej minister 
zdrowia, która bardzo niekorzystnie oceniana jest przez obywateli. Ta praktyka moŜe 
zniechęcać Polaków do pójścia do urn, poniewaŜ nawet jeśli obywatele znajdą wśród 
kandydatów odpowiadającą im osobę, będą mieć świadomość, Ŝe do parlamentu dostaną się 
i tak osoby wysoko umieszczone na listach wyborczych. Rozwiązaniem tego niekorzystnego 
mechanizmu mogłaby być całkowita zmiana systemu wybierania kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego. Zamiast polityków powinni to być profesorowie akademiccy, obeznani 
w sprawach Unii Europejskiej, którzy wzbudzaliby zaufanie wśród obywateli jako osoby 
kompetentne do objęcia funkcji europosłów i godnie reprezentujący interes Polski 
w Parlamencie Europejskim. Takie rozwiązania ma jednak wadę. Według prof. Wojtaszczyka 
wystawianie jako kandydatów na parlamentarzystów polityków „drugiej kategorii” nie jest 
specyfiką Polski, dzieje się tak we wszystkich krajach wspólnoty. Zdaniem pana profesora 
rolą europarlamentarzysty jest reprezentowanie głosu społeczeństwa, a eksperci często nie 
mają duŜego związku z róŜnymi środowiskami społecznymi.  
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WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ PUNKTÓW WYBORCZYCH 
 
        Soboty i niedziele, kiedy odbywają się wybory, są dla wielu Polaków dniami wolnymi 
od pracy, kiedy mogą rozerwać się albo zrobić zakupy. W duŜych miastach odbywa się to 
w centrach handlowych, dlatego rozwiązaniem, które mogłoby zwiększyć frekwencję 
wyborczą jest stworzenie punktów wyborczych nie tylko w szkołach, ale takŜe w takich 
miejscach, jak duŜe sklepy i obiekty handlowe.  
 
ULGI PODATKOWE DLA GŁOSUJĄCYH 
 
        Ostatnim pomysłem na zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego  jest wprowadzenie ulg podatkowych dla osób, które wzięły w nich udział 
i pobrały odpowiednie zaświadczenie od komisji wyborczej. Obywatele, którzy poszliby do 
urn mogliby odliczyć przy rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym kwotę np. 100 zł od 
naleŜnego podatku dochodowego. Obserwuje się duŜe zainteresowanie obywateli ulgami 
w podatku dochodowym. Ludzie nie lubią takŜe płacić podatków, stąd powinni być 
zainteresowani udziałem w wyborach, jeśli mieliby oszczędzić przy tym swoje pieniądze. 
UwaŜam, Ŝe takie rozwiązanie spowodowałoby teŜ większe zaangaŜowanie w wyborach, 
poniewaŜ obywatele zachęceni do pójścia do urn, zaczęliby się równieŜ zastanawiać na kogo 
oddać swój głos.  
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10. Strategia działania 
 
       Zostało niespełna 4 miesiące do najbliŜszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
Jest to zbyt mało czasu, aby wprowadzić znaczące zmiany w ordynacji wyborczej. Dlatego 
teŜ zwróciłabym przede wszystkim uwagę na odpowiednią kampanię wyborczą. 
       Z analizy powyborczej, którą przeprowadził CBOS po ostatnich wyborach do Parlamentu 
Europejskiego wynika, Ŝe duŜo osób, które nie wzięły w nich udziału, nie znało kandydatów 
ani nie interesowało się polityką. UwaŜam za niezbędne, aby kaŜdy z obywateli był 
odpowiednio wcześnie informowany o tym, kto kandyduje w wyborach oraz o tym, dlaczego 
tak waŜne jest, aby wybrać odpowiednich delegatów, którzy będą nas reprezentować 
w Parlamencie Europejskim. Dobrze przeprowadzona kampania wyborcza powinna zawierać 
w sobie wiele działań, takich jak na przykład: indywidualne powiadomienie wyborców 
o kandydatach, dacie wyborów i roli Parlamentu Europejskiego poprzez wysłanie listownie 
informacji na powyŜsze tematy. Ponadto, telewizyjne spoty podobne do tych, które 
sprawdziły się w październiku 2007 r. ze swoim hasłem: „Zmień kraj. Idź na wybory”, 
powinny być emitowane takŜe teraz, z innym dobrym hasłem dotyczącym działalności 
Parlamentu Europejskiego. Kampania musi uświadomić Polaków o tym, Ŝe kaŜdy głos jest 
waŜny i kaŜdy głos moŜe przyczynić się do wybrania takich, a nie innych kandydatów. Warto 
tutaj, moim zdaniem powołać się na to, Ŝe pokolenia Polaków walczyły o to, aby w kraju 
moŜna było mieć rzeczywisty wpływ na wybór delegatów, szczególnie jeśli będą oni 
kompetentni i godnie nas reprezentowali na forum międzynarodowym. 
        Prof. Wojtaszczyk zwrócił uwagę takŜe na to, Ŝe kampania wyborcza poprowadzona 
w 2004 r. nie poruszyła problemów europejskich, a skupiła się na problemach krajowych. Jest 
to zły proceder, poniewaŜ Parlament Europejski jest instytucją, która działa w ramach Unii 
Europejskiej i na jej problemach głównie się skupia. Pan profesor zauwaŜył teŜ, Ŝe programy 
kandydatów takŜe powinny propagować takie patrzenie na parlament. 
        UwaŜam, Ŝe gdy uświadomi się Polakom, czym jest Parlament Europejski i Ŝe jego 
działalność jest w obecnych czasach równie waŜna jak istnienie parlamentu krajowego, 
moŜna będzie przekonać część osób do wzięcia udziału w wyborach. Większość obywateli  
nie zdaje sobie bowiem sprawy, jak waŜna jest nasza obecność w Unii Europejskiej i Ŝe juŜ 
teraz nasze prawo uzaleŜnione jest od prawa unijnego.   
        Oczywiście kampania kosztuje, ale kaŜde rozwiązanie, które mogłoby zwiększyć 
frekwencję w wyborach pociąga za sobą jakieś koszty. ZagroŜeniem dla powodzenia tego 
rozwiązania jest niewątpliwie nie zainteresowanie ludzi. UwaŜam jednak, Ŝe obywatele 
naszego kraju, jak wynika z mojej ankiety, są zainteresowani działalnością Parlamentu, ale 
często nie mają czasu na samodzielne szukanie informacji o nim. Dlatego teŜ dobrą metodą 
dotarcia do wszystkich obywateli oprócz reklam telewizyjnych jest wysłanie listów 
z wszystkimi waŜnymi informacjami. RównieŜ Internet jest dobrym sposobem dotarcia do 
ludzi, zwłaszcza młodych wśród których absencja wyborcza jest największa.  
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11. Zakończenie 
 
         
        W tej pracy zbadałam problem absencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w Polsce i starałam się znaleźć jego najlepsze rozwiązanie. Chciałabym jednak zwrócić 
uwagę na to, dlaczego tak waŜne jest, aby jak najwięcej ludzi chodziło na wybory. Idea 
demokracji parlamentarnej, o którą Polacy walczyli przez wiele lat, wywodzi się z teorii 
reprezentacji, której podstawowymi zasadami są: wolne wybory, kadencyjność ciał 
przedstawicielskich oraz odpowiedzialność reprezentantów przed wyborcami w trakcie 
wykonywania mandatu. Jeśli wi ęc frekwencja wyborcza wynosi tak, jak to było w przypadku 
ostatnich wyborów do Europarlamentu, niewiele ponad 20 % nie moŜemy mówić o tym, Ŝe 
wybrani przedstawiciele są reprezentantami całego narodu. Dlatego teŜ waŜne jest, aby 
uświadamiać obywateli, Ŝe władza leŜy zgodnie z ideą demokracji w ich rękach i powinni 
zadbać o wybór jak najlepszych kandydatów, których zadaniem jest realnie sprawować 
władzę. 
        Polska przystępując do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. otrzymała w związku ze swoim 
członkostwem wiele korzyści, takich jak: poprawa pozycji Polski na arenie międzynarodowej, 
dostęp do europejskiego rynku pracy, podwyŜszenie tempa wzrostu gospodarczego, czy 
otrzymanie unijnych dotacji np. dla rolników. Oprócz tego nasz kraj ma swoich 
przedstawicieli w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, co pozwala na 
twierdzenie o większym wpływie naszego państwa na decyzje zapadające w ramach 
wspólnoty europejskiej. WaŜne jest, aby w Parlamencie Europejskim znalazły się osoby nie 
tylko dobrze świadczące o naszym państwie, ale teŜ takie, które dobrze zadbają o interes 
Polski w Unii. Obywatele powinni o tym pamiętać decydując o tym, czy pójść na wybory i na 
kogo głosować.  
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Analiz UKIE, 2004 r. 
- Instytut Spraw Publicznych: „Stanowisko w sprawie frekwencji wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego” 
- Mikołaj Cześnik: „Frekwencja wyborcza w Polsce” 
- Konferencja prasowa „Koalicji 21 października” „Co robią politycy, by zapobiec 
kompromitująco niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego?” 
- Wróblewski Mirosław: W wyborach niepełnosprawni głosu (prawie) nie mają, 
Rzeczpospolita, 24.10.2008 r. 
- Kucharczyk Jacek: Demokracja bez obywateli?, Rzeczpospolita, 20.09.2004 r. 
- Stankiewicz Andrzej: e-wybory, czyli głosowanie przez Internet, Rzeczpospolita, 
28.10.2005 r. 
- CBOS, Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, komunikat z 
badań, Warszawa 2005 
- CBOS, „Nie wierzę politykom” - przyczyny deklarowanej absencji wyborczej, komunikat z 
badań, Warszawa 2004 
- CBOS, Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego – Analiza powyborcza, komunikat z badań, Warszawa 2004 
- CBOS, Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego, komunikat z badań, 
Warszawa 2009 
 
Strony internetowe: 
 
- http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=PL 
- http://www.euractiv.pl/eurowybory/spis_linie/wybory-do-parlamentu-europejskiego-
czerwiec-2009 
- http://www.pe2004.pkw.gov.pl/ 
- http://unia.realnet.pl/instytucje_parlament_europejski_systemy.php 
- http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/1E566C2182569CE6C1256EA70052AAFE 
- http://www.eurowybory.pl/kul/socjologowie.html 
- http://www.platforma.org/aktualnosci/naszym-zdaniem/art4,rzecz-o-wyborczej-
frekwencji.html 
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- http://www.ukie.gov.pl 
- http://www.wikipedia.pl 
- http://www.money.pl 
 
Dokumenty prawne: 
 
- „Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach 
bezpośrednich” 
- „Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego” z dnia 23 stycznia 2004 r.  
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polski  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

13. Załączniki 
 
Załącznik nr 1 
 
Wzór ankiety przeprowadzonej w dniach 16-18 lutego 2009 r. w Warszawie, na grupie 50 
osób. 
 
ANKIETA BADAWCZA  
 
Płeć:      M / K 
Wiek:     18-24         25-30          31-36          37-42          43-48          49-54          powyŜej 55  
 
1. Czy wie Pan/Pani czym jest Parlament Europejski i jakie są jego uprawnienia? 
 
     TAK                                                                                         NIE 
 
2. Czy zna Pan/Pani termin najbliŜszych wyborów do Parlamentu Europejskiego (miesiąc 
i rok)? Jeśli tak, proszę podać. 
 
     TAK                                                                                          NIE 
……………………………….. 
 
3. Czy zamierza Pan/Pani głosować w tych wyborach? 
 
     TAK                                                    NIE                                           JESZCZE NIE WIEM 
 
4. Czy Pana/Pani zdaniem działania wybranych parlamentarzystów mogą przyczynić się w 
jakikolwiek korzystny sposób dla Polski? 
      
     TAK                                                    NIE                                           NIE MAM ZDANIA 
 
5. Czy Pana/Pani zdaniem wybory do Parlamentu Europejskiego są istotne? 
 
     TAK                                                    NIE                                           NIE MAM ZDANIA 
 
6. Co mogłoby Pana/Panią przekonać do głosowania? (MoŜna zaznaczyć kilka opcji) 
 
a) dobrze poprowadzona kampania zachęcająca do głosowania 
b) lepsza znajomość kandydatów startujących w wyborach 
c) moŜliwość głosowania przez Internet / za pomocą poczty 
d) mniej politycznej gry wokół wyborów 
e) nagroda w postaci ulgi podatkowej za wzięcie udziału w głosowaniu 
f) odpowiedni kandydat, na którego mógłbym/mogłabym oddać głos 
g) większa wiedza na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 
h) inna propozycja: ……………………………………………………….. 
 
7. Jakie rozwiązania naleŜałoby wprowadzić według Pana/Pani, aby zwiększyć frekwencję 
w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego? 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Załącznik nr 2 
 
Zapis wywiadu przeprowadzonego dnia 24 lutego 2009 r. przeze mnie i Dominikę Prokopiak 
z prof. dr hab. Konstantym Adamem Wojtaszczykiem, specjalistą z zakresu Integracji 
Europejskiej. 
 
Anna Puchta i Dominika Prokopiak: Jak według Pana moŜna zwiększyć frekwencję 
w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego?  
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk: JeŜeli chodzi o zwiększenie frekwencji to 
pierwszy krok został juŜ przesądzony, poniewaŜ wybory będą odbywały się w dwóch dniach. 
Dwa dni pozwalają, aby ludzie którzy wyjeŜdŜają na weekend mogli zagłosować. Albo zdąŜą 
oni zagłosować jeszcze w pierwszym dniu, albo wtedy kiedy juŜ wrócą. Ale jest to zabieg 
niewystarczający. Myślę, Ŝe musiałaby być większa wiedza wśród społeczeństwa na temat 
tego co moŜe Parlament Europejski, dlatego Ŝe ludzie nie za wiele wiedzą na ten temat. 
Wobec tego wydaje im się, Ŝe te wybory nie mają wielkiego znaczenia skoro wybierają 
osoby, które nie decydują o ich bezpośrednich losach. Jest to błędna opinia, poniewaŜ rola 
Parlamentu Europejskiego coraz bardziej wzrasta i współdecyduje on z innym instytucjami. 
Weźmy teŜ pod uwagę, Ŝe 60 procent polskiego prawa jest zdominowana przez prawo unijne, 
czyli jest jakby uzaleŜnione od prawa wspólnotowego. Gdyby uświadomić ludziom ten fakt to 
moŜe to teŜ miałoby jakieś znaczenie. Trzecia sprawa: kampania wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego, jak pokazują przykłady róŜnych krajów, takŜe ta, która była u nas po raz 
pierwszy w 2004 roku, nie porusza problemów europejskich, czy moŜe porusza ale 
w mniejszym stopniu. Dominują natomiast problemy krajowe, a tak nie powinno być, 
poniewaŜ jest to inna instytucja i zajmuje się innymi kwestiami. Kandydaci takŜe powinni 
w swoich kampaniach propagować wiedzę o tym co robi Unia Europejska. Myślę teŜ, Ŝe 
moŜna by zwiększyć frekwencję, gdyby młodzieŜ włączyła się z akcją informacyjną, 
oczywiście nie w sensie politycznym, Ŝeby nakłaniać do głosowania na tych czy na innych, 
ale właśnie informacyjną o tych sprawach o których powiedziałem przed chwilą. 
Anna Puchta i Dominika Prokopiak: Czy uwaŜa Pan za dobry pomysł wprowadzenie kar za 
nie głosowanie, czy moŜe wtedy ludzie głosowali by tylko po to, aby nie płacić kar, 
kompletnie nie zwracając uwagi na kogo głosują? 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Tak zwany przymus wyborczy występuje 
w niektórych krajach w wyborach do parlamentów narodowych: w Belgii, Holandii, Turcji, 
we Włoszech. Na przykład jeśli Turek nie pójdzie na wybory to płaci karę równą 200 dolarom 
amerykańskim. Nie moŜe równieŜ wyjechać za granicę, czy pełnić funkcji w administracji 
państwowej. Powstaje pytanie, jak się wtedy zachowują ci którzy głosują dlatego, Ŝeby nie 
płacić tych kar. Najczęściej głosują oni przeciwko partii, która rządzi w danym momencie, bo 
uwaŜają niesłusznie, Ŝe to rząd ich zmusza do wzięciu udziału w wyborach, a najczęściej jest 
to zapisane w konstytucji. Przymus wyborczy deformuje wolę wyborców, przez co nie jest to 
chyba najlepsze rozwiązanie, poniewaŜ zniechęca do tej instytucji, którą się wybiera i do tej 
idei. 
Anna Puchta i Dominika Prokopiak: W Polsce często w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego startują politycy skompromitowani w kraju, których chce się wydalić, aby nie 
było ich na polskiej scenie politycznej. Czy da się to jakoś zmienić np. przez kandydowanie 
w wyborach ekspertów? 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Nie jest to specyfika polska. Jak pokazuje 
doświadczenie wybitni politycy z reguły, nie tylko w Polsce, ale ogólnie, takŜe w przeszłości, 
nie udają się do Parlamentu Europejskiego. Są wyjątki na przykład: Silvio Berlusconi, czy 
Giscard d'Estaing. Generalnie zdarza się to jednak nie za często dlatego, Ŝe Parlament 
Europejski ciągle moŜe nie za wiele, więcej moŜe Komisja Europejska oraz Rada Unii 



 30 

Europejskiej. W związku z tym nie ma co liczyć, Ŝe do Parlamentu zaczną kandydować 
dobrzy politycy. Natomiast Parlament Europejski rzeczywiście nie powinien być taką zsyłką 
dla nieudaczników, czy emeryturą. Jeśli chodzi o ekspertów to moŜna by zadać pytanie czy 
do parlamentu narodowego nie powinni startować eksperci, aby układali dobre ustawy. Na 
pewno muszą być to kompetentne osoby, ale mają takŜe reprezentować głos społeczeństwa. 
Ekspert to często taki gabinetowy człowiek, który opracowuje bardzo dobre pomysły, ale nie 
ma juŜ związku ze środowiskami. Dobrze by więc było, aby politycy byli kompetentni, ale 
raczej powiązani ze środowiskami społecznymi.  
Anna Puchta i Dominika Prokopiak: Dlaczego Pana zdaniem była tak niska frekwencja 
w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku? 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Myślę, Ŝe właśnie z tych powodów o których 
mówiliśmy. Generalnie w Polsce jest niska frekwencja wyborcza, poza ostatnimi wyborami 
parlamentarnymi, gdzie równieŜ nie była super wysoka, ale była wyŜsza. U nas frekwencja 
we wszystkich wyborach sięga od 40 do 60 procent, więc jest bardzo niska. A zawaŜając na to 
co mówiłem wcześniej, ludzie się tak jakby wyprztykali na referendum unijnym. Sądzili, Ŝe 
biorą pod uwagę jaką pozycję ma ciągle Parlament, a Ŝe jest to pozycja nieznana, nie widzieli 
potrzeby wzięcia udziału w wyborach.  
 


