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WSTĘP 
 

 

Parlament Europejski to jedyna instytucja w Unii Europejskiej,  
o której składzie bezpośrednio decydują mieszkańcy wspólnoty. Ci 
jednak sprawiają wraŜenie całkowicie niezainteresowanych jej losem.  

 
13 czerwca Polacy po raz pierwszy wybierali swoich 

przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowanych 
wybierali równieŜ mieszkańcy pozostałych 24 państw członkowskich. 
W całej Unii Europejskiej frekwencja była dość niska i wyniosła ok. 
45%, niemniej średnia frekwencja wśród 10 nowych członków UE 
była znacznie niŜsza od przeciętnej – 28%. Spośród nowoprzyjętych 
państw niechlubny rekord pobiły Słowacja (17%) oraz Polska 
(20,8%). 

 
Niska frekwencja wyborcza jest bardzo powaŜnym problemem 

naszego państwa, gdyŜ z jej powodu cierpi jakość demokracji. Co 
zatem uczynić, aby Polacy bardziej gremialnie chcieli skorzystać ze 
swojego prawa do głosowania? śeby móc odpowiedzieć na to pytanie 
trzeba najpierw dowiedzieć się dlaczego nasi rodacy tak niechętnie 
chodzą do urn wyborczych. 
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Dlaczego frekwencja w Polsce jest tak niska? 
  

  
   Aby móc odpowiedzieć na to pytanie przeprowadziłam sondę. Wzięło  

w  niej  udział  346  osób   z   całej  Polski.  Odpowiadały  zarówno  kobiety  jak  
i męŜczyźni, z duŜych miast i niewielkich wsi. Ponadto poprosiłam kilku 
polskich Europarlamentarzystów, aby powiedzieli mi, co oni sądzą na ten temat, 
czemu,    ich    zdaniem,   Polacy   tak   niechętnie  biorą   udział   w   wyborach  
do   Parlamentu   Europejskiego.   Przeprowadziłam   równieŜ    kilka    rozmów  
z osobami, które deklarują, Ŝe nie będą głosowały w nadchodzących wyborach. 
Chciałam  dowiedzieć  się,  co nimi  kieruje,  dlaczego  nie chcą oni decydować  
o swojej przyszłości.  

 
Mam nadzieję, Ŝe badania te pomogą znaleźć mi odpowiedź na pytanie: 

„Dlaczego tak niewielu Polaków bierze udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego?”. 

 
 
 

1. Im mniej polityki, tym wi ęcej wolności. 
(Hannah Arendt ) 

 
 Moim zdaniem, jedną z waŜniejszych przyczyn braku uczestnictwa 
stanowią postawy społeczne wobec polityki. Polacy odrzucają obecny sposób 
uprawiania polityki i pokazali to bardzo dobitnie 13 czerwca 2004r. W ciągu 
piętnastu ostatnich lat zrobiono równieŜ niewiele dla wykształcenia się wśród 
Polaków postaw obywatelskich. Jak twierdzi Europoseł, pan Witold Tomczak 
„Obecność obywateli w wyborach jest pochodną ich poczucia 
odpowiedzialności za dobro wspólne. To poczucie odpowiedzialności spada, 
zatem zmniejsza się frekwencja wyborcza.”. JednakŜe przyczyny tego zjawiska, 
jak sam przyznaje, są bardzo złoŜone. „Po pierwsze, zmniejszać się moŜe sama 
identyfikacja z dobrem wspólnym, na przykład Polski, bo lekcewaŜona jest 
Polska, albo z dobrem UE w wyborach do PE, bo lekcewaŜona jest Unia. Po 
drugie, ludzie uwaŜają, Ŝe tak czy inaczej od nich niewiele zaleŜy, bo niezaleŜnie 
jaki wybór i która partia rządzi, to polityka ta sama. Wtedy zmniejszająca się 
obecność jest pochodną oceny mechanizmów politycznych, w tym wyborów 
demokratycznych.” Jeden z najwybitniejszych reformatorów XIX wieku, 
Napoleon Bonaparte, powiedział kiedyś, Ŝe „nie polityka powinna rządzić 
ludźmi, lecz ludzie polityką”. Niestety, odnoszę wraŜenie, Ŝe dzisiejsi politycy 
coraz częściej zapominają o tej jakŜe istotnej zasadzie, przez co tracą zaufanie 
swoich wyborców, którzy i tak nie są w stosunku do nich zbyt ufni. Jeden z 
moich rozmówców powiedział, Ŝe nie chodzi na wybory, gdyŜ nie wierzy w to 
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co mówią politycy. Jego zdaniem, „dla nich przed wyborami drogi jest wyborca. 
Po wyborach droŜeje wszystko inne”. Takiego samego zdania jest teŜ wielu 
innych naszych rodaków. Ludzie są juŜ zmęczeni ciągłymi obietnicami bez 
pokrycia, przez co nie idą na wybory, gdyŜ nie widzą w tym Ŝadnego sensu. Nie 
wierzą, Ŝe ich głos moŜe coś zmienić. 
 
 

2. Parlament Europejski? – Mnie to nie dotyczy! 
 
 Niestety takiego właśnie zdania jest większość naszych rodaków. Nie 
zdają oni sobie sprawy z tego jak duŜy wpływ na ich Ŝycie ma Parlament 
Europejski, a jest to przecieŜ jedyny bezpośrednio wybierany organ Unii 
Europejskiej. Odgrywa on czynną rolę w sporządzaniu projektów 
legislacyjnych, mających wpływ na codzienne Ŝycie obywateli, na przykład w 
dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumenta, równości szans, transportu 
oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. 
Parlament wraz z Radą ma równieŜ kompetencje w zakresie rocznego budŜetu 
Unii Europejskiej. Niestety jak wynika z przeprowadzonego przeze mnie 
sondaŜu jedynie niewielka grupa osób zdaje sobie z tego sprawę. 
 

Czy bierze Pani/Pan udział w wyborach: 
 

            a) samorządowych?                                 b) do polskiego               
                                                         Parlamentu? 
 

               
 

c) do Parlamentu Europejskiego? 
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Z powyŜszych wykresów bardzo jasno wynika, Ŝe Polacy o wiele chętniej 
uczestniczą w krajowych wyborach. Moim zdaniem wynika to z faktu iŜ nie 
zdają sobie sprawy z tego, Ŝe decyzje, które podejmowane są przez 
Europarlamentarzystów, w sposób bezpośredni dotyczą takŜe i nas.  Idąc na 
wybory samorządowe, mamy świadomość tego, Ŝe wybrane przez nas osoby, 
będą działały na naszą korzyść, postarają się, aby ludziom w naszym mieście 
czy regionie Ŝyło się jak najlepiej. Kiedy mówimy o wyborach parlamentarnych, 
pojawiają się juŜ schody, gdyŜ bardzo często nie mamy po prostu zaufania do 
ludzi, których non stop widzimy kłócących się w telewizji. JednakŜe frekwencja 
w tych wyborach nie jest jeszcze aŜ tak tragiczna. Gorzej jest juŜ niestety, gdy 
mówimy o Parlamencie Europejskim. 
  

Kolejne pytania w mojej sondzie dotyczyły wiedzy na temat tej instytucji. 
Chciałam sprawdzić czy Polacy faktycznie aŜ tak mało wiedzą na temat 
Parlamentu Europejskiego. Oto wyniki: 
 

 
Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego? 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Bardzo wysoka. Na bieŜąco śledzę poczynania PE. 
 

B - Średnia. Wiem tylko tyle ile przekazują nam media. 
 

C - Mała. 
 

D - Nie mam pojęcia czym zajmuje się Parlament Europejski 
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Jaki Pani/Pana zdaniem wpływ ma działalność  
Parlamentu Europejskiego na Ŝycie Polaków? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trudno oczekiwać od Polaków, aŜeby licznie uczestniczyli w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, skoro ich zdaniem, decyzje, które tam zapadają 
nie mają bezpośredniego wpływu na nasze Ŝycie. Moim zdaniem, naszym 
rodakom wydaję się, Ŝe Parlament Europejski zajmuję się po prostu sprawami 
Unii Europejskiej. Zapominają jednak o tym, Ŝe my przecieŜ teŜ naleŜymy do tej 
wspólnoty i do naszych obowiązków naleŜy troska o jej dobro. 
 Winą za taki stan rzeczy większość polityków obarcza media. Jak mówi 
dr n. med. Urszula Krupa: „Gdyby media wszelkiej maści informowały Polaków 
o pracach parlamentu Europejskiego i przedstawiały naszą sytuacje w Unii 
Europejskiej być moŜe ludzie byliby bardziej zainteresowani pójściem na 
wybory. Natomiast zwłaszcza brukowe tygodniki piszą jedynie o wielkich 
apanaŜach parlamentarzystów lub luksusowych biurach i apartamentach. (…) 
Jednak brakuje informacji na temat naszej działalności . Nie przekazywanie 
informacji ma jednak powód jakim jest dyskryminacja nowych państw 
członkowskich czego ludziom się nie przekazuje traktując starania przynajmniej 
części parlamentarzystów jako jedynie skoki na kasę.”  
  
 Tego typu problemy ma nie tylko Polska. Wielu obywateli innych państw 
członkowskich (zwłaszcza nowoprzyjętych) raczej sceptycznie odnosi się do 
Parlamentu Europejskiego, przez co w porównaniu z ubiegłymi latami spadło 
zaufanie do tej instytucji. Powody, dla których Europejczycy ufają lub nie ufają 
Europarlamentowi są tej samej natury. Ci, którzy darzą go zaufaniem robią to 
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raczej dlatego, Ŝe „podejmuje on decyzje w sposób demokratyczny”, podczas 
gdy pozostali uzasadniają swoją nieufność głównie faktem, Ŝe „Europarlament 
jest zbyt oddalony od zwykłych obywateli”. 
 
 
 
 
 

3. Głosować !!!   Ale na kogo ?! 
  
 To kolejny bardzo powaŜny problem, z którym musi poradzić sobie 
wyborca. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie łatwe zadanie.  
 Zdaniem profesora Zbigniewa Zaleskiego wielu Polaków nie poszło w 
2004 r na wyboru, gdyŜ nie widziało na kogo oddać swój głos. UwaŜa on, Ŝe 
„Polacy nie byli teŜ dostatecznie poinformowani o znaczeniu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Nie wszyscy kandydaci udostępnili wyborcom swoje 
programy. Wielu z nich prowadziło kampanię opartą na straszeniu Unią i 
zagroŜeniami z niej płynącymi.” 
  Poseł Witold Tomczak jest podobnego zdania. UwaŜa on, Ŝe „ludzie 
nie mają wśród zgłaszanych list swoich rzeczywistych reprezentantów, a obecni 
często gorszą ich swoim postępowaniem.”  
 Zbyt uboga kampania wyborcza jest niezaprzeczalnym faktem. 
Świadczy o tym chociaŜby to, Ŝe aŜ 75% Europejczyków nie wie, kiedy odbędą 
się najbliŜsze wybory do Parlamentu Europejskiego! Według ostatniego 
wyborczego Eurobarometru, opublikowanego jesienią 2008 roku, zaledwie 16 % 
Europejczyków wie, Ŝe odbędą się one w 2009 r. a tylko 4 % zna dokładną datę 
wyborów. „Jednak to, Ŝe europejski wyborca nie jest dobrze poinformowany nie 
oznacza, Ŝe nie jest inteligentny” - oświadcza Mark Franklin z European 
University Institute. Jego zdaniem jedną z przyczyn odwrócenia się wyborców 
od europejskich wyborów jest brak informacji na ten temat w mass mediach, 
poniewaŜ europejskie partie polityczne „usilnie pracują nad tym, by wybory się 
nie powiodły, późno się nimi interesując i manifestując podziały w wielu 
europejskich kwestiach. Wobec tego mało o nich mówią”.  Wyborami do PE 
zaczynają się późno interesować nie tylko europejskie partie polityczne, lecz 
równieŜ prasa. Na zaledwie 4 miesiące przed głosowaniem nadal nie istnieją 
Ŝadne narodowe czy europejskie środki masowego przekazu, które 
informowałyby obywateli o stanowisku kaŜdej siły politycznej odnośnie 
najbardziej interesujących ich zagadnień.  
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4. Chcieć to móc? – Nie zawsze… 
 

 Z pewnością wiele osób nie dotarło równieŜ na wybory z przyczyn 
losowych - bo były chore, w podróŜy, w pracy, bo pogoda była zła, bo 
wyjechały na długi weekend itp.  
 W podobnej sytuacji są osoby niepełnosprawne. Rzadko biorą one 
udział w wyborach. W domach pozostają nie tylko ludzie chorzy, starzy i 
zniedołęŜniali lecz równieŜ młodzi mający trudności z poruszaniem się, 
głuchoniemi oraz  niewidomi.  
 Podczas ubiegłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
stolicy jedynie 350 niepełnosprawnych obywateli zwróciło się do władz miasta 
o pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego. Z tej grupy tylko 22 osoby 
skorzystały ze specjalistycznego transportu - głównie osoby poruszające się na 
wózkach lub przykute do łóŜek. Podczas krajowego referendum w 2003 roku o 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wskaźniki te były jeszcze niŜsze. 
 Problem osób niepełnosprawnych jest problemem niezwykle trudnym, 
ale takŜe niezwykle istotnym, gdyŜ niepełnosprawni stanowią około 10 % 
społeczeństwa polskiego. Cała trudność polega jednak na tym, Ŝe nawet gdyby 
dostosowano wszystkie lokale do potrzeb takich osób, to duŜej grupie osób 
wciąŜ niewiele to pomoŜe. Dlaczego? PoniewaŜ nie mogą wyjść z domu ze 
względu na stan zdrowia albo wyjście wiąŜe się ze zbyt duŜym wysiłkiem 
fizycznym i kłopotami z dotarciem do lokalu. 
 Świadomość, Ŝe trzeba włoŜyć więcej wysiłku, aby wziąć udział w 
powszechnych wyborach, dodatkowo zniechęca. Nie bez racji osoby chore i 
niepełnosprawne twierdzą, Ŝe powinny mieć ułatwioną moŜliwość głosowania.  
 Przepis gwarantujący dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 
przynajmniej jednego lokalu w kaŜdej gminie oraz moŜliwość przeniesienia się 
do innego okręgu okazał się niewielką zmianą, gdyŜ nie gwarantuje tym osobom 
dojazdu do lokali wyborczych. Dowóz pozostaje w gestii gminy, ale obowiązku 
ona nie ma. Są jednak w Polsce samorządy, które dowoŜą osoby 
niepełnosprawne do lokali wyborczych. Przykład Warszawy pokazuje, niestety, 
jak niewiele osób chorych i z powaŜnymi schorzeniami fizycznymi wie o 
moŜliwości skorzystania z transportu organizowanego przez gminy. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest brak informacji. Urzędy miast informują o nim głównie 
na plakatach obwieszczających wybory, do których rzadko kiedy mają dostęp 
osoby niepełnosprawne czy teŜ schorowane. Ponadto osoby takie nie mają 
dostępu do informacji na temat kandydatów, nie wiedzą więc na kogo mają 
oddać swój głos i w ostateczności rezygnują z wzięcia udziału w wyborach. 
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CO MOśNA ZROBIĆ, ABY ZWI ĘKSZYĆ 
FREKWENCJE W NADCHODZ ĄCYCH WYBORACH 

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIGO? 
 

 Jak słusznie zauwaŜyła Europosłanka Urszula Krupa „nie zwiększa się 
frekwencji cztery miesiące przed wyborami”.  JednakŜe bez wątpienia naleŜy 
COŚ zrobić. Problem jest bowiem bardzo powaŜny. W mojej sondzie zadałam 
pytanie: Czy zamierza Pani/Pan wziąć udział w nadchodzących wyborach do 
Parlamentu Europejskiego? Wyniki są przeraŜające… 
 

 
 
 
Nawet jeŜeli nie uda się znacznie poprawić sytuacji w czerwcowych wyborach, 
to naleŜy myśleć perspektywicznie. Taka sytuacja jest przecieŜ nie do przyjęcia. 
PoniŜej przedstawiam kilka moich propozycji zmian, dzięki którym, sytuacja  w 
Polsce mogłaby ulec zmianom. 
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1. DOBRY PRZYKŁAD TO PODSTAWA! 
 
 

 
 Moim zdaniem najwaŜniejsze jest, aby 
uświadamiać obywatelom, czym tak naprawdę 
są wybory. JeŜeli bowiem nie przekonamy 
Polaków jak waŜny jest ich głos, to Ŝadne 
zmiany nic nie pomogą. Nawet jeŜeli miałoby 
być tak, Ŝe to nie obywatel chodzi do urny lecz 
urna do obywatela, to w wielu przypadkach i tak 
nic by to nie dało. Poseł Witold Tomczak w 
liście do mnie napisał: „Ryba psuje się od głowy. 

MoŜe byłoby inaczej, gdyby obywatele mieli lepsze przykłady "z góry", od 
polityków, gdyby widzieli większą troskę o dobro wspólne?”. Mogłoby się 
wydawać, Ŝe my zwykli obywatele nie mamy na to większego wpływu, Ŝe to 
tylko i wyłącznie od polityków zaleŜy, jaki wzór będą nam dawać. Nic bardziej 
mylnego. KtóŜ inny jak nie właśnie my sami, wystawiamy politykom taką 
negatywną ocenę. Wbrew pozorom nie wynika to wcale z nieudolnych rządów 
osób sprawujących władzę, ale z naszych mocno zakorzenionych przekonań, Ŝe 
„polityk to oszust, złodziej i błazen”. Polscy satyrycy i kabareciarze większość 
swoich skeczy poświęcają tematyce związanej z polityką. Dlaczego? PoniewaŜ 
ludzi to śmieszy. Trudno więc oczekiwać później, Ŝe ludzie pójdą głosować na 
osobę z taką „etykietą”. NaleŜy więc zmienić swoje nastawienie do świata 
polityki. Oczywiście nie moŜemy zmusić wszystkich naszych rodaków do tego, 
aby nagle zaczęli szanować polityków, ale przecieŜ nie od razu Kraków 
zbudowano. Zacznijmy od samych siebie. Dajmy innym dobry przykład! 
 

 
2. MEDIA – IV WŁADZA 

 

 O tym jak ogromną władzę mają media nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ mają 
na nas środki masowego przekazu. Kształtują one przede wszystkim nasz 
światopogląd (zwłaszcza ten polityczny). Często mówi się, Ŝe polityka, jak 
muchę, moŜna zabić gazetą. Jest w tym niestety duŜo prawdy. Od mediów w 
dzisiejszych czasach zaleŜy bardzo wiele. Niestety w większości przypadków 
władza ta wykorzystywana jest bardzo nieudolnie. Telewizja, radio, prasa, 
Internet bez przerwy informują nas o róŜnego rodzaju wpadkach polityków, o 
tym co robią źle, zapominając tym samym jak wiele dobrego robią dla naszego 
kraju i dla nas, Polaków, aby Ŝyło się nam lepiej i dostatniej. Moim zdaniem 
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zamiast oczerniać wciąŜ polityków, moŜna by na to miejsce np. informować 
opinię publiczną na temat prac Parlamentu Europejskiego. Jak potwierdziły 
wyniki mojej sondy, wiedza na ten temat jest znikoma, dlatego teŜ naleŜy coś z 
tym zrobić.  Powinno się więcej miejsca przeznaczyć na reklamowanie tej 
instytucji. Ponadto sami kandydaci na Europosłów powinni przeprowadzać 
bardziej widoczne kampanie wyborcze, aby obywatele mogli zapoznać się z ich 
programami wyborczymi, porównać je i wybrać ten, który najbardziej im 
odpowiada. Powinna być równieŜ przeprowadzona ogólnokrajowa kampania 
zachęcająca Polaków do udziału w wyborach. Kampania społeczna „Zmień kraj. 
Idź na wybory” zachęciła do udziału w wyborach 21 października 2007 roku 
ponad 20% głosujących. Frekwencja osiągnęła niemal 54%, przy 40% 
frekwencji w roku 2005. Została ona przeprowadzona przez koalicję ponad 150 
organizacji pozarządowych. Sukces i skala, jakie osiągnęła były moŜliwe dzięki 
zaangaŜowaniu mediów, które bezpłatnie wyemitowały reklamy o wartości 2,5 
miliona złotych. 

 

3. TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH 
MŁODZIE śY CHOWANIE. 

(Andrzej Frycz – Modrzewski) 

 Staropolskie przysłowie mówi, Ŝe 
czym skorupka za młodu nasiąknie tym na 
starość kwitnie. JeŜeli dziś uświadomimy 
młodym ludziom jak waŜne jest 
uczestniczenie w wyborach, to być moŜe za 
parę lat, kiedy będą juŜ oni posiadali czynne 
prawo wyborcze, skorzystają z niego. 
Potrzebna do tego jest większa aktywność 
placówek oświatowych i zmiana podejścia 
do lekcji wiedzy o społeczeństwie. „W 
szkole juŜ się nie kształtuje postaw obywatelskich. Obecnie chodzi głównie o 
egzaminy, o dostanie się do szkoły wyŜszej. Teza, Ŝe szkoła jest przygotowaniem 
do Ŝycia publicznego została sprymitywizowana” -  narzeka Jacek Strzemieczny. 
Jego zdaniem „konieczne jest ustawienie tego we właściwych proporcjach, a do 
tego potrzebna jest silna presja”. Natomiast zdaniem prof. Krzysztofa 
Kicińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego nauczyciele powinni zacząć 
stosować wobec młodzieŜy raczej strategię argumentacji racjonalnej niŜ 
uwraŜliwiania na dobro publiczne. „Młodzi są odporni na hasła, są racjonalni. 
Gdyby szkoła chciała zacząć traktować zaangaŜowanie społeczne jako 
obowiązek wobec siebie, a nie tylko wobec dobra publicznego, to dostarczyłaby 
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młodym argumenty do myślenia racjonalnego - mówił prof. Kiciński. - Idziesz 
na wybory, bo masz obowiązek wobec siebie, nawet jeśli to nic nie zmieni. Jeśli 
nie  pójdę, źle będę się z tym czuł. To mi daje komfort Ŝycia z czystym 
sumieniem.”. 
 
 

4. GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET 
 

Dzisiaj z Internetu korzystają juŜ miliony Polaków, szczególnie tych aktywnych 
zawodowo oraz młodych - studentów i uczniów szkół średnich, których 
absencja w ostatnich wyborach była bodajŜe największa. Grupa ta jest najmniej 
zainteresowana polityką i najmniej zdyscyplinowana oraz cierpiąca na ciągły 
deficyt czasu w pogoni za karierą i lepszym Ŝyciem. Jednak ich aktywność na 
róŜnych forach internetowych świadczy o zainteresowaniu sprawami 
społecznymi pod warunkiem, Ŝe stworzy im się atrakcyjne dla nich instrumenty. 
Przy tej okazji nie naleŜy zapominać o setkach tysięcy Polaków, którzy 
ostatnimi laty wyjechali za granicę w poszukiwaniu chleba. Mają oni święte 
prawo do głosowania i chętnie skorzystaliby z niego, karcąc tych polityków, 
przez których zmuszeni zostali do wyjazdu z kraju. 
 

Co sądzi Pani/Pan na temat wprowadzenia moŜliwości głosowania przez Internet? 

 
 

  

 Na podstawie przeprowadzonej przeze mnie sondy mogę śmiało 
stwierdzić, Ŝe Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do pomysłu głosowania 
drogą interntową. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Sposób ten ma bardzo wiele 
zalet, m. in.: 
 

• Głosowanie za pomocą komputera jest wygodniejsze niŜ tradycyjne. 
• Jest to bardzo duŜe ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. 
• MoŜliwość oddawania głosów przez osoby przebywające za granicą. 
• Ułatwianie głosowania osobom, które z przyczyn losowych nie mogłyby 

tego dnia udać się do lokali wyborczych (np. z powodu choroby bądź 
tymczasowego wyjazdu poza miejsce zamieszkania). 
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 JednakŜe tylko niewielka grupa ludzi zdaję sobie sprawę z tego, jak w 
rzeczywistości miałoby coś takiego wyglądać. Pozostali Ŝyją w przekonaniu, Ŝe 
wystarczy usiąść przed komputerem i zagłosować. Zdania ekspertów w tej 
dziedzinie są podzielone. Niektórzy z nich przestrzegają przed ogromnymi 
problemami związanymi z tego typu przedsięwzięciem oraz brakiem 
oczekiwanych rezultatów. Inni natomiast, tacy jak np. prof. Mirosław 
Kutyłowski widzą wszystko bardziej optymistycznie. W jednym z wywiadów 
przekonywał on czytelników, aby nie wierzyli we wszystko co przekazują i 
media. Jego zdaniem większość informacji typu „Aby móc zagłosować w 
wyborach potrzebny będzie zakup elektrycznych czytników” jest po prostu 
wyssana z palca. „Ł ączenie sprawy wyborów przez Internet z podpisem 
elektronicznym to nieporozumienie. Wybory mają być anonimowe a podpis 
elektroniczny jest narzędziem, które zapewnia identyfikację wyborcy. Zresztą kto 
kupi czytnik tylko do głosowania? Zakładam, Ŝe w najbliŜszym czasie nie będzie 
teŜ kolejnej wymiany dowodów osobistych na takie z chipami, które umoŜliwią 
elektroniczną identyfikację wyborców.”  

 
Zatem w jaki sposób miałyby się odbywać takie wybory? 

 
1. Oprogramowanie, które pozwoli na głosowanie, będzie moŜna ściągnąć ze       
strony Państwowej Komisji Wyborczej.  
2. Przed wyborami przyjdzie do nas listonosz lub urzędnik z kopertami 
wyborczymi.  
3. Wylosujemy jedną z kopert. Jeśli ktoś zamierza wyjeŜdŜać w tym okresie, 
moŜe wcześniej wylosować kopertę w urzędzie.  
4. W kopercie będą informacje, które pozwolą bezpiecznie zagłosować - 
unikatowy kod i lista kandydatów. W kaŜdej z kopert ułoŜone są one w innej 
kolejności - nikt nie wie, co jest w kopercie, którą  wybraliśmy. To, 
zdezorientuje nasz komputer. Kiedy wpiszemy kod i numer kandydata, maszyna 
nie będzie wiedziała, kogo  poparliśmy. Głos zostanie zakodowany 
kryptograficznie przez komputer, który nie wie, co koduje, gdyŜ to właśnie on 
paradoksalnie jest największym zagroŜeniem. Bo w komputerze moŜemy mieć 
niewidoczny dla nas program, który będzie fałszował nasz głos, a trafiłby do nas 
tak jak wirus. Wybieramy panią X, a program zamienia to na pana Y. Taki 
program będzie jednak bezradny, gdy nie będzie wiedział, kim jest nasz X. 
5. Dwukrotnie zakodowany głos trafia do centralnego komputera komisji 
wyborczej.  
6. Najpierw - przy uŜyciu odpowiedniego klucza - usuwa się informację, kto 
konkretnie oddał głos. WciąŜ jednak nie wiadomo, na kogo głos został oddany.  
7. Pozbawione właściciela głosy przekazuje się innej osobie, która po raz drugi 
je deszyfruje. Zostaje oddany głos na konkretnego kandydata. 
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 Oczywiście jest mnóstwo obaw związanych np. z handlowaniem 
głosami. JednakŜe ten problem równieŜ moŜna łatwo rozwiązać. Najlepszym 
tego przykładem są Estończycy, którzy pozwolili uniewaŜniać oddane 
elektronicznie głosy. Profesor Mirosław Kutyłowski opisuje to tak: „W naszym 
systemie kasujemy od takiego handlarza 50 zł i pod jego okiem głosujemy. A 
potem - z innego juŜ komputera - uniewaŜniamy swój głos i czekamy na 
domokrąŜcę z innej partii. Znowu kasujemy 50 zł i znowu uniewaŜniamy głos. A 
w końcu i tak głosujemy tak, jak sami chcemy.” Ponadto wiele obaw wzbudza 
równieŜ pomysł z kopertami. Eksperci zastanawiają się czy oby na pewno jest to 
bezpieczne. Profesor Kutyłowski zapewnia jednak, Ŝe nie ma powodów do obaw 
„Osoba, która odbiera kopertę, kwituje jej odbiór, a roznosiciele są z tych 
kopert rozliczani.”. Zapytany o największą zaletę  takiego głosowania 
odpowiada natomiast: „Dzi ęki głosowaniu przez Internet moŜna łatwo 
sprawdzić, czy głos dotarł! Ponadto, kaŜdy będzie mógł sprawdzić, czy jego głos 
został uwzględniony bez utraty anonimowości głosu. To wydaje się niemoŜliwe, 
ale kryptografia proponuje takie cuda. To najpiękniejsza rzecz w takim 
głosowaniu. Oczywiście moŜna oszukać na poziomie komisji, ale nie bardziej niŜ 
teraz. Ktoś z komisji wyborczej moŜe teraz dopisać coś na mojej karcie i w ten 
sposób ją uniewaŜnić. Proszę spojrzeć, jak duŜo pojawia się niewaŜnych głosów. 
To nie rozkłada się równo w kraju. Amerykanie juŜ zauwaŜyli u siebie związek 
między liczbą niewaŜnych głosów a wynikami w danym rejonie.  
Obecny, tradycyjny system daje moŜliwość dodatkowych oszustw. Pieczątka 
komisji na karcie bez Ŝadnych zabezpieczeń (np. hologramu) jest dziś 
zabezpieczeniem pro forma.”. Wątpliwości budzą teŜ oczywiście koszta takiego 
przedsięwzięcia. Weźmy na przykład Irlandię. Tamtejsze władze zakupiły 
kosztem 52 mln euro system wyborczy, który został jednak odrzucony przez 
centralną komisję wyborczą w wyniku niezaleŜnego audytu bezpieczeństwa, od 
tej pory roczny koszt przechowywania tego sprzętu sięga 800 tysięcy euro. 
NaleŜy więc postawić sobie pytanie czy nasz kraj, aby na pewno stać na tak 
duŜy wydatek? „W naszym projekcie odpadają koszty wymiany dowodów na 
karty chipowe, kupowanie zestawów autoryzujących podpis elektroniczny, koszty 
wysyłania głosów pocztą. Doręczanie kopert do domu moŜe okazać się tańsze 
niŜ utrzymywanie urzędników wypisujących zaświadczenia. Być moŜe udałoby 
się w taki sposób w większych miastach - np. we Wrocławiu - zredukować liczbę 
lokali wyborczych. PrzecieŜ teraz dla duŜego osiedla w jednej szkole potrafią 
siedzieć cztery komisje.” twierdzi profesor Kutyłowski. 
 To wszystko wprawdzie brzmi bardzo obiecująco, aczkolwiek nie mamy 
przecieŜ pewności, czy tego typu zabieg w jakiś znaczący sposób przyczyni się 
do zwiększenia frekwencji wyborczej. Wprawdzie Polacy deklarują się, Ŝe 
byliby bardzo zainteresowani tego typu formą głosowania, jednakŜe wystarczy 
spojrzeć na przykład Estonii. Tam sytuacja była bardzo podobna, bo chociaŜ aŜ 
85% obywateli tego państwa deklarowało poparcie dla tej idei, to w efekcie 
końcowym zaledwie 5,5% ludności skorzystała z moŜliwości elektronicznego 
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oddania swojego głosu. Z drugiej jednak strony, patrząc na wyniki sondaŜów 
moŜna być dobrej myśli. Wprawdzie Polacy nie zauwaŜają obecności polityków 
w Sieci, mimo to aŜ jedna trzecia rodaków, gdyby miała taką moŜliwość, 
oddałaby swój głos przez Internet  - wynika z sondaŜu SMG/KRC 
przeprowadzonego dla firmy D-Link. Wśród osób, które nie zamierzają wybrać 
się do urn, aŜ 15 % zdecydowałoby się wziąć udział w wyborach, jeśli miałoby 
moŜliwość głosowania przez internet. Podobnie jak co czwarta osoba, która 
jeszcze nie wie, czy pójdzie na wybory. Zgodnie z wynikami badań 
umoŜliwienie oddawania głosów w wyborach przez internet mogłoby zwiększyć 
ogólną frekwencję wyborczą o ponad 8 punktów procentowych. Co ciekawe, 
autorzy sondaŜu utrzymują, Ŝe struktura społeczna osób deklarujących chęć 
głosowania przez internet nie róŜni się zasadniczo od próby ogólnopolskiej. 
Mogłoby to zadawać kłam powszechnemu twierdzeniu, Ŝe głosowaniem on-line 
zainteresowani byliby przede wszystkim ludzie młodzi i lepiej wykształceni. 
 Niestety polscy politycy dość niechętnie odnoszą się do tego projektu, 
co nie wróŜy dobrze na przyszłość. Stanowisko PiS dobrze oddaje wypowiedź 
Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie na stronie internetowej PiS mówił, 
Ŝe „akt głosowania powinien być czynnością powaŜną, wymagającą pewnej 
fatygi, a nie tego, by młody człowiek przed komputerem oglądał pornografię, 
pociągał z butelki z piwem i zagłosował, gdy mu przyjdzie na to ochota". 
Podobnego zdania jest równieŜ Eugeniusz Kłopotek (PSL): - „Jestem przeciw. 
Są powaŜne zagroŜenia - hakerzy, wirusy. Ale i dlatego, Ŝe wybory to święto. 
KaŜdy, kto czuje się obywatelem, powinien udać się do lokalu wyborczego, w 
którym jest urna, wisi godło, i tam oddać głos.” 
 
 
 

5. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 

Głosowanie przez pełnomocnika ułatwiłoby Ŝycie milionom osób 
niepełnosprawnych i ludziom w podeszłym wieku. Warunkiem jest, aby osoba, 
która upowaŜnia pełnomocnika, miała prawo do głosowania oraz posiadała 
potwierdzenie niepełnosprawności lub ukończyła 75 rok Ŝycia. Członkowie 
rodziny będą mogli być pełnomocnikami nawet dwóch swoich bliskich - np. 
babci i dziadka. Instytucja pełnomocnictwa jest obecnie z powodzeniem 
stosowana w systemach wyborczych wielu państw europejskich (m.in. Belgii, 
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii). Sprawa wydaję się być bardzo prosta, 
aczkolwiek wielu polskich polityków nie jest do tego zbytnio przekonana. 

PO i PiS nie zgadzają się co do zgodności z konstytucją instytucji pełnomocnika 
wyborczego. Posłowie PiS uwaŜają bowiem, Ŝe zmiana moŜe doprowadzić do 
naduŜyć i wykorzystania zaufania osób starszych. Szef Klubu, Przemysław 
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Gosiewski podkreślił, Ŝe głosowanie przez pełnomocnika jest niekonstytucyjne, 
bo wybory mają być bezpośrednie. Przepis konstytucji jest zdaniem posła 
jednoznaczny, bo bezpośredniość polega na tym, Ŝe głosuje się osobiście. 
Natomiast szef Klubu PO Zbigniew Chlebowski uwaŜa, Ŝe zarzut PiS jest 
"absolutnie nietrafiony". Powołał się na liczne ekspertyzy prawne oraz opinie 
Instytutu Spraw Publicznych, a takŜe Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zdaniem posłanki SLD Jolanty Szymanek-Deresz, bezpośredniość wyborów 
polega na przejawieniu własnej woli i w sytuacji ograniczeń po stronie osoby 
uprawnionej ta własna wola moŜe być przekazana przez inną osobę. Posłanka 
podkreśliła, Ŝe przy stanowieniu prawa trzeba brać pod uwagę racjonalne 
rozwiązania, a nie zakładać patologie - czyli moŜliwości naduŜycia zaufania 
niepełnosprawnego wyborcy przez pełnomocnika. 
Jak widać zdania polityków w tek kwestii są podzielone. Wielu z nich uwaŜa, Ŝe 
wybory muszą być bezpośrednie. Niestety bardzo często zapominając o tym, Ŝe 
powinny one być przede wszystkim powszechne, Ŝe wszyscy obywatele powinni 
mieć równe szanse, aby oddać swój głos.  
 
 

 
6. DOSTOSOWANIE LOKALI WYBORCZYCH DO 

POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 
 Teoretycznie w Polsce przestrzegane 
jest prawo powszechności wyborów. W 
Artykule 62 Konstytucji RP napisano: 
„Obywatel Polski ma prawo udziału w 
referendum oraz prawo wybierania 
Prezydenta Rzeczypospolitej , posłów, 
senatorów i przedstawicieli do organów 
samorządu terytorialnego, jeŜeli najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 18 lat.”. Jednak 
zdaniem Jarosława Zbieranka z Instytutu 
Spraw Publicznych (ISP) prowadzącego 
program „Aktywny obywatel, nowoczesny 
system wyborczy”, w Polsce zasada 
powszechności wyborów nie jest w pełni 

respektowana – „Niektórzy konstytucjonaliści i eksperci reprezentują podejście 
zachowawcze, odkładając na nieokreśloną przyszłość potrzebę zmian w systemie 
wyborczym. NaleŜy z całą stanowczością podkreślić, Ŝe państwo ma obowiązek 
zagwarantowania wszystkim wyborcom realnej moŜliwości uczestniczenia w 
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wyborach.”  Dlatego teŜ naleŜy zwrócić uwagę wójtom, burmistrzom i 
prezydentom miast, aby ustalając całoroczny budŜet wzięli równieŜ pod uwagę 
potrzeby osób niepełnosprawnych. NaleŜy bowiem: 

• Przygotować swobodne dojście i dojazd do lokali wyborczych; 
• Zorganizować transport do lokali wyborczych dla osób, które bez 

takiej pomocy nie wezmą udziału w wyborach; 
• Podać do publicznej wiadomości informacje o moŜliwości dojazdu 

do lokalu wyborczego; 
• Przygotować lokale wyborcze tak, aby bez Ŝadnych przeszkód 

kaŜdy kto zjawi się w lokalu mógł zagłosować 
 
 

7. DWUDNIOWE WYBORY 
 

 To chyba jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów, gdyŜ ma on 
tyle samo zwolenników, co przeciwników. Z przeprowadzonej przeze mnie 
sondy jasno wynika, Ŝe głosy podzielone są równomiernie. 
 

Czy Pani/Pana zdaniem wprowadzenie dwudniowego głosowania pomoŜe 
zwiększyć frekwencję wyborczą w nadchodzących wyborach do PE? 

 

 
 
 Za największą zaletę tego typu rozwiązania uwaŜa się fakt, iŜ osoby, 
które z róŜnych przyczyn losowych nie miałyby moŜliwości oddania swojego 
głosu w niedzielę, będą mogły to zrobić w sobotę. JednakŜe przeciwnicy takiego 
rozwiązania mają nieco inny pogląd w tej sprawie. Wielu moich rozmówców 
zapytanych o tę kwestię odpowiadało, Ŝe ich zdaniem jest to bez sensu -  „je Ŝeli 
ktoś chce iść na wybory to pójdzie. WydłuŜone do dwóch dni głosowanie to tylko 
większe koszty... i konieczność pilnowania kart i urn przez całą noc przez nie 
ufających sobie ludzi.” Jest w tym bardzo duŜo racji, gdyŜ dwudniowe wybory 
mogą okazać się niezwykle kosztowne. W ocenie Unii Polityki Realnej 
wprowadzenie tego typu rozwiązania to marnowanie pieniędzy podatników. 
Szacują oni bowiem, Ŝe jeden dzień wyborów kosztuje prawie 60 milionów 
złotych; dwa dni to wydatek ponad 90 milionów. Realizacja dwudniowych 
wyborów byłaby więc - zdaniem UPR - trwonieniem publicznych pieniędzy. 
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8. OBNIśENIE WIEKU WYBORCZEGO 
 

Moim zdaniem warto było by się również zastanowić nad zwiększeniem 
potencjalnego grona głosujących. Dzisiaj czynne prawo wyborcze według art. 
62 Konstytucji przysługuje obywatelom, którzy ukończyli 18 rok życia. 
Tymczasem okazuje się, że obecnie bardzo szybko pod względem 
emocjonalnym i intelektualnym dojrzewa młodzież , co rodzi pytanie czy nie 
warto by obniżyć wiek wyborczy do 16 roku życia? Zwiększymy w ten sposób 
krąg elektoratu, a ponadto zyskamy dwa roczniki, które z reguły są aktywne 
politycznie. Wydaje mi się, że młodzież jest bardzo zainteresowana, tym, co się 
dzieje na scenie politycznej. Uczymy w szkołach podstawowych o tym, jaka jest 
waga społeczeństwa obywatelskiego, co to jest patriotyzm, jaka jest historia 
naszego kraju. Oczywiście na razie Konstytucja nie daje takiej możliwości, ale 
wszystko może być tylko kwestią czasu. Zwłaszcza, że sama młodzież 
deklaruje, że bardzo chętnie wzięłaby udział w wyborach. Zapytałam 187 
młodych ludzi w wieku 16-17 lat o to, czy jeżeli mieliby taką możliwość, to 
czy wzięliby czynny udział w wyborach? 

 
1 

 
 
  
Jest teŜ oczywiście wielu przeciwników takiego rozwiązania. ObniŜenie wieku 
nie daje efektów. „Gwałtowny wzrost liczby uprawnionych nie przekłada się na 
wzrost frekwencji” przekonywał prof. Krzysztof Skotnicki z Uniwersytetu 
Łódzkiego, podając przykład jednego z landów niemieckich, gdzie 16-latkom 
dano czynne prawo wyborcze, ale z niego nie skorzystali, poniewaŜ nie mieli 
biernego prawa wyborczego. 
 

 
9. MODERNIZACJA PA ŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
  
          Cenne moim zdaniem byłoby równieŜ wprowadzenie kilku usprawnień w 
pracę  Państwowej Komisji Wyborczej. MoŜna by zacząć od zmiany roli PKW i 
jej ewolucję w kierunku instytucji, która nie tylko liczy głosy, ale prowadzi 
kampanie informacyjne i działalność edukacyjną, tak jak to ma miejsce np. w 
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Wielkiej Brytanii. Bardzo pomocna mogła by być równieŜ modernizacja strony 
internetowej tej instytucji, w taki sposób, by pozwalała, równieŜ osobom 
niepełnosprawnym, w łatwy sposób uzyskać dostęp do informacji kiedy 
odbywają się wybory, co zrobić, Ŝeby wziąć w nich udział, jak oddać waŜny 
głos, kto kandyduje w danym okręgu. Tego typu rozwiązania z powodzeniem 
funkcjonują w innych państwach. Czemu więc Polska miałaby być gorsza? 
Ponadto moŜna by upowaŜnić Państwową Komisję Wyborczą do podawania do 
publicznej wiadomości w trakcie głosowania danych o liczbie uprawnionych do 
głosowania i liczbie wydanych kart. Udowodniono bowiem, Ŝe podawanie w 
dniu głosowania informacji o frekwencji wyborczej moŜe wpływać na jej 
poprawę. 

 
 
 
 
 

9. JESTEM PRZECIW, A NAWET ZA! 
 
        Kolejną bardzo prostą, a zarazem 
skuteczną metodą mogłoby się okazać 
umoŜliwieni wyborcom głosowania na 
„nie”. Nasza elita polityczna wielokrotnie 
udowadniała, Ŝe w zdecydowanej 
większości nie dojrzała do pełnienia roli 
przedstawicieli narodu. Afery, jakie w 
ostatnich latach media objawiły 
społeczeństwu, gdzie główne role grali 
politycy wespół ze swoimi kompanami z 
biznesu, moŜna nazwać swoistą epidemią.  
Prostactwo, arogancja i przy tym kompletny 
brak kompetencji niektórych wybrańców 
narodu, skłania ku twierdzeniu, iŜ w parlamencie znalazły się osoby 
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przypadkowe. Dlaczego tak się stało ? PoniewaŜ dostawali się do parlamentu 
głosami nielicznych. Polski, zawiedziony wyborca nie idzie do urn z powodu 
swego rodzaju protestu. Wybrańcy okazali się nieudolni, skłonni do rozgrywek 
personalnych bez względu na dobro kraju, chciwi, kłamliwi czy sprzedajni.  
Jestem przekonana, Ŝe umoŜliwienie wyborcom głosowania „przeciw”, a nie 
tylko „za” poprawi frekwencję bardzo znacznie i pokaŜe, jak wielu z naszych 
przedstawicieli narodu otrzymałoby znacznie więcej głosów ujemnych, 
eliminujących kandydatów z list wyborczych niŜ tych, które popierają jego 
kandydaturę. Jeśli zaś liczba głosów poparcia będzie większa od tych na „nie”, 
wtedy poseł istotnie, będzie mógł poszczycić się faktem, iŜ jest 
przedstawicielem społeczeństwa. 
 

 

 

PODSUMOWANIE  

 
 Wydaje mi się, Ŝe bardzo trudno było by spośród tych wszystkich 
moŜliwości wybrać jeden „złoty środek”. Zdaniem posła PO Zbigniewa 
Rynasiewicza „Niska frekwencja wyborcza jest m.in. wynikiem braku działań 
parlamentu w sprawie zmian w ordynacji. I dlatego - jak wyjaśnia - kaŜde 
uproszczenie ordynacji, które spowoduje zwiększenie frekwencji, jest dobrym 
pomysłem.”. JednakŜe moim zdaniem, waŜniejsze od legislacyjnych poprawek 
jest uświadomienie Polaków jak wielka władza spoczywa w ich rękach. Proces 
kształtowania postaw obywatelskich jest oczywiście długotrwały i niewątpliwie 
bardzo trudny. Niezwykle waŜnym jego elementem jest pokazanie ludziom, co 
daje aktywny udział w wyborach, a takŜe obudzenie silnego poczucia 
identyfikacji z państwem oraz przekonania o moŜliwości wpływu na jego losy. 
Drogą do osiągnięcia tych celów jest przede wszystkim odpowiednia edukacja. 
Bowiem bez zakorzenionego w świadomości poczucia, iŜ Unia to my oraz 
moŜliwości i potrzeby wpływania na unijna rzeczywistość,  wszelkiego rodzaju 
rozwiązania „techniczne” zdają się być rozwiązaniem niewystarczającym. 
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ZAŁ ĄCZNIKI  
 

1. Opinie Europosłów: 
 

Bruksela, 29.01.2009 r. 
 

  
Szanowna Pani, 
 

PoniŜej moja opinia na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 
Mam nadzieję, Ŝe okaŜe się pomocna. śyczę owocnej pracy. 
 

„W 2004 roku Polacy po raz pierwszy mogli wziąć udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Frekwencja była niska – tylko 20, 8% uprawnionych do 
głosowania zagłosowało na swojego przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego.  
 
 Moim zdaniem, przyczyn rekordowo niskiej frekwencji w naszym kraju, moŜna 
upatrywać w niskiej społecznej świadomości o sensie wyborów i brak nawyku głosowania. 
Polacy nie byli teŜ dostatecznie poinformowani o znaczeniu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Nie wszyscy kandydaci udostępnili wyborcom swoje programy. Wielu z nich 
prowadziło kampanię opartą na straszeniu Unią i zagroŜeniami z niej płynącymi. Nie bez 
znaczenia był teŜ ówczesny kryzys rządowy w kraju i brak zaufania do polityków.  
 
 ZbliŜające się wybory do Parlamentu Europejskiego są wyzwaniem dla naszego 
rządu, jak równieŜ dla władz samorządowych i lokalnych. Przeciwdziałanie słabej 
frekwencji powinno znaleźć się teŜ na liście zadań posłów do Parlamentu Europejskiego. 
 
 NaleŜy podjąć działania zamierzające do aktywizacji wyborców. Kampania 
informacyjna o znaczeniu, kompetencjach i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, 
przeprowadzona przed wyborami, czy czytelna ordynacja wyborcza to przykłady działań”.     

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 
 

 
 

Prof. Zbigniew Zaleski 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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Szanowna Pani! 
  
 Obecność obywateli w wyborach jest pochodną ich poczucia odpowiedzialności za 
dobro wspólne. To poczucie odpowiedzialności spada, zatem zmniejsza się frekwencja 
wyborcza. Przyczyny są jak zwykle złoŜone. 
 
Po pierwsze, zmniejszać się moŜe sama identyfikacja z dobrem wspólnym, na przykład 
Polski, bo lekcewaŜona jest Polska, albo z dobrem UE w wyborach do PE, bo lekcewaŜona 
jest Unia. 
 
Po drugie, ludzie uwaŜają, Ŝe tak czy inaczej od nich niewiele zaleŜy, bo niezaleŜnie jaki 
wybór i która partia rządzi, to polityka ta sama. Wtedy zmniejszająca się obecność jest 
pochodną oceny mechanizmów politycznych, w tym wyborów demokratycznych. 
 
Po trzecie, bo sprawy tak się skomplikowały, Ŝe wymagają specjalistycznej wiedzy by je 
poznać i właściwie rozstrzygnąć (np. która partia co reprezentuje), a ludzie są zajęci innymi 
sprawami i nie mają jak poznać złoŜonych spraw Ŝycia publicznego. 
 
Po czwarte, bo ludzie nie mają wśród zgłaszanych list swoich rzeczywistych  
reprezentantów, a obecni często ich gorszą swoim postępowaniem.. 
 
 Zawsze jest pewien odsetek osób, które nie dotarły na wybory z przyczyn 
losowych - bo były chore, w podróŜy, w pracy, bo pogoda była zła, bo wyjechały na długi 
weekend. 
  
 RóŜne grupy wyborców kierują się róŜnymi z tych przesłanek nie idąc do 
wyborów, a efekt zachowań ludzi kierujących się tymi przesłankami jest zsumowany. 
Proszę zwrócić uwagę, Ŝe niska frekwencja wyborcza w krajach zachodu jest problemem 
wszędzie tam, gdzie wybory są wolne.  
  
 Ryba psuje się od głowy. MoŜe byłoby inaczej, gdyby obywatele mieli lepsze 
przykłady "z góry", od polityków, gdyby widzieli większą troskę o dobro wspólne?  
 Proszę zwaŜyć, Ŝe od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, gdy całe narody 
zaczynają się naraz interesować sprawami dobra wspólnego (w Polsce np. rok 1980/81 oraz 
1989 czyli czas pierwszej i drugiej Solidarności). Wtedy nie było problemu z frekwencją. 
Taka mobilizacja zazwyczaj następuje nie za jakimś rozwiązaniem, lecz przeciwko jakimś 
patologiom. W takich okolicznościach zmieniają się systemy polityczne i kierunki polityki 
państwa. 
  
Z powaŜaniem 
 
Witold Tomczak 
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego 
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Szanowna Pani ! 
 
Nie zwiększa się frekwencji 4 miesiące przed wyborami . Gdyby media wszelkiej maści 
informowały Polaków o pracach parlamentu Europejskiego i przedstawiały naszą sytuacje 
w Unii Europejskiej być moŜe ludzie byliby bardziej zainteresowani pójściem do wyborów. 
Natomiast zwłaszcza brukowe tygodniki piszą jedynie o wielkich apanaŜach 
parlamentarzystów lub luksusowych biurach i apartamentach , które moŜna by wreszcie  
pokazać . Są ona  są co najmniej średniej klasy . Poza prysznicem w maleńkiej łazience mam 
biurko i komputer i mały  telewizor Thompsona i telefon . Wszystko ma cechy raczej 
prowizorki niŜ luksusu. Jednak brakuje informacji na temat naszej działalności . Nie 
przekazywanie informacji ma jednak powód jakim jest dyskryminacja nowych państw 
członkowskich czego ludziom się nie przekazuje traktując starania przynajmniej części 
parlamentarzystów jako jedynie skoki na kasę . Sama zgłosiłam około 1000 poprawek do 
opracowywanych dokumentów i wygłosiłam ponad 150 przemówień w obronie naszych 
interesów i w miarę swoich moŜliwości w dostępnych mediach informuje o mojej pracy co 
owocuje zainteresowaniem moich wyborców , którzy przychodzą na organizowane 
konferencje i czytają wydawane biuletyny . Proszę zajrzeć na moja stronę internetową.  
 
Pozdrawiam Urszula Krupa. 
    
    
 
 
 
Szanowna Pani, 
 
PoniŜej zamieszczam odpowiedź na zadane pytanie: 
 
Uczestnictwo w eurowyborach stanowi waŜny obywatelski obowiązek, a jednocześnie 
przywilej pozwalający wyborcom na świadome kształtowanie przestrzeni publicznej. 
Poprzez rozmaite i szeroko zakrojone akcje edukacyjno-informacyjne, naleŜy unaoczniać 
społeczeństwu, iŜ partycypacja w wyborach to prawo o fundamentalnym znaczeniu dla 
demokracji. Liczne badania wskazują, iŜ Polacy maja ciągle poczucie niewielkiego wpływu 
na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Remedium na to swoiste wykluczenie stanowi 
aktywne działanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Bez 
zakorzenionego w świadomości poczucia, iŜ Unia to my oraz moŜliwości i potrzeby 
wpływania na unijna rzeczywistość,  wszelkiego rodzaju rozwiązania legislacyjne w 
postaci ustanowienia obowiązku uczestnictwa w  wyborach zdają się być rozwiązaniem 
niewystarczającym. 
 
Pozdrawiam, 
 
Jan Kułakowski 
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2. SondaŜ 
 
 
1. Czy bierze Pani/Pan udział w wyborach samorządowych? 

TAK    NIE 
 

2. Czy bierze Pani/Pan udział w wyborach parlamentarnych? 
TAK    NIE 

  
3. Czy bierze Pani/Pan udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 

TAK    NIE 
 

4. Czy zamierza Pani/Pan wziąć udział w czerwcowych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego? 

TAK    NIE 
 

5. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego?  
a) Bardzo wysoka. Na bieŜąco śledzę poczynania PE. 
b) Średnia. Wiem tylko tyle ile przekazują nam media. 
c) Mała. 
d) Nie mam pojęcia czym zajmuje się Parlament Europejski 

 
6. Jaki Pani/Pana zdaniem wpływ ma działalność Parlamentu Europejskiego na 
Ŝycie Polaków? 

a) DuŜy 
b) Średni 
c) Mały 
d) Nie ma Ŝadnego wpływu. 

 
7. Co sądzi Pani/Pan na temat prowadzenia moŜliwości głosowania przez Internet? 
a) Jestem za, myślę, Ŝe to pomoŜe zwiększyć frekwencję w Polsce 
b) Jestem przeciw.  

 
8. Czy jeŜeli pojawi się moŜliwość oddawania głosów przez Internet to czy skorzysta 

Pani/ Pan z niej? 
TAK      NIE 

 
9. Czy uwaŜa Pani/Pan, Ŝe dwudniowe wybory zwiększą frekwencje? 

    TAK      NIE 
 
     10.  (do osób w przedziale wiekowy 16-17 lat) Czy jeŜeli miałbyś taką moŜliwość, to                              
czy wziąłbyś czynny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

TAK      NIE 
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ŹRÓDŁA 
 

• www.wprost.pl 
• www.niepelnosprawni.pl 
• www.isp.org.pl 
• www.europarl.europa.eu 
• www.eurodebate2009.eu 
• „Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego” Joanna 

Marszałek – Kawa; wyd. Adam Marszałek 
• www.integracja.org 
• www.isoc.org 
• www.egospodarka.pl 
• www.gazeta.pl 
• „Parlament Europejski” Luciano Bardi i Piero Ignazi ;  
     wyd. Impuls, Oficyna Wydawnicza 
• www.dziennik.pl 
• www.rpo.gov.pl 
• „Partycypacja  wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza” 

Mikołaj Cześnik;  Wyd. Scholar, Warszawa 2007 
• www.di.com.pl 
• www.orka2.sejm.gov.pl 
• www.mojeopinie.pl 
• „Parlament Europejski i parlamenty narodowe” Bogusław 

Banaszak; wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego   
 
 
 
 
 

 

 


