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WPROWADZENIE 

 

Koniecznym elementem demokratycznego reżimu są konkurencyjne wybory. 

Poprzez wybory obywatele wyrażają swoje polityczne oczekiwania, jak również spra-

wują kontrolę nad władzą. Jednym z podstawowych dylematów, jaki pojawił się wraz  

z kształtowaniem demokratycznych ustrojów, było takie przeprowadzenie wyborów, 

aby wyłoniona w ich wyniku władza była w jak największym stopniu legitymizowana. 

Dlatego proponowano różne warianty organizowania wyborów, rozdziału siły głosów, 

dystrybucji mandatów w kolegialnych organach władzy czy poszerzanie katalogu praw 

wyborczych. Pomimo tych zabiegów i długiej tradycji wyborów, żaden ze współcze-

snych systemów wyborczych nie jest pozbawiony różnego rodzaju niedoskonałości,  

a nawet wad. Stąd ciągłe poszukiwanie sposobów na zwiększenie efektywności oraz 

obiektywności wyborów i podejmowane próby dostosowywania wyborów do politycz-

nych realiów oraz oczekiwania obywateli. Obecnie zauważalne jest dążenie do okre-

ślenia poprzez wybory rzeczywistego rozdziału sił politycznych funkcjonujących  

w państwie, a zwłaszcza zwiększenia bezpośredniego i ostatecznego wpływu obywateli 

na wynik wyborów. Tych właśnie kwestii dotyczą zebrane w niniejszej publikacji arty-

kuły.  

Część pierwszą pt. Ordynacja wyborcza rozpoczyna artykuł autorstwa Tomasza 

Gajowniczka Elektroniczna demokracja – istota pojęcia i problemy definicyjne. Autor 

ukazuje kierunki poszukiwań rozwiązań wyborczych z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatycznych. Natomiast Aleksandra Kusztykiewicz w artykule Każdy 

głos się liczy, czyli wędrująca urna wyborcza koncentruje się na problematyce tzw. 

wędrującej urny. Kwestie wyborów do Parlamentu Europejskiego podjęli Waldemar 

Tomaszewski (Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce) oraz Dominika Czapla 

w artykule Jednolita, europejska ordynacja wyborcza w wyborach do Parlamentu Eu-

ropejskiego – szansa czy zagrożenie? Marta Miedzińska poddała analizie zgłaszany 

coraz częściej postulat możliwości oddania głosu na żadnego ze wskazanych na listach 

wyborczych (Możliwość wskazania „żadnego z powyższych” na karcie wyborczej – 

właściwy czy zbędny krok w stronę poprawy standardów demokratycznych?). Kwestie 

protestów wyborczych podjęła Anna Jurewicz (Protest wyborczy w praktyce orzeczni-

czej Sądu Najwyższego). Część pierwszą zamyka artykuł Andrzeja Jurkuna Jednoman-

datowe okręgi wyborcze – problemy i wyzwania, odnoszący się do obecnie jednego  

z najbardziej aktualnych dylematów wyborczych.  

Część drugą publikacji zatytułowano Media a wybory. Znalazły się w niej arty-

kuły poświęcone problematyce kampanii wyborczych oraz ich strategii prowadzonych 

za pośrednictwem mediów (Ewelina Lewandowska Kampania wyborcza w mediach, 

Diana Marta Mościcka Mediatyzacja współczesnych kampanii wyborczych oraz Anna 

Beata Gerejczyk Strategie reklamowe w kampaniach wyborczych). Ponadto badano 

formy oceniania kampanii wyborczych (Krystyna Joanna Świdzińska Memy wyborcze 
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jako przykład nowoczesnej formy wyrażania opinii o polityce). Natomiast Wojciech 

Fabiszewski dokonał analizy wydatków na kampanie wyborcze (Analiza wydatków na 

kampanię medialną największych polskich partii politycznych w latach 2011‒2014. 

Studium przypadku Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości). 

W części trzeciej, Varia, umieszczono artykuły podejmujące problematykę wy-

borów sensu largo. Anna Lachowska poszukiwała genezy przeprowadzania wyborów 

w historii państwa polskiego (Lokalna władza w rękach rodów rycersko-szlacheckich 

na Podlasiu w XV i XVI wieku). Paweł Schmidt rozpatrywał instytucję powszechnego 

plebiscytu (Plebiscyt powszechny jako element legalizacji władzy państwowej uzyska-

nej w wyniku puczu). Natomiast Monika Klarenbach oraz Marta Kowalska badały za-

leżność pomiędzy specjalnymi sferami ekonomicznymi a rozwojem państwa (Specjal-

ne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy państwa). Publikację koń-

czy tekst Cezarego Raczkowskiego, pt. „Wielka Trójka” z Detroit w dobie kryzysu 

finansowego po 2008 roku, w którym autor wskazuje na wzajemne zależności pomię-

dzy światem polityki i biznesu. 

Redaktorzy oraz autorzy artykułów wyrażają podziękowanie dr. hab. Marcinowi 

Chełminiakowi za życzliwe uwagi, które przyczyniły się do podniesienia merytorycz-

nej wartości niniejszej publikacji oraz prof. zw. dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu, 

Dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie, za naukową i organizacyjną pomoc w jej wydaniu. 

 

Waldemar Tomaszewski 
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Tomasz Gajowniczek1 

 

Elektroniczna demokracja – istota pojęcia i problemy definicyjne 

 

Wstęp 

Technika i cywilizacja są ze sobą nierozerwalne od chwili wynalezienia przez 

człowieka pierwszego narzędzia. Rozwój cywilizacyjny człowieka, rozumiany jako 

stopień panowania człowieka nad przyrodą, nie jest możliwy bez techniki, korzystają-

cej z osiągnięć nauki w sposób praktyczny. We współczesnym świecie (końca XX 

i początku XXI wieku) główną siłą postępu są osiągnięcia nauki w dziedzinie informa-

tyki i telekomunikacji określanych w języku angielskim jako ICT – information and 

communications technology. W języku polskim powszechnie używane jest (błędne) 

tłumaczenie „technologie informacyjne i komunikacyjne”. Podstawowy błąd jest czy-

sto translatorski – angielskie technology oddaje się jako „technika”, nie „technologia” 

(czyli m.in. „metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego”2). Określenie ICT po-

jawiło się w latach osiemdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii i wkrótce przed-

miot pod taką nazwą został wprowadzony do nauczania w brytyjskich szkołach. Co 

ciekawe, w najnowszej podstawie programowej przedmiot ICT zastąpiono nowym – 

computing, czyli informatyką w szerokim znaczeniu (obejmującym programowanie  

i praktyczne zastosowanie komputerów w życiu w świecie cyfrowym)3. W pierwotnym 

znaczeniu ICT było doprecyzowaniem terminu IT (information technology) i kładło 

nacisk na rolę ujednoliconej komunikacji oraz integracji telekomunikacji (linii telefo-

nicznych i sieci bezprzewodowych), komputerów i niezbędnego oprogramowania, 

które pozwalają użytkownikom na dostęp, przechowywanie, przesyłanie i przetwarza-

nie informacji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ICT to: „narzędzia, które 

ułatwiają komunikację oraz przetwarzanie i przekazywanie informacji, a także dziele-

nie się wiedzą za pomocą środków elektronicznych”4. Te narzędzia to: radio, telewizja, 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych.  
2 Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/technologia.html. 
3 National curriculum in England: computing programmes of study, https://www.gov.uk/ 

government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/ 

national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study. 
4 UN Global Alliance for ICT and Development, ICT in Health for Development (White Paper), 

New York 2009. Por. K. McNamara, Improving Health, Connecting People: The Role of ICTs 

in the Health Sector of Developing Countries, infoDev Working Paper No. 1 2007, Washington, 

DC. 
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telefony komórkowe (i ich odmiany), komputery, sieci, oprogramowanie, systemy 

satelitarne i tak dalej, jak również różne usługi i aplikacje z nimi związane, takie jak 

wideokonferencje i kształcenie na odległość. Reasumując, ICT to wytwory techniki  

(z dziedziny elektroniki i informatyki), ułatwiające komunikowanie międzyludzkie. 

Innymi słowy ICT to technika w służbie informacji i komunikacji. 

Synonimem ICT są „nowe technologie”, co również jest nieprawidłowe. „Nowe 

technologie” rozumiane jako technika komputerowo-internetowa, są bliższe angiel-

skiemu IT, nie ICT. Radio czy telewizja nie jest „nową” technologią, ale mieści się w 

pojęciu ICT, gdyż – dzięki zastosowaniu myśli technicznej – na nowo wykorzystano 

stare wynalazki (np. w różnego rodzaju interaktywne kombajny multimedialne). Zatem 

„nowe technologie” należałoby zamienić na „nowe narzędzia komunikowania”.  

Ponieważ najważniejszym wynalazkiem spośród „nowych technologii” jest 

komputer, należy także wspomnieć o kolejnym (często zapominanym, a popularnym 

szczególnie w USA) terminie CMC – computer mediated communication. Informatycy 

rozumieją go wąsko jako komunikację (fizyczną) za pośrednictwem komputera lub 

między komputerami, jednak pojęcie to weszło także do nauk społecznych. Komputer 

jest jednym z kanałów komunikowania i przypisany jest do komunikowana sieciowe-

go5. W dalszej części pracy będziemy stosowali zamiennie ICT i CMC, rozumiejąc je 

jako wszystkie wytwory nowoczesnej techniki, związane w jakiś sposób z komputera-

mi, a służące komunikowaniu. 

 

Wpływ ICT na politykę i społeczeństwo 

Pierwsze próby wykorzystania „nowych technologii” w celu aktywizacji społe-

czeństwa miały miejsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w USA. W stolicy Ohio 

Columbus w miejscowej telewizji kablowej uruchomiono usługę Qube. Widzowie, za 

pomocą przycisków w pilocie wielkości książki, mogli nie tylko zmieniać kanały, ale 

także uczestniczyć w głosowaniach na żywo. Usługa była określana jako „połączenie 

telewizji i komputera”6. W 1978 roku na przedmieściach Columbus – Upper Arlington 

– przeprowadzono transmisję z prac komisji planowania rady miejskiej, a widzowie 

mogli aktywnie uczestniczyć w obradach. Poszczególne punkty porządku były podda-

ne głosowaniu publicznemu (np. kwestia budowy dróg, uporządkowania lokalnego 

ruchu drogowego). W głosowaniu uczestniczyło 50 proc. spośród 2,5 tys. widzów, 

                                                           
5 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2011, s. 76‒77. Sze-

rzej o CMC zob. – M. Szpunar, Komunikacja CMC i jej wpływ na procesy komunikacyjne, w: 

Teorie komunikacji i mediów, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, Wrocław 2009, s. 

293‒304. 
6 G. Tebben, Dec. 1, 1977: Despite Flippo, cable's Qube flopped in Columbus, “The Columbus 

Dispatch”, 1 grudnia 2012, http://www.dispatch.com/content/stories/local/2012/12/01/despite-

flippo-cables-qube-flopped-in-columbus.html. 
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czyli 4 proc. wszystkich mieszkańców miasta7. Była to pierwsza próba zaprzęgnięcia 

techniki interaktywnej do polityki8. Kwestią czasu pozostawało, kiedy ICT zostaną 

wykorzystane przez władze i jakie to będzie miało wpływ na rozwój systemów poli-

tycznych i samego społeczeństwa. 

Zdaniem niektórych badaczy najważniejsza różnica między dzisiejszymi „no-

wymi mediami” a mediami tradycyjnymi to dodanie interaktywności do istniejącego 

masowego przetwarzania danych oraz funkcji nadawania9. Poprzez możliwość doda-

wania opinii działalność polityczna staje się bardziej spersonalizowana i zwiększa po-

tencjał zaangażowania10. Media elektroniczne (internetowe) dają zwykłym ludziom 

możliwość tworzenia i rozpowszechniania informacji ze względu na niskie koszty, np. 

tworząc stronę internetową, która redystrybuuje istniejące informacje, czy poprzez 

tworzenie list mailingowych11. W ten sposób znacznie większe ilości łatwo powtarzal-

nych informacji mogą być dostępne dla każdego, kto ich szuka, a informacje te mogą 

pochodzić z większej różnorodności źródeł niż w tradycyjnych mediach12. Dzięki temu 

komunikacja wydaje się łatwiejsza i bardziej demokratyczna, co powinno pozytywnie 

wpływać na rozwój demokracji13. 

Analizując nowe, interaktywne media, Barry Hague i Brian Loader wyróżnili 

następujące cechy ICT, które potencjalnie mogłyby być przydatne w rozwoju nowej 

formy demokracji: interaktywność, globalność sieci, wolność słowa, wolność zrzesza-

nia, tworzenie i rozpowszechnianie informacji, kwestionowanie zawodowej i oficjalnej 

perspektywy (obalanie autorytetów) oraz przełamanie podziału narodowo-

                                                           
7 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w 

okresie rewolucji informatycznej, wyd. 2, Kraków 2004, s. 74; M. Musiał-Karg, Elektroniczne 

referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Po-

znań 2012, s. 46‒47, A. Targowski, Global Information Infrastructure: The Birth, Vision, and 

Architecture, Hershey-London 1996, s. 360. 
8 Wcześniej (w 1973 r.) 3600 mieszkań w Nowym Jorku zostało połączonych kablem telefo-

nicznym, dzięki czemu mieszkańcy mogli uczestniczyć w decydowaniu o sprawach osiedla bez 

wychodzenia z domu. Był to projekt MINERVA (Multiple Input Network for Evaluating Reac-

tions, Votes and Attitudes). Zob. A. Targowski, Global Information Infrastructure…, s. 360; A. 

Etzioni, MINERVA: An Electronic Town Hall, „Policy Sciences” 1972, nr 3(4), s. 457‒474. 
9 J. Berman, D.J. Witzner, Technology and democracy, „Social Research” 1997, nr 64(3), s. 

1313‒1320; J. Stromer-Galley, On-line interaction and why candidates avoid it, „Journal of 

Communication” 2000, nr 50 (4), 111‒132. 
10 S. London, Electronic democracy – A literature survey, http://www.scottlondon.com 

/reports/ed.html. 
11 R. Carveth, J. Metz, Frederick Jackson Turner and the democratization of the electronic 

frontier, „American Sociologist” 1996, nr 27(1), s. 72‒100. 
12 D. Tambini, New media and democracy: The civic networking movement, „New Media & 

Society” 1999, nr 1(3), s. 305‒329. 
13 J. van Dijk, Models of democracy and concepts of communication, w: Digital democracy: 

Issues of theory and practice, red. K.L. Hacker, J. van Dijk, London – Tousand Oaks – New 

Delhi 2000, s. 31. 
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państwowego14. Z kolei Jennifer Stromer-Galley wymienia sześć cech Internetu, które 

przyczyniają się do demokratyzacji: koszt, wielkość, bezpośredniość (directionality), 

prędkość, nakierowanie (targeting) i konwergencja15. Dokonując przeglądu dotychcza-

sowych publikacji Brian Reece doliczył się 14 cech Internetu i ICT, które mogą poma-

gać w rozwoju demokracji w rozumieniu Zachodu16. 

Leszek Porębski, analizując wpływ Internetu na politykę z punktu widzenia 

obywatela i jego roli w życiu politycznym, wskazał kilka cech ICT, które powinny tę 

rolę zwiększać, a obrazowo nazwał je „więcej, szybciej, łatwiej”17. Zwrócił uwagę na 

aspekt ilościowy (większa liczba informacji, większa liczba podmiotów „produkują-

cych” informacje), prędkość komunikacji (możliwość bezpośredniego dotarcia polity-

ków do obywateli/wyborców, wymiana poglądów między obywatelami, umożliwienie 

kontaktu obywatela z władzą w dowolnym momencie, także poza godzinami „urzędo-

wania), a także obniżenie kosztów funkcjonowania aparatu władzy i jej sprawowania 

przez obywateli (niższe koszty komunikacji, procedur wyborczych itp.). Maria Mar-

czewska-Rytko wskazuje także – oprócz wykorzystania Internetu w kampaniach poli-

tycznych/wyborczych – na rolę ICT w rozwoju nowych ruchów społecznych18. 

Faktem jest, że rozwój techniki komputerowej przyczynił się do rozwoju społe-

czeństwa i gospodarki zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Nastąpiła 

„rewolucja informacyjna” i powstała „cyfrowa rzeczywistość”, a w niej – nowe społe-

czeństwo19. Jak zauważa Maria Nowina Konopka, trudno jest precyzyjnie określić, na 

kiedy datuje się powstanie społeczeństwa informacyjnego jako nowego elementu w 

typologii społeczeństw20. Przytaczając Johna Naisbitta21 uważa, że źródło tkwi w la-

                                                           
14 B.H. Hague, B.D. Loader, Digital democracy: an introduction, w: Digital democracy: Dis-

course and decision making in the information age, red. B.H. Hague, B.D. Loader, London – 

New York 1999, s. 6. 
15 J. Stromer-Galley, Democratizing democracy: Strong democracy, US political campaigns 

and the Internet, „Democratization” 2000, nr 7 (l), s. 41. 
16 B. Reece, E-government literature review, „Journal of E-Government” 2006, nr 3(1), s. 

83‒84. 
17 L. Porębski, Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną 

demokracją, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, pod red. M. Marczew-

skiej-Rytko, Lublin 2013, s. 13‒31. 
18 M. Marczewska-Rytko, Elektroniczny wymiar demokracji. Wybrane kwestie, w: Demokracja 

elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, pod red. M. Marczewskiej-Rytko, Lublin 2013, s. 

41‒46. 
19 L. Porębski, Elektroniczne oblicze…, s. 10. 
20 M. Nowina Konopka, Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce – kwestie 

polityczne, [w:] Globalizacja – integracja – transformacja, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, 

J. Modrzyńska, Toruń 2003, s. 338, Eadem, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: 

Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawo-

Sosnowska, Warszawa 2006, s.13; Eadem, Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, 

Kraków – Nowy Sącz 2008, s. 23. 
21 J. Naisbitt, Megatrends: Ten new directions transforming our lives, New York 1976, s. 30. 
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tach 1956‒1957 i jest związane z: rozkwitem gospodarki USA, uruchomieniem łączno-

ści telefonicznej między Europą a Ameryką Północną, przyjęciem Japonii do ONZ, 

wystrzeleniem przez ZSRR sputnika, oraz z faktem, że w 1956 roku liczba amerykań-

skich pracowników „umysłowych” (white-collar workers) przewyższyła liczbę robot-

ników. 

Pionierem badań nad nowym typem społeczeństwa był Daniel Bell22, nazywając  

je „postindustrialnym”. Twierdził, że powstawał wówczas w gospodarce nowy sektor 

informacyjny, zawarty między wytwórczością a usługami23. Z kolej termin „społeczeń-

stwo informacyjne” (johoka shakai) został po raz pierwszy użyty w 1963 roku przez 

japońskiego socjologa Tadao Umesao. Następnie określenie zostało podchwycone 

przez kolejnych naukowców (Keinichiego Koyamę i Yoneji Masudę), a potem roz-

przestrzeniło się na świecie, od USA poczynając24. 

Definicji społeczeństwa informacyjnego oraz innych nazw społeczeństwa opisu-

jących rozwój cywilizacji po II wojnie światowej jest wiele25. Opierając się na ustale-

niach Tomasza Goban-Klasa, M. Nowina Konopka26 wyróżniła pięć grup definicji 

społeczeństwa informacyjnego, z których każda uwypukla inne kryterium jego identy-

fikacji: 

1. Techniczna – podkreślająca decydujące znaczenie rozwoju nowoczesnej techniki 

informacyjnej; 

2. Ekonomiczna – w której wiedza i informacja mają fundamentalne znaczenie dla 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

3. Zawodowa – społeczeństwo wymusza elastyczną specjalizację produkcji i pracy; 

4. Przestrzenna – społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe; 

5. Kulturowa – współczesna kultura stała się rzeczywistością wirtualną. 

Natomiast Anna Dąbrowska27 zauważa, że społeczeństwo informacyjne opiera 

się na czterech filarach: 

1. Technologicznym – rozumianym jako dostępność urządzeń służących gromadze-

niu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych; 

2. Ekonomicznym – duże znaczenie informacyjnego sektora gospodarki; 

                                                           
22 D. Bell, The coming of post-industrial society, New York 1973. 
23 M. Nowina Konopka, Rola Internetu…, s. 24. 
24 A.S. Duff, Information society studies, London 2000, s. 2‒5. 
25 Zob. M. Nowina Konopka, Rola Internetu…, s. 25‒27, J.S. Nowak, Społeczeństwo informa-

cyjne – geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, 

Katowice 2005, s. 39‒58; A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problem 

bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 32; T. Goban-

Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 

1999, s. 46‒47. 
26 M. Nowina Konopka, Rola Internetu…, s. 28; por. F. Webster, Theories of the information 

society, Third edition, Abingdon – New York 2006, s. 8‒9. 
27 A. Dąbrowska, Budowanie społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Dąbrowska, M. Janoś-

Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009, s. 14‒15. 
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3. Społecznym – wysoki odsetek osób korzystających z ICT; 

4. Kulturowym – wysoki poziom kultury informacyjnej (wysoka akceptacja infor-

macji jako dobra strategicznego oraz opanowanie umiejętności obsługi urządzeń 

informacyjnych). 

Mirosław Lakomy wskazuje dwie główne cechy odróżniające społeczeństwo in-

formacyjne od formacji tradycyjnych: dynamiczny rozwój ICT oraz znaczenie infor-

macji (wiedzy), która jest fundamentem funkcjonowania nowoczesnego społeczeń-

stwa28. Do innych, szczegółowych cech społeczeństwa informacyjnego Lakomy zali-

cza:  

1. Internet (sieci) – jako kanał komunikacji i środek ułatwiający dostęp do wiedzy; 

2. Osłabienie tradycyjnych więzi kolektywnych oraz wzmocnienie tendencji indy-

widualistycznych; 

3. Pojawienie się nowego typu społeczności internetowych; 

4. Powstanie i wzrost znaczenia różnorodnych form komunikacji jednostek i grup; 

5. Funkcjonowanie i przenikanie się różnorodnych relacji i więzi społecznych, za-

równo w wymiarze online, jak i offline29. 

Dla Manuela Castellsa fundamentem społeczeństwa informacyjnego jest infor-

macjonizm, co oznacza, że najważniejsze czynności we wszystkich dziedzinach ludz-

kiej aktywności opierają się na IT, są zorganizowane globalnie w sieci informacyjne 

oraz skupione wokół przetwarzania informacji30. Jądrem gospodarki informacyjnej jest 

– według niego – globalna sieć rynków finansowych. Powstają zatem „przedsiębior-

stwa sieciowe”, w których pracują ludzie – siła robocza, potrafiąca się „samozapro-

gramować”. Ta siła robocza stanowi nowe „społeczeństwo sieciowe”, sprawnie posłu-

gujące się IT, przetwarzające informacje oraz uczące się31. 

Rozwój cywilizacji informacyjnej połączony jest z wiedzą – jej osiągnięciami  

i wdrażaniem. Współczesna gospodarka oparta jest na wiedzy i stąd też pojawia się 

kolejne społeczeństwo – wiedzy, które szczególnie w dokumentach rządowych jest 

utożsamiane ze społeczeństwem informacyjnym32. 

Oczywiście idea społeczeństwa informacyjnego dotyczyć może tylko państw za-

awansowanych technicznie. W krajach biednych istnieje inna hierarchia potrzeb, na 

czele której jest zapewnienie przeżycia ludności, a nie „fanaberie”, jak komunikowanie 

przez Internet. Z kwestią dostępu do Internetu i ICT łączy się kolejne zjawisko –  

                                                           
28 M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013, s. 135. 
29 Ibidem. 
30 M. Castells, Materials for an explanatory theory of the network society, „British Journal of 

Sociology” 2000, nr 51 (1), s. 5‒24. 
31 M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, 

Warszawa 2009, s. 20‒21. 
32 Por. L.W. Zacher, Etykietowanie przyszłych społeczeństw – kryteria, określenia, ewaluacje, 

[w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, red. M. 

Sokołowski, Olsztyn 2005, s. 23‒31. 
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digital divide, czyli cyfrowa przepaść, cyfrowy podział lub e-exlusion, czyli elektro-

niczne wykluczenie33. 

Pippa Norris34 wykluczenie cyfrowe rozważa na trzech poziomach: 

1. W skali globalnej (global divide) podział pod względem dostępu do Internetu po-

krywa się z polaryzacją państw na osi kraje (wysoko)rozwinięte – kraje rozwija-

jące się; 

2. Na poziomie społecznym (social divide) odpowiada podziałom wewnątrz społe-

czeństw wyznaczanym przez poziom zamożności, wykształcenia, rasy, miejsca 

pochodzenia i zamieszkania, wieku, wielkości rodzin itd.; 

3. Na poziomie partycypacji obywatelskiej (democratic divide) funkcjonuje podział 

na obywateli aktywnych, którzy jeszcze zwiększają swój udział w życiu pu-

blicznym dzięki wykorzystaniu ICT, oraz na tych, którzy nie korzystają z praw 

demokracji i Internet nie zmieni ich stanowiska. 

 

Elektroniczna demokracja – przegląd definicji 

Jak twierdził Benjamin Barber: „Określenia takie jak «teledemokracja» i «wirtu-

alna społeczność» przychodzą do nas łatwo, ale rozszyfrowanie ich znaczenia wymaga 

nie tylko znajomości techniki, ale także głębszego zrozumienia idei, takich jak demo-

kratyczne rządzenie. Tylko wtedy możemy zrozumieć, w jaki sposób technika wpływa 

na demokrację, gdy rozumiemy charakter i rodzaj samej demokracji”35. Dalej stwier-

dzał, że nie ma czegoś takiego jak demokracja „czysta i prosta”, są tylko różne modele 

demokracji36. Co więcej, kraje, które są uznane za demokratyczne, nie są wszystkie 

takie same: różnią się systemami reprezentacji, podziałem kompetencji i nadzoru nad 

władzą, metodami organizacji interesów, doktrynami prawa oraz prawami i obowiąz-

kami obywateli37. 

Dość powszechnie druga połowa XX wieku uważana jest za okres postępujące-

go kryzysu modelu demokracji przedstawicielskiej (pośredniej)38. Przede wszystkim 

nastąpiło osłabienie ogólnego poziomu zaufania obywateli do elit, instytucji politycz-

nych i efektywności mechanizmów demokracji. Najbardziej widocznym symptomem 

kryzysu jest spadający poziom partycypacji obywateli w życiu politycznym, głównie – 

niższa frekwencja w wyborach39. Wskazując na niedostatki dotychczasowej  

                                                           
33 P. Maj, Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009, s. 199. 
34 P. Norris, Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet, New 

York, 2001, s. 4‒14. 
35 B. Barber, The uncertainty of digital politics: Democracy’s uneasy relationship with infor-

mation technology, „Harvard International Review” 2001, nr 23 (1), s. 42. 
36 Ibidem, s. 43. 
37 A. Przeworski, M. Alvarez, J.A. Cheibub, F. Limongi, What makes democracies endure?, 

„Journal of Democracy” 1996, nr 7(l), s. 39‒55. 
38 M. Lakomy, Demokracja 2.0…, s. 110‒119. 
39 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki…, s. 51‒52. 
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demokracji pośredniej, część badaczy wysuwa tezę o nadejściu nowej epoki. Jedni 

mówią o nowej erze demokracji ateńskiej, inni o elektronicznym populizmie lub de-

mokracji elektronicznej40. Kryzys legitymizacji czy kryzys demokracji są punktem 

wyjścia do zaadoptowania ICT do polityki, sposobem na odzyskanie partycypacji w 

demokracji, skorygowania mankamentów demokracji przedstawicielskiej oraz przede-

finiowania relacji między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami politycznymi 

– między ludźmi a ich rządami41.  

Barber, w pracy z 1984 roku42 (czyli kiedy Internet nie był jeszcze powszechny),  

podzielił demokrację na dwa typy – słabą (thin) i silną (strong), przypisując tej drugiej 

dwa aspekty – uczestnictwo polityczne i społeczność. Wyraził jednocześnie przekona-

nie, że (zwłaszcza poprzez obywatelską edukację) ICT może wzmocnić demokrację i 

spowodować, że osiągnie ona poziom strong43. Barber po kilkunastu latach zrewidował 

poglądy. Uznał, że Internet – m.in. poprzez swoją „bezterytorialność” i brak bezpo-

średniego kontaktu jego użytkowników – nie jest w stanie stworzyć, odpowiednich dla 

silnej demokracji, zintegrowanych społeczności. Inni sceptycy podnosili także komer-

cyjny charakter Internetu44, który uniemożliwia wykorzystanie go w procedurach de-

mokratycznych. 

Na podstawie analizy literatury przełomu XX i XXI wieku amerykańskie ba-

daczki45, pogrupowały relacje między ICT a polityką i obywatelami. Według nich 

można mówić o:  

‒ e-government, czyli e-administracji/e-rządzie (oraz wariantach: rządzie cyfrowym 

i teledemokracji); 

‒ e-governance, czyli e-zarządzaniu (także cyfrowym zarządzaniu); 

‒ e-democracy, czyli e-demokracji (oraz teledemokracji, cyfrowej demokracji lub 

cyberdemokracji). 

Ponieważ jednak język jest dynamiczny i wieloznaczny, zatem – idąc śladem 

Londona46 – uznały, że pojęcia te stały się pojemnymi terminami, odnoszącymi się do 

wielu form instytucjonalnych oraz organizacyjnych i indywidualnych zachowań poli-

tycznych, w których występują odniesienia do elektronicznej, interaktywnej technolo-

gii. 

                                                           
40 M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 

2001, s. 178. 
41 A. Robbin, C. Courtright, L. Davis, ICTs and political life, „Annual Review of Information 

Science and Technology”, 2004, nr 38, s. 430. 
42 B. Barber, Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, Berkeley 1984. 
43 L. Porębski, Elektroniczne oblicze…, s. 31‒32. 
44 Ibidem, s. 33‒34. 
45 A. Robbin, C. Courtright, L. Davis, ICTs and political life, „Annual Review of Information 

Science and Technology”, 2004, nr 38, s. 431. 
46 S. London S., Electronic democracy – A literature survey, 

http://www.scottlondon.com/reports/ed.html. 
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W języku polskim termin e-government w zasadzie nie był tłumaczony  

i w dokumentach oficjalnych zapisywano go w wersji oryginalnej47. Ostatnio jednak 

coraz częściej w użyciu jest polskie określenie e-administracja lub e-usługi publiczne48. 

Termin „e-administracja” jest najczęściej kojarzony z zarządzaniem państwem, w kon-

tekście modernizacji administracji publicznej za pośrednictwem ICT, w celu spraw-

niejszego i tańszego rządzenia, umożliwienia łatwiejszego kontaktu obywatela z urzę-

dem. E-administracja składa się z trzech relacji: G2G – urząd ‒ urząd; G2B – urząd ‒ 

biznes i organizacje non profit; G2C – urząd – obywatel w zakresie czynności, które 

dotyczą władzy. Część badaczy poszerza znaczenie e-administracji, włączając do niej 

partycypację obywateli, e-głosowanie, komunikację między obywatelem a urzędnika-

mi i politykami czy wykorzystanie Internetu przez grupy nacisku49. Wówczas anglo-

amerykańskie government powiększa się do „władzy” w najszerszym sensie. O e-

government możemy mówić, jeżeli administracja oferuje swoim „klientom” usługi 

informacyjne, komunikacyjne i transakcyjne. Głównym kierunkiem działania projek-

tów e-government jest standaryzacja procesów administracyjnych, zmierzająca do 

usprawnienia kontaktów społeczeństwa z urzędami (w tym urzędami podatkowymi, 

sądownictwem, opieką społeczną i zdrowotną, oświatą)50. 

E-governance jest często wymiennie stosowane z e-government. Z definiowa-

niem terminu jest chyba jeszcze większa trudność jak przy e-government51.  

E-governance wywodzi się z koncepcji good governance – dobrego zarządza-

nia/rządzenia. Dobre rządzenie w administracji publicznej można zdefiniować jako 

uczestnictwo, legitymację, przejrzystość, skuteczność, efektywność, odpowiedzialność, 

dyspozycyjność, przewidywalność i spójność działań administracji publicznej52.  

E-governance jest szerszym pojęciem od e-government – obejmuje zasięgiem spek-

trum relacji oraz sieci wewnątrz władzy publicznej w związku z wykorzystaniem ICT 

w funkcjonowaniu państwa. Wskazuje ogólne cele i kierunki, w których powinny iść 

szczegółowe działania, prowadzi konsultacje elektroniczne, koordynuje działania  

                                                           
47 Por. P. Maj, Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009, s. 58. 
48 Por. M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych 

dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wód-

kowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009. 
49 G. Marchionini, H. Samet, L. Brandt, Digital government, „Communications of the ACM” 

2003, nr 46(1), s. 25‒27; A. Muir, C. Oppenheim, National Information Policy developments 

worldwide I: Electronic government, „Journal of Information Science” 2002, nr 28(3), s. 173-

186; C. Toregas, The politics of e-gov: The upcoming struggle for redefining civic engagement, 

„National Civic Review” 2001, nr 90(3), s. 235‒240. 
50 M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej…, s. 38. 
51 Por. F. Bannister, R. Connolly, Defining e-governance, „e-Service Journal” 2012, nr 8(2), s. 

3‒25. 
52 R. Folga, Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce, w: Per-

spektywy rozwoju marketingu, red. K. Śliwińska, seria: „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, z. 194, Katowice 2014, s. 84. 
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w tym zakresie oraz prezentuje dotychczasowe wyniki i osiągnięcia53. E-zarządzanie 

funkcjonuje w społeczeństwie obywatelskim i obejmuje również organizacje, gdyż są 

one reprezentantami zbiorczych interesów obywateli. Jeśli uznamy, że państwo (wła-

dza) pośredniczy w ścieraniu się interesów grupowych (partii, organizacji, grup spo-

łecznych itd.), to e-zarządzanie ma na celu poprawę struktury podejmowania decyzji, 

dzięki czemu zwiększą się szanse grup i obywateli na uczestniczenie we władzy  

i wpływ na nią54. E-governance to dobre rządzenie państwem (demokratycznym, przy 

współudziale obywateli) wspomagane przez ICT. „Nowe technologie” mają moc de-

mokratyzacji – zmniejszają nierówności w relacjach między władzą a obywatelem, 

między rządem a grupami społecznymi oraz między grupami a ich członkami. 

Nie wchodząc w dywagacje o różnicach i podobieństwach między e-government  

a e-governance oraz ich tłumaczeń na język polski55, można stwierdzić za Leszkiem 

Porębskim, że z perspektywy nauki o polityce kluczowe znaczenie ma wpływ, jaki ICT 

wywierają na procesy i procedury demokratyczne i w tym sensie „podstawową katego-

rią analizy pozostaje elektroniczna demokracja, a wszystkie pozostałe pojęcia mają 

charakter istotny, ale wyłącznie pomocniczy”56. 

Pojęcie demokracji elektronicznej nie jest jednoznacznie interpretowane. Nie-

którzy badacze twierdzą, że terminu nie można zdefiniować, głównie za sprawą tej 

cechy Internetu, jaką jest jego ciągła zmiana. Z jednej strony elektroniczna demokracja 

oznaczać będzie możliwość komunikowania się obywatela z państwem (i odwrotnie) 

za pomocą Internetu. Z drugiej strony, Internet pozwala na wykonywanie działań, które 

dotychczas były niemożliwe ze względów technicznych lub nie były jeszcze antycy-

powane (np. social media)57.  

Zdaniem M. Nowiny Konopki „termin demokracja elektroniczna jest najczęściej  

używany do określenia wpływu ICT na procesy polityczne oraz zjawiska łączenia 

technologii komputerowej z procesami politycznymi”58. Określenie to jest także najpo-

pularniejsze w użyciu, aczkolwiek nie wyparło całkowicie innych jak: teledemokracja, 

demokracja wirtualna, demokracja cyfrowa, demokracja internetowa, elektroniczna 

republika czy technopolityka. 

                                                           
53 M. Gancarz, Informatyzacja administracji publicznej…, s. 38. 
54 H.K. Klein, Tocqueville in cyberspace: Using the Internet for citizen associations, „The In-

formation Society” 1999, nr 15, s. 213–220. 
55 Zob. L. Porębski, Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Kraków 2012, s. 51‒58 i P. 

Maj, Internet i demokracja…, s. 58‒68. 
56 L. Porębski, Lokalny wymiar elektronicznej…, s. 58. 
57 P. Gulda, Elektroniczna demokracja – teoria i praktyka, wady i/lub zalety, [w:] U progu 

wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, red. M. Sokołowski, 

Olsztyn 2005, s. 116. 
58 M. Nowina Konopka, Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] Społeczeństwo 

informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Warsza-

wa 2006, s. 83. 
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Historycznie pierwszym terminem była „teledemokracja”. Już w latach siedem-

dziesiątych XX wieku (obserwując rozwój telewizji kablowej) tym zjawiskiem zajmo-

wał się Theodor (Ted) Becker, który teledemokrację rozumiał jako elektronicznie 

wspomaganą, szybką, dwukierunkową komunikację polityczną, ułatwiającą wyborcom 

podejmowanie decyzji, uczestniczenie w dyskusji i zachęcającą do głosowania59.  

W podobny sposób, tzn. skupiając się na aspekcie komunikacyjnym między obywate-

lami a elitami politycznymi, teledemokrację rozumiał F. Christopher Arterton60. W 

przeciwieństwie do W. Duttona, który skupił się na wizjach tego, jak użycie mediów 

elektronicznych może ułatwić bardziej bezpośredni i równy udział w życiu politycz-

nym61. W 1986 roku Becker – pod wpływem dyskusji, jaka toczyła się wokół terminu 

„teledemokracja” – doprecyzował go i uprościł. Teledemokracją było odtąd wykorzystanie 

narzędzi telekomunikacyjnych w celu promowania, poprawiania i rozwijania czystych 

form demokracji bezpośredniej (spotkania miejskie, referenda) oraz informowania 

obywateli i ich wpływania na wybierane w demokracji pośredniej władze62. Ostatecz-

nie uznał w 2000 roku, że teledemokracja to kompleksowy XXI-wieczny demokratyczny 

system komunikowania politycznego, który wykorzystuje ICT w celu zwiększania udziału 

obywateli w ich ciałach przedstawicielskich oraz procesach demokracji bezpośredniej63. 

W literaturze (w tym polskiej) występuje także termin „cyberdemokracja”,  

często utożsamiany z „demokracją elektroniczną” lub „internetową”64. Połączenia  

wyrazów z „cyber-” wiążą się z czymś, co jest komputerowe, interaktywne, a z drugiej 

– dotyczą cybeprzestrzeni65. Cyberdemokracja to demokracja, w której formy aktyw-

ności dokonywane są przez system połączonych ze sobą komputerów. Według  

Andrzeja Kaczmarczyka, cyberdemokracja jest konsekwencją funkcjonowania  

społeczeństwa informacyjnego, czyli powstania e-cywilizacji. Jej cechą charaktery-

styczną jest wysoki stopień partycypacji obywatelskiej i wykorzystanie cyberprze-

strzeni do realizacji praw i obowiązków obywatelskich66. W podobnym duchu  

                                                           
59 T. Becker, Teledemocracy: Bringing power back to the people, „The Futurist” 1981, nr 15(6), 

s. 6. 
60 F.Ch. Arterton, Teledemocracy. Can technology protect democracy?, London 1987. Zob. L. 

Porębski, Elektroniczne oblicze…, s. 36. 
61 W. Dutton, Political science research on teledemocracy, „Social Science Computer Review” 

1992, nr 18 (2). Zob. L. Porębski, Elektroniczne oblicze…, s. 36. 
62 T. Becker, Teledemocracy emergent, w: Progress in communication sciences, red. B. Dervin, 

M. Voigt, Belmont 1986, s. 264. 
63 T. Becker, C.D. Slaton, The future of teledemocracy, Westport 2000, s. 178‒197. 
64 M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum…, s. 50. 
65 T. Gajowniczek, Bezpieczeństwo cybernetyczne, w: Podstawowe kategorie bezpieczeństwa 

narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015, s. 

197. 
66 A. Kaczmarczyk, Cyberdemokracja jako przyszły produkt inżynierii systemów politycznych, w: 

Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kam-

pania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 115‒144. 
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wypowiada się Christine Bellamy67. Dla niej cyberdemokracja jest kolejnym z modeli 

demokracji (postinternetowym), w której Internet nie jest już tylko suplementem dla 

tradycyjnych kanałów komunikacji, lecz stanowi kluczowy warunek demokracji. Mo-

del cyberdemokratyczny stanowi najbardziej radykalną zmianę w stosunku do trady-

cyjnych cech i instytucji demokratycznych. Tradycyjne instytucje tracą władzę  

i wpływy na rzecz grup skupionych w sieciach, identyfikujących się z wyalienowany-

mi jednostkami, łamiącymi bariery tworzone przez społeczeństwo, państwa narodowe, 

tło kulturowe i klasę. To wirtualne społeczeństwo sieci zależy od wykorzystania samo-

organizujących się społeczności internetowych. 

Z kolei Kenneth Hacker i Jan van Dijk stosują termin „cyfrowa demokracja” 

(digital democracy), jako przejaw wykorzystania ICT i CMC do wzmocnienia party-

cypacji obywatelskiej i komunikacji między aktorami politycznymi bez ograniczeń 

czasu i przestrzeni, jako dodatek a nie zamiennik tradycyjnej, „analogowej” działalno-

ści politycznej. Stąd też odrzucają podobne pojęcia jak „wirtualna demokracja” (które 

sugeruje „odrealnienie” demokracji), „elektroniczna demokracja” (jako zbyt ogólne)  

i „cyberdemokracja” (jako najbardziej niejasne)68. 

W wielości definicji pojęcia „demokracja elektroniczna” – idąc za L. Poręb-

skim69 – można wskazać dwie podstawowe kategorie. W ujęciu normatywnym ICT 

mają podnieść poziom partycypacji obywateli; dzięki ICT demokracja ma stać się lep-

sza, bliższa obywatelowi. Demokracja elektroniczna jest więc postulatem, kierunkiem, 

w którym powinien zmierzać rozwój systemu politycznego. Drugie podejście do defi-

niowania pojęcia jest czysto opisowe. Nie wskazuje się konceptu, punktu dojścia,  

a jedynie stwierdza fakt obecności nowej techniki w polityce. E-demokracja ma cha-

rakter stopniowalny, ale nie chodzi o „lepszy” czy „gorszy” model demokracji, a o 

system „mniej” lub „bardziej” elektroniczny. 

Dla Martina Hagena70 demokracja elektroniczna, to „każdy demokratyczny sys-

tem polityczny, w którym używa się komputerów i sieci komputerowych do realizacji  

podstawowych funkcji procesu demokratycznego, takich jak: informowanie i komuni-

kowanie, artykulacja i agregacja interesów oraz proces decyzyjny. Hagen wyróżnił trzy 

                                                           
67 C. Bellamy, Modelling electronic democracy, Towards democratic discourses for an infor-

mation age, [w:] Democratic governance and new technology, technologically mediated inno-

vations in political practice in Western Europe, red. J. Hoff, I. Horrocks, P. Tops, London 2000, 

s. 49‒52. 
68 K.L. Hacker, J. van Dijk, What is digital democracy?, w: Digital democracy: Issues of theory 

and practice, red. K.L. Hacker, J. van Dijk, London – Tousand Oaks – New Delhi 2000, s. 1‒2. 
69 L. Porębski, Lokalny wymiar…, s. 32‒33. 
70 M. Hagen, A typology of electronic democracy, http://martin-hagen.net/publikationen/ 

elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy, marzec 1997. 
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kategorie szczegółowe e-demokracji, tzn. teledemokrację, cyberdemokrację i elektro-

niczną demokratyzację, dodatkowo komplikując sytuację w sferze terminologii71.  

Wśród badaczy dominuje pogląd w powiązaniu wykorzystania ICT z konkret-

nymi modelami demokracji. Przykładowo – zwiększenie dostępu do informacji 

wzmacnia demokrację proceduralną, rozwijanie sieciowych społeczności to impuls do 

budowy modelu libertariańskiego, a głosowanie elektroniczne służy demokracji refe-

rendalnej72.  

Oryginalną koncepcję elektronicznej demokracji przedstawili norwescy bada-

cze73, którzy – na podstawie analiz empirycznych przykładów wykorzystania konkret-

nych narzędzi i serwisów – stworzyli własną systematyzację elektronicznej demokra-

cji. Według nich dla tworzenia typologii istotne są dwa wymiary: (1) czy i na ile oby-

watele uczestniczą w procesach decyzyjnych oraz (2) czy i na ile obywatele kontrolują 

proces ustalania kwestii będących przedmiotem debat i decyzji. W grupie, w której 

przewagę uzyskują obywatele, znajduje się e-demokracja zwolennicza i bezpośrednia, 

zaś w grupie z przewagą rządu – e-demokrację liberalną i deliberatywną. 

 

Tabela 1. Modele e-demokracji wg T. Päivärinty i Ø. Sæbø 

 Obywatele są domyślnie (po-

średnio) włączeni w procesy 

decyzyjne 

Obywatele pełnią jasno okre-

śloną rolę w procesach decy-

zyjnych 

Obywatele ustalają agendę Demokracja zwolennicza Demokracja bezpośrednia 

Władza ustala agendę Demokracja liberalna Demokracja deliberatywna 

Źródło: T. Päivärinta, Ø. Sæbø, Models of e-democracy, „Communications of the Association 

for Information Systems” 2006, nr 17, s. 823. 

 

M. Musiał-Karg błędnie objaśnia pierwszy typ demokracji jako „partyjny”74.  

W oryginale T. Päivärinta i Ø. Sæbø piszą o partisan democracy, w tym przypadku 

chodzi o „zwolenników”, „stronników”, nie „partie”. Autorzy stwierdzają wyraźnie: 

„Inicjatywy partisan democracy charakteryzują się partycypacją zainicjowaną przez 

obywateli oraz obywatelską interwencją w proces decyzyjny. Aktywni obywatele 

                                                           
71 Dokładniejsze omówienie typologii zob. M. Łuszczuk, Elektroniczna demokracja czy wirtu-

alna biurokracja? Wykorzystanie Internetu w działalności Unii Europejskiej, w: Internet. Fe-

nomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 208‒210; M. Mu-

siał-Karg, Elektroniczne referendum…, s. 54‒55. 
72 Zob. L. Porębski, Lokalny wymiar…, s. 36. 
73 T. Päivärinta, Ø. Sæbø, Models of e-democracy, „Communications of the Association for 

Information Systems” 2006, nr 17, s. 818‒840. 
74 M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum…, s. 60. 
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uczestniczą w debacie politycznej, lecz nie przez tradycyjne kanały czy też poprzez 

swoich reprezentantów”75. A zatem to obywatele inicjują debatę, nie partie; debata jest 

często prowadzona poza oficjalnym nurtem i wbrew partiom (szczególnie na szczeblu 

lokalnym). Co prawda partie później mogą przejąć pewne postulaty i wykorzystać je 

do swoich celów wyborczych, niemniej jednak inicjatywa wychodzi od obywateli, 

często nie będących członkami partii. 

Inną typologię zaproponowała Janet Caldow z Institute of Electronic Govern-

ment76. Według niej e-demokrację można rozpatrywać w czterech obszarach (kwadran-

tach): 

1. Pierwszy obejmuje asynchroniczne, jednostronne i pasywne relacje obywatel ‒ 

władza (np. szukanie informacji w Internecie czy zapoznawanie się ustawodaw-

stwem); 

2. Kolejny przechodzi krok dalej do dwustronnych interakcji (wykorzystanie poczty 

elektronicznej, ankiety i sondaże online, głosowanie przez Internet); 

3. Trzeci obszar obejmuje interaktywność i wspólnotowość (dynamiczne śledzenie 

wiadomości w mediach, wolontariat, zbiórki pieniężne, fora internetowe); 

W ostatnim obszarze e-demokracja przechodzi z poziomu krajowego na global-

ny – obejmuje e-petycje, e-konsultacje, politykę, dyplomację, jest transparentna, ale 

i uwidocznia się w niej wykluczenie cyfrowe, które należy przezwyciężać. 

Dla Caldow ostatni etap rozwoju jest spełnieniem idei demokracji elektronicz-

nej. Apeluje przy tym do rządów, aby zaprzestały już informatyzować usługi publiczne 

i przeszły do bardziej strategicznego myślenia – „promowania filozofii i praktyki de-

mokracji w wolnym świecie”77. 

Ze względu na ograniczenia objętościowe, można przedstawić jeszcze jeden 

model funkcjonowania e-demokracji w ujęciu Stephena Colemana i Johna Gøtze’ego78. 

Ich zdaniem można opisać cztery zakresy wykorzystania ICT w życiu publicznym. Po 

pierwsze, ICT przyczyniają się do poprawy jakości ustroju demokratycznego poprzez 

coraz bardziej bezpośredni charakter. Autorzy odrzucają ten pogląd, gdyż – ich zda-

niem – zaangażowanie w demokrację bezpośrednią połączone jest z niezadowoleniem 

z pracy organów przedstawicielskich. Innymi słowy – ludzie źle oceniają władzę, dla-

tego angażują się w działania bezpośrednie, a Internet im to ułatwia. Po drugie, istnieją 

społeczności online – niezależne sieci obywatelskie, które mogą rewitalizować demo-

krację. Po trzecie – wychodząc z koncepcji good governance – władze wykorzystują 

ICT do mierzenia odczuć opinii publicznej, aby lepiej rządzić. W czwartym modelu 

                                                           
75 T. Päivärinta, Ø. Sæbø, Models of e-democracy…, s. 824. 
76 J. Caldow, e-Democracy. Putting down global roots, Institute for Electronic Government, 
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należy włączać obywateli w proces decyzyjny i utrzymać ich w stałej łączności z poli-

tyką. Jest to model bardziej koncepcyjny niż realny, w kontrze do pierwszego. Zda-

niem autorów, problemem nie jest wykorzystanie techniki, ale odbudowanie wiary 

w demokrację. 

 

Zakończenie 

Przedstawiony wyżej przegląd problemów związanych z demokracją elektro-

niczną jest tylko wstępem do dalszych analiz. Przykładowo nie odniesiono się cało-

ściowo do idei demokracji w ogóle, nie poruszono typologii uczestników życia poli-

tycznego czy nie wskazano różnych aspektów e-demokracji, jak e-petycje i e-głosowanie, 

Web 2.0. 

 

 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, demokracja, e-demokracja 

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemów związanych z demokracją elektro-

niczną. Odniesiono się w nim między innymi do idei demokracji. Wskazano na aspek-

ty funkcjonowania e-demokracji. 

 

E-democracy – the essence and of the concept and definition problems 

Kaywords: elections, democracy, e-democracy 

Summary: The article outlines the development of ICT. It also attempts to ana-

lyze the impact of ICT on democracy, politics and society. Furthermore, it presents the 

positions of the most important investigators of the problem and attempts to review 

current definitions. 

 

Bibliografia 

Arterton F. Ch., Teledemocracy. Can technology protect democracy?, London 1987.  

Bannister F., R. Connolly, Defining e-governance, „e-Service Journal” 2012, nr 8(2).  

Barber B., Strong democracy: Participatory politics for a new age, Berkeley 1984. 

Barber B., The uncertainty of digital politics: Democracy’s uneasy relationship with infor-

mation technology, „Harvard International Review” 2001, nr 23(1). 

Becker T., C.D. Slaton, The future of teledemocracy, Westport 2000.  

Becker T., Teledemocracy emergent, w: Progress in communication sciences, red. B. Dervin, 

M. Voigt, Belmont 1986. 

Becker T., Teledemocracy: Bringing power back to the people, „The Futurist” 1981, nr 15(6), s. 6. 

Bell D., The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting, New York 1973. 

Bellamy C, Modelling electronic democracy. Towards democratic discourses for an infor-

mation age, [w:] Democratic governance and new technology, technologically mediated 

innovations in political practice in Western Europe, red. J. Hoff, I. Horrocks, P. Tops, 

London 2000. 



28 

Berman J., D.J. Witzner, Technology and democracy, „Social Research” 1997, nr 64(3). 

Bógdał-Brzezińska A., M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problem bezpieczeństwa informacyj-

nego we współczesnym świecie, Warszawa 2003. 

Caldow J., e-Democracy. Putting down global roots, Institute for Electronic Government, IBM, 

2004, http://www.ibm.com/industries/government/ieg/pdf/e-democracy%20putting% 

20down%20roots.pdf. 

Carveth R., J. Metz, Frederick Jackson Turner and the democratization of the electronic fron-

tier, „American Sociologist” 1996, nr 27 (1). 

Castells M., Materials for an explanatory theory of the network society, „British Journal of 

Sociology” 2000, nr 55 (1).  

Castells M., P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, War-

szawa 2009.  

Coleman S., J. Gøtze, Bowling together: Online public engagement in policy deliberation, Lon-

don 2001. 

Dąbrowska A., Budowanie społeczeństwa informacyjnego, [w:] Dąbrowska A., Janoś-Kresło 

M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009. 

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2011. 

Duff A.S., Information society studies, London 2000. 

Dutton W., Political science research on teledemocracy, „Social Science Computer Review” 

1992, nr 18(2). 

Etzioni A., MINERVA: An electronic town hall, „Policy Sciences” 1972, nr 3(4). 

Folga R., Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce, w: Perspek-

tywy rozwoju marketingu, red. K. Śliwińska, seria: „Zeszyty Naukowe Wydziałowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, z. 194, Katowice 

2014. 

Gajowniczek T., Bezpieczeństwo cybernetyczne, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa 

narodowego, red. Żukowski A., Hartliński M., Modzelewski W.T., Więcławski J., Olsz-

tyn 2015. 

Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla oby-

wateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009. 

Goban-Klas T., P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, 

Kraków 1999.  

Gulda P., Elektroniczna demokracja – teoria i praktyka, wady i/lub zalety, [w:] U progu wiel-

kiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, red. M. Sokołowski, 

Olsztyn 2005. 

Hacker K.L., J. van Dijk, What is digital democracy?, [w:] Digital democracy: Issues of theory 

and practice, red. Hacker K. L., J. van Dijk, London – Tousand Oaks – New Delhi 2000. 

Hagen M., A typology of electronic democracy, http://martin-hagen.net/publikationen/ 

elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy, marzec 1997. 

Hague B.H., B.D. Loader, Digital democracy: an introduction, [w:] Digital democracy: Dis-

course and decision making in the information age, red. Hague B.H., Loader B.D., Lon-

don-New York 1999. 

Kaczmarczyk A., Cyberdemokracja jako przyszły produkt inżynierii systemów politycznych, 

[w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez 



29 

Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. Musiał-Karg M., 

Toruń 2013. 

Klein H.K., Tocqueville in cyberspace: Using the Internet for citizen associations, „The Infor-

mation Society” 1999, nr 15, s. 213–220. 

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013. 

London S., Electronic democracy – A literature survey, http://www.scottlondon.com/reports/ 

ed.html. 

Łuszczuk M., Elektroniczna demokracja czy wirtualna biurokracja? Wykorzystanie Internetu w 

działalności Unii Europejskiej, [w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, 

red. Zasępa T., Częstochowa 2001. 

Maj P., Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009. 

Marchionini G., Samet H., Brandt L., Digital government, „Communications of the ACM” 

2003, nr 46 (1). 

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001. 

Marczewska-Rytko M., Elektroniczny wymiar demokracji. Wybrane kwestie, [w:] Demokracja 

elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013. 

Muir A., Oppenheim C., National Information Policy developments worldwide I: Electronic 

government, „Journal of Information Science” 2002, nr 28 (3). 

Musiał-Karg M., Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej 

demokracji bezpośredniej, Poznań 2012.  

Naisbitt J., Megatrends: Ten new directions transforming our lives, New York 1976. 

Norris P., Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet, New York 

2001. 

Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne 

2005, red. Bliźniuk G., Nowak J.S., Katowice 2005. 

Nowina Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo infor-

macyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., War-

szawa 2006. 

Nowina Konopka M., Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce – kwestie 

polityczne, [w:] Globalizacja – integracja – transformacja, red. Bäcker R., Marszałek-

Kawa J., Modrzyńska J., Toruń 2003. 

Nowina Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Kraków – Nowy Sącz 

2008. 

Nowina Konopka M., Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] Społeczeństwo 

informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., 

Warszawa 2006. 

Päivärinta T., Sæbø Ø., Models of e-democracy, „Communications of the Association for In-

formation Systems” 2006, nr 17. 

Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne 

w okresie rewolucji informatycznej, wyd. 2, Kraków 2004. 

Porębski L., Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Kraków 2012. 

Porębski L., Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną 

demokracją, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. Marczewska-

Rytko M., Lublin 2013. 



30 

Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J.A., Limongi F., What makes democracies endure?, 

„Journal of Democracy” 1996, nr 7 (l). 

Reece B., E-government literature review, „Journal of E-Government” 2006, nr 3 (1). 

Robbin A., Courtright C., Davis L., ICTs and political life, „Annual Review of Information 

Science and Technology” 2004, nr 38. 

Stromer-Galley J., Democratizing democracy: Strong democracy, US political campaigns and 

the Internet, „Democratization” 2000, nr 7 (l). 

Stromer-Galley J., On-line interaction and why candidates avoid it, „Journal of Communica-

tion” 2000, nr 50 (4). 

Szpunar M., Komunikacja CMC i jej wpływ na procesy komunikacyjne, [w:] Teorie komunikacji 

i mediów, red. Graszewicz M., Jastrzębski J., Wrocław 2009. 

Tambini D., New media and democracy: The civic networking movement, „New Media & Soci-

ety” 1999, nr 1 (3).  

Targowski A., Global information infrastructure: The birth, vision, and architecture, Hershey – 

London 1996. 

Tebben G., Dec. 1, 1977: Despite Flippo, cable's Qube flopped in Columbus, „The Columbus 

Dispatch”, 1 grudnia 2012, http://www.dispatch.com/content/stories/local/2012/12/ 

01/despite-flippo-cables-qube-flopped-in-columbus.html. 

Toregas C., The politics of e-Gov: The upcoming struggle for redefining civic engagement, 

„National Civic Review” 2001, nr 90 (3). 

van Dijk J., Models of democracy and concepts of communication, [w:] Digital democracy: 

Issues of theory and practice, red. Hacker K.L., J. van Dijk, London – Tousand Oaks – 

New Delhi 2000. 

Webster F., Theories of the information society, Third edition, Abingdon – New York 2006. 

Zacher L.W., Etykietowanie przyszłych społeczeństw – kryteria, określenia, ewaluacje, [w:] U 

progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, red. So-

kołowski M. , Olsztyn 2005.  

 

 

 

 



31 

 

Aleksandra Kusztykiewicz1  

 

Każdy głos się liczy, czyli wędrująca urna wyborcza 

 

Przymusowa absencja wyborcza 

Konstytucja RP z 1997 roku wprowadzając powszechność głosowania gwaran-

tuje każdemu obywatelowi prawo do wyboru swoich kandydatów w wyborach prezy-

denckich, parlamentarnych oraz samorządowych. Jedną z gwarancji realizacji zasady 

powszechności wyborów jest wyrównywanie szans na uczestnictwo w wyborach osób, 

które z powodu ograniczonej możliwości poruszania się, nie są w stanie samodzielnie 

czy nawet z pomocą innej osoby dotrzeć do lokalu wyborczego, aby tam głosować2. 

Mimo zapewnienia powszechności głosowania duża część społeczeństwa (a w szcze-

gólności osoby starsze) napotyka wiele barier, przez co mimo chęci partycypacji w 

wyborach nie może w nich uczestniczyć. Jedną z przeszkód jest wymóg oddawania 

głosów w lokalach wyborczych, które w znakomitej większości przypadków nie są 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Warto również podkreślić, że konstytu-

cyjne prawa wyborcze osób chorych w podeszłym wieku, zwłaszcza mających trudno-

ści z poruszaniem się, nie są w obecnym stanie prawnym dostatecznie gwarantowane3. 

Obowiązkiem władz publicznych, wynikającym nie tylko z przepisów prawa, ale także 

zasad solidaryzmu społecznego, jest troska o wyrównywanie szans osób niepełno-

sprawnych i usuwanie barier nie tylko architektonicznych, ale także tych oddzielają-

cych ich od życia społecznego i politycznego4. Pomocne w tej kwestii może być 

wprowadzenie głosowania poza lokalem wyborczym, czyli instytucji tzw. wędrującej 

lub ruchomej urny wyborczej. Metoda ta opiera się na możliwości dostarczenia urny 

wyborczej do miejsca zamieszkania wyborcy i oddania tam przez niego głosu. Takie 

rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Chorwacji, Czechach, Danii, Słowenii, na Litwie, 

Łotwie czy Ukrainie.  

Stopień partycypacji wyborczej obywateli jest współcześnie jednym z najwięk-

szych problemów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Absencja wyborcza 

jest wynikiem głównie dwóch czynników. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której 

wyborcy z własnej woli rezygnują z udziału w wyborach. Walka z taką postawą oby-

wateli jest złożona, a sukces bardzo wątpliwy. Drugim powodem absencji jest sytuacja, 

w której niedostosowane do potrzeb wyborców procedury głosowania uniemożliwiają 

                                                           
1 Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 

Koło Młodych Dyplomatów.  
2 M. Przywara, Pełnomocnik wyborcy niepełnosprawnego a podstawowe zasady wyborcze, 

Biuro Analiz Sejmowych, nr 8 (55), 2009, s. 2. 
3 Ibidem, s. 4.   
4 Ibidem, s. 1.  
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im udział w wyborach. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest prostsze, ponieważ doty-

czy stricte formalności związanych z oddawaniem głosów, na które władza ma bezpo-

średni wpływ. Włączanie do procedury głosowania coraz większej liczby uprawnio-

nych obywateli oraz umożliwienie im podejmowania w ten sposób decyzji o istotnych 

z punktu widzenia państwa sprawach jest trzonem demokracji i bez wątpienia może 

przełożyć się na wzrost frekwencji wyborczej5. 

Badania nad frekwencją wyborczą w Polsce napawają niepokojem. Jej niski po-

ziom uznawano za jeden z najważniejszych przejawów społecznej apatii i braku akcep-

tacji demokratycznego porządku społecznego6. Wybory samorządowe w 2005 roku 

pokazały słabość polskiego państwa, gdyż zaledwie 40 proc. uprawionych do głoso-

wania obywateli udało się do lokali wyborczych w celu zagłosowania. Przyczyn takiej 

postawy społeczeństwa jest wiele, jedną z nich jest z pewnością, wspomniana wcze-

śniej, przymusowa absencja wyborcza osób niepełnosprawnych i chorych. W sytuacji, 

kiedy z przyczyn technicznych duża grupa polskich wyborców nie może wziąć udziału 

w wyborach, a równie liczna ma ten udział znacznie utrudniony, działania zmierzające 

do zmiany tego stanu rzeczy poprzez nowelizację prawa wyborczego powinny otrzy-

mać bezwzględny priorytet7.  

Tabela nr 1. Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 

1991‒2007  

 

Źródło: Zmień kraj idź na wybory, Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość, 

s. 10, http://www.batory.org.pl/upload/publikacje/zmien_kraj_idz_na_wybory.pdf 

 

Zgodnie z wyliczeniami Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w wybo-

rach parlamentarnych od 1991 roku rosła. Przełom nastąpił w 2005 roku, kiedy to od-

setek osób biorących udział w głosowaniu wyniósł zaledwie 40,6 proc. (spadek w sto-

sunku do poprzednich wyborów o prawie sześć punktów procentowych). W wyborach 

parlamentarnych w 2007 roku frekwencja przekroczyła próg 50 proc., natomiast 

                                                           
5 M. Musiał-Karg, Metody zwiększania frekwencji wyborczej. Polska a doświadczenia innych 

państw, Poznań 2011, s.22. 
6 Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory” – raport o przebiegu kampanii i rekomenda-

cje na przyszłość, Fundacja Batorego, 2008, s.9. 
7 Ibidem, s. 27. 
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w 2011 ponownie spadła do 48,9 proc. Oprócz bardzo małej liczby osób biorących 

udział w głosowaniu problemem jest także duża liczba głosów nieważnych. W ostat-

nich wyborach samorządowych w 2014 roku było ich aż 2 miliony. Wszystkie te zja-

wiska pokazują, jak ważna jest reforma prawa wyborczego, które powinno być dosto-

sowane do zmieniających się warunków politycznych i społecznych.  

Podsumowując, poziom frekwencji wyborczej w danym systemie jest wypad-

kową działania wszystkich wymienionych powyżej czynników – indywidualnych cech 

obywateli, przyjętych rozwiązań instytucjonalnych, a także czynników kontekstowych, 

nawet tak prozaicznych jak pora roku, w której przeprowadza się wybory, czy pogoda 

panująca w dniu elekcji8. 

 

Alternatywne metody głosowania  

„Urna wyborcza tworzy zgodność bez jednomyślności”, tak akt wyborczy oce-

niał Milton Friedman9. Owa zgodność prowadzi do wyboru najważniejszych władz  

w państwie, poczynając od prezydenta, przez parlament, po władze samorządowe. 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego stał się sygnałem do zmian w prawie wybor-

czym, czego owocem są tak zwane alternatywne metody głosowania, do których zali-

cza się instytucję pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie interneto-

we, a także wędrującą urnę wyborczą. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest stwo-

rzenie narzędzi, za pomocą których obywatele będą mogli oddawać głosy na różne 

sposoby, przez co zmniejszy się krąg osób przymusowo wyłączonych spod głosowa-

nia, a tym samym dojdzie do zwiększenia frekwencji wyborczej. W Polsce, po refor-

mie prawa wyborczego z 2011 roku, wprowadzono możliwość oddawania głosów 

przez pełnomocników oraz głosowanie korespondencyjne. W szpitalach dopuszczono 

również stosowanie wędrującej urny wyborczej, przez co stała się ona szansą dla osób 

niepełnosprawnych, chorych oraz starszych.  

Głosowanie za pomocą pełnomocnika jest nawiązaniem do powszechnie znanej 

praktyki z prawa cywilnego. Opiera się ona na założeniu, iż wyborca, który z różnych 

przyczyn nie jest w stanie udać się do lokalu wyborczego i oddać głosu osobiście, 

upoważnia innego wyborcę do zagłosowania w jego imieniu10. Osoba upoważniona 

udaje się do lokalu wyborczego, gdzie okazując pełnomocnictwo na karcie do głoso-

wania zaznacza odpowiednie nazwiska. Krytycy tego rozwiązania podnoszą, iż zgod-

nie z prawem, wybory w Polsce są bezpośrednie, co oznacza, iż to obywatele bez po-

średnictwa decydują o wyborze danych kandydatów. Zatem instytucja pełnomocnika 

jest odstępstwem od tej reguły, przez co pojawia się niebezpieczeństwo unieważnienia 

głosów. W związku z tym, w trakcie prac nad projektem wprowadzenia do polskiego 

                                                           
8 Kampania społeczna „Zmień kraj…”, s. 8. 
9 http://miltonfriedman.pl/cytaty.html. 
10 J. Zbieranek, W stronę reformy procesu głosowania w Polsce, Instytut Spraw Publicznych. 

Analizy i opinie nr 52, 2005, s. 5. 
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prawa wyborczego instytucji pełnomocnika, na przełomie 2004 i 2005 roku opracowa-

no jej zmodyfikowaną formułę, którą określono mianem głosowania z pomocą osoby 

upoważnionej11. W tym wypadku wyborca samodzielnie zaznacza własne preferencje 

dotyczące kandydatów, a zakres upoważnienia obejmuje jedynie transport karty wy-

borczej (z i do lokalu wyborczego). W Polsce, od 2009 roku, osoby powyżej 75 roku 

życia oraz niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym mogą uczestniczyć 

w głosowaniu również za pomocą pełnomocnika12. 

Do alternatywnych metod głosowania zalicza się również głosowanie korespon-

dencyjne, które jest dużym ułatwieniem nie tylko dla osób chorych, ale także takich, 

które z przyczyn organizacyjnych nie mogą zjawić się w lokalu wyborczym w wyzna-

czonych godzinach. Wyborcy, którzy wyrażają wolę głosowania korespondencyjnego 

(a w niektórych systemach wyborczych spełniają dodatkowe przesłanki) otrzymują 

pocztą z właściwej komisji wyborczej przesyłkę z materiałami wyborczymi13. Znajduje 

się w niej karta do głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania. Oba te 

dokumenty, wypełnione i podpisane, obywatel ma obowiązek odesłać na adres właści-

wej komisji wyborczej. W tym wypadku bardzo ważną kwestią jest zachowanie odpo-

wiednich terminów, tak aby przesyłka dotarła na miejsce do momentu zakończenia 

głosowania. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, iż daje ono możliwość głoso-

wania bardzo dużej liczbie osób. Przeciwnicy natomiast zwracają uwagę na wysokie 

koszty wprowadzenia takiej formy głosowania. W Polsce rozwiązanie to funkcjonuje 

od 2011 roku. Wprowadzenie takiej możliwości głosowania korespondencyjnego 

uznać należy za bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia frekwencji wybor-

czej14. 

Głosowanie elektroniczne (e-voting) jest jedną z najnowszych i najprostszych 

form oddawania głosów. Zgodnie z zakresem definicji e-voting, obejmuje szereg tech-

nik głosowania:  

‒ za pomocą maszyny elektronicznej w lokalu wyborczym, 

‒ za pośrednictwem specjalnych kiosków umieszczonych w różnych miejscach pu-

blicznych,  

‒ za pomocą osobistego komputera podłączonego do sieci, 

‒ przy pomocy telefonu komórkowego lub interaktywnej telewizji15.  

E-voting nie oznacza jedynie (jak przyjęło się w opinii publicznej sądzić) moż-

liwości oddawania głosów za pomocą osobistego komputera, ale obejmuje także inne 

narzędzia elektroniczne, jak chociażby telefony komórkowe. Ze wspólnego raportu 

                                                           
11 Ibidem, s. 8. 
12 Wiadomości 24.pl, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/seniorzy_i_niepelnosprawni_moga_ 

glosowac_przez_pelnomocnika_140740.html 
13 J. Zbieranek, W stronę reformy procesu…, s. 7.  
14 M. Musiał-Karg, Metody zwiększania frekwencji…,  s.10. 
15 M. Musiał-Karg, Metody zwiększania frekwencji…,  s. 9.  
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Rzecznika Praw Obywatelskich i CBOS wynika, iż głosowanie przez Internet popiera 

trzech z czterech wyborców16. Wdrożenie instrumentów e-votingu jest szalenie kosz-

towne, co więcej wymaga wprowadzenia szczególnych środków bezpieczeństwa, przez 

co polskie władze niechętnie skłaniają się w stronę takiego rozwiązania. Niemniej jed-

nak przynosi ono zauważalną poprawę frekwencji. Najlepiej widać to na przykładzie 

Estonii, która wprowadziła głosowanie elektroniczne w 2005 roku. Zgodnie z danymi 

Estońskiej Komisji Wyborczej frekwencja w wyborach parlamentarnych wzrosła  

z 58,2 proc. w roku 2003 do 61,9 proc. w roku 2009, a w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego z 26,8 proc. w 2004 roku do 43,9 proc. w roku 200917. 

Według badań przeprowadzonych w 2014 roku przez Centrum Badań Opinii 

Społecznej Polacy pozytywnie oceniają wprowadzanie do polskiego prawa wyborcze-

go tak zwanych alternatywnych procedur głosowania, umożliwiających oddawanie 

głosu poza lokalem wyborczym. W analizie tej obywatele wskazują jednocześnie, że 

powinny one być adresowane przede wszystkim do osób w szczególnej sytuacji, które 

napotykają techniczne trudności uniemożliwiające dotarcie do lokali wyborczych18. 

Społeczeństwo zwraca w ten sposób uwagę na potrzebę takich zmian w prawie wybor-

czym, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz cho-

rych, chcących partycypować w życiu społecznym, również w czasie wyborów. Jest to 

bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ pokazuje, iż Polacy są narodem, który nie dys-

kryminuje obywateli ze względu na ich stan zdrowotny.  

Wśród alternatywnych form głosowani najlepiej oceniane jest głosowanie elek-

troniczne. Pomysł, zgodnie z którym członkowie komisji wyborczej udawaliby się do 

miejsca zamieszkania wyborcy z przenośną urną wyborczą nie spotyka się z jedno-

znacznym poparciem Polaków, gdyż 62 proc. ankietowanych popiera takie rozwiąza-

nie, przy czym tylko 12 proc. uważa, iż ta forma głosowania powinna być dostępna dla 

wszystkich uprawionych do głosowania obywateli, natomiast 50 proc. uważa, iż po-

winna być to procedura zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają problemy z dotar-

ciem do lokali wyborczych. Przeciwnicy wędrującej urny wyborczej stanowią jedynie 

33 proc. badanych. Ponadto, co piąta osoba niepełnosprawna deklaruje, że zdarzało się, 

iż ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność, utrudniającą udział w 

wyborach, po prostu zrezygnowała z głosowania19. 

 

                                                           
16 http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/polacy-chca-glosowac-przez-

internet-sprawdz-jak-jest-w-innych-krajach-248425. 
17 Voter turnout data for Estonia, International Institute for Democracy and Electoral Assis-

tance (International IDEA), http://www.idea.int/vt/country_view.cfm?country=EE, 1.12.2010; 

Estonian National Electoral Committee, http://www.vvk.ee/. 
18 Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania, Komunikat z badań CBOS, nr 55, 

2014, s. 3.  
19 Ułatwienia w głosowaniu…, s. 14. 
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Źródło: Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania, Komunikat z badań 

CBOS nr 55, 2014, s. 7. 

 

 

Ruchoma urna wyborcza 

Instytucja wędrującej urny wyborczej polega na możliwości dostarczenia urny 

do miejsca zamieszkania lub pobytu wyborcy. Osoby zainteresowane głosowaniem w 

domu, w ustalonym ustawowo terminie muszą złożyć odpowiedni wniosek we właści-

wej komisji wyborczej – np. w Słowacji termin ten mija trzy dni przed wyborami20. 

Dzięki tak ustalonym terminom jest możliwość stworzenia listy wyborców, którym 

komisja wyborcza powinna dostarczyć karty do głosowania wraz z urną wyborczą. Ta 

forma oddawania głosów jest oceniana pozytywnie, ponieważ zapewnia możliwość 

bezpośredniego udziału w wyborach zarówno osobom niepełnosprawnym jak i obłoż-

nie chorym, które ze względu na brak dostosowania lokali wyborczych nie mogą do 

nich dotrzeć. 

   

                                                           
20 M. Musiał-Karg, Metody zwiększania…,  s.12. 
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Tabela nr 2. 

 

Źródło: Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich,  

Konferencja prasowa 9.10.2007 r. 

 

Zgodnie ze statystykami na 23900 powszechnych obwodów głosownia jedynie 

5117 jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeszcze gorzej sytuacja 

przedstawia się w szpitalach, gdzie na 737 obwodów tylko 198 posiada odpowiednie 

przygotowanie, a jedynie 20 proc. wszystkich obwodów głosowania jest dostosowana 

do osób niepełnosprawnych. Z danych tych wynika, iż należy podjąć rzeczową debatę 

na temat wprowadzenia ruchomej urny do polskiego prawa wyborczego. Rozwiązanie 

to jest dużo mniej kosztownei czasochłonne niż przystosowanie wszystkich komisji 

obwodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Krytycy ruchomej urny wyborczej podnoszą kwestie dotyczące głównie wielu 

trudności natury technicznej i organizacyjnej, a także potwierdzone przypadki fałszo-

wania głosów. Ponadto, według specjalistów prawa wyborczego, pojedyncze głosy  

w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych mają bardzo małe znaczenie21. Od-

powiedzią na tego typu argumenty może być wypowiedź Ala Gore’a, który po prze-

granych wyborach prezydenckich w 2000 roku mówił: „Jeśli ktokolwiek kiedyś powie, 

że pojedynczy głos się nie liczy, przyślijcie go do mnie. Ja mu wyjaśnię”22.  

Patrząc na tę metodę przez pryzmat wyborów prezydenckich oraz parlamentar-

nych należy zauważyć, że tak mały krąg wyborców głosujących za pomocą ruchomej 

urny nie ma większego wpływu na ostateczne rozstrzygnięcia. Jednak, jeżeli bierze się 

pod uwagę wybory samorządowe w małych miejscowościach i wsiach, gdzie średnia 

wieku oraz odsetek osób chorych jest wysoki, okazuje się, iż instytucja ruchomej urny 

wyborczej znacząco wpływa na wzrost frekwencji, a także ostateczny wybór kandyda-

tów.  

                                                           
21 Idea ruchomej urny wyborczej zakłada aktywizację osób niepełnosprawnych i chorych, dla-

tego nie każdy obywatel może skorzystać z takiej możliwości oddania głosu. Mały krąg wybor-

ców, do których jest skierowana ta metoda powoduje, iż frekwencja wyborcza nie zwiększa się 

w istotny sposób, a w debacie publicznej podkreśla się, że jest to jedynie walka o pojedyncze 

głosy.  
22 A. Gore mimo uzyskania większości ponad pół miliona głosów w głosowaniu powszechnym 

przegrał wybory prezydencie w Stanach Zjednoczonych z Georgiem W. Bushem różnicą pięciu 

głosów w Kolegium Elektorów. 
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Pojawia się także inny czynnik – psychologiczny. Osoby niepełnosprawne czy 

przewlekle chore bardzo często ulegają wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji 

obejmującej wiele dziedzin życia publicznego. Najogólniej mówiąc, ludzie wykluczeni 

to tacy, którzy chcą uczestniczyć w głównym nurcie życia społecznego, ale nie wiedzą, 

jak to zrobić albo też na drodze ich uczestnictwa stoją przeszkody, których sami nie są 

w stanie pokonać. Natomiast ludzie zmarginalizowani to tacy, których dorywcze 

uczestnictwo w życiu publicznym, bez pomocy z zewnątrz, nie przekształca się  

w trwałą obecność w głównych nurtach życia publicznego23. Oba te zjawiska, w kon-

tekście wyborów, prowadzą do osłabienia obywatelskości tych osób, co więcej – znie-

chęcają je do partycypacji w wyborze najważniejszych władz w państwie. Ruchoma 

urna wyborcza jest więc szansą i zachętą dla osób niepełnosprawnych i chorych. Dzię-

ki wprowadzeniu takiego rozwiązania możliwe jest przywrócenie im wiary w państwo, 

a także ich własne możliwości.  

 

Akt wyborczy 

Akt wyborczy jest jednym z głównych wyznaczników prawidłowego funkcjo-

nowania demokratycznego państwa. Władza ma obowiązek zapewniania wszystkim 

obywatelom odpowiednich narzędzi, za pomocą których mogą oni oddawać głosy. 

Alternatywne metody głosowania są szansą dla osób niepełnosprawnych, chorych  

a także takich, które ze względu na obowiązki służbowe nie mogą uczestniczyć w wy-

borach. Zadaniem władzy powinno być rozpoczęcie rzeczowej debaty na temat wpro-

wadzania odpowiednich instrumentów, które umożliwiałby głosowanie poza lokalem 

wyborczym. Dostrzeżenie potrzeby reformy prawa wyborczego jest więc współcześnie 

jednym z najważniejszych zadań rządu.  

W Polsce można obecnie głosować korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika. 

Rozwiązania te umożliwiają głosowanie poza lokalem wyborczym, jednak w dalszym 

ciągu nie wprowadzają możliwości oddawania głosów w miejscu zamieszkania wybor-

cy. Ruchoma urna wyborcza może rozwiązać problemy osób starszych, przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą głoso-

wać w lokalu wyborczym. Dzięki odpowiednio wcześniej stworzonym listom wybor-

czym komisje wraz z mobilną urną mogą udawać się do miejsca pobytu wyborcy zain-

teresowanego taką formą głosowania.  

Przypadki takich praktyk zanotowano w czasie ostatnich wyborów samorządo-

wych na Pomorzu, gdzie komisje wyborcze odbierały głosy od osób przebywających  

w szpitalu. Polskie prawo wyborcze dopuszcza możliwość stosowania wędrującej urny 

wyborczej, ale jedynie w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach). Jest to połowiczne 

rozwiązanie, ponieważ nie likwiduje problemu osób przybywających w innych pla-

                                                           
23 W. Janocha, Marginalizacja i wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszarów życia spo-

łecznego i religijnego, „Rocznik Nauk o Rodzinie i Pracy”, t. 4 (59), 2012, s. 376. 
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cówkach, a także tych, którzy ze względu na swój stopień niepełnosprawności mogą 

przebywać w miejscu zamieszkania. W związku z tym idea mobilnej urny wyborczej 

opiera się na założeniu, iż obywatele nie są zmuszani do opuszczenia domu w celu 

oddania głosów.  

Przeprowadzona analiza pokazuje, iż ruchoma urna wyborcza jest istotna  

z punktu widzenia wyborów samorządowych, szczególnie w małych miastach i wsiach, 

w których duża liczba osób starszych i poważnie chorych wpływa na frekwencję wy-

borczą. Wpływ tego rozwiązania na odsetek osób biorących udział w wyborach prezy-

denckich i parlamentarnych jest mniejszy, niemniej jednak pomaga ono włączać osoby 

starsze i niepełnosprawne do życia publicznego. Jest to bardzo ważne z punktu widze-

nia polityki społecznej oraz faktu, iż Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeń-

stwem w całej Unii Europejskiej. Zatem za kilka lat może się okazać, iż wędrująca 

urna wyborcza będzie jedną z głównych form oddawania głosów poza lokalem wybor-

czym. Ponadto, wprowadzenie tego rozwiązania jest dużo tańsze i szybsze niż cho-

ciażby wdrożenie narzędzi w ramach e-votingu. Polskie władze powinny zatem rozpo-

cząć debatę na temat rozpowszechnienia instytucji ruchomej urny wyborczej.  

 

 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, alternatywne metody głosowania, prawo wyborcze, 

wędrująca urna 

Streszczenie: W Polsce przymusowa absencja wyborcza dotyka głównie osoby 

niepełnosprawne, obłożnie chore, a także licznych obywateli, którzy w czasie głoso-

wania nie są w stanie osobiście przybyć do lokali wyborczych w wyznaczonych godzi-

nach. Odpowiedzią na problem przymusowej absencji może być instytucja tzw. wędru-

jącej urny wyborczej. Opiera się ona na możliwości dostarczenia urny do miejsca za-

mieszkania wyborcy i oddania tam przez niego głosu. 

 

Every vote matters – “wandering ballot box” 

Keywords: Voting abstentions, alternative voting methods, election laws, tour-

ing urn 

Summary: In Poland, compulsive absence affects mainly the disabled, chroni-

cally ill and also plenty of voters who are not able to attend personally to the polling 

booths at voting time. According to that fact, it should be taken the meritoric debate 

over implementing suitable reforms of voting in Poland. The clue of compulsory ab-

sence case can be institution of so called 'wandering ballot box’. This idea is consisted 

of possibility to deliver ballot box to the place of voters' residence and give their votes 

there.  
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Waldemar Tomaszewski1  

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 

 

Genezy Parlamentu Europejskiego (PE) należy poszukiwać w Zgromadzeniu 

Ogólnym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)2 oraz w Zgromadzeniu  

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Ato-

mowej (Euratom)3. Nazwa Parlament Europejski została zastosowana w 1962 roku  

w regulaminie Zgromadzenia4. Oficjalnie jednak, na poziomie traktatowym, taką na-

zwę wprowadzono Jednolitym Aktem Europejskim5.  

Od 1979 roku w skład Parlamentu Europejskiego wchodzą wybrani w bezpo-

średnich wyborach powszechnych przedstawiciele narodów państw członkowskich 

Unii Europejskiej6. Tryb wyborów do PE został określony Aktem dotyczącym wybo-

rów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich  

z 20 września 1976 roku7. Akt ten został ustanowiony decyzją Rady8. Zgodnie z art. 1 

tego Aktu, w każdym państwie UE członkowie PE są wybierani na zasadzie propor-

cjonalności, a wybór dokonywany jest w powszechnych wyborach bezpośrednich, 

wolnych i tajnych. Próg minimalny w rozdziale mandatów nie może przekraczać 5 

proc. oddanych głosów. Jednak np. kwestia utworzenia okręgów wyborczych została 

pozostawiona w gestii państw członkowskich, podobnie jak rozszerzenie klauzuli  

incompatibilitas czy ustalenie górnej granicy wydatków na kampanię wyborczą. Zatem 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych. 
2 Wspólne Zgromadzenie EWWiS, uważane za ciało napędowe Wspólnoty, przekształcone 

zostało w Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Podstawowym jego zadaniem była ocena 

dorocznych raportów Wysokiej Władzy. Szerzej: K. Łastawski, Od idei do integracji europej-

skiej, Warszawa 2004, s. 148–149; Traktat ustanawiający EWWiS, http://www.ukie.gov.pl. 
3 Od wejścia w życie traktatów powołujących EWG oraz EWEA w 1958 roku, Zgromadzenie 

stało się jednolite dla trzech Wspólnot. Zob.: P. Tosiek, M. Wicha, Parlament Europejski. Pra-

wo i polityka, Lublin 2007, s. 13; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą 

(wersja skonsolidowana), Dz. U. UE C 325, 24 grudnia 2004, [w:] http://eur-lex.europa.eu. 
4 T. Kownacki, Parlament Europejski, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K.A. 

Wojtaszczyk, Warszawa 2005, s. 181. 
5 K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006, s. 208; L. Bardi, P. Ignazi, Parla-

ment Europejski, Kraków 2005, s. 26–31; Jednolity Akt Europejski, OJL 169, 29 czerwca 1987. 
6 Art. 189 i 190 TWE oraz art. 107 TEWEA. Przed 1979 rokiem deputowanych wyłaniały ze 

swego grona parlamenty państw członkowskich. 
7 Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpo-

średnich, Dz. U.  2004, nr 90, poz. 864/10 z późn. zm. 
8 Akt ustanowiony decyzją Rady z 20 września 1976 r. 76/787/EWWiS, EWG, Euratom, OJ 

1976 L 278, s. 5. Zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom, OJ 2002 L 283, s.1. Tekst 

jednolity: Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2004 z 30.04, załącznik nr 2 

do nr. 90, poz. 864, T. I, s. 148. Decyzja Rady z 25 czerwca i 23 września 2002 r., Dz. U. UE 

2004, T. 4, rozdz. 01, s. 137; www.pkw.gov.pl. 
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do wyborów do PE w 2014 roku nie ustalono jednorodnej ordynacji w wyborach do PE 

obowiązującej w całej UE, a procedura wyborcza w każdym państwie członkowskim 

podlega przepisom krajowym9. W dotychczasowych pracach nad ujednoliceniem pro-

cedury wyborczej napotykano na problemy ze strony Komisji Europejskiej, Parlamen-

tu Europejskiego oraz państw członkowskich, zwłaszcza tych przyzwyczajonych do 

swoich tradycyjnych systemów wyborczych. Pierwszą próbę wspólnotowego uregulo-

wania wyborów do PE podjęto już w 1960 roku. Zasadniczym problemem był wów-

czas podział mandatów pomiędzy państwa członkowskie oraz sposób alokacji manda-

tów. Kolejne próby ujednolicenia procedury również kończyły się niepowodzeniem. 

Choć prace nad jednolitą ordynacją są wciąż prowadzone (np. nie został ostatecznie 

odrzucony projekt utworzenia jednego ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego,  

w którym wybierano by ¹/10 składu PE, co miało nastąpić już w wyborach 2009 roku) 

to wydaje się jednak, iż ich dynamika i tempo znacznie spadły10. 

W Polsce tryb wyborów do PE określała wpierw Ustawa ordynacja wyborcza do 

Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004 roku11, a następnie od 2011 roku 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy12. W toku prac nad ordynacją 

wyborczą brak było zgody w wielu kwestiach. Na przykład proponowano różne liczby 

okręgów wyborczych: 4, 7, 11, 16 (ostatecznie przyjęto 13). Nie było też zgody co do 

trybu i metod rozdziału mandatów. Na przykład PiS i LPR forsowały przyjęcie kon-

cepcji wyboru wszystkich członków PE z list rejestrowanych w całym kraju i obejmu-

jących nazwiska wszystkich kandydatów. Powstałoby wówczas kilka ogólnokrajowych 

list kandydatów, spośród których wyborca dokonywałby wyboru jednej listy, nie mając 

możliwości wskazania konkretnej osoby. PO proponowała natomiast podział na 7 

okręgów i rozdział mandatów metodą Sainte-Laguё13. 

Ustawa ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, poza trybem wybo-

rów, ustalała warunki wykonywania mandatu posła do PE oraz jego wygaśnięcie 

i utratę. Zgodnie z przepisami unijnymi zasadę niełączenia mandatu posła do PE roz-

szerzono o te funkcje i stanowiska, które wynikały z zakazu łączenia z mandatem posła 

lub senatora, zgodnie z Konstytucją RP z 1997 roku albo ustawami14. Ustawa przy-

                                                           
9 Szerzej: A. Żukowski, Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle 

wyborów ogólnokrajowych, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i 

społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokal, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010. 
10 E. Dydak, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003, s. 65–79.   
11 Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Dz. U. 

RP 2004, nr 25, poz. 219; Dz. U. RP 2006, nr 218, poz. 1592; Dz. U. RP 2006, nr 25, poz. 162; 

Dz. U. RP 2007, nr 112, poz. 766. 
12 Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 

881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016 oraz nr 217, poz. 1281. 
13 O trudnościach z opracowaniem ordynacji wyborczej do PE zob. S. Gebethner, Polska usta-

wa wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] Parlament Europejski i parlamenty narodo-

we, red. B. Banaszak, Wrocław 2004, s. 81–103. 
14 Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm. 
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znawała czynne prawo wyborcze obywatelom UE niebędącym obywatelami polskimi, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat oraz zgodnie w prawem stale 

zamieszkują w Polsce. Bierne prawo wyborcze odnosi się do osób, które ukończyły 21 

lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa 

członkowskiego UE. Rozszerzenie praw wyborczych o obywateli niebędących obywa-

telami polskimi powodowała konieczność przygotowania spisu wyborczego w części 

A oraz części B. Część A obejmowała obywateli polskich, a B pozostałych obywateli 

UE, którym przysługuje prawo wybierania posłów do PE w Polsce. Przeprowadzone w 

Polsce w 2004 roku wybory do PE wywołały w tej kwestii konstytucyjną dyskusję. 

Choć opinie prawne wykonane na zlecenie Sejmu potwierdziły zgodność art. 62 Kon-

stytucji RP z uzyskaniem prawa wyborczego przez obywateli UE, niebędących obywa-

telami polskimi, ale zamieszkującymi na terytorium Polski, to jednak artykuł ten powi-

nien zostać poddany głębszej analizie prawnej. Odrębną kwestię stanowi uregulowanie 

wzajemnych relacji pomiędzy parlamentarzystami organów krajowych a grupą wybie-

ranych w Polsce członków PE15. Ustawa z 2004 roku utraciła moc z dniem 31 lipca 

2011 roku, jednak jej przepisy ujęto w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks 

wyborczy.  

Proces ustalania wyników wyborów jest kilkuetapowy, a rozdział mandatów za-

leżny jest zarówno od liczby uzyskanych głosów, jak i od frekwencji wyborczej w 

poszczególnych okręgach wyborczych. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącz-

nie listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 proc. 

ważnych głosów w skali kraju16. Podział wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione 

komitety dokonywany jest zgodnie z zasadą, że liczbę ważnych głosów oddanych 

łącznie na listy okręgowe komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1, 2, 3, 4  

i dalsze liczby, aż do otrzymania ilorazów, z których da się uszeregować tyle kolejnych 

liczb, ile mandatów w PE przysługuje Polsce, a każdemu z komitetów przyznaje się 

tyle mandatów, ile przypada mu kolejnych największych liczb z ustalonych ilorazów. 

Kolejnym etapem jest ustalenie liczby mandatów przypadających poszczególnym  

listom okręgowym. Uzyskuje się to, odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, mno-

żąc liczbę głosów ważnych oddanych na listę okręgową danego komitetu kolejno 

w każdym okręgu, przez liczbę przypadających danemu komitetowi mandatów, a tak 

otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych oddanych przez wyborców we 

wszystkich okręgach na dany komitet. Wartość liczby całkowitej uzyskanego ilorazu 

oznacza liczbę mandatów przypadających danej liście okręgowej. Mandaty  

                                                           
15 Szerzej: J. Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a potrzeba nowelizacji Konsty-

tucji RP, Warszawa 2004, s. 63; W. Tomaszewski, Konstytucyjne dylematy w aspekcie członko-

stwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Bliskie sąsiedztwo – dalekie sojusze, red. M. Hartliński, 

A. Hołub, K. Tybuchowska-Hartińska, Olsztyn 2008, s. 27–35. 
16 Art. 335 Kodeksu wyborczego z 2011 roku. 
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przypadające danej liście okręgowej uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej licz-

by głosów17.  

Warto zaznaczyć, iż partiom politycznym czy komitetom wyborczym przysługu-

je prawo do dotacji z budżetu państwa, tzw. dotacji podmiotowej, za każdy uzyskany 

mandat do PE. Wysokość przysługującej dotacji podmiotowej określa się dzieląc kwo-

tę równą liczbie wyborców, którzy oddali głosy, przez liczbę wybieranych w Polsce 

posłów do PE, a tak uzyskany iloraz mnożąc przez liczbę mandatów uzyskanych przez 

dany komitet wyborczy18. 

Liczbę mandatów w PE oraz ich rozdział pomiędzy państwa członkowskie usta-

lono w Traktacie z Nicei (TN)19, a następnie potwierdzono w Aktach o warunkach 

przystąpienia, załączonych do traktatów akcesyjnych z 2003 i 2005 roku20. Traktat 

Nicejski ustalił liczbę mandatów w PE na 732, po wejściu Bułgarii i Rumunii na 785. 

Od kadencji 2009 roku w PE zasiadało 736 europosłów. Traktat Lizboński21 ustala 

liczbę deputowanych na 750, plus przewodniczący. Kadencja PE trwa 5 lat, a zatem 

tyle trwa mandat deputowanego do PE, który może być odnowiony. 

Wybory do PE przeprowadzono w Polsce dotychczas w 2004, 2009 oraz 2014 

roku. W 2004 roku frekwencja wyniosła 20,87 proc. W podziale 54 mandatów 

uwzględniono Komitety Wyborcze: PO (zdobył 15 mandatów), Samoobrony (6), SLD-

UP (5), SdPL (3), PiS (7), LPR (10), UW (4), PSL (4). W 2009 roku frekwencja wy-

borcza wyniosła 24,53 proc. Do udziału w podziale 50 mandatów miały prawo Komi-

tety Wyborcze: PSL, SLD-UP, PO oraz PiS, które zdobyły odpowiednio 3, 7, 25, 15 

mandatów22. Od 2011 roku Polska uzyskała dodatkowy mandat, który przypadł PSL.  

W 2014 roku frekwencja wyborcza w wyborach do PE wyniosła 23,82 proc. Do 

udziału w podziale 51 mandatów mieli prawo kandydaci 12 Komitetów Wyborczych: 

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (zdobył 3,98 proc. głosów w skali kraju), Ruch 

Narodowy (1,4 proc.), Koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (9,44 

proc.), Prawo i Sprawiedliwość (31,78 proc.), Koalicja Europa Plus Twój Ruch (3,58 

proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (3,16 proc.), Nowa Prawica – Janusza Kor-

win-Mikke (7,15 proc.), Platforma Obywatelska RP (32,13 proc.), Polskie Stronnictwo 

                                                           
17 Te zasady podtrzymał Kodeks wyborczy z 2011 roku. 
18 Por. art. 100 ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz art. 151 Kodeksu wy-

borczego z 2011 r. 
19 J. Barcz, Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 2005, s. 77–90 
20 Szczególnie odnosi się to do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i 

Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Dz. U. UE L 

157/2005.    
21 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólno-

tę Europejską, Dz. U. UE C 306, 17 grudnia 2007, [w:] http://europa.eu. 
22 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wybo-

rów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., Dz. U. RP 

2009, nr 88, poz. 729. 
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Ludowe (6,8 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,23 proc.), Samoobrona (0,04 proc.) 

oraz Patia Zieloni (0,32 proc.).  

Uprawnionych do udziału w podziale mandatów zostało 5 komitetów wybor-

czych: KKW SLD-UP (5 mandatów), KW PiS (19 mandatów), KW Nowa Prawica (4 

mandaty), KW PO (19 mandatów) oraz KW PSL (4 mandaty)23.  

Najwięcej głosów zarówno w 2004, jak i 2009 oraz 2014 roku zdobył Jerzy Bu-

zek (KW PO), odpowiednio 173389, 393117 oraz 254319 głosów. Powiązanie rozdzia-

łu mandatów z liczbą oddanych głosów w poszczególnych okręgach, jak i sam podział 

państwa na okręgi, wciąż wzbudza wśród politycznych ugrupowań w Polsce liczne 

kontrowersje. Na przykład w wyborach do PE przeprowadzonych w Polsce w 2009 

roku tryb podziału mandatów spowodował, że do PE wszedł kandydat, który uzyskał 

10481 głosów, a nie zdobył mandatu w innym okręgu, kandydat tego samego ugrupo-

wania, z liczbą głosów przekra-czającą 6800024. 

Deputowani do PE nie reprezentują parlamentów państw członkowskich czy 

okręgów wyborczych, w których wygrali wybory, ale są przedstawicielami wszystkich 

społeczeństw UE25. Uczestniczą więc również w podejmowaniu decyzji nie odnoszą-

cych się do państw, z których pochodzą. Bezpośrednie reprezentowanie obywateli UE 

świadczy o ponadnarodowym charakterze tej instytucji. Warto również podkreślić, że 

czynne i bierne prawo w wyborach do PE jest jednym z praw sensu stricto wśród praw 

obywatela UE, a zatem przysługuje w państwie przyjmującym, którego nie jest się 

obywatelem26. PE jest jedyną instytucją UE, której kreacja następuje w wyborach bez-

pośrednich. 

W PE wybranym w 2009 roku polscy eurodeputowani przynależeli do Grupy 

Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – 29 osób z PO; Grupy Po-

stępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE – 7 z SLD i UP; Europejskich 

Konserwatystów i Reformatorów – 11 z PiS i PJN; Europa Wolności i Demokracji – 4 

z Solidarnej Polski27.  

 

                                                           
23 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów 

posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., Dz. U. 2014,  

poz. 692. 
24 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wybo-

rów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., Dz. U. RP 

2009, nr 88, poz. 729, htttp://www.pkw.gov.pl. 
25 Szerzej J. Marszałek-Kawa, Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii 

Europejskiej, Toruń 2004. 
26 Dyrektywa Rady 93/109/WE z 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wyko-

nywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez 

obywateli Unii Europejskiej mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, które-

go nie są obywatelami, Dz. U. UE L 329/1993. 
27 Stan na 18.07.2013. http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search.html?country=PL 



46 

Natomiast w PE rozpoczynającym kadencję w 2014 roku polscy eurodeputowani 

reprezentowali frakcje: Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokra-

ci) – 23 osoby z PO i PSL, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – 19 osób 

(z PiS), Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE – 5 osób (SLD 

i UP), Grupę Europa Narodów i Wolności – 2 osoby (z Kongresu Nowej Prawicy), 

Grupę Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – 1 osoba (z Kongresu Nowej 

Prawicy) oraz jeden eurodeputowany niezrzeszony (Janusz Korwin-Mikke, KOR-

WIN)28.  

Brak jednolitej w UE ordynacji wyborczej w wyborach do PE powoduje szereg 

nieporozumień, nie tylko w Polsce. Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał roz-

strzygać np., czy państwo UE może rozszerzyć prawo głosowania w wyborach do PE 

na obywateli państw trzecich zamieszkujących na terytorium europejskim29. ETS 

orzekł, że określenie osób uprawnionych do głosowania i kandydowania w wyborach 

do PE należy do kompetencji każdego państwa członkowskiego. Zatem nie ma prze-

szkód, aby takie prawa przyznać określonym osobom, posiadającym ścisłe więzi z 

tymi państwami, ale niebędącymi ich obywatelami lub obywatelami Unii zamieszkują-

cymi na ich terytorium30.  

Powyższe kwestie wskazują, że obecny stan przepisów odnoszących się do trybu 

przeprowadzania wyborów do PE jest niewystarczający. Powoduje on liczne spory 

natury politycznej i prawnej, zarówno w odniesieniu do Unii jako całości, jak i na ob-

szarze poszczególnych jej państw członkowskich. Problemem pozostaje też niedosta-

teczne zainteresowanie obywateli Unii Europejskiej wyborami do Parlamentu Europej-

skiego. 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, Parlament Europejski 

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest sposób organizacji oraz przeprowadza-

nia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

 

Elections to the European Parliament in Poland 

Keywords: elections, European Parliament 

Abstract: Article concerns the organization of the elections to the European Par-

liament in Poland.  

                                                           
28 Stan na 15.09.2015. http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search.html?country=PL. 
29 Obywatelom spełniającym tzw. kryteria Commonwealth – qualifying Commonwealth citi-

zens („QCC”). 
30 Zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 

C – 145/04, Królestwo Hiszpanii przeciwko Zjednoczonemu Królestwu; http://curia.europa.eu; 

htttp://e-prawnik.pl/orzecznictwo/europejski-trybunal-sprawiedliwosci. 
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Dominika Czapla1 

 

Jednolita, europejska ordynacja wyborcza w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego – szansa czy zagrożenie? 

 

Zagadnienie szeroko rozumianych wyborów jest tematem często poruszanym  

w polskiej literaturze. Zazwyczaj sama idea demokracji jest utożsamiana z możliwo-

ścią przeprowadzenia wolnych wyborów w danym państwie. Jednak, aby akt wyborczy 

został uznany za demokratyczny, musi spełniać kilka podstawowych cech.  

Pierwszą z nich jest to, że wybory muszą odbywać się regularnie oraz zgodnie  

z przewidzianymi w prawie terminami2. Po drugie, kandydaci na stanowiska muszą 

być dopuszczeni do udziału w wyborach na podstawie równych praw. Bierne prawo 

wyborcze powinno przysługiwać wszystkim obywatelom w takim samym stopniu, zaś 

wyjątkiem od tej reguły może być jedynie prawne pozbawienie praw publicznych czy 

też ubezwłasnowolnienie z powodu na przykład choroby psychicznej3. Wszyscy kan-

dydaci powinni w trakcie kampanii mieć zapewnioną taką samą możliwość do upo-

wszechniania swoich poglądów oraz tym samym zdobywania poparcia wśród obywateli. 

Państwo, w którym odbywają się wybory, musi charakteryzować wolność prasy, 

wolność zgromadzeń i manifestacji oraz zrzeszania się4. Władza musi poczynić wszel-

kie starania, aby głosowanie odbywało się w sposób swobodny, ale pod kontrolą spo-

łeczną. W związku z tym w komisjach wyborczych powinni zasiadać przedstawiciele 

społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie wyniki wyborów powinny podlegać kon-

troli niezawisłych sądów państwowych5. Również metody obliczania głosów powinny 

być zbliżone do europejskich standardów oraz jednakowo stosowane do wszelkich 

obywateli oraz kandydatów biorących udział w wyborach. Ważną kwestią jest także 

przestrzeganie zasad równości, powszechności oraz organizacja wyborów w głosowa-

niu tajnym. W celu zapewnienia jednolitej realizacji zasady równości w państwie, 

urzędy powinny prowadzić rejestry wyborców, na podstawie których będą weryfiko-

wani mieszkańcy poszczególnych okręgów, uprawieni do głosowania6. Inną zasadą, 

którą państwo demokratyczne musi spełniać podczas organizacji wyborów jest to, aby 

każdy obywatel dysponował tą samą liczbą głosów oraz aby każdy z głosów był tak 

samo ważny jak pozostałe.  

                                                           
1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Geografii i 

Studiów Regionalnych. 
2 W.T. Kulesza, P. Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, s. 77. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem. 
5 Ibidem, s. 78.  
6 W.T. Kulesza, P. Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, op. cit., s. 77. 
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Powyższe zasady odnoszą się głównie do wyborów krajowych. Jednak wraz  

z powołaniem Wspólnot Europejskich wybory w państwach członkowskich nabrały 

nowego wymiaru – europejskiego, na który zasady krajowe zostały bezpośrednio prze-

niesione. Wybory przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego od ponad 10 lat są nie 

mniej ważną datą w polskim kalendarzu wyborczym. Nim jednak omówione zostaną 

kwestie dotyczące wyborów na szczeblu europejskim, niezbędne jest szerokie spojrze-

nie na instytucję Unii Europejskiej jaką stanowi Parlament Europejski.  

 

Parlament Europejski jako instytucja plenarna Unii Europejskiej  

Historia Parlamentu Europejskiego sięga początków powojennej integracji euro-

pejskiej, a więc Traktatu Paryskiego, który powołał do życia Europejską Wspólnotę 

Węgla i Stali. Jednym z czterech podstawowych organów tej organizacji było Wspólne 

Zgromadzenie, które można nazwać poprzednikiem Parlamentu Europejskiego7. Po-

czątkowo pełniło ono funkcję kontrolną. 5 lat później po podpisaniu traktatów rzym-

skich powstały dwa kolejne organy: Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Euratomu8. Zgromadzenia te od początku ist-

nienia zgodnie z traktatem fuzyjnym tworzyły jedność, którą później zwyczajowo na-

zywano Parlamentem Europejskim.  

Parlament jest jedynym organem Wspólnot Europejskich pochodzącym  

z powszechnych i bezpośrednich wyborów. Jego główną siedzibą jest Strasburg, nato-

miast głównymi miejscami pracy europarlamentarzystów są Bruksela i Luksemburg. 

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej posiadającą legitymację 

demokratyczną. W obecnej VIII kadencji (2014‒2019) tworzy go 751 parlamentarzy-

stów z 28 państw członkowskich. Aktualnym przewodniczącym jest Martin Schulz  

z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów wspierany przez 14 wiceprzewod-

niczących pochodzących z różnych frakcji. Liczba eurodeputowanych nie jest stała  

i może ulegać zmianie w związku ze zmianami demograficznymi czy też spowodowa-

nymi zmianą liczby państw członkowskich. Deputowany sprawuje wolny i ogólnoeu-

ropejski mandat. Jest on chroniony poprzez gwarancje immunitetowe, takie jak pełna 

ochrona immunitetowa (taka sama, jaka przysługuje posłom parlamentów narodowych 

poza granicami własnego kraju), immunitet formalny, a także przywilej nietykalności9. 

Eurodeputowany nie jest ograniczony instrukcjami wyborców, nie reprezentuje wy-

łącznie interesów swojego kraju, ale także wszystkich obywateli Unii Europejskiej  

                                                           
7 M.M. Wiszowaty, Na drodze do jednolitej ordynacji wyborczej. Regulacja prawna wyborów 

do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w 27 krajach członkowskich, „Acta Pomerania” 

Zeszyty Naukowe Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Chojnicach, Chojnice 

2009, s. 1. 
8 Ibidem, s. 2.  
9 M.M. Wiszowaty, Na drodze…, s. 2.  
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w takim samym stopniu. Ważnym aspektem funkcjonowania europosła jest zakaz łą-

czenia funkcji posła do Parlamentu Europejskiego oraz posła parlamentu krajowego.  

Niestety, od początku istnienia Wspólnot Europejskich nie udało się ustanowić 

jednolitej, ogólnoeuropejskiej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego10.  

Do momentu jej stworzenia, zgodnie z artykułem 8 Aktu dotyczącego wyborów przed-

stawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich:  

„Z zastrzeżeniem postanowień (…) Aktu, procedura wyborcza w każdym Państwie 

Członkowskim podlega przepisom krajowym”11. Dokument ten zawiera więc wytycz-

ne, których muszą przestrzegać państwa członkowskie w związku z organizacją oraz 

przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu. Akt zawiera fundamentalne zasady prawa 

wyborczego, które powinny być jednakowo stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich, zaś formułowanie szczegółowych wytycznych leży w kompetencji 

ustawodawców krajowych.  

Początkowo skład Zgromadzenia Ogólnego był określany przez parlamenty pań-

stw członkowskich12. Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europej-

skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (załączony do Decyzji Rady Euro-

pejskiej z 20 września 1976 roku), wprowadził nowy sposób wybierania członków.  

Od tej pory obywatele wybierają swoich przedstawicieli w sposób bezpośredni. Dodat-

kowo wybory odbywają się w sposób powszechny, wolny oraz w głosowaniu tajnym. 

Nowelizacja wcześniej wspomnianego aktu wprowadziła w 2002 roku wymóg zasto-

sowania proporcjonalnego systemu wyborczego (głosowanie na listy)13. Wyklucza się 

możliwość oddania głosu więcej niż jeden raz, co oznacza, że wybory są równe w sen-

sie formalnym. Wcześniej wspomniany dokument daje także możliwość ustanowienia 

progu wyborczego w wyborach, który nie będzie przekraczał 5 proc. Akt reguluje tak-

że kwestie związane z wydatkami na kampanie wyborcze prowadzone w krajach 

członkowskich. Przymiotniki określające wybory do Parlamentu Europejskiego  

pokrywają się więc z zasadami demokratycznego głosowania wspomnianymi na wstę-

pie, charakterystycznymi dla wyborów krajowych.  

Istnieje powszechne przekonanie, że wybory do Parlamentu Europejskiego  

są wyborami europejskimi tylko z nazwy. W praktyce są uważane za wybory krajowe, 

gdzie głównymi poruszanymi tematami są kwestie krajowe, a nie europejskie. Wybory 

te są traktowane jak swego rodzaju referendum poparcia dla rządu krajowego. Parla-

ment i jego członkowie są świadomi tego problemu, w związku z czym proponują no-

we rozwiązania, których celem jest europeizacja wyborów do Parlamentu. Przykładem 

                                                           
10 Ibidem,  s. 3.  
11 Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wybo-

rach bezpośrednich, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/wybory_pe.pdf (do-

stęp: 16.06.2015). 
12 M.M. Wiszowaty, Na drodze…, s. 3.  
13 Ibidem. 
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może być chociażby prowadzenie kampanii informacyjnej na szeroką skalę przed  

wyborami w 2009 roku. Innym tego typu rozwiązaniem może być wprowadzenie 

ogólnoeuropejskiej listy wyborczej, która z pewnością wzmocniłaby europejski cha-

rakter wyborów. 

 

Okręgi wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego – kazus Polski 

Jedną z fundamentalnych kwestii związanych z przeprowadzeniem wyborów za-

równo krajowych, jak i na szczeblu europejskim jest zagadnienie okręgów wybor-

czych. Od początku istnienia demokratycznego państwa polskiego występowały spory 

dotyczące granic poszczególnych okręgów oraz sposobu redystrybucji głosów. Wybo-

ry polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2011 organi-

zowane były na podstawie ustawy: Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego. 

Z ujętą w dokumencie formułą przeprowadzania wyborów związany był dwuetapowy 

mechanizm rozdzielania mandatów. Pierwszy etap stanowił podział między startujące 

w wyborach komitety, zaś drugi pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze. Sposób ten 

oznaczał, że okręgi nie miały z góry określonej liczby mandatów, natomiast ich ilość 

zależała od rozkładu głosów obywateli na poszczególne komitety wyborcze. Takie 

rozwiązanie od początku budziło wiele kontrowersji.  

W wyborach przeprowadzonych zaraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej  

w 2004 roku Polska została podzielona na 13 okręgów wyborczych, których granice w 

większości pokrywały się z granicami administracyjnymi województw. Wielomanda-

towa struktura okręgów wyborczych była niezbędna do spełnienia zasady proporcjo-

nalności. Takie okręgi umożliwiają proporcjonalny podział mandatów uzależniony od 

wielkości zdobytego poparcia. Przyjęty model był wzorowany na niemieckiej ordyna-

cji wyborczej do Parlamentu Europejskiego14. Jego istotą było to, że liczba zdobytych 

mandatów w skali krajowej wpływa na liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim uzy-

skanych przez przedstawicieli poszczególnych okręgów15. Oczywiście poszczególne 

komitety wyborcze miały obowiązek rejestrowania swoich kandydatów w konkretnych 

okręgach, z których byli później wybierani. Jednak kluczowy podział głosów wystę-

pował na poziomie krajowym, a nie regionalnym. Mandaty uzyskane przez komitety 

były przyznawane kandydatom z list okręgowych dopiero po ustaleniu ich uzyskanej 

liczby na szczeblu krajowym.  

Już od początku 2004 roku struktura okręgów wyborczych oraz procedura po-

działu mandatów była kwestią problematyczną. Uważano, że system niekonsekwentnie 

                                                           
14 B. Michalak, Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów w wyborach do Parla-

mentu Europejskiego [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego – prawne, polityczne i spo-

łeczne aspekty wyborów, A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Toruń 2010, s. 

46.  
15 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, 

druk 1785 Sejmu IV kadencji.  
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stosuje zasadę, zgodnie z którą obszar okręgu wyborczego pokrywa się z granicami 

województwa. Przeciwnicy takiej formuły ordynacji wyborczej twierdzili, że duże 

regionalne okręgi będą miały sztuczny charakter oraz podział niezrozumiały dla społe-

czeństwa16. Inni eksperci twierdzili, że zagrożeniem jest także zbyt duża liczba okrę-

gów, ponieważ spowoduje „znaczne podwyższenie okręgowych norm reprezentacji”17 

oraz wpłynie negatywnie na proporcjonalność wyborów. Gdyby zastosowano sztywny 

podział mandatów, oznaczałoby to 4 mandaty przypadające na każdy okręg, co zdecy-

dowanie zaburzyłoby proporcjonalność wyborów.  

Celem okręgów wyborczych jest głównie zapewnienie równomiernego rozłoże-

nia mandatów pomiędzy konkretne obszary zgodnie z poszanowaniem fundamental-

nych zasad wyborczych. Istotną sprawą jest wytworzenie więzi między wyborcami  

a ich przedstawicielami, co jest podstawą relacji reprezentacji18. Poprawny, a także 

sprawiedliwy rozdział mandatów powinien być wynikiem implementacji racjonalnych 

kryteriów wyboru. Warto zauważyć, że to właśnie od tego, w jaki sposób będą rozdzie-

lane mandaty (czy na szczeblu krajowym, czy regionalnym) zależy sposób reprezenta-

cji wyborców przez poszczególnych kandydatów. Istnieją dwa modele reprezentacji 

interesów społeczeństwa wyszczególniane w literaturze. Pierwszym z nich jest model 

stricte partyjny, gdzie wyborcy oraz reprezentowani przez nich kandydaci wykazują 

silny związek z reprezentowaną przez nich opcją polityczną. Drugi model jest nato-

miast ukierunkowany terytorialnie, gdzie wyborcy oczekują od swoich kandydatów 

lojalności oraz podejmowania działań głównie na rzecz swojego okręgu wyborczego.  

Opisana powyżej ordynacja do Parlamentu Europejskiego została zmieniona 

ustawą Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Zgodnie z obowiązującym pra-

wem wyborczym liczba okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie uległa 

zmianie. Wprowadzono natomiast nowy sposób rozdzielania mandatów w poszczegól-

nych regionach. Obecnie podział mandatów uwzględnia poziom uczestnictwa w wybo-

rach obywateli z danego okręgu. Jeżeli frekwencja mieszkańców w danym okręgu jest 

na niskim poziomie, dany mandat przechodzi do regionu, gdzie wyborcy liczniej 

uczestniczyli w głosowaniu19. Nowa ordynacja wyborcza może spowodować duże 

dysproporcje w regionalnym rozdziale mandatów. Możliwa jest sytuacja, kiedy jeden 

okręg będzie reprezentowało kilku europosłów, natomiast z innego nie zostanie wy-

brany ani jeden kandydat. Jak twierdzi poseł Platformy Obywatelskiej Marek Wójcik, 

obecna ordynacja wyborcza nie spełnia wszystkich oczekiwań elektoratu, natomiast  

                                                           
16 B. Michalak, Ile okręgów…, s. 49.  
17 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, 

druk 1785 Sejmu IV kadencji. 
18 B. Michalak, Ile okręgów…, s. 53.  
19 Artykuł 385 ustęp 2 Ustawy Kodeks wyborczy. (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112). 
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w odróżnieniu od poprzedniej stwarza równe zasady dla wszystkich partii20. Małe 

ugrupowania nie są wykluczone z walki o mandaty. Poseł uważa także, że duże ugru-

powania będą w stanie zebrać odpowiednią liczbę posłów, aby stać się słyszalnym 

głosem w Parlamencie Europejskim. 

Nowe rozwiązanie wciąż nie zadowala wszystkich wyborców. Nowe propozycje 

obejmują wprowadzenie ogólnokrajowej listy wyborczej czy też utworzenie jednego 

ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego, a co za tym idzie wprowadzenie ogólnoeu-

ropejskiej listy wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 

Inne problematyczne kwestie dotyczące wyborów do Parlamentu Europej-

skiego  

Wybory do Parlamentu Europejskiego powinny być powszechnie rozumiane ja-

ko wybory na szczeblu europejskim. W praktyce jednak poruszane przez kandydatów 

kwestie mają w dużej mierze wymiar krajowy, co zaburza ich europejski wymiar. Za-

gadnienia dotyczą sposobów zapobiegania problemom wynikającym ze specyficznej 

sytuacji danego kraju i są ukierunkowane na partykularne interesy poszczególnych 

państw członkowskich. Wyborca poddawany jest w ten sposób manipulacji ze strony 

kandydata. Kwestie krajowe są bliższe obywatelowi, który decyduje się na wzięcie 

udziału w głosowaniu, dlatego też wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być 

rozumiane jako referendum poparcia dla osób sprawujących władzę. Wyniki tych wy-

borów często pokrywają się z aktualnymi tendencjami głosujących w wyborach krajo-

wych. 

Parlament Europejski oraz jego członkowie są świadomi niniejszego problemu.  

Aby go załagodzić, proponują nowe rozwiązania, które mają na celu zwiększenie „euro-

pejskości” wyborów. Podejmują liczne inicjatywy promując nowe rozwiązania. Dobrym 

przykładem takiego zachowania może być kampania informacyjna prowadzona przed 

wyborami do Parlamentu w 2009 roku. Jej celem było zarówno zwiększenie świado-

mości wyborców, zachęcenie do głosowania, jak również zwiększenie rangi porusza-

nych podczas kampanii kwestii do poziomu europejskiego. Innym rozwiązaniem pro-

blemu dotyczącego wyborów europejskich może być także wprowadzenie ogólnoeuro-

pejskiej listy wyborczej. 

 

Ogólnoeuropejska lista wyborcza – szansa czy zagrożenie? 

Propozycja dotycząca wprowadzenia ogólnoeuropejskiej listy wyborczej zwią-

zana jest przede wszystkim z potrzebą wyznaczenia ogólnoeuropejskiego okręgu wy-

borczego obejmującego wszystkie państwa członkowskie21. Następnie obywatele 

                                                           
20 Posłowie myślą o zmianach w ordynacji wyborczej, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poslowie-

mysla-o-zmianach-w-ordynacji-wyborczej-do-pe/tlvzd. 
21 W. Gagatek, Perspektywy utworzenia transnarodowych list kandydatów w wyborach do Par-

lamentu Europejskiego, Warszawa 2014, s. 1. 
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wszystkich krajów członkowskich wybieraliby z niej niewielką liczbę posłów. Przyję-

cie takiego rozwiązania w rozumieniu polskich polityków byłoby nadaniem wyrazu 

europejskiej opinii publicznej22. We wszystkich państwach członkowskich lista obej-

mowałaby te same nazwiska, przez co obywatele Unii Europejskiej mieliby wspólny 

głos w wyborach.  

Motywacje przyświecające pomysłowi utworzenia listy ogólnoeuropejskiej zo-

stały zawarte w raporcie brytyjskiego posła Andrew Duffa. Jego zdaniem rozpozna-

walność demokratycznej funkcji spełnianej przez Parlament Europejski jest wśród 

europejskiego społeczeństwa w dalszym ciągu ograniczona23. Duża grupa obywateli 

nie wie także o istnieniu europejskich partii politycznych. Fakt ten jest również jedną  

z przyczyn słabego rozwoju partii na tym poziomie oraz niskiej frekwencji obywateli 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Medialne relacje z obrad Parlamentu są 

nieregularne, dlatego też społeczeństwo nie ma pojęcia o jego ważnej roli w procesie 

stanowienia prawa unijnego. Niska rozpoznawalność oraz słaby poziom świadomości 

społeczeństwa powodują powiększanie się problemu dotyczącego poruszania przez 

kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego jedynie kwestii krajowych24.  

Andrew Duff twierdzi, że w związku z występującymi problemami należy po-

zwolić na ogólnoeuropejską rywalizację polityczną kandydatów poprzez danie wybor-

com możliwości oddania dwóch głosów25. Podobnie jak nakazuje obecna ordynacja 

wyborcza w państwach członkowskich, jeden głos byłby oddawany na krajowych 

przedstawicieli, natomiast drugi byłby wyrazem poparcia dla kandydata z listy ogólno-

europejskiej. Taka sytuacja wymusiłaby obowiązek umieszczenia w kampaniach pro-

wadzonych przez kandydatów z listy ogólnoeuropejskiej kwestii dotyczących wszyst-

kich państw członkowskich, dzięki czemu zniwelowane zostałoby poruszanie kwestii 

typowych dla danego kraju. Również kampanie promocyjne musiałyby być prowadzo-

ne w co najmniej kilku państwach członkowskich. Zadaniem kandydata byłoby zdoby-

cie poparcia w wielu krajach, przez co katalog poruszanych w wyborach zagadnień 

zostałby znacznie rozszerzony. Wybory kandydatów do Parlamentu Europejskiego 

uzyskałyby w ten sposób prawdziwy wymiar europejski.  

Wprowadzenie ogólnoeuropejskiej listy wyborczej wymagałoby także innych 

zmian instytucjonalnych. Znacznemu zwiększeniu uległaby rola europejskich partii 

politycznych. Zdaniem Duffa to ich zadaniem byłoby koordynowanie kampanii pro-

wadzonych przez kandydatów z międzynarodowej listy wyborczej. W ich kompetencji 

                                                           
22 R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ 

1,117915,10726365,_Polska_a_przyszlosc_Unii_Europejskiej___PRZEMOWIENIE.html. 
23 W. Gagatek, Perspektywy…, s. 5.  
24 Ibidem, s. 3. 
25 Prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l230

25_pl.htm. 
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leżałoby także wybieranie swoich przedstawicieli na wspólną listę26. Wzmocniona 

zostałaby także rywalizacja między największymi partiami na poziomie europejskim, 

które w nowej rzeczywistości musiałyby walczyć o poparcie wśród wyborców.  

W obecnej propozycji z listy europejskiej wybieranych byłoby 25 posłów  

z łącznej liczby 751 posłów, a „zdobyte w ten sposób miejsca będą wliczane do liczby 

mandatów krajowych tak, aby nie zmieniać liczby miejsc przypadających danemu 

państwu członkowskiemu”27.  

Szeroko rozumiane szanse czy też zalety wprowadzenia ogólnoeuropejskiej listy 

wyborczej pokrywają się z celami jej wprowadzenia. Po pierwsze, nowe rozwiązanie 

spowodowałoby zwiększenie roli europejskich partii politycznych, finansowanych  

z budżetu Unii Europejskiej, funkcjonujących w oparciu o przepisy traktatowe. Zwo-

lennicy wprowadzenia ogólnoeuropejskiej listy uważają także, że zwiększeniu ulegnie 

europejska świadomości polityczna obywateli Unii. Da ona możliwość wyrażenia woli 

społeczeństwa europejskiego. Inną szansą związaną z wprowadzeniem ogólnoeuropej-

skiej listy jest zwalczenie części głównego problemu dotyczącego wyborów do Parla-

mentu Europejskiego. Chodzi o poruszenie kwestii europejskich w programach wybor-

czych potencjalnych kandydatów. Jak już wcześniej wspomniano, do tej pory kampa-

nie europosłów oraz ich postulaty skupiały się jedynie na kwestiach krajowych. Po 

wprowadzeniu ogólnoeuropejskiej listy wyborczej katalog poruszanych spraw zostałby 

z pewnością rozszerzony.  

Projekt oraz plany dotyczące wprowadzenia ogólnoeuropejskiej listy pozwalają  

na stwierdzenie, że będzie ona stanowiła niejako nowy szczebel integracji europejskiej, 

gdzie zanikają granice terytorialne i każdy obywatel ma prawo wybierać swoich przed-

stawicieli także z innych państw członkowskich.  

Krytyka pomysłu utworzenia transnarodowej listy wyborczej dotyczy zarówno 

podstawowych, jak i mniej znaczących kwestii. Fundamentalny sprzeciw odnajdziemy 

przede wszystkim w opiniach eurosceptyków. Postrzegają oni wspólne listy europej-

skie jako próbę wzmocnienia pozycji jedynie największych europartii działających  

w Unii Europejskiej. Obawiają się także zwiększenia integracji politycznej państw 

członkowskich (co dla zwolenników jest niewątpliwym atutem) oraz federalizacji Unii, 

której są przeciwni (Europa Demokracji i Wolności oraz frakcja Europejskich Konser-

watystów i Reformatorów)28. 

Kwestią sporną pozostaje także odpowiedzialność polityczna posłów wybiera-

nych z ogólnoeuropejskiej listy. Nie jest wiadomo, przez kogo tacy posłowie mieliby 

                                                           
26 Ibidem.  
27 Projekt sprawozdania Andrew Duffa. Wniosek dotyczący zmiany Aktu dotyczącego wyborów 

przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 

20 września 1976 r, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/ 

pr/838/838060/838060pl.pdf.  
28 W. Gagatek, Perspektywy…, s. 4. 
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być rozliczani z realizacji swoich wyborczych postulatów. Trudności sprawiałoby  

także utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi obywatelami Unii Europejskiej, których 

przedstawicielami byliby tacy posłowie. Dodatkową kwestią jest także sprawa kosz-

tów, które należałoby ponieść w związku z przeprowadzeniem ogólnoeuropejskich 

wyborów.  

Negatywne podejście związane z ogólnoeuropejską listą wyborczą nie jest jedy-

nie domeną eurosceptyków. Także prointegracyjne siły wyliczają kolejne wady wpro-

wadzenia nowej regulacji wyborów. Wysuwają oni obawy, że głosy obywateli będą 

zdobywać jedynie kandydaci rozpoznawalni we wszystkich państwach członkowskich, 

czyli tzw. „posłowie celebryci”29. Dodatkowym zagrożeniem jest to, iż prawdopodob-

nie wybrani przez obywateli kandydaci pochodziliby głównie z największych państw 

europejskich, mających największe znaczenie w procesie integracji. Posłowie wybrani 

w inny niż dotychczasowy sposób mogliby stać się osobnym klubem w Parlamencie 

Europejskim powołując się na większą legitymizację swojego stanowiska30. Dla zwo-

lenników wprowadzenia ogólnoeuropejskiej listy taka sytuacja jest niewątpliwą szansą. 

Poparcie zebrane we wszystkich państwach członkowskich dałoby w przyszłości moż-

liwość umieszczenia kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej na 

pierwszych pozycjach listy31. Jak twierdzą badacze, taka sytuacja dałaby wyborcom 

możliwość dostrzeżenia ich realnego wpływu na obsadę najważniejszych stanowisk w 

Unii Europejskiej i tym samym zachęciła do wzięcia udziału w głosowaniu. 

Podsumowując, pomysł utworzenia ogólnoeuropejskiej listy wyborczej nie jest 

nową ideą. Był dyskutowany na szeroką skalę już na początku lat 90., jednak w dal-

szym ciągu nie doczekał się realizacji. Głównym problemem jest nastawienie samych 

europosłów, którzy obawiają się tego pomysłu. Ponadto, jego realizacja mogłaby do-

prowadzić do zbyt dużej dominacji najsilniejszych ugrupowań w Parlamencie Europej-

skim. Inny problem dotyczy także funkcjonowania transnarodowych federacji partii 

politycznych. Mimo że istnieją one już blisko 30 lat, to nie mają doświadczenia  

w organizowaniu i koordynowaniu kampanii wyborczych na skalę europejską. 

 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, ordynacja wyborcza, lista wyborcza, Parlament Eu-

ropejski, transnarodowa lista wyborcza, europejski okręg wyborczy.  

Streszczenie: Obywatele Unii Europejskiej co 5 lat wybierają swoich przedsta-

wicieli do Parlamentu Europejskiego. W artykule został przedstawiony dyskusyjny 

pomysł utworzenia ogólnoeuropejskiej listy wyborczej. Koncepcja ta związana  

                                                           
29 Zob. Europarlament czy eurocyrk? Celebryci na listach wyborczych do Parlamentu Europej-

skiego, http://www.polskatimes.pl/artykul/3318988,europarlament-czy-eurocyrk-celebryci-na-

listach-wyborczych-do-parlamentu-europejskiego,id,t.html?cookie=1. 
30 W. Gagatek, Perspektywy…, s. 5. 
31 Ibidem,  s. 4.  
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jest z wyodrębnieniem europejskiego okręgu wyborczego, w którym każdy wyborca 

będzie miał możliwość oddania dwóch głosów, na listę krajową oraz ogólnoeuropej-

ską. Artykuł przedstawia założenia i perspektywy wprowadzenia ogólnoeuropejskiej 

listy wyborczej, a także zagrożenia i szanse z nią związane.  

 

The uniform European electoral system in elections to the European Parliament ‒ 

opportunity or threat? 

 

Keywords: elections, electoral law, electoral list, the European Parliament, 

transnational election list, the European constituency. 

Summary: Citizens of the European Union every 5 years elect their representa-

tives to the European Parliament. The paper is presenting controversial idea of setting up 

a pan-European electoral list. This concept is related to the separation of European 

constituency, in which each voter will have the opportunity to cast two votes, at a na-

tional and European level. The article presents the assumptions and perspectives of 

introduction of pan-European electoral list, as well as risks and opportunities associat-

ed with it. 
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Marta Miedzińska1 

 

Możliwość wskazania „żadnego z powyższych” na karcie wyborczej 

 – właściwy czy zbędny krok w stronę poprawy  

standardów demokratycznych? 

 

W kolejnych dyskusjach nad próbami uzdrowienia prawa wyborczego w Polsce 

wciąż powracają pomysły wprowadzenia istotnych zmian, takich jak na przykład mo-

nitoring w lokalach wyborczych, przezroczyste urny czy też możliwość nagrywania 

tego, co dzieje się w komisjach wyborczych. Jednakże najbardziej dyskutowaną kwe-

stią, zwłaszcza obecnie, tuż po wyborach prezydenckich 2015 roku w Polsce, jest moż-

liwość umieszczenia na kartach do głosowania opcji „żaden z powyższych kandyda-

tów”. Taki sposób oddawania głosu jest bardzo zbliżony do głosowania negatywnego 

polegającego na tym, iż na karcie do głosowania wyborca zakreśla osoby, na które z 

pewnością nie chce oddać głosu2. Frekwencja wyborcza w Polsce należy do najniż-

szych w Europie, a Polacy nie ufają zarówno władzy, politykom, jak i partiom poli-

tycznym3. Choć do czasu ostatnich wyborów samorządowych Państwowa Komisja 

Wyborcza nie była właściwie przedmiotem większej publicznej krytyki, sprawa zwią-

zana z niewydolnym systemem informatycznym i trwającym kilkanaście dni zlicza-

niem głosów sprawiła, że zaufanie do niej diametralnie spadło. Wśród osób decydują-

cych się wziąć udział w wyborach coraz więcej jest takich, które świadomie oddają 

głosy nieważne. 

Doświadczenia państw demokratycznych z powszechnym prawem wyborczym 

pokazują, że obywatele korzystali ze swoich praw wyborczych najchętniej w okresie  

tuż po ich wprowadzeniu, a w późniejszym czasie zainteresowanie to stopniowo mala-

ło4. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje się właśnie niedoskonałość karty do 

głosowania. Zwolennicy wprowadzenia kratki „żaden z powyższych” argumentują, iż 

dokonanie wyboru spośród zgłoszonych kandydatur uniemożliwia pewnej grupie wy-

borców realizację prawa do uczestnictwa w samym głosowaniu. 

Przedstawiając historię kształtowania się i występowania na kartach wyborczych 

„żadnego z powyższych” w poszczególnych państwach, porównując argumenty 

za i przeciw wprowadzeniu tejże opcji oraz zastanawiając się nad zasadnością wpro-

                                                           
1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Koło Młodych Dy-

plomatów. 
2 Głosowanie negatywne [w:] Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, B. Micha-

lak, A. Sokala (red.), Warszawa 2010, s. 42. 
3 M. Waszak, Żaden z powyższych. Karta iluzji, http://jagiellonski24.pl/2015/02/11/kratka-

iluzji/. 
4 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 141. 



62 

wadzenia tego typu głosowania w Polsce w świetle występowania głosów nieważnych  

w poszczególnych wyborach, postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy wprowadze-

nie dodatkowej opcji „żaden z powyższych” na karcie do głosowania stanowi właści-

wy krok w celu poprawy standardów demokratycznych w Polsce? 

 

Kratka „żaden z powyższych kandydatów” w wyborach na świecie 

Omawiana dodatkowa możliwość wyboru na kartach do głosowania na ogół jest 

rozumiana i nazywana w różny sposób w poszczególnych państwach. Najczęściej 

określana jest angielskim akronimem NOTA (none of the above), oznaczającym „ża-

den z powyższych”. Głosy oddane na „żadnego z kandydatów” mogą przybierać formę 

głosowania „przeciw wszystkim” (tak jest na przykład na Ukrainie), głosów pustych 

(Francja) czy też „głosów białych” (Grecja). Powszechnie wyróżnia się trzy główne 

sposoby rozumienia i traktowania głosów na „żadnego z kandydatów”5. 

W pierwszym wariancie karty do głosowania, gdzie nie został wskazany żaden 

kandydat nie są zliczane ani uznawane za ważne. Jest to sytuacja, gdy w danym pań-

stwie zapewniona jest technicznie i dopuszczalna prawnie możliwość wrzucenia do 

urny wyborczej głosu pustego. Jednakże wybranie takiej opcji jest tożsame w skutkach 

z nieprzystąpieniem do wyborów. Często głosy oddane w taki sposób są nazywane 

„głosami białymi”. Możliwość takiego głosowania jest niezwykle istotna przede 

wszystkim podczas wyborów w krajach, gdzie uczestnictwo w nich jest obowiązkowe 

(np. Belgia lub Grecja)6. Wtedy też, mając na uwadze przymus głosowania, jest to 

jedyny legalny sposób uniknięcia oddania głosu na któregoś z kandydatów widnieją-

cych na karcie do głosowania. 

W drugim wariancie głosy oddane na żadnego z powyższych są sumowane oraz 

podawane do publicznej wiadomości, jednakże pozostają one nieważne i w konse-

kwencji nie mają wpływu na wyniki wyborów. Liczba głosów nieważnych w tym 

przypadku ma wymiar jedynie symboliczny i może świadczyć o stopniu dezaprobaty 

obywateli danego państwa wobec kandydatów7. 

W ostatnim, trzecim wariancie dopuszczana jest możliwość oddania ważnego 

głosu na żadnego z kandydatów, a głos ten jest wówczas traktowany na równi z głosem 

oddanym na konkretną osobę. Forma ta często określana również jako „NOTA z zę-

bami” (NOTA with teeth), niesie ze sobą również wiele komplikacji polityczno-

prawnych, co powoduje, że wymagane jest rozbudowanie przepisów prawa wyborcze-

go. Należy mieć na uwadze, iż uregulowania wprowadzające wiążące głosowanie na 

żadnego z kandydatów powinny także przewidzieć konsekwencje sytuacji, gdy: 

                                                           
5ACE Network Facilitator's response, http://aceproject.org/electoral-

advice/archive/questions/replies /705390375#934228334. 
6 M. Waszak, Możliwość wskazania „żadnego z powyższych” na karcie wyborczej – na przekór 

logice demokratycznego głosowania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 6‒7. 
7 Ibidem, s. 7. 
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– NOTA wygra wybory z absolutną lub względną większością głosów, 

– NOTA spowoduje uniemożliwienie kandydatowi osiągnięcie wymaganej więk-

szości głosów,  

– oddane na NOTA głosy w referendum z wymaganym progiem frekwencyjnym 

okażą się decydujące dla uznania ważności całego referendum8. 

W praktyce wyborczej poszczególnych państw NOTA stwarza mniejsze  

lub większe problemy, a państwa próbują radzić sobie z tą kwestią na różne sposoby.  

We Francji vote blanc, czyli pusty głos, jest traktowany jako nieważny i nie jest w 

ogóle uwzględniany przy sumowaniu wyników wyborów. Dzięki temu sytuacja, w 

której obu kandydatom nie udało się w II turze wyborów prezydenckich zdobyć popar-

cia 50 proc. głosujących obywateli, nie może w tym przypadku mieć miejsca. Problem 

pojawia się w krajach, gdzie NOTA ma charakter wiążący, jednak także tutaj ryzyko 

deformacji systemu wyborczego jest raczej minimalne ze względu na inne uwarunko-

wania. Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2010 roku żadne-

mu z kandydatów nie udało się uzyskać 50 proc. głosów. Było to konsekwencją zasto-

sowania ukraińskiej odmiany NOTA, czyli ponad 4 proc. głosów oddanych przeciw 

wszystkim9. Niemniej jednak na Ukrainie uzyskanie bezwzględnej większości głosów 

wyborców nie jest wymagane, gdyż wystarczy jedynie uzyskanie zwykłej większości. 

Wyraźnie można zauważyć, iż nawet w krajach, w których głosy oddane na żad-

nego z powyższych uznawane są za wiążące, całościowe znaczenie takich głosów jest 

dość mocno ograniczone ze względu na kształt przepisów wyborczych. W związku  

z tym takim krajom nie zagrażają poważniejsze trudności w rodzaju powtarzanych 

wyborów, które w ostateczności mogłyby doprowadzić do zakłócenia lub naruszenia 

procesu obsadzania poszczególnych stanowisk państwowych. 

 

NOTA a podniesienie frekwencji wyborczej 

W debatach publicznych na temat wprowadzenia dodatkowej możliwości wybo-

ru na kartach do głosowania pojawiają się przekonania, iż rozwiązanie te w znaczący 

sposób przyczyni się do podniesienia frekwencji wyborczej. Wbrew pozorom do-

świadczenia krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie owego rozwiązania po-

kazują, że niestety nie przynosi ono oczekiwanych efektów co do poprawy frekwencji 

wyborczej. Mając na uwadze ponad 40-letnią historię opcji None of These Candidates 

w amerykańskim stanie Nevada10, można zaobserwować, że odsetek osób decydują-

cych się na takową możliwość głosowania oscylował w granicach 2 proc. W wyborach 

powszechnych wpływ NOTA jest dość marginalny, jedynie w wyborach wewnątrzpar-

tyjnych opcja NOTA wybierana jest przez obywateli nader często, zazwyczaj 

                                                           
8 M. Waszak, Możliwość wskazania „żadnego z powyższych”…, s. 7.  
9 Ibidem, s. 10‒12. 
10 None of These Candidates, http://www.onlinenevada.org/articles/none-these-candidates 

(dostęp: 16.06.2015) 



64 

w sytuacji braku kontrkandydata lub w warunkach niskiej frekwencji. Dodatkowo stan 

Nevada odnotowuje ciągły spadek frekwencji od momentu, gdy NOTA pojawiła się na 

kartach do głosowania, co sugeruje, iż głosujący byli najbardziej zainteresowani wybo-

rem tej opcji jedynie w pierwszych wyborach po wprowadzeniu takiej możliwości, a w 

kolejnych latach nie cieszyła się już ona taką popularnością. Co wydaje się być nie-

zwykle ciekawe, w Rosji po likwidacji możliwości głosowania „przeciw wszystkim”, 

frekwencja w wyborach do Dumy w roku 2007 i 2011 okazała się jeszcze wyższa niż 

w 1999 i 2003 roku11. Uwzględnienie głosów oddanych na NOTA w oficjalnej fre-

kwencji wyborczej ma największe znaczenie w tych systemach wyborczych, gdzie 

głosy na mandaty przeliczane są według metody Hare-Niemeyera, zwanej też metodą 

największych reszt. Metoda ta wykorzystuje algorytm, według którego mandaty przy-

dziela się zgodnie z ustalonymi kwotami oraz resztami wyliczanymi między innymi na 

podstawie całkowitej liczby ważnych głosów oddanych w wyborach12. 

Należy stwierdzić, iż przekonanie o tym, że NOTA znacząco wpływa na zwięk-

szenie frekwencji wyborczej nie odnajduje oczywistego uzasadnienia. Możliwość za-

głosowania na żadnego z kandydatów została potraktowana przez wyborców ze stanu 

Nevada bardziej jako nowinka wyborcza, nie zaś jako prawo do wyrażenia swoich 

poglądów oraz dezaprobaty wobec oferty wyborczej zaproponowanej na kartach do 

głosowania. Warto wspomnieć także, iż we wszystkich krajach dopuszczających moż-

liwość głosowania na żadnego z kandydatów, głosów oddawanych na NOTA jest rela-

tywnie niewiele13. 

 

Działania na rzecz NOTA – za i przeciw zmianom na karcie wyborczej 

Na całym świecie działa ogromna liczba zarówno organizacji pozarządowych, 

jak i partii politycznych, które rozpowszechniają pomysł wprowadzenia dodatkowej 

kratki na karcie do głosowania, która umożliwiłaby zagłosowanie na żadnego z kandy-

datów. Najaktywniej ruch na rzecz NOTA rozwija się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

do zwolenników takiego rozwiązania należy między innymi Partia Libertariańska, czy 

też organizacja Voters for None of The Above. Oprócz stanu Nevada, bliski wprowa-

dzenia możliwości None of These Candidates był również stan Massachusetts. W 2007 

roku pojawił się tam pomysł wystąpienia z projektem wprowadzenia opcji „NOTA  

z zębami”, a więc wiążącej dla wyniku wyborów14. Polegać to miało na tym, iż w 

przypadku zwycięstwa pustych głosów nad innymi kandydatami urząd ten miał 

                                                           
11 M. Waszak, Głos na „żadnego z powyższych” w praktyce wyborczej niektórych państw. Prze-

słanki i konsekwencje głosowania negatywnego, [w:] Obywatele i wybory. Działania Forum 

Aktywny Obywatel, J. Kucharczyk (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015, s. 48. 
12 Ibidem. 
13 M. Waszak, Możliwość..., s. 9. 
14 D. Schoetz, Heads, Tails or None of the Above. Massachusetts Bill Would Give New Option 

to Voters Unhappy With Political Choices, http://abcnews.go.com/US/ 

story?id=3393365&page=1. 
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pozostać nieobsadzony, a w terminie od 60 do 80 dni miało zostać zarządzone ponow-

ne głosowanie. Jednakże obywatele Massachusetts do tej pory nie uzyskali możliwości 

głosowania na żadnego z kandydatów w wyborach powszechnych. Ogromnie istotny 

jest fakt, iż przeciwko korzystaniu z NOTA opowiedzieli się Kalifornijczycy, którzy 

przy okazji wyborów stanowych w 2000 roku odrzucili większością ponad 63 proc. 

głosów propozycję dotyczącą wprowadzenia NOTA15. Tym samym kalifornijska kam-

pania None of the Above nie przyniosła zamierzonych rezultatów, co potwierdza tezę, 

iż entuzjazm dla NOTA nie jest zjawiskiem oczekiwanym i powszechnym również  

w samych Stanach Zjednoczonych. 

Z całą pewnością należy uznać, iż głosy NOTA liczone osobno, traktowane w 

wielu państwach jako forma protestu wyborczego, ułatwiają interpretowanie wyniku 

wyborczego oraz stanowią ważny sygnał dla całej klasy politycznej. Można by tutaj 

przytoczyć pewne stwierdzenie – skoro politycy w parlamencie przegłosowując swoje 

decyzje mogą wstrzymać się od głosu, to dlaczego takiego prawa pozbawieni są wy-

borcy? Zwolennicy wprowadzenia nowej kratki na karcie posuwają się o krok dalej. 

Postulują oni również, aby uznanie ważności takiej formy głosowania pociągało za 

sobą wszelkie konsekwencje z tym związane16. Można tutaj wskazać przede wszystkim 

unieważnienie wyników wyborów, rozpisanie nowych wyborów z nowymi kandyda-

tami czy też pozostawienie nieobsadzonego stanowiska. 

Wyjątkowo często zwolennicy głosowania „przeciw wszystkim kandydatom” 

przekonują, iż jedynie wariant w wersji wiążącej ma jakikolwiek sens, gdyż daje po-

czucie realnego wpływu głosujących na ostateczny wynik wyborów oraz dyscyplinuje 

też samych polityków. Głosowanie tego typu niejednokrotnie porównywane jest do 

obywatelskiej odmiany instytucji wotum nieufności, stosowanej w europejskich parla-

mentach. Traktowane jest jako krok w stronę rozszerzenia swobód obywatelskich  

i poprawy standardów demokratycznych17. Argumenty te w dużej mierze znajdują 

częściowe uzasadnienie w krajach rzeczywiście niedemokratycznych, takich jak na 

przykład Rosja, gdzie odebranie obywatelom przywileju głosowania przeciwko 

wszystkim kandydatom w 2006 roku zostało spostrzeżone jako kolejna próba „za-

mknięcia ust” opozycji18. Z drugiej zaś strony prawo głosowania na żadnego z kandy-

datów obowiązuje również na Białorusi, gdzie trudno jest mówić o jakiejkolwiek  

demokratyzacji systemu wyborczego. Należy zauważyć, iż tym bardziej w warunkach 

państwa praworządnego, gwarantującego zarówno czynne, jak i bierne prawo  

                                                           
15 None of the Above, http://www.smartvoter.org/2000/03/07/ca/state/prop/23/. 
16 M. Waszak, Możliwość..., s. 9. 
17 Ibidem.  
18 W. Radziwinowicz, W Rosji nie wolno już głosować przeciw wszystkim, „Gazeta Wyborcza”, 

1.07.2006, s. 8. 
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wyborcze obywatelom, NOTA wydaje się zbędna, a dodatkowo generuje jeszcze kosz-

tyi mnoży problemy związane z liczeniem głosów19. 

Dodatkowo brakuje również mocnych dowodów przemawiających za tym, iż 

widmo NOTA, które postrzegane jest na ogół jako postrach dla polityków, przyczynia 

się do poprawy jakości debaty publicznej i zniechęca do prowadzenia kampanii nega-

tywnej. Jak pokazują doświadczenia, wyborcy bardziej opłaca się wskazać kandydata, 

głosując na tzw. „mniejsze zło”, niż zmarnować swoje prawo wyboru oddając nieważ-

ny głos, który z całą pewnością nie poprawi sytuacji danego kraju. 

Jak już wspomniano, ewentualne konsekwencje zwycięstwa kratki „żaden z po-

wyższych” to pozostawienie nieobsadzonego stanowiska, ponowne przeprowadzenie 

wyborów lub też mianowanie na stanowisko innego kandydata przez organ zwierzchni, 

lecz pod warunkiem nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. 

Zatem trzeba by było zrezygnować z wymogu zdobycia ponad połowy ważnych gło-

sów w drugiej turze wyborów prezydenckich czy również wprowadzić możliwość po-

zostawienia nieobsadzonego mandatu w wyborach parlamentarnych przy założeniu,  

że nie chcemy aby wybory 460 posłów i 100 senatorów odbywały się aż do skutku. 

Ordynacja proporcjonalna oraz pięcioprocentowy próg wyborczy, który w Polsce sto-

sowany jest w wyborach do Sejmu, sejmików wojewódzkich czy Parlamentu Europej-

skiego w połączeniu z ważnymi „pustymi” głosami będzie sprzyjać eliminowaniu ma-

łych i średnich ugrupowań na rzecz dominacji największych politycznych graczy20. 

Nader wątpliwe jest, by główną intencją wyborców wyrażających obywatelski sprze-

ciw było pośrednie wsparcie partii największych. 

Większość zwolenników „żadnego z powyższych” zdaje się nie zauważać,  

iż głos oddany w taki sposób marnuje się dokładnie tak samo jak głos oddany na kan-

dydata przegranego, czyli nie zapewnia on wyborcom politycznej reprezentacji. NOTA 

jest raczej szansą dla nowego rodzaju polityków, lecz bardziej ugrupowań rejestrujących 

się pod nazwą „Przeciw wszystkim”21. To właśnie w taki sposób zrobiła karierę partia 

„Żadna z Podanych Odpowiedzi”, która w 2012 roku w parlamencie serbskim zdobyła 

jeden mandat. 

 

Wprowadzenie dodatkowej kratki na kartach wyborczych w Polsce 

Obowiązująca w Polsce ordynacja wyborcza nie przewiduje głosowania na żad-

nego z powyższych, a głosy puste traktowane są jako głosy nieważne przy liczeniu 

wyników wyborów. Głosowanie negatywne dopuszczane jest tylko i wyłącznie  

                                                           
19 M. Waszak, Możliwość..., s. 11. 
20 M. Waszak, Żaden z powyższych. Karta iluzji, http://jagiellonski24.pl/2015/02/11/kratka-

iluzji/ 
21 Ibidem. 
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w szczególnych przypadkach – jeżeli w wyborach zostanie zarejestrowany nie więcej 

niż jeden kandydat22. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w polskim prawie wyborczym, jeżeli 

wyborca nie postawi znaku „X” w kratce po lewej stronie nazwiska pojedynczego kan-

dydata z jakiejkolwiek listy, to tym samym odda on głos nieważny23. Głos wyborcy 

podlega unieważnieniu również w innych przypadkach, gdy na przykład znak „X” 

zostanie postawiony przy więcej niż jednym nazwisku kandydata24 oraz gdy umieszcza 

się go przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy. 

Bardzo często pojawia się także problem odróżnienia kwestii ważności głosu od 

ważności kart do głosowania. Karty do głosowania są uznawane za ważne, gdy są uło-

żone według ustalonego urzędowo wzoru oraz opatrzone pieczęcią obwodowej komisji 

wyborczej. Przypadki nieważnych kart do głosowania zdarzają się w Polsce bardzo 

rzadko, a ich pojawienie się może świadczyć o rozprzestrzenianiu się prób fałszerstwa 

wyborów. Po wyborach Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości liczbę 

osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba wydanych kart do głosowania), liczbę 

kart ważnych wrzuconych do urny, a także frekwencję. Z ważnych kart do głosowania 

wyliczana jest osobno liczba głosów ważnych oraz liczba głosów nieważnych. 

Analizując wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich (gdyż właśnie na 

tych wyborach najczytelniej można przedstawić zjawisko głosów nieważnych), które 

odbyły się w latach 1990‒2015 można zauważyć, iż odsetek głosów nieważnych w 

pierwszych wolnych wyborach do Sejmu przekroczył 4 proc. Większa liczba Polaków 

oddaje głosy nieważne w wyborach parlamentarnych niż podczas wyborów prezydenc-

kich. Jeżeli chodzi o wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosy nieważne 

oscylują zazwyczaj w granicach 1‒2 proc. wszystkich oddanych głosów. Warto wspo-

mnieć, iż w wyborach parlamentarnych w 2011 roku liczba oddanych nieważnych gło-

sów wyraźnie zmniejszyła się. 

Dane w tabeli pokazują, iż głosy nieważne w Polsce to zjawisko dość marginalne. 

Nawet jeśli uznamy, iż część z nich jest wynikiem aktu obywatelskiego nieposłuszeń-

stwa (a właśnie taką argumentację przedstawiają zwolennicy wprowadzenia dodatkowej 

kratki umożliwiającej zagłosowanie na żadnego z kandydatów), należy uznać również, 

że nie jest to jedyne możliwe wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. 

 

 

 

                                                           
22 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112), art. 

268 par. 2. 
23 Ibidem, art. 269 par. 1. 
24 Jedynym wyjątkiem jest art. 227 § 5 Kodeksu Wyborczego, który uznaje ważność głosu od-

danego na karcie do głosowania z więcej niż jednym „X” w przypadku, gdy znaki te postawio-

ne są przy kandydatach z tej samej listy – wówczas głos przyznaje się kandydatowi z najwyższą 

pozycją na liście spośród wskazanych. 
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Tabela nr 1. Głosy nieważne w wyborach parlamentarnych i prezydenckich  

w Polsce w latach 1990‒2015 

Wybory Liczba nieważnych 

głosów 

Procent nieważnych 

głosów 

prezydenckie 1990 r. 
I tura 259 526 1,55 

II tura 344 243 1,25 

parlamentarne 1991 r. 
Sejm 669 347 5,63 

Senat 413 019 3,47 

parlamentarne 1993 r. 
Sejm 619 359 4,3 

Senat 422 832 2,93 

prezydenckie 1995 r. 
I tura 330 868 1,82 

II tura 383 881 1,37 

parlamentarne 1997 r. 
Sejm 528 147 3,88 

Senat 296 149 2,18 

prezydenckie 2000 r. 
I tura 190 312 1,07 

II tura      –    – 

parlamentarne 2001 r. 
Sejm 541 483 3,99 

Senat 479 179 3,54 

prezydenckie 2005 r. 
I tura 99 661 0,66 

II tura 155 233 1,01 

parlamentarne 2005 r. 
Sejm 440 227 3,6 

Senat 426 054 3,48 

parlamentarne 2007 r. 
Sejm 335 532 2,04 

Senat 284 868 1,73 

prezydenckie 2010 r. 
I tura 117 662 0,7 

II tura 197 396 1,16 

parlamentarne 2011 r. 
Sejm 680 524 4,52 

Senat 516 798 3,43 

prezydenckie 2015 r. 
I tura 124 952  0,82 

II tura 252 481 1,47 

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] M. Waszak, Możliwość wskazania „żadne-

go z powyższych” na karcie wyborczej – na przekór logice demokratycznego głosowania, Insty-

tut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 11‒12. 
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Najwięcej głosów nieważnych w porównaniu z innymi wyborami ogólnokrajo-

wymi oddawanych jest w wyborach do Sejmu. Tłumaczyć to można przede wszystkim 

proporcjonalną formułą tych wyborów, która nie dla wszystkich wyborców jest do 

końca zrozumiała. W związku z tym oddawanie głosów nieważnych przez obywateli 

może być skutkiem chęci wyrażenia swojej nieufności wobec partii politycznych oraz 

niejasnego systemu przeliczania głosów na mandaty. Tego typu zachowania w mniej-

szym stopniu mają miejsce w wyborach do Senatu i wyborach prezydenckimi, gdzie 

szyldy partyjne nie są aż tak bardzo eksponowane, a rywalizacja ma w gruncie rzeczy 

charakter personalny. 

Mimo wszystko, Polacy deklarują, iż pozycja „żaden z powyższych” powinna 

pojawić się na karcie wyborczej. W sondażu przeprowadzonym dla „Newsweeka”  

w 2014 roku na reprezentatywnej próbie 1300 osób za takim rozwiązaniem opowie-

działo się aż 74 proc. dorosłych Polaków. Eksperci komentują, iż od kilkunastu lat 

wciąż utrzymuje się niezwykle niska frekwencja wyborcza, która jest dowodem na 

bierną kontestację społeczną istniejącego systemu partyjnego, a wprowadzenie nowej 

rubryki na kartach wyborczych pozwoliłoby na zmierzenie skali tej kontestacji oraz 

zachęciło przedstawicieli klasy politycznej do krytycznego oglądu własnego postępo-

wania. 

 

Podsumowanie 

Wprowadzenie dodatkowej możliwości wyboru na karcie wyborczej, kratki „ża-

den z powyższych”, to temat, który jeszcze długo pozostanie aktualny w dyskusjach 

publicznych na temat naprawy prawa wyborczego w Polsce. 

Trudno nie zauważyć powszechnego postulatu wprowadzenia w wyborach moż-

liwości głosowania na żadnego z powyższych. Jednak, w gruncie rzeczy, stoi on w 

sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa. Wprowadzenie dodatkowej kratki 

pozbawia bowiem instytucję wyborów swojej pierwotnej funkcji i delegitymizuje wła-

dzę publiczną zamiast być jej źródłem. Legitymizacja, którą otrzymują reprezentanci 

narodu w wyniku wyborczego zwycięstwa, nabiera szczególnego znaczenia w krajach 

pozostających świeżo po przeobrażeniach ustrojowych. Popularność takiego rozwiąza-

nia świadczy raczej na niekorzyść systemu demokratycznego, w którym z ról wybiera-

jących i wybieranych nikt nie jest do końca zadowolony. 

Przytaczając wcześniejszą argumentację, postulat poprawy standardów demo-

kratycznych nie ma swojego podłoża w przypadku państw będących już demokracja-

mi, bowiem w głównej mierze sprawdza się on w krajach niedemokratycznych. Dlate-

go też wprowadzenie dodatkowej kratki jest krokiem raczej zbędnym, aniżeli popra-

wiającym długofalowo standardy demokratyczne w Polsce. 

Legalizacja „żadnego z powyższych” w konsekwencji może doprowadzić do za-

stąpienia idei powszechnego prawa do uczestnictwa w wyborach logiką powszechnego 

prawa powstrzymania się od zagłosowania – tym samym utrwalając w obywatelach 
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błędne myślenie o wyborach jak o przykrym obowiązku, które narzucany jest przez 

państwo. Niezwykle trafne wydaje się stwierdzenie, iż „z dodatkową kratką jest jak  

z lakierowaniem niesprawnego samochodu: być może na zewnątrz nabierze świeżości, 

ale nie pozwoli mu to ruszyć z miejsca”. 

 

 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, żaden z powyższych, karta wyborcza, frekwencja, 

demokracja 

Streszczenie: Głosowanie na „żadnego z powyższych” jest tematem coraz czę-

ściej poruszanym zarówno wśród obywateli, jak i wśród osób sprawujących władzę. 

Zwolennicy wprowadzenia tej dodatkowej możliwości na karcie do głosowania argu-

mentują, iż znacząco zwiększy to frekwencję w różnego rodzaju wyborach. Należy 

wskazać, że wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce jedynie na początku może cie-

szyć się dużym zainteresowaniem, jednakże z czasem zostanie zapomniane przez oby-

wateli. 

 

 

The ability to indicate „none of the above” on the ballot – correct or unnecessary 

step towards the improvement of democratic standards? 

 

Keywords: election, none of the above, the electoral card, attendance, democracy  

Summary: The ability to vote for „none of the above” is most frequently men-

tioned by citizens and representatives of the authorities. Proponents of the introduction 

of this additional opportunity on the ballot argue that NOTA increase the turnout in all 

kinds of elections. It should be noted that the introduction of this solution in Poland 

only in the beginning can be able to awake in interest in voting, but in time will be 

forgotten by the people.  
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Anna Jurewicz1 

 

Protest wyborczy w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego 

 

Znaczenie protestu wyborczego w sądowej weryfikacji wyborów 

Protest wyborczy jest instytucją służącą weryfikacji wyborów, której przyświe-

cają dwa cele. Pierwszym z nich jest uzyskanie wyników zgodnych z wolą głosują-

cych, a drugim zapewnienie zgodnego z prawem głosowania. Obecnie ma zastosowa-

nie sądowa weryfikacja wyborów, co oznacza, że sąd sprawuje kontrolę nad wszystki-

mi etapami postępowania wyborczego oraz czuwa nad prawidłowym ustaleniem jego 

wyników2. Konstytucja RP z 1997 roku3 stanowi, że ważność wyborów parlamentar-

nych oraz prezydenckich stwierdza Sąd Najwyższy (SN), a wyborów samorządowych 

– właściwy sąd okręgowy.  

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu zaznaczył, że powierzenie tego zadania 

jemu, a nie innemu organowi konstytucyjnemu oznacza m.in., że: ustawodawca ocze-

kuje kontroli ważności wyborów ze strony organu niezawisłego, niepodlegającego 

wpływom czynników zewnętrznych, tryb rozpoznawania protestów będzie miał pod-

stawowe cechy działania właściwego dla każdego sądu, tzn. orzekanie na podstawie 

zebranego materiału dowodowego, w granicach prawa sądu do swobodnej oceny tego 

materiału, podjęta decyzja sądowa będzie próbą zastosowania prawa do ustalonego 

stanu faktycznego w granicach ukształtowanych przez praktykę sądową i tradycję me-

tod wykładni prawa4. 

 

Pojęcie protestu wyborczego. Postępowanie 

Protest wyborczy jest sądową skargą przeciwko: ważności wyborów, ważności 

wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby5. Zdaniem Sądu Najwyższego jest 

to rodzaj pisma procesowego. Niemożliwe jest wniesienie go w innej formie niż  

pisemna, czyli na przykład w postaci elektronicznej (postanowienie Sądu Najwyższego 

– Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 lipca 2010 

roku, III SW 87/2010). Oznacza to, że protest wniesiony np. drogą mailową skutkuje 

pozostawieniem bez dalszego biegu. Jak wskazuje praktyka orzecznicza, taki sam sku-

tek wywołuje używanie przez skarżącego szczególnie obraźliwego i prowokacyjnego 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji.  
2 A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1999, s. 87. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 

z późn. zm.). 
4 B. Banaszak, Protest wyborczy w wyborach parlamentarnych, „Przegląd Sejmowy”, 

1(120)/2014, s. 49‒61. 
5 A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz 

systemów wyborczych, Warszawa 2013, s. 180. 
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języka, odnoszącego się do domniemanych sędziów lub rzeczywistych członków  

obwodowych komisji wyborczych, rządu oraz sądów i Sądu Najwyższego. Takie dzia-

łanie może stanowić nadużycie konstytucyjnego prawa do wniesienia protestu (posta-

nowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz-

nych z dnia 15 lipca 2010 r., III SW 77/2010).  

Nie rozpoznaje się skargi przeciwko ważności wyborów złożonej z naruszeniem 

ustawowego terminu do jej złożenia (dotyczy to protestu przedwczesnego i spóźnione-

go), ani wniesionej przez osobę do tego nieuprawnioną6. Nie jest dopuszczalne wnie-

sienie zażalenia na postanowienie Sądu Najwyższego o pozostawieniu protestu wybor-

czego bez dalszego biegu. Brak możliwości skorzystania z tego środka zaskarżenia 

zostało umotywowane ustrojową pozycją Sądu Najwyższego, jako naczelnego organu 

władzy sądowniczej, oraz szczególnym charakterem i funkcją procedury dotyczącej 

rozpatrywania protestu wyborczego – jest to postępowanie wstępne przed wydaniem 

uchwały o ważności wyborów (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 

2014 roku, III SO 10/14). Należy podkreślić, że to na skarżącym ciąży obowiązek 

sformułowania zarzutów w proteście i przedstawienia dowodów na ich potwierdzenie 

(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1993 roku, III SW 1/93). Wymóg ten 

odgrywa duże znaczenie praktyczne dlatego, że nie ma możliwości uzupełnienia lub 

zmiany protestu. Ponadto, sąd nie zbiera materiału dowodowego z urzędu. Dowodami 

mogą być np.: zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, opinie biegłych czy też kopie 

dokumentów wyborczych.  

Zgodnie z art. 83 Kodeksu wyborczego7, protest wyborczy wnosi się do właści-

wego sądu wskazanego w przepisach szczególnych. Przeciwko ważności wyborów lub 

wyboru danego kandydata na posła do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz senatora 

termin na jego złożenie wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez 

Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rów-

noznaczne z wniesieniem protestu jest nadanie go w tym terminie w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę w składzie 3 sę-

dziów w postępowaniu nieprocesowym przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postę-

powania cywilnego (uchwała SN z dnia 12 października 1990 roku, III SW/ZP 2/90) 

oraz ustala wyłącznie znamiona przedmiotowe przestępstwa przeciwko wyborom, 

którego zarzut stanowi podstawę protestu wyborczego. Oznacza to, że jeżeli w prote-

ście zarzucono popełnienie przestępstw przeciwko wyborom bada się jedynie zasad-

ność tego zarzutu przy pomocy wskazanych w proteście środków dowodowych,  

a orzeczenie o popełnieniu przestępstwa może nastąpić tylko w odrębnym procesie 

karnym na skutek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie wyborczym właściwe-

go prokuratora (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2005 roku,  

                                                           
6 B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 143‒149. 
7 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. 

zm.). 
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III SW 120/05). Następnie Sąd Najwyższy wydaje opinię w formie postanowienia, 

która powinna obejmować ustalenia dotyczące zasadności protestu oraz ewentualnie 

ocenę, czy naruszenie przepisów prawa miało wpływ na wynik głosowania8. W opar-

ciu o te ustalenia oraz na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej, SN 

w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozstrzyga 

o ważności wyborów lub wyboru danego kandydata na posła do Sejmu, Parlamentu 

Europejskiego oraz senatora, w formie uchwały (nie później niż w 90. dniu od głoso-

wania). Odmiennie wygląda procedura dotycząca wyborów samorządowych. Protest 

wnosi się w ciągu 14 dni od dnia głosowania do właściwego miejscowo sądu okręgo-

wego, który rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni po upływie terminu do wnoszenia 

protestów. Skład sądu to 3 sędziów. Na ich orzeczenie przysługuje zażalenie do wła-

ściwego sądu apelacyjnego, którego postanowienie jest ostateczne9. Istnieją różnice, 

jeśli chodzi o weryfikację elekcji na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, po-

nieważ termin na wniesienie protestu do SN wynosi 3 dni od dnia ogłoszenia wyników 

wyborów. Czas na rozstrzygnięcie sprawy to nie więcej niż 30 dni. W razie stwierdze-

nia nieważności wyboru prezydenta RP marszałek Sejmu wydaje postanowienie  

o przeprowadzeniu nowych wyborów. Podaje się je do publicznej wiadomości i ogła-

sza w Dzienniku Ustaw RP najpóźniej w 5. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Sądu 

Najwyższego o nieważności wyborów.  

 

Podmioty uprawnione do wniesienia protestu wyborczego 

Zgodnie z art. 82 § 2 i § 4 Kodeksu wyborczego protest przeciwko ważności 

wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia 

przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia 

wyników głosowania lub wyników wyborów, a także protest przeciwko wyborowi 

prezydenta RP, może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było 

umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Jeżeli chodzi  

o protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyboro-

wi posła do Sejmu, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego lub wójta, to 

podmiotem uprawnionym do wniesienia protestu jest osoba, której nazwisko w dniu 

wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na 

obszarze danego okręgu wyborczego. Zgodnie z § 5 ww. artykułu protest wyborczy 

może wnieść także przewodniczący właściwej komisji wyborczej i pełnomocnik wy-

borczy. Przytaczając stanowisko Sądu Najwyższego podmiot nieumieszczony w spisie 

wyborców w jednym z obwodów głosowania w dniu wyborów jest osobą nieupraw-

nioną do wniesienia protestu, w związku z tym jego skarga podlega pozostawieniu bez 

                                                           
8 A. Borgosz, A. Dębowska, K. Drążkiewicz i inni (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 

2010, s. 82‒83. 
9 Por. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego..., s. 

181. 
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dalszego biegu (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2010 roku, III SW 

85/10). Wyłączeniu od tej zasady podlega podmiot skreślony z rażącym naruszeniem 

prawa ze spisu wyborców w czasie uniemożliwiającym mu faktyczne wykorzystanie 

środków prawnych służących do zaskarżenia tej czynności np. złożenia reklamacji. Sąd 

Najwyższy w swoim postanowieniu zaznaczył, że uniemożliwienie realizacji prawa 

wybierania osobie, która nie była pozbawiona praw publicznych prawomocnym orze-

czeniem sądu jest nieprawidłowością (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 

października 2000 roku, III SW 14/00). 

 

Protest wyborczy w praktyce orzeczniczej 

Zgodnie z art. 82 Kodeksu wyborczego protest wyborczy może zostać wniesiony  

z następujących powodów: 

1. dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale 

XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie 

wyników głosowania lub wyników wyborów; 

2. naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników gło-

sowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów. 

Kodeks karny10 w art. 248–251 znajdujących się w rozdziale XXXI penalizuje 

przestępstwa przeciwko wyborom i referendum. Przedmiotem ochrony tych przepisów  

są wyborcze prawa obywatelskie oraz interes społeczny w rzetelnym i zgodnym z za-

sadami demokracji przeprowadzeniu wyborów i referendum11. Jest to katalog o charak-

terze zamkniętym i szczegółowym. Ochroną prawną są objęte wybory do Sejmu i Se-

natu, wybory na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu 

Europejskiego oraz wybory organów samorządu terytorialnego.  

Art. 248 K.k. obejmuje: a) sporządzenie list kandydujących lub głosujących,  

z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych; b) używanie podstępu 

celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów 

lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych; c) niszczenie, uszkadzanie, 

ukrywanie, przerabianie lub podrabianie protokołów lub innych dokumentów wybor-

czych albo referendalnych; d) dopuszczanie się nadużycia lub dopuszczania do nadu-

życia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów; e) odstępowanie innej osobie przed 

zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskania od 

innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowa-

nia; f) dopuszczanie się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłasza-

jących kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum. Ogólnie rzecz ujmując, 

czyny te dotyczą nieprawidłowości w dokumentacji czynności wyborczych i stanowią 

                                                           
10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
11 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 528.  



77 

największą liczbę wszczynanych postępowań12. Odpowiedzialność karna za naruszenie 

art. 248 K.k. to kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Sąd Najwyższy dnia 7 grudnia 2007 roku rozpatrzył protest wyborczy, w którym 

podniesiono zarzut zbierania podpisów in blanco na listach poparcia kandydatów do 

Senatu. Z ustalonego stanu faktycznego wynikało, że prezes jednej z partii politycz-

nych regionu opolskiego wysyłał telefoniczne wiadomości tekstowe sms do pełnomoc-

ników wyborczych, w których zobowiązywał ich do niewpisywania na listach wybor-

czych nazwisk kandydatów. Nakłanianie do działań mających na celu nadużycia w 

sporządzaniu wykazów według stanowiska Sądu Najwyższego jest przestępstwem 

przeciwko wyborom (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 grudnia 2007 roku, III SW 74/2007). Ze-

znania świadków jednak nie potwierdziły, by faktycznie zbierano podpisy in blanco, 

co więcej adresaci zalecenia prezesa otwarcie sprzeciwili się dokonaniu takich czynno-

ści. Podsumowując, w tej sprawie nie było wystarczających dowodów potwierdzają-

cych uzyskanie podpisów bez uprzedniego wpisywania imienia i nazwiska kandydata,  

w związku z tym nie można było orzec o jakimkolwiek wpływie samego nakłaniania 

do działań sprzecznych z prawem na wynik wyborów.  

W innym postanowieniu Sąd Najwyższy orzekł następująco: „stwierdzenie,  

że wyborcy udzielali poparcia, składając podpisy na wykazie zawierającym nazwę 

komitetu wyborczego, ale bez wskazania imienia i nazwiska kandydata na senatora, 

oznacza dostateczne uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa dopuszczenia się 

nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w 

wyborach (art. 248 pkt. 6 K.k.) jako podstawy protestu wyborczego” (postanowienie 

Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  

z dnia 7 grudnia 2005 roku, III SW 67/2005). W związku z tym skarga została uznana 

za zasadną w części dotyczącej popełnienia przestępstwa z art. 248 pkt. 6 K.k., co mo-

gło mieć wpływ na wynik wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu 

wyborczym nr 32 w Kielcach. W danej sprawie skarżący przedstawił wystarczające 

dowody na poparcie zgłaszanych zarzutów, gdyż do protestu dołączył kserokopie wy-

kazów podpisów wyborców na listach, w których był wyraźnie oznaczony drukowa-

nymi literami komitet wyborczy zgłaszający kandydatów, jednak bez wskazania imie-

nia i nazwiska konkretnych osób. Należy zaznaczyć, że Sąd Najwyższy ustala wyłącz-

nie znamiona przedmiotowe przestępstwa przeciwko wyborom, którego zarzut stanowi 

podstawę protestu wyborczego (postanowienie SN z dnia 16 listopada 2005 roku, III 

SW 120/05). 

Liczne są przypadki, kiedy wyborcy podnoszą, iż wyniki głosowania są sprzecz-

ne z tym, na kogo głosowali. Autorka jednego z protestów podniosła zarzut, że w dniu 

                                                           
12 Zob. Statystyki Komendy Głównej Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-

karny/przestepstwa-przeciwko-12 (dostęp: 24.04.2015). 
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wyborów oddała głos na jednego z kandydatów do Parlamentu Europejskiego (fotogra-

fując swoją wypełnioną kartę), natomiast w raporcie komisji obwodowej liczba głosów 

na niego wyniosła zero. Skarżąca zarzuciła popełnienie przestępstwa podrabiania kart 

do głosowania (fałszerstwa). Opierając się na orzecznictwie w przytoczonej sprawie 

nie jest możliwa weryfikacja twierdzenia składającego protest wyborczy, że zagłoso-

wał na konkretnego kandydata, gdyż karty do głosowania, z uwagi na ich anonimo-

wość, nie dostarczają informacji o tym, kto na kogo oddał swój głos. Zdaniem SN nie 

można przypisać komisji wyborczej naruszenia prawa, ponieważ nie można wyklu-

czyć, że w rzeczywistości oddano głosy nieważne lub na inną osobę (postanowienie 

Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 

dnia 15 lipca 2009 roku, III SW 44/2009). Pomimo twierdzenia skarżącej o sfotogra-

fowaniu swojej karty do głosowania, żadne zdjęcie nie zostało dołączone jako dowód 

w tej sprawie.  

Inne przestępstwa przeciwko wyborom penalizowane przez Kodeks karny  

to: przeszkadzanie w swobodnym wykonywaniu praw wyborczych przy użyciu prze-

mocy, bezprawnej groźby lub podstępu (art. 249 K.k.). Ochronie tej podlega: odbycie 

zgromadzenia poprzedzającego głosowanie, swobodne wykonywanie biernego i czyn-

nego prawa wyborczego, sporządzanie protokołów lub innych dokumentów wybor-

czych. Przeszkadzanie oznacza uniemożliwienie wykonania wymienionych w przepisie 

czynności na różnych etapach procesu wyborczego13. Za naruszenie tego artykułu grozi 

kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (art. 250 K.k. – bezprawne wpływa-

nie na wynik głosowania poprzez wywieranie wpływu na sposób głosowania wyborcy 

albo zmuszanie lub powstrzymanie od głosowania). Istotne jest użycie w tym celu 

przemocy, bezprawnej groźby lub nadużycia stosunku zależności, przez co rozumie się 

stosunek prawny lub faktyczny, w którym istotne sprawy wyborcy (sytuacja służbowa, 

stan zdrowia, położenie ekonomiczne) zależą od udziału lub odstąpienia od udziału w 

wyborach14.  

Zdaniem Sądu Najwyższego przy ocenie wpływu agitacji wyborczych na wynik 

głosowania bierze się pod uwagę jej czas trwania i liczbę adresatów (postanowienie 

Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 

12 listopada 2001 roku, III SW 84/2001). Oznacza to, że jeżeli agitacja jest krótkotrwa-

ła i skierowana do niewielkiej ilości osób, to nie ma wpływu na wynik wyborów (ko-

rupcja wyborcza, art. 250a K.k.). Ustawodawca penalizuje sytuację, w której osoba 

uprawniona do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo żąda takiej 

korzyści za głosowanie w dany sposób. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do 5 lat.  

                                                           
13 A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, T. Bojarski (red.), Kodeks kar-

ny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 645. 
14 Por. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, s. 458. 
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Takiej samej karze podlega osoba, która udzieliła korzyści majątkowej lub oso-

bistej wyborcy, aby skłonić go do głosowania w określony sposób lub w zamian za 

głosowanie w określony sposób (art. 250a § 2 K.k.). Jeżeli zachodzi wypadek mniej-

szej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do 2 lat (art. 250a § 3 K.k. – typ uprzywilejowany). W § 4 ww. artykułu 

ustawodawca zastosował instytucję czynnego żalu. Polega ona na tym, że sąd obligato-

ryjnie stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary lub może fakultatywnie odstąpić od jej 

wymierzenia15. Przesłanką zastosowania takiego rozwiązania jest fakt zawiadomienia 

organu powołanego do ścigania o popełnieniu przestępstwa i jego okolicznościach, 

zanim organ się o nich dowiedział. Ta regulacja dotyczy sprawcy przestępstwa okre-

ślonego w § 1 albo § 3 w związku z § 1 art. 250a K.k., a jej celem jest rozerwanie wię-

zi solidarności pomiędzy przyjmującym korzyść majątkową, a osobą, która jej udziela. 

Ma to stanowić większą gwarancję wykrycia korupcji wyborczej16. 

Istotą przestępstwa – naruszenie tajności głosowania (art. 251 K.k.),jest zapo-

znanie się z treścią głosu wyborcy wbrew jego woli. Dotyczy to głosu, który został 

oddany (np. wybranie karty do głosowania z urny) lub który ma być oddany (np. pod-

glądanie przy głosowaniu). Za naruszenie tego artykułu przewidziana jest grzywna, 

kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Ustawodawca nie 

określił sposobu zapewnienia tajności głosowania. Praktyka orzecznicza wskazuje,  

że nie jest konieczne wyposażenie lokali wyborczych w specjalne pomieszczenia,  

a w przypadku, gdy w lokalu są kabiny, nie muszą mieć one zasłon. Ważne jest, aby 

miejsca przeznaczone do głosowania spełniały określoną funkcję, czyli zapewniały 

tajność głosowania (postanowienie SN z dnia 25 października 2000 roku, III SW 

88/00). 

Naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia 

wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów 

znajdziemy m.in. w: Dziale I, VII i VIII, IX Kodeksu wyborczego. Są to np.: nieprawi-

dłowości w powołaniu komitetu wyborczego do organu stanowiącego jednostki samo-

rządu terytorialnego(art. 399 i n. K. wyb.), błędy przy wyznaczaniu okręgów wybor-

czych w ramach jednostek pomocniczych (art. 417 K. wyb.) oraz nieprawidłowości  

w określeniu głosów nieważnych (art. 439 K. wyb. i nast.). Brak jest ścisłego określe-

nia przepisów Kodeksu wyborczego, które „dotyczą głosowania”. Sąd Najwyższy 

przyjął, że są to regulacje prawne, które wprost odnoszą się do głosowania albo mają z 

nim związek. Oznacza to, że pojęcie „przepisy dotyczące głosowania” jest bez wątpie-

nia szersze od pojęcia „przepisów odnoszących się do przebiegu głosowania”, wobec 

czego zakresu przedmiotowego protestu nie można ograniczać jedynie do tych  

                                                           
15 A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, T. Bojarski (red.), Kodeks kar-

ny…, s. 60. 
16 R.A. Stefański, Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.), „Prokuratura i Prawo”, 

5/2004, s. 16. 
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przepisów, które bezpośrednio określają czynności fazy głosowania. Innymi słowy, 

przy interpretacji art. 82 § 1 pkt. 2 Kodeksu wyborczego należy uwzględnić, że wnie-

siony protest może odnosić się do wszystkich elementów składających się na postępo-

wanie wyborcze i decydujących o jego prawomocności (postanowienie Sądu Najwyż-

szego z dnia 4 listopada 2011 roku, III SW 85/11). 

 

Podsumowanie 

Protest wyborczy jest instytucją o istotnym znaczeniu praktycznym, ponieważ 

służy weryfikacji wyborów, które mają być „świętem demokracji”. Jeżeli wyborca 

zauważy nieprawidłowości dotyczące głosowania przysługuje mu możliwość wniesie-

nia skargi do organu niezależnego i niezawisłego, jakim jest sąd. Orzecznictwo odno-

szące się do przestępstw przeciwko wyborom i związanym z tym protestem wybor-

czym jest bogate i zróżnicowane. Może na to wpływać wiele czynników m.in.: znaczna 

liczba naruszeń, coraz większa świadomość wyborców o posiadanych prawach, chęć, 

by wygrał dany kandydat, czy też poczucie odpowiedzialności za państwo. Praktyka 

wskazuje, że najwięcej protestów wyborczych dotyczy naruszenia art. 248 Kodeksu 

karnego. Sąd Najwyższy najczęściej uznaje podnoszone przez wyborców zarzuty za 

niezasadne bądź zasadne, ale z jednoczesnym stwierdzeniem, że naruszenie przepisów 

nie miało wpływu na wynik głosowania. W związku z tym przypadki, kiedy dochodzi 

do powtórzenia wyborów są nieliczne. 

 

*** 

Słowa kluczowe: wybory, orzecznictwo, protest wyborczy, Sąd Najwyższy 

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie znaczenia sądowej weryfikacji 

wyborów,  

a także przedstawienie i omówienie najciekawszego orzecznictwa dotyczącego prote-

stów wyborczych. Praktyka orzecznicza wskazuje, że sąd tylko w nielicznych przy-

padkach, uznaje zarzuty podniesione w proteście za zasadne i mające wpływ na wynik 

wyborów. Tym samym przypadki, kiedy dochodzi do powtórzenia głosowania są nie-

liczne. W opracowaniu posłużono się analizą dostępnej literatury, aktów prawnych i 

wybranego orzecznictwa. 

 

Election protest in judical practice 

Keywords: election, verdict, election protest, Supreme Court 

Summary: Election protest is an institution which plays an important role in Po-

land, because it enables to review of validity of elections. The aim of this article is to 

present the most interesting cases which are connected with this institution. Hardly 

ever the allegations raised in election protests have an influence on the outcomes of 

elections. In this connection elections are rarely recured. The considerations were 

based on survey freely available literature and verdicts. 
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Andrzej Jurkun1 

 

Jednomandatowe okręgi wyborcze – problemy i wyzwania 

 

Wybory jako święto demokracji 

Współcześnie w państwach demokratycznych sprawowanie władzy przez rzą-

dzących jest możliwe dzięki poparciu obywateli. Wyrażają oni swoją wolę poprzez 

udział w głosowaniu. Wybory, zwane inaczej elekcją, uznaje się za najważniejsze wy-

darzenie polityczne we współczesnej demokracji. Obywatele w sposób pośredni lub 

bezpośredni wybierają swoich reprezentantów do pełnienia określonych funkcji  

w sprawowaniu władzy2. 

Badacze zakładają, że w pełni demokratyczne wybory muszę opierać się na co 

najmniej pięciu podstawowych zasadach. Zalicza się do nich: powszechność, równość, 

tajność, bezpośredniość oraz proporcjonalność. Dodatkowo wyróżnia się reguły: glo-

balności, konkurencyjności, okresowości oraz ostateczności. Stanowią one dopełnienie 

fundamentalnych cech wyborów pięcioprzymiotnikowych. Na potrzeby niniejszego 

artykułu autor dokona analizy pierwszych pięciu z nich.  

Pierwsza z wymienionych zasad zakłada możliwość korzystania z biernego  

i czynnego prawa wyborczego wszystkich obywateli. W przeszłości istniał rozbudo-

wany system ograniczeń praw do głosowania. Obecnie obowiązuje cenzus wieku. Po-

zbawione praw wyborczych są osoby ubezwłasnowolnione i osoby, które straciły pra-

wa publiczne.  

Równość interpretuje się w dwóch aspektach. W znaczeniu formalnym każdy 

wyborca dysponuje taką samą ilością głosów oraz uczestniczy w głosowaniu na takich 

samych zasadach jak inni. Zasada ta ma na celu wykluczenie sytuacji, w której wybor-

ca głosuje w imieniu innej osoby, bądź przypadałaby mu większa liczba głosów niż 

pozostałym wyborcom. W znaczeniu materialnym równość należy interpretować jako 

jednakową siłę głosu dla każdego wyborcy3.  

Zasada tajności zakłada głosowanie w sposób anonimowy, wykluczając tym sa-

mym możliwość poznania głosu przez osoby trzecie. Rozwiązanie to nakłada również 

obowiązek zapewnienia warunków zachowania tajności głosowania przez podmiot 

odpowiedzialny za organizację wyborów4.  

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych, Koło Naukowe 

Politologów.  
2 A. Żukowski, Wybory, [w:] Podstawowe kategorie polityki, S. Opara, D. Radziszewska-

Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Olsztyn 2005, s. 273.  
3 Ibidem. 
4 A. Żukowski, Systemy wyborcze wprowadzenie, Olsztyn 1997, s. 30.  
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Zasada bezpośredniości wnosi, że wyborcy podczas głosowania w sposób bez-

pośredni wybierają swoich przedstawicieli w sprawowaniu władzy. Są to wybory jed-

nostopniowe.  

Proporcjonalność dotyczy sposobu przeliczania głosów na mandaty według 

przyjętej formuły. W ujęciu materialnym kandydaci lub listy wyborcze uzyskują pro-

porcjonalną liczbę mandatów w stosunku do otrzymanych głosów. W ujęciu formal-

nym uwagę zwraca się na istnienie okręgów wielomandatowych z rywalizującymi ze 

sobą listami kandydatów. 

Zasada większościowa stanowi zaprzeczenie proporcjonalności wyborów. 

Zgodnie z tą zasadą mandat uzyskiwany jest na podstawie wymaganej prawem więk-

szości ważnie oddanych głosów5. 

Poddane analizie cechy wyborów pięcioprzymiotnikowych pozwalają odróżnić 

proces wyłaniania przedstawicieli w państwach demokratycznych od tych procesów  

w państwach autorytarnych i totalitarnych6. W procesie wyborczym kluczową rolę 

odgrywa funkcjonujący w danym państwie system wyborczy. „Jest to zbiór norm 

prawnych regulujących tryb organizacji i przeprowadzania wyborów oraz zasady usta-

lania ich wyników, a także wzajemne stosunki między deputowanymi a wyborcami”7. 

System wyborczy wpływa bezpośrednio na wynik wyborów, a w konsekwencji 

decyduje o charakterze ustrojowym państwa oraz o kształcie sceny politycznej. Syste-

my wyborcze muszą być dostosowywane do warunków i potrzeb państwa. Na ich cha-

rakter wpływa wiele czynników, np. tradycja w przypadku Wielkiej Brytanii czy do-

świadczenia historyczne w Republice Federalnej Niemiec.  

Na współczesny kształt systemu wyborczego wpływają również partykularne in-

teresy partii politycznych. Sytuacja ta może doprowadzić do tego, że ustawodawca 

kierując się prognozowanymi scenariuszami w wyborach, wprowadzi instrumentalnie 

dla siebie uregulowania prawa wyborczego. Zmiany te są z reguły inicjowane przez 

liderów politycznych, którzy na bazie kalkulacji chcą zmienić system wyborczy na 

korzyść ich partii.  

Zmiany w systemie wyborczym mogą być podyktowane oceną dotychczaso-

wych rezultatów funkcjonowania systemu politycznego. Pod uwagę bierze się również 

strukturę społeczeństwa. System wyborczy wpływa także na kształt systemu partyjne-

go. Może on zwiększyć bądź ograniczyć liczbę funkcjonujących ugrupowań na scenie 

politycznej w danym państwie8.  

 

 

                                                           
5 A. Żukowski, Wybory…, s. 277. 
6 Ibidem. 
7 A. Żukowski, Systemy…, s. 43.  
8A. Krasnowolski, Koncepcje systemów wyborczych, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Doku-

mentacji, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/90/plik/ot-578-2.pdf. 
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System proporcjonalny – wady i zalety  

W państwach demokratycznych istnieją dwa podstawowe systemy wyborcze: 

system proporcjonalny i system większościowy. Ideą pierwszego jest wybieranie grupy 

przedstawicieli. Drugiego – wybór jednostek. Dlatego też ich założenia oraz ocena 

zostaną opisane poniżej. Ponadto, w wyniku niedoskonałości obu sposobów, powstały 

również rozwiązania mieszane, łączące – według ich autorów – najlepsze cechy obu 

rozwiązań przy minimalizacji ich niedogodności. Mieszane systemy wyborcze dzielą 

się na proporcjonalno-większościowe oraz większościowo-proporcjonalne.  

Proporcjonalna ordynacja wyborcza zakłada dążenie do usunięcia wypaczeń wo-

li wyborców. Ma tworzyć pewnego rodzaju mapę poparcia dla ugrupowań, koalicji lub 

komitetów wyborczych startujących w wyborach najczęściej powszechnych. Tym sa-

mym odzwierciedla faktyczne podziały społeczeństwa9. 

Ordynacja proporcjonalna stosowana jest jedynie przy wyborze ciał kolegial-

nych. Okręgi wyborcze są wielomandatowe. Na przykład w Finlandii jest 13 okręgów 

wyborczych, a w Polsce jest 41 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. W wielu 

państwach, np. takich jak Izrael czy Holandia, okręgiem wyborczym jest terytorium 

całego państwa.  

System proporcjonalny zakłada bowiem, że głosowanie odbywa się na kandyda-

ta znajdującego się na określonej liście. Im silniejsze poparcie dla całej listy wybor-

czej, tym większa siła wpływu ugrupowania politycznego, na które oddane zostają 

głosy10.  

W celu podziału zdobytych mandatów w systemie proporcjonalnym stosuje się 

metody przeliczania głosów oddanych na poszczególne listy wyborcze. Do najpopular-

niejszych zaliczymy metodę d’Hondta, która sprzyja większym ugrupowaniom poli-

tycznych, oraz metodę Sainte-Laguë, korzystniejszą dla małych partii politycznych.  

W efekcie zastosowania odpowiedniej metody przeliczania głosów mandatu nie 

musi uzyskać kandydat, który zdobył największą liczbę głosów wyborców. W ordyna-

cji proporcjonalnej jest to osoba, która zajmowała pierwsze miejsca na partyjnej liście 

wyborczej. Dlatego też najbardziej charakterystyczną cechą systemu większościowego 

jest oddawanie głosów na listę kandydatów, a nie pojedynczą osobę.  

System proporcjonalny daje większe szanse na osiągnięcie postulowanych celów 

programowych. Tym samym partia polityczna odpowiada za postulaty społeczeństwa 

całego kraju. Wyborcy w takim systemie zależności zostają w pewien sposób zgrupo-

wani w ogólnopaństwowe siły wpływu. Taka sytuacja zwiększa identyfikację ideolo-

giczną elektoratu.  

W państwach, w których funkcjonuje system proporcjonalny zauważalne są 

trudności w utworzeniu rządu mającego parlamentarną większość. Procedura  

                                                           
9 D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych, Warszawa 

2004, s. 129. 
10 A. Żukowski, Systemy…, s. 62. 
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wyłaniania rządu jest z reguły stosunkowo długa i trudna, np. w Holandii w 1977 roku 

formowanie rządu trwało 208 dni11.  

System proporcjonalny charakteryzuje się występowaniem wyższej częstotliwo-

ści kryzysów rządowych niż w państwach, gdzie funkcjonuje ordynacja większościo-

wa. Jest to również wynik dużego rozdrobnienia na scenie politycznej w tego typu 

systemie. Przykładem są wyniki wyborów do parlamentu w Polsce w 1991 roku, kiedy 

do Sejmu weszło 29 komitetów, z czego 11 posiadało zaledwie jednego posła12.  

Na podstawie dokonanej analizy należy wskazać, że ordynacja proporcjonalna 

pomimo wielu wad uznawana jest za system, który najbardziej odzwierciedla faktycz-

ne podziały w społeczeństwie, odpowiadając za postulaty całego społeczeństwa. 

 

System większościowy – wady i zalety 

Większościowy system wyborczy związany jest silnie z tradycją anglosaską i 

jest oparty o przekonanie, że wybrany w ramach elekcji kandydat będzie wyrazicielem 

potrzeb i interesów macierzy, która powołała go na stanowisko.  

Jednomandatowe okręgi wyborcze, tzw. JOW-y, a właściwie system większości 

względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych (FPTP – first past the post) 

polega na oddaniu głosu na pojedynczego kandydata, a nie na listy kandydatów jak w 

przypadku ordynacji proporcjonalnej. Czasami o zdobyciu mandatu może zadecydo-

wać różnica rzędu jednego procenta. Pozostali kandydaci pomimo zdobycia głosów 

wyborców nie mają możliwości uzyskania mandatu13. Jest to jedna z dominujących 

zalet systemu większościowego głoszona przez jego zwolenników.  

W systemie większościowym deputowani wybierani są w jednomandatowych 

okręgach wyborczych, na które podzielony jest obszar całego państwa. Przykładem jest 

Kanada, gdzie ustanowiono 308 okręgów wyborczych w wyborach do Izby Gmin14.  

Wyróżniany jest również system większości bezwzględnej, który umożliwia 

wybór przedstawicieli na stanowiska jednoosobowe, z reguły jest to urząd prezydenta, 

np. we Francji.  

Od strony technicznej warunkiem uzyskania mandatu jest zdobycie 50 proc. + 1 

ważnych głosów. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby 

głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania. Ma to na celu stopniowe elimino-

wanie kandydatów z najmniejszą liczbą głosów i wyłonieniu zwycięzcy wyborów15.  

                                                           
11 A. Krasnowolski, Koncepcje systemów wyborczych… 
12 Pierwsze wolne wybory w III RP, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/711940, 

Pierwsze-wolne-wybory-w-III-RP (dostęp: 20.08.2015). 
13 J. Haman, Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alterna-

tywne, „Decyzje” 2005 nr 4, http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/ 

view/206/167. 
14 P. Kawarski, Jak działają JOW w Kanadzie, http://jow.pl/dzialaja-jow-kanadzie/.  
15 A. Żukowski, Systemy…, s. 49.  
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System głosu alternatywnego jest odmianą systemu większości bezwzględnej.  

Ma on zastosowanie w parlamencie australijskim. Głosowanie polega na tym, że wy-

borcy otrzymują taką samą kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów jak w systemie 

proporcjonalnym, ale zamiast zaznaczenia wybranego kandydata, wyborca numeruje 

kandydatów zgodnie z własnymi preferencjami.  

Jeżeli kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, odrzuca się kan-

dydata z najmniejszą liczbą głosów, a jego głosy rozdziela się pomiędzy pozostałych 

kandydatów według wyników drugiej preferencji. Procedurę tę powtarza się aż do 

uzyskania większości bezwzględnej przez któregoś z kandydatów.  

System ten jest uważany za bardziej efektywny niż tradycyjny system większo-

ściowy, ponieważ zwiększa możliwość wyrażenia swoich preferencji politycznych 

przez wyborców16.  

 

Jednomandatowe okręgi wyborcze w Polsce 

W Polsce istnieje wiele organizacji działających na rzecz wprowadzenia jedno-

mandatowych okręgów wyborczych. Do najważniejszych należy Ruch Obywatelski na 

rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Powstał on już w latach 90. Jego 

głównym celem jest zmiana polskiego systemu wyborczego na system większościowy. 

Jako podmiot wspierający Ruch, 31 maja 2004 roku działalność rozpoczęła Fundacja 

im. Jamesa Madisona. Oba podmioty stały się intelektualną podporą akcji Zmieleni.pl. 

Etymologia nazwy tego ruchu oraz powody rozpoczęcia inicjatywy wynikają z oburze-

nia obywateli wobec funkcjonowania systemu legislacyjnego w Polsce. Mianowicie  

w 2009 roku Paweł Kukiz, znany muzyk i aktywista społeczny, podjął decyzję o ko-

nieczności rozpowszechnienia idei wprowadzenia JOW-ów. W tym celu we wrześniu 

2012 roku uruchomił projekt Zmieleni.pl, zostając realnym liderem tej społecznej ini-

cjatywy. Źródeł działalności ruchu należy upatrywać w akcji Platformy Obywatelskiej 

z 2004 roku. Przedstawiciele tej partii złożyli wówczas w Sejmie RP wniosek o tzw. 

referendum 4 × TAK. Wniosek poparło, podpisując się pod nim, przeszło 750 tys. 

obywateli. Jednym z 4 postulatów było wprowadzenie jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do parlamentu. Wniosek jednak nie został poddany pod gło-

sowanie. Po zakończeniu IV kadencji Sejmu i wyborach parlamentarnych w 2005 roku 

wniosek wrazz podpisami został „zmielony” w sejmowej niszczarce dokumentów17.  

Pomimo tego, że odnosi się do 4 postulatów referendalnych, to ruch Zmieleni.pl 

pomija pozostałe kwestie, skupiając działania wyłącznie na dążeniach do  

                                                           
16 JOW w Australii – prawdopodobnie najlepsza forma brytyjskiego systemu, 

http://ofensywawolnosci.pl/jow-w-australii-prawdpodobnie-najlepsza-forma-brytyjskiego-

systemu/.  
17 Platforma zmieliła 750 tys. Obywateli, http://niezalezna.pl/32524-platforma-zmielila-750-tys-

obywateli. 
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wprowadzenia większościowego systemu wyborczego w Polsce w formie jednomanda-

towych okręgów wyborczych. 

Postulat zmiany systemu wyborczego w Polsce poprzez wprowadzenie jedno-

mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu powrócił w kampanii pre-

zydenckiej w 2015 roku.  

Paweł Kukiz w lutym 2015 roku ogłosił start w wyborach prezydenckich, zaska-

kując tym samym opinię publiczną. Sztandarowym hasłem ówczesnego radnego sej-

miku dolnośląskiego było wprowadzenie w Polsce jednomandatowych okręgów wy-

borczych. Początkowo nikt nie liczył na sukces wyborczy Kukiza. Z biegiem kampanii 

stał się on „czarnym koniem” wyborów prezydenckich, uzyskują w I turze wyborów 

20,8 proc. głosów. Oznacza to, że blisko co piąty Polak poparł propozycję zmiany 

systemu wyborczego18.  

Sytuacja ta spowodowała, że ówczesny prezydent Bronisław Komorowski  

zarządził referendum 6 września 2015 roku. Jedno z 3 pytań referendalnych dotyczyło 

wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej19. Referendum nie było wiążące z powodu zbyt małej frekwencji.  

Jednak powrót postulatu reformy systemu wyborczego w Polsce w dyskursie 

publicznym jest wynikiem skuteczniej kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza. Jego 

zdaniem wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych ma przyczynić się 

do zmiany obecnych elit rządzących w państwie. System ten ma spowodować zwięk-

szenie stabilności rządu oraz cechuje się wysoką legitymizacją wyboru, ponieważ 

zwiększa odpowiedzialność polityka przed swoimi wyborcami.  

Ponadto Ruch Obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych 

przedstawił podstawowe postulaty mające od strony technicznej usprawnić funkcjono-

wanie systemu większościowego w Polsce.  

Pierwszym z nich jest możliwość swobodnego kandydowania każdego obywate-

la. Zgłaszając swój start w wyborach, należy zebrać poparcie co najmniej 10 wybor-

ców z okręgu20. Należy zwrócić uwagę, że brak jest tu uregulowań dotyczących obo-

wiązku zamieszkania kandydata w okręgu, z którego startuje w wyborach. Taka sytua-

cja może doprowadzić do napływu tzw. spadochroniarzy, którzy de facto nie będą 

związani ze swoim okręgiem wyborczym.  

Kolejnym postulatem jest podział terytorium Polski na 460 jednomandatowych 

okręgów wyborczych. Tego typu rozwiązanie ma przyczynić się do realnego kontaktu 

kandydata z wyborcami podczas kampanii oraz po uzyskaniu mandatu. Ponadto mała 

                                                           
18 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ 

319_Pierwsze _glosowanie. 
19 Senat zgodził się na referendum 6 września 2015, http://jow.pl/senat-zgodzil-sie-referendum-

6-wrzesnia-2015/. 
20 ABC Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, http://jow.pl/abc/.  
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kampania nie wymaga dużych nakładów finansowych, co stwarza równe szanse startu 

w wyborach osobom niezamożnym i bogatym21. 

Pomysłodawcy nie precyzują, jak mają wyglądać granice okręgów wyborczych 

oraz jaki mają mieć obszar. Warto tutaj zwrócić uwagę na zagrożenie manipulowania 

granicami okręgów wyborczych w celu koncentrowania swoich wyborców lub neutra-

lizowania zwolenników politycznych konkurentów.  

Taka sytuacja miała miejsce przed wyborami parlamentarnymi w Republice 

Litewskiej w 2012 roku. Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Wal-

demar Tomaszewski oskarżył Główną Komisję Wyborczą Republiki Litewskiej  

o zmianę rozmiarów okręgów w rejonie solecznickim, zamieszkałym przez mniejszość 

polską, na korzyść władz litewskich. Jeszcze większym problemem są na Litwie dys-

proporcje okręgów wyborczych we wsiach i w miastach. W Wilnie okręgi wyborcze 

przekraczają 40 tys. wyborców i są największe w kraju, o ile praktycznie w całym pań-

stwie okręgi wyborcze są niewielkie. Dlatego też przeciwnicy obecnego systemu domagają 

się określenia na nowo granic prawie wszystkich okręgów wyborczych w kraju22.  

Zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych postulują wprowadzenie 

finansowania kampanii kandydatów wyłącznie ze środków publicznych i z równym 

limitem dla każdego. Zabieg ten ma na celu zrównanie szans startu w wyborach dla 

wszystkich kandydatów.  

Propozycją jest również wprowadzenie monitorowania liczenia głosów. Obywa-

telski monitoring ma trwać od rozpoczęcia głosowania, aż do dostarczenia urn Okrę-

gowej Komisji Wyborczej. Ponadto pełnomocnicy społeczni mają być obecni podczas 

liczenia głosów. Procedura ta ma przyczynić się do zwiększenia uczciwości wyników 

wyborów w każdym okręgu23.  

Jednomandatowe okręgi wyborcze mają też wielu przeciwników. Obecnie na 

scenie politycznej zmianie tej przeciwstawiają się politycy Twojego Ruchu oraz Soju-

szu Lewicy Demokratycznej prowadząc kampanię informacyjną Stop JOW-om. Po-

wstało również Biuro Centrum Informacyjne w Warszawie, w którym lewicowi polity-

cy będą tłumaczyć obywatelom wady większościowego systemu wyborczego. 

W systemie tym mamy do czynienia z deformacją woli wyborców, wynikającą  

z braku odzwierciedlenia faktycznych podziałów społecznych. Ponadto w jednomanda-

towych okręgach wyborczych występuje znaczny odsetek tzw. głosów zmarnowanych, 

wynikających z tego, że partie o mniejszym poparciu nie uzyskują swojej reprezentacji 

parlamentarnej. Przykładem jest Wielka Brytania. W ostatnich wyborach do Izby Gmin 

Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa zdobyła 1 mandat, mimo, że poparcie 

dla tej partii wynosiło 12,6 proc. Gdyby w Wielkiej Brytanii funkcjonował  

                                                           
21 Ibidem.  
22 M. Antonowicz, Jak manipulować wyborami, http://jagiellonski24.pl/2013/09/23/ 

Antonowicz-Jak-manipulowac-wyborami/. 
23 ABC Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, http://jow.pl/abc/. 
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proporcjonalny system wyborczy to ugrupowanie Nigela Farage’a mogłoby liczyć na 

zdobycie ponad 90 mandatów24. 

W Polsce system ten może wcale nie doprowadzić do odpartyjnienia sceny poli-

tycznej, wręcz przeciwnie, może promować dwie największe siły polityczne – Platfor-

mę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, prowadząc do anihilacji ze sceny politycz-

nej takich partii jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Zmieniając w dalszej perspektywie 

system partyjny w kraju na dwupartyjny25.  

Przeciwnicy jednomandatowych okręgów wyborczych wskazują na nieskutecz-

ność systemu większościowego w polskich realiach. Przykładem mają być ostatnie 

wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Od 2011 roku wybory do Senatu RP odbywają się w systemie większościowym.  

Obszar państwa podzielony jest na 100 okręgów, których wielkość obejmuje część 

województwa, przy czym obowiązuje zasada nienaruszania granic okręgów wybor-

czych do Sejmu. Ponadto miasto na prawach powiatu mające więcej niż 0,5 miliona 

mieszkańców może być podzielone na 2 lub więcej okręgów wyborczych26. Kandyda-

turę w wyborach mogą zgłosić osoby, które uzyskały minimum 2 tys. podpisów. Wa-

runkiem jest również obowiązek zamieszkania kandydata w okręgu, z którego chce 

startować27.  

W 2011 roku Platforma Obywatelska w wyborach do Senatu zdobyła 63 manda-

ty, Prawo i Sprawiedliwość – 31, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2, a kandydaci nieza-

leżni – 428.  

Wyniki pochodzące z Państwowej Komisji Wyborczej pokazują, że obecny sys-

tem głosowania sprzyja partiom dużym, utrudniając wejście do Senatu nowym depu-

towanym, pozbawionym silnego zaplecza politycznego.  

Zwolennicy jednonawowych okręgów wyborczych uważają, że system nie 

sprawdził się w wyborach do Senatu, ponieważ obszar wytyczonych okręgów jest zbyt 

wielki oraz procedura zgłaszania kandydatów sprzyja dużym partiom. Ich zdaniem jedno-

mandatowe okręgi wyborcze sprawdziły się w ostatnich wyborach samorządowych29.  

                                                           
24 J. Gądek, Kukiz czy Korwin – kto wygrałby zakład? UKIP ma jednego deputowanego, 

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kukiz-czy-korwin-kto-wygralby-zaklad-ukip-ma-

jednego-deputowanego/w4tx4j. 
25 S. Klauziński, SLD, Palikot i drobniejsza lewica ruszają do walki przeciwko JOW-om, 

http://wyborcza.pl/1,75478,18258330,SLD__Palikot_i_drobniejsza_lewica_ruszaja_do_walki.h

tml. 
26 M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 

131.  
27 Ibidem, s. 132.  
28 Wybory 2011, http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html#tabs-2. 
29 P. Kozłowski, Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – przyniosły sukces Kukizowi, nie spraw-

dziły się w wyborach samorządowych, http:/www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/ 

article?AID=/20150514/WYBORYPREZYDENCKIE/150519746.  
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W Polsce ordynacja większościowa obowiązuje w wyborach do rad gmin niebę-

dących miastem na prawach powiatu od 2014 roku. Każda gmina podzielona jest na 15 

okręgów wyborczych. W każdym z nich komitety mogą zgłaszać po jednym kandyda-

cie. Chcąc zdobyć mandat, należy uzyskać większość względną głosów. Zniesiony 

został próg wyborczy. Zdaniem zwolenników takiego rozwiązania, sprzyja ono małym, 

lokalnym komitetom wyborczym. Do zdobycia mandatu wystarczy bowiem zmobili-

zować elektorat w jednym okręgu, a nie trzeba już walczyć o przekroczenie progu wy-

borczego w skali całej gminy30. 

Nie w każdej gminie system większościowy się sprawdził. Przykładem jest mia-

sto i gmina Kutno w województwie łódzkim. W 21-osobowej kutnowskiej radzie mia-

sta znalazło się 21 osób startujących z listy komitetu wyborczego prezydenta Zbignie-

wa Burzyńskiego. Sam Z. Burzyński już w pierwszej turze wygrał wybory, zdobywa-

jąc 65,08 proc. głosów. W Kutnie 39 proc. głosów mieszkańców przełożyło się na 100 

proc. mandatów dla jednego ugrupowania w radzie miasta. Wynika z tego, że bisko 61 

proc. głosujących mieszkańców nie uzyskało swojej reprezentacji, a w radzie miasta 

brakuje opozycji31.  

 

Podsumowanie  

Postulat wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych jest 

obecny od lat w dyskursie publicznym. Aktywna i skuteczna kampania prezydencka 

Pawła Kukiza spowodowała wzrost zainteresowania tym tematem wśród społeczeń-

stwa oraz na polskiej scenie politycznej.  

Zmiana systemu wyborczego w Polsce ma szereg zwolenników i przeciwników.  

Każda ze stron chce skutecznie przekonać Polaków do swoich racji. Ich skuteczność 

częściowo została zweryfikowana 6 września 2015 roku podczas ogólnokrajowego 

referendum. Aby wynik referendum był ważny, musiało wziąć w nim udział więcej niż 

połowa uprawnionych do głosowania32. Ten warunek nie został spełniony. 

W historii III Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 4 referenda ogólnokrajowe. 

Tylko w jednym z nich frekwencja przekroczyła 50 proc. uprawnionych do głosowa-

nia. W 2003 roku w referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej fre-

kwencja wyniosła 58,85 proc. Za akcesją opowiedziało się 77,45 proc. głosujących33.  

                                                           
30 D. Sześcidło, Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych, 

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/09/JOWy.pdf.  
31 Wybory Samorządowe 2014 w Kutnie: w Radzie Miasta Kutna tylko ludzie prezydenta Bu-

rzyńskiego, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3652868,wybory-samorzadowe-2014-w-

kutnie-w-radzie-miasta-kutna-tylko-ludzie-prezydenta-burzynskiegowyniki,id,t.html?cookie=1.  
32 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507, 

art. 66.  
33 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyniku ogólnokrajowego referendum w 

sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej 

Polskiej do Unii Europejskiej, (Dz.U. 2003, nr 103, poz. 953). 
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Sondaże pokazywały, że ponad połowa uprawnionych Polaków zamierzała 

wziąć udział we wrześniowym referendum. Z czego 60 proc. byłoby za wprowadze-

niem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych34. 

Należy pamiętać, że ustawodawca przewiduje obowiązek podjęcia przez wła-

ściwe organy państwowe działań, mających na celu realizację wiążącego wyniku refe-

rendum35. Wskazuje się również, że nie istnieją żadne konsekwencje związane z nie-

podjęciem przez owe organy działań w kierunku realizacji rozstrzygnięcia referendal-

nego36. Był to temat ożywionej dyskusji kampanii referendalnej oraz kampanii wybor-

czej do parlamentu. Temat wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych 

może odejść w zapomnienie po wyborach 25 października, kiedy przestanie być narzę-

dziem walki politycznej wśród polityków.  

 

 

*** 

Słowa kluczowe: jednomandatowe okręgi wyborcze, prawo wyborcze, referen-

dum. 

Streszczenie: Postulat wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów 

wyborczych  

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest obecny od lat w dyskursie poli-

tycznym. Zainteresowanie tym tematem wzrosło jeszcze bardziej podczas kampanii 

prezydenckiej  

w 2015 roku. Artykuł ma na celu przedstawienie mechanizmu funkcjonowania więk-

szościowego systemu wyborczego w jednomandatowych okręgach wyborczych. W 

dalszej części autor dokonuje analizy argumentów przeciwników oraz zwolenników 

zmiany ordynacji wyborczej w Polsce.  

 

Single-Member Districts – the problems and challenges 

 

Keywords: Single-Member Districts, Electoral Law, Referendum 

Summary: Polish postulate the introduction of Single-Member Constituencies 

in elections to the Polish Parliament is present for many years in political discourse. 

Interest in this subject has increased even more during the presidential campaign in 

2015. The work aims to present the mechanism of action of a majority of the electoral 

                                                           
34 Sondaż TNS dla TVP: 60% za JOW-ami, frekwencja 76%, 

http://300polityka.pl/news/2015/06/14/sondaz-tns-dla-tvp-60-za-jow-ami-frekwencja-76/.  
35 Poprzez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji w czasie nie dłuższym 

niż 60 dni od ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
36 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, 

Warszawa 2008, s. 273. 

http://300polityka.pl/news/2015/06/14/sondaz-tns-dla-tvp-60-za-jow-ami-frekwencja-76/
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system in Single-Member Constituencies. In the remainder of the author will analyze 

the arguments of opponents and supporters of changing the electoral law in Poland. 
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Ewelina Lewandowska1 

 

Kampania wyborcza w mediach 

 

Wprowadzenie 

Kampania wyborcza to podejmowanie różnego rodzaju działań, mających na ce-

lu promocję kandydata w taki sposób, aby wyborca zagłosował właśnie na tę osobę. 

Jest to także wyodrębniona faza procesu wyborczego, która obejmuje okres od ogło-

szenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów, aż do dnia poprzedzającego dzień wybo-

rów2.  

W kampaniach wyborczych przedstawia się materiały wyborcze, które muszą 

być czytelne, atrakcyjne i praktyczne. Aby przygotować materiał wyborczy należy 

znaleźć osoby, które będą za to odpowiedzialne. Do podstawowych rodzajów materia-

łów wyborczych należą: plakaty, ulotki wyborcze, gazetki, wizytówki kandydata, 

transparenty, billboardy itd. Przygotowanie właściwych materiałów wyborczych jest 

bardzo istotne dla powodzenia kampanii, najważniejszy jest temat kampanii3. Ważne 

jest, aby temat został odpowiednio zaakcentowany w materiałach wyborczych, tak aby 

trafił do wyborców, oraz dostosowanie treści merytorycznej i formy komunikatu do 

poziomu odbiorców4. Materiały wyborcze5 pozwalają zaprezentować kandydata ubie-

gającego się o stanowisko zarówno w wyborach samorządowych, parlamentarnych, jak 

i prezydenckich. Wybrany przekaz kandydata jest w pełni kontrolowany6.  

Nieodłącznym elementem każdej kampanii wyborczej jest cisza wyborcza, która 

kończy reklamę kandydatów politycznych. Cisza wyborcza jest to czas, w którym pod 

groźbą kary grzywny zabroniona jest agitacja, a także jakakolwiek promocja politycz-

na kandydatów. W tym okresie nie wolno rozpowszechniać materiałów wyborczych 

ani publikować sondaży. W Polsce cisza wyborcza rozpoczyna się o północy w przed-

dzień głosowania.  

Wybory polityczne są szczególnym czasem, w którym toczy się walka kandyda-

tów o stanowisko, przy użyciu różnych środków. Kampania wyborcza w mediach pro-

wadzona jest głównie w telewizji i Internecie. Są to główne nośniki kampanii  

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji. 
2 Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1995, s. 137. 
3 M. Ratajczyk, Materiały wyborcze, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/ksiazki/ 

trzeciak2.htm. 
4 Ibidem. 
5 Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i 

utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (art. 109 Ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112). Dalej k.w. 
6 S. Trzeciak, Jak wygrać wybory? Materiały wyborcze, http://tajnikipolityki.pl/jak-wygrac-

wybory-materialy-wyborcze/. 
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wyborczej, natomiast radio i prasa mają nieco mniejsze znaczenie, jednak dla kandyda-

tów i tak ważne jest zaistnienie w tych mediach7. Politycy wykorzystują telewizję do 

prezentacji swoich wypowiedzi, a także programu politycznego, który „chcą zrealizo-

wać” po wygranych wyborach. Szczególnie popularną formą zaistnienia w telewizji są 

tzw. spoty, czyli specjalnie przygotowane filmy prezentujące kandydata i jego główne 

hasła wyborcze. Spoty opracowywane są w sposób profesjonalny, zwracając uwagę na 

każdy dobrany odpowiednio szczegół: muzykę, tło, wypowiedź, tonację i ogólny spo-

sób prezentacji kandydata. Politycy wykorzystują telewizję do kreowania własnego 

wizerunku8.  

Z punktu widzenia omawianej problematyki warto również zwrócić uwagę na 

takie pojęcie jak agitacja wyborcza, która jest nierozerwalnym elementem każdej kam-

panii wyborczej. Zgodnie z art. 105 Kodeksu wyborczego „agitacją wyborczą jest pu-

bliczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowa-

nia na kandydata określonego komitetu wyborczego”9. Cytowany artykuł określa mo-

ment, od kiedy można prowadzić agitację wyborczą: „agitację wyborczą można pro-

wadzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego”10. 

 

Marketing polityczny i media jako czwarta władza 

 

Media zawsze nadają specyficzne znaczenie każdemu wydarzeniu, o którym in-

formują społeczeństwo. Media są nieodłącznym elementem funkcjonowania współcze-

snej demokracji. Władzę mediów rozpatrywać można w dwóch aspektach. Z jednej 

strony mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości obywateli i zachowanie 

społeczeństwa, a z drugiej strony pełnią funkcję kontrolną wobec trójpodziału władzy, 

weryfikują i rozliczają zachowania z punktu widzenia uczciwości i rzetelności podej-

mowanych przez władzę działań11. Istnieje pogląd na temat wpływu mediów na od-

biorców i został on przedstawiony w ramach teorii tzw. magicznego pocisku (teorii 

bezpośrednich wpływów). „Magiczny pocisk” to agitacyjny komunikat medialny wy-

strzelony przez kandydata politycznego w kierunku wyborców. Jego siła rażenia jest 

niepodważalna, ponieważ fundamentem tej teorii jest wiara w nieograniczony wpływ 

                                                           
7 M. Zamarlik-Mazurek, W. Mazurek, Kampania wyborcza w mediach, 

http://www.edukacja.edux.pl/p-5582-kampania-wyborcza-w-mediach.php. 
8 Ibidem. 
9 Art.105, k.w. 
10 Ibidem. 
11 A. Niżyńska, Media jako czwarta władza, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2467/4/1/demokracja.pdf 



99 

mediów na psychikę i zachowania odbiorców. Warunkiem jest, aby zawartość komu-

nikatu i czas emisji były właściwie dopasowane12.  

Marketing polityczny to forma komunikacji społecznej. Może on być rozumiany 

jako metody i praktyki społeczne mające na celu przekonanie obywateli, by udzielili 

poparcia politykowi lub partii politycznej13. Istotą marketingu politycznego jest prze-

konanie obywateli do swojej koncepcji politycznej. Teoria marketingu politycznego 

opiera się na mechanizmach, jakimi rządzi się marketing konsumencki. Polityka można 

traktować w kategoriach produktu, do którego stosuje się zasady marketingu. Odpo-

wiednio zmodyfikowane narzędzia, techniki sprzedaży i budowanie marki produktu 

wykorzystywane są w kampaniach wyborczych z dużym powodzeniem14.  

Marketing polityczny według Magdaleny Cichosz i Dariusza Skrzypczyńskiego 

to „zespół technik wykorzystywanych do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata 

wśród jego elektoratu, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród rywali 

i uzyskania maksymalnej ilości głosów przy jak najmniejszym zużyciu środków”15. 

Warto zwrócić uwagę na koncepcję Davida A. Steinberga, który sprowadza marketing 

wyborczy do czterech elementów: „wykorzystania badań do zrozumienia środowiska 

politycznego, zachowań konsumentów (wyborców) oraz zachowania kontrkandyda-

tów; skutecznego zaprezentowania produktu (kandydata) jego konsumentowi (wybor-

cy); wykorzystania różnych metod marketingowych w celu sprzedaży produktu jego 

nabywcom w dniu wyborów; penetrowania rynku wyborczego poprzez środki maso-

wego przekazu”16. Głównym problemem marketingu politycznego jest jego sezono-

wość związana z okresem przedwyborczym. Większość polityków i kandydatów poli-

tycznych budzi się kilka miesięcy przed wyborami z poczuciem, że trzeba szybko nad-

robić stracony czas, poprzez uruchomienie swojej promocji. „A w końcu wizerunek  

publiczny kandydata buduje się latami i w ciągu dwóch miesięcy nie sposób nadrobić 

braku aktywności […]”17. 

Ze względu na swoją skuteczność marketingowe podejście do polityki szybko 

upowszechniło się i wpłynęło na rozwój systemu demokratycznego18. Kampanie  

wyborcze mogą być: parlamentarne, prezydenckie i samorządowe. Dlatego mówiąc  

o działaniach marketingowych kampanie te różnią się produktem – kandydatem, który 

                                                           
12 P. Francuz, Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych, 

http://www.epr.pl/wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznych-kampanii-

wyborczych,pr-w-polityce,1290,1.html. 
13 M. Ratajczyk, Marketing polityczny, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/ . 
14 M. Adamik-Szysiak, Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005‒2010, Lublin 

2012, s. 28. 
15 M. Ratajczyk, Marketing polityczny, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/. 
16 Ibidem. 
17 P. Francuz, Wpływ mediów na przebieg… 
18 Ibidem. 

http://www.epr.pl/wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznych-kampanii-wyborczych,pr-w-polityce,1290,1.html
http://www.epr.pl/wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznych-kampanii-wyborczych,pr-w-polityce,1290,1.html
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ma zaspokoić potrzeby wyborców19. Z punktu widzenia marketingu politycznego wy-

różnia się cztery kategorie prowadzenia kampanii wyborczej:  

 kampania bezpośrednia – polega na bezpośrednim kontakcie kandydatów z wy-

borcami, realizowana w formie festynów, czy wizyt wyborczych, ten rodzaj 

kampanii najczęściej wykorzystywany jest w wyborach samorządowych, jest 

dość popularny ze względu na niski nakład finansowy;  

 kampania pośrednia – realizowana za pomocą mediów (prasa, radio, telewizja, 

Internet), dzięki tej kampanii możliwe jest dotarcie do jak największej liczby 

odbiorców, jednak ta metoda prowadzenia kampanii wyborczej jest bardzo kosz-

towna;  

 kampania negatywna – jest to dość popularna metoda prowadzenia kampanii 

wyborczej w Polsce, gdyż polega na dyskredytowaniu przeciwnika wyborczego 

w oczach wyborców, podważa to jego wiarygodność i najczęściej przejawia się 

atakiem na głoszone poglądy kandydata czy jego cechy osobowości;  

 kampania ukierunkowana – celem tej metody jest kierowanie przekazu do okre-

ślonej grupy adresatów, np. do osób starszych, konkretnej branży zawodowej, 

poprzez dostosowanie przekazu do potrzeb danej grupy, jest ona pracochłonna 

ponieważ, trzeba dostosować swój przekaz do adresatów20. 

 

Kampania w telewizji i Internecie 

We współczesnym, globalnym ładzie informacyjnym szczególną nośność kultu-

rowo-cywilizacyjną mają środki masowego przekazu. Relacje między mediami a świa-

tem polityki zależą od siły i predyspozycji osobowościowych dziennikarzy i polity-

ków21. Telewizyjna reklama polityczna jest najważniejszym i najkosztowniejszym 

instrumentem współczesnych kampanii wyborczych. Skoro reklamy telewizyjne pro-

mują towary dostępne na rynku, to mogą spełniać tożsamą funkcję w stosunku do 

podmiotów wyborczej rywalizacji. Dlatego reklama polityczna traktowana jest jako 

towar, a odbiorcy są konsumentami22. Jest to sposób promocji, a w działaniach poli-

tycznych służy jako technika, która ma na celu pozyskanie jak najszerszej grupy zwo-

lenników23. Komunikat reklamowy powinien przyciągać uwagę, być łatwy do zapa-

miętania, ale również istotna jest jego niebanalność24. Ważne jest, aby komunikat był 

                                                           
19 M. Zamarlik-Mazurek, W. Mazurek, Kampania wyborcza w mediach, 

http://www.edukacja.edux.pl/p-5582-kampania-wyborcza-w-mediach.php. 
20 Kampania wyborcza, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wyborcza. 
21 T. Sasińska-Klas, Media w wyborach kampanie wyborcze media w polityce, [w:] Media a 

kształtowanie świadomości wyborczej, A. Chodubski (red.), Toruń 2007, s. 136. 
22 W. Peszyński, Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych w latach 

2001‒2007, Toruń 2012, s. 18. 
23 Reklama polityczna, http://www.nauki-spoleczne.info/%E2%80%9Creklama-

polityczna%E2%80%9D. 
24 M. Zamarlik-Mazurek, W. Mazurek, Kampania wyborcza w mediach… 
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zrozumiały dla odbiorców, wyrażał szacunek i budził jego sympatię25. Biorąc pod 

uwagę przekaz komunikatu rozróżnić można trzy typy reklamy: reklama wizualna  

– to głównie reklama zamieszczona w prasie, prezentująca wizerunek kandydata, 

główne hasła wyborcze itd.; reklama zewnętrzna – która swoją treścią jest identyczna 

jak reklama wizualna, różni się tylko objętością lub rozmiarem, gdyż jest większa  

i często obszerniejsza w treść (plakaty, billboardy, bannery); ruchoma – umieszczana 

na środkach transportu (również gadżety, ulotki), reklama audytywna, radio i audiowi-

zualna (telewizja, kino, film)26. 

W zdecydowanej większości podstawowym nośnikiem audiowizualnej reklamy 

jest telewizja.27 Reklama telewizyjna przyjmuje najczęściej postać krótkiego spotu 

wyborczego lub klipu. Telewizyjne spoty reklamowe najczęściej trwają do 30 sekund. 

Ten środek oddziałuje zarówno na zmysł słuchu, jak i wzroku za sprawą obrazu, barw 

i dźwięku28. Dobrze przygotowana kampania reklamowa jest zasadniczym elementem 

w kształtowaniu wizerunku partii politycznych i ich liderów na rynku wyborczym. Za 

pomocą reklamy można nie tylko zaprezentować ofertę polityczną, uwydatniając jej 

walory pod określonym kątem, ale także informować wyborcę o możliwości realizacji 

treści zawartych w reklamie politycznej. Dlatego też warunkiem skuteczności kandy-

datów politycznych jest ich stała współpraca z agencjami zajmującymi się reklamą 

polityczną.  

W kampanię polityczną angażuje się wiele osób, specjalistów komunikowania 

społecznego, komunikowania masowego, charakteryzatorów, trenerów w zakresie 

umiejętności mówienia i publicznych wystąpień itd.29 Na potrzeby kampanii wybor-

czej, jak również działalności politycznej, tworzony jest wizerunek polityka. Wizeru-

nek jest to wyobrażenie, które występuje w opinii publicznej w związku z danym kan-

dydatem, partią polityczną. Jest to obraz kandydata powstający w świadomości odbior-

ców. Ubiór polityka powinien być elegancki i odpowiedni do sytuacji. „Elementem 

każdego wizerunku jest język ciała, na który składa się kontakt wzrokowy, mimika  

i wyraz twarzy, ruchy ramion i ciała, postawa, kontakt fizyczny, sposób ubierania się, 

gesty, intonacja głosu”30. Kształtowanie wizerunku to ważny element strategii wybor-

czej. Telewizja nie może radykalnie zmieniać postaw wyborców, lecz co najwyżej 

może je nieco modyfikować31. 

                                                           
25  J. Bralczyk,  Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa 

języka, Gdańsk 2004, s. 13. 
26 M. Adamik-Szysiak, Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005‒2010, Lublin 

2012, s. 21. 
27 W. Peszyński, Walka na spoty po polsku…, s. 19‒20. 
28 Ibidem. 
29 Reklama polityczna, http://www.nauki-spoleczne.info/%E2%80%9Creklama-

polityczna%E2%80%9D. 
30 Ibidem. 
31 P. Francuz, Wpływ mediów na przebieg… 



102 

Należy wyróżnić cztery podstawowe cechy kampanii wyborczej: częstotliwość 

pojawiania się komunikatów; silne zaangażowanie mediów; dysponowanie bezpłatnym 

czasem antenowym; długość kampanii, która trwa nie dłużej niż 3–4 tygodnie32. Poli-

tycy szczególnie cenią sobie kontakty z mediami. Dzięki nim sami mogą mówić i wy-

stępować, zwłaszcza w telewizji33. Podczas kampanii wyborczej jest to bardzo widocz-

ne, gdyż często pojawiają się liczne wywiady z kandydatami, pokazywane są ich spoty 

wyborcze czy organizowane są debaty publiczne, które najczęściej mają miejsce przy 

wyborach prezydenckich. 

Internet w Polsce staje się medium coraz bardziej dostępnym obywatelom  

i głównym źródłem informacji o bieżących wydarzeniach politycznych34. Kształtujący 

się ład medialny ukierunkowany jest na tzw. e-rozwój, czyli funkcjonowanie w rze-

czywistości informatycznej35. W Polsce po raz pierwszy użyto Internetu w 2000 roku 

do kampanii wyborczej na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie  

z Internetu na potrzeby kampanii wyborczej jest uzupełnieniem kampanii ze względu 

na szybkość dostępu do nielimitowanej ilości informacji pozbawionej cenzury. Bada-

nia opinii publicznej świadczą o tym, że osoby w wieku 18–24 lat w przeważającej 

większości podstawową wiedzę czerpią z Internetu36. Aby dotrzeć do młodych odbior-

ców, nie wystarczy tylko właściwy kanał komunikacji, potrzebny jest również przycią-

gający przekaz. W Internecie możliwy jest pośredni kontakt z wyborcami. Dlatego 

kandydaci używają sieci internetowej do komunikacji z obywatelami jako formy swo-

bodnej dyskusji37. Współczesne społeczeństwo niechętnie chodzi na wybory. Z roku na 

rok widać tendencję spadkową, jeśli chodzi o frekwencję na wyborach. Składają się na 

to dwie przyczyny. Pierwsza dotyczy rezygnacji z głosowania, która wynika z niechę-

ci, a druga, kiedy wyborcy nie znajdują sensu w głosowaniu, gdyż ich zdaniem nie ma 

zadowalających kandydatów do objęcia stanowiska na scenie politycznej. Narzędziami 

do prowadzenia kampanii on-line najczęściej są: portale społecznościowe, własne stro-

ny kandydatów, blogi, portale do publikacji zdjęć i filmów, a także komunikatory. Nie 

zawsze ilość dostępnych narzędzi oznacza skuteczność, ważne są pomysły na ich wy-

korzystanie38. Kandydat, który porusza się po Internecie pokazuje, że jest otwarty na 

nowości. Idą za tym również korzyści, np. łatwość kontaktu z wyborcami, możliwość 

                                                           
32 M. Zamarlik-Mazurek, W. Mazurek, Kampania wyborcza… 
33 Ibidem. 
34 J. Zbieranek, Internet w kampanii wyborczej w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 7. 
35 T. Sasińska-Klas, Media w wyborach kampanie wyborcze media w polityce, op. cit., s. 

122‒123. 
36 P. Gołębiowski, Portale społecznościowe – nowe narzędzie komunikacji politycznej, 

http://www.marketingpolityczny.org/portale-spolecznosciowe-nowe-narzedzie-komunikacji-

politycznej/#.VX_kLfntmko. 
37 M. Zamarlik-Mazurek, W. Mazurek, Kampania wyborcza… 
38 P. Gołębiowski, Portale społecznościowe… 
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umówienia się z nimi na spotkanie itd.39. Głównym polem prowadzenia kampanii wy-

borczej w Internecie są media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy You-

Tube. To tam koncentruje się aktywność partii politycznych i wystawionych przez nie 

kandydatów40. Media społecznościowe nie są narzędziem nadawania jednostronnych 

komunikatów propagandowych, do tego służy raczej telewizja. Kandydaci poprzez 

media społecznościowe mogą trafiać do większej liczby odbiorców poprzez kontakt z 

wyborcami. Dzięki mediom społecznościowym możliwy jest bezpośredni kontakt z 

wyborcami poprzez wymianę korespondencji, dokonywanie wpisów czy umieszczanie 

krótkich reklam przedstawiających program polityczny i główne założenia programowe. 

Ustawodawstwo polskie reguluje dostęp do publicznych środków przekazu  

dla polityków bez względu na opcję polityczną. Kampania wyborcza dotyczy także 

wyborów do Parlamentu Europejskiego. „Równe prawo do bezpłatnych bloków wy-

borczych na antenie programów: pierwszego, drugiego i trzeciego Polskiego Radia 

oraz w Polskim Radiu BIS, a także na antenie programu pierwszego i drugiego Telewi-

zji Polskiej, w rozszczepieniu lokalnym TVP3 Regionalnej oraz w audycjach jednostek 

lokalnych radiofonii publicznej, mają wszyscy kandydaci i opcje polityczne”41. W 

Polce finansowanie kampanii wyborczych jest jawne, a wydatki ponoszone są przez 

partie polityczne lub kandydatów z własnych funduszy. Po zakończeniu wyborów 

Komitet Wyborczy partii politycznej i kandydatów zdaje sprawozdanie Państwowej 

Komisji Wyborczej. Fundusze przeznaczane na płatne ogłoszenia w telewizji, radiu 

czy prasie nie mogą przekraczać 80 proc. wydatków Komitetu Wyborczego42.  

 

Kampania w radiu i prasie 

Kampania wyborcza prowadzona w radiu i prasie często zyskuje podobny wy-

miar do kampanii prowadzonej z udziałem telewizji czy Internetu. Artykuł 116 Kodek-

su wyborczego stanowi: „komitety wyborcze mają prawo prowadzenia kampanii wy-

borczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyj-

nych”43. Radio nie jest najczęściej wykorzystywanymi mediami w kampaniach wybor-

czych. Najczęściej w radiu omawiane są najnowsze sondaże przedstawiające poparcie 

dla danego kandydata czy też partii politycznej. Są to działania prowadzone przez 

dziennikarzy i nie mają wpływu na przebieg kampanii, służą jedynie do bieżącego 

relacjonowania postępów kampanii. Radio i telewizja charakteryzują się tendencyjno-

ścią w relacjonowaniu przebiegu kampanii wyborczej. Następuje selekcja materiału 

przeznaczonego do rozpowszechniania. Chodzi o konkretyzację – co ma być  

                                                           
39 Ibidem. 
40 G. Miłkowski, Media społecznościowe w praktyce, http://www.socialpress.pl. 
41 Kampania wyborcza, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wyborcza.  
42 Ibidem.  
43 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, art. 116). 
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przedmiotem newsa czy artykułu44. Na podejmowane działania dziennikarzy ważny 

wpływ ma lojalność wobec redakcji, często przekazywane informacje bywają stronni-

cze, chodzi o przychylność lub nieprzychylność wobec prezentowanego kandydata. 

Mówiąc konkretnie, media poszukują ludzi, którzy przede wszystkim będą reprezen-

tować stację telewizyjną, radiową lub gazety, a nie rzetelnych dziennikarzy. Tenden-

cyjność w przekazie informacji często związana jest z nierównomierną ilością czasu 

antenowego czy też miejsca przeznaczanego dla kandydatów w prasie oraz sposobu ich 

prezentacji. W radiu dotyczy to liczby wystąpień lub czasu antenowego prezentacji,  

w prasie sprowadza się to do powierzchni przeznaczonej na przedstawienie kandydata  

i jego programu politycznego oraz liczby zdjęć, wielkości nagłówków i ogólnego wy-

glądu artykułu. Oprócz prostych manipulacji informacją media mają swoje sposoby 

oddziaływania na świadomość odbiorców45. 

 

Podsumowanie 

Należy przychylić się do stwierdzenia, że wszystkie media stworzyli  

i tworzą ludzie. Wpływ dziennikarzy i mediów na podejmowane decyzje wyborców  

jest nieunikniony. Reklamować można w zasadzie wszystko i wszystkich, a do tego 

korzystać możemy z wielu środków masowego przekazu. Media i dziennikarze stają 

się najbardziej wpływową instytucją polityczną, generującą opinię publiczną. Nie daj-

my sobie odebrać możliwości decydowania – głosowanie to obywatelski obowiązek. 

Powodzenie kampanii wyborczej jest raczej funkcją znalezienia dobrego sposobu na 

dopasowanie się do potrzeb społeczeństwa, a także możliwości mediów.  

 

 

*** 

Słowa kluczowe: kampania, wybory, media, demokracja 

Streszczenie: Współczesna demokracja często nazywana jest demokracją me-

dialną. Wynika to ze wzrastającej roli mediów w polityce, a także w życiu publicznym. 

Przedmiotem artykułu jest kampania wyborcza w mediach i związane z nią zagadnie-

nia. Rozważania prowadzą do końcowego wniosku, że media stają się najbardziej 

wpływową instytucją polityczną, generującą opinię publiczną. 

 

The election campaign in the media 

Keywords: campaign, elections, medias, democracy 

Summary: Modern democracy is often called media democracy. It may result 

from the increasing role of the media in politics and public life. The subject of the arti-

cle is an election campaign in the media and issues related to it. Final considerations 

                                                           
44 P. Francuz, Wpływ mediów… 
45 Ibidem. 
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lead to the conclusion that the media have become the most influential political institu-

tion, generating public opinion. 
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Diana Marta Mościcka1  

 

Mediatyzacja współczesnych kampanii wyborczych 

 

Historia Polski po II wojnie światowej nie stworzyła możliwości przeprowadze-

nia wolnych wyborów parlamentarnych aż do 1989 roku. Dopiero ćwierć wieku temu 

sięgnęliśmy po standardy obowiązujące w państwach demokratycznych i powoli za-

częliśmy wprowadzać je w życie. Od tego momentu Polska ogromnie się zmieniła, 

zwłaszcza pod względem politycznym, społecznym, gospodarczym i prawnym. Polacy 

stali się bardziej otwarci, lepiej wykształceni i ciekawsi świata. Zainteresowały ich 

nowinki technologiczne oraz środki masowego przekazu. Scena polityczna zaczęła 

rządzić się swoimi nowymi prawami, zauważalnymi przede wszystkim w okresie kam-

panii wyborczych.  

Środki masowego przekazu we współczesnych demokracjach stały się aktyw-

nym przedmiotem w procesie komunikacji politycznej, o statusie porównywalnym do 

pozostałych, zorganizowanych podmiotów politycznych. Potencjał i siła dzisiejszych 

mass mediów do kreatywnego przekazywania wiedzy i kształtowania postaw odbior-

ców stawia je w roli twórcy opinii publicznej oraz kontrolera politycznego obiegu ko-

munikacyjnego2. W związku z tym media przestały pełnić wyłącznie pasywną funkcję 

forum debaty politycznej i wymiany opinii, a coraz wyraźniej weszły w rolę rozgrywa-

jącego w procesach socjalizacji i aktywizacji społeczno-politycznej różnych grup od-

biorców3.  

Demokracja XXI wieku nie bez kozery nazywana jest demokracją medialną,  

a nawet mediokracją. Wynika to ze wzrastającej roli mediów w polityce i życiu pu-

blicznym oraz z permanentnie i powszechnie ogarniającej nas mediatyzacji i komercja-

lizacji4. Mediatyzacja wyznacza nowe relacje i zależności między sceną polityczną a 

środkami masowego przekazu. Skutecznie wpływa na procesy polityczne, decyzje 

obywateli i elit rządzących oraz określa sposoby kształtowania woli i artykulacji inte-

resów społecznych5. Okres kampanii wyborczych jest specyficznym momentem dla 

każdego systemu politycznego, a zwłaszcza dla podmiotów politycznych w nich 

uczestniczących. Wówczas politycy oraz partie polityczne wykorzystują niemalże 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych, Koło Naukowe 

Politologów.  
2 A. Hess, Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście sa-

morządowych kampanii wyborczych, s. 147, http://biblioteka.oapuw.pl/wp-

content/uploads/2013/04/Hess_A._Mediatyzacja_lokalnej_komunikacji_politycznej.pdf.  
3 Ibidem. 
4 Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 

2009, s. 9. 
5 Ibidem.  
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wszystkie narzędzia marketingu politycznego oraz public relations, aby osiągnąć swój 

cel – sukces wyborczy. Każda kampania ma swoją specyfikę, logikę i dynamikę, które 

znacząco wpływają na przebieg rywalizacji6.   

Charyzmatyczny polityk XXI wieku to przede wszystkim polityk popularny  

i rozpoznawalny, który posiada zespół wyjątkowych cech osobowości, które dostrzega-

ją nie tylko jego zwolennicy czy oponenci, ale zwłaszcza media.  

Współczesne społeczeństwo, traktowane jako społeczny system, można podzie-

lić na dwa podsystemy: medialny i polityczny. Medialne i polityczne podsystemy kore-

lują ze sobą od dawna, a ich funkcjonowanie jest uzależnione od relacji tworzących się 

między nimi. Jednocześnie oba są autonomiczne, niezależne oraz niepodległe. Pomię-

dzy polityką a mass mediami toczy się szeroka gra interesów nie od dziś.  

Zdaniem uczonych, środki masowego przekazu są przydatne władzy politycznej 

z trzech głównych powodów7: 

1. zaznajamiają czytelników, telewidzów i słuchaczy z rezultatami działań, założeń 

i procesów politycznych, odpowiednio je interpretując, 

2. dostarczają politykom i innym podmiotom systemu politycznego niezbędnych 

informacji o społecznych realiach, 

3. w sposób ciągły wpływają na proces kształtowania się poglądów, postaw i za-

chowań społeczeństwa, koncentrując uwagę swoich odbiorców na subiektywnie 

wybranych sprawach oraz tematach8. 

Współcześnie rządzący są coraz częstszymi gośćmi programów telewizyjnych, 

niekoniecznie związanych z tematyką polityczną, ale za to cieszących się dużą popu-

larnością. Takie występy to komercyjne, bardzo skrupulatnie zaplanowane i przemy-

ślane decyzje, które mają zwiększyć zainteresowanie swoją osobą lub danym ugrupo-

waniem politycznym. Z udziału w programach tego typu wielokrotnie korzystali np. 

Ryszard Kalisz, Janusz Palikot czy Wojciech Olejniczak, a ostatnio prezydent Broni-

sław Komorowski9 czy Paweł Kukiz, który powoli zaliczany jest do grona polityków. 

Polityk jest profesją na stałe związaną ze środkami komunikacji masowej. 

Dostrzegalność polityczna przyczyniła się do wykreowania drugiego typu legi-

tymizacji politycznej, a mianowicie medialnej, którą uzyskać można dzięki dobrej 

prezencji i wizerunkowi upowszechnianemu przez mass media10. Panuje silny mit 

wśród środowiska politycznego, że media odzwierciedlają realną opinię społeczeństwa 

oraz że ludzie naprawdę tak silnie reagują na wszelkie „rewelacje” środków masowego 

                                                           
6 Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świcie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 

2013, s. 7.  
7 Za: Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych 

relacji, [w:] Studia medioznawcze, nr 4/2011, Warszawa 2011, s. 12.  
8 Ibidem.   
9 Były prezydent pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego (TVN) przed II turą wyborów 

prezydenckich.  
10 M. Molęda–Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013, s. 101.  
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przekazu. Politycy chcąc zyskać rozgłos wchodzą czasem nawet w bardzo głębokie 

relacje z dziennikarzami. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że bez poparcia me-

diów nie będą w stanie dotrzeć do tak dużej grupy odbiorców, czyli potencjalnych 

wyborców, którzy zasiadają przed telewizorem, słuchają radia w samochodzie czy 

czytają gazety przy śniadaniu. 

 

Współczesne media a polityka  

Obecne stulecie określa się mianem globalizacyjnego, masowego, konsumpcyj-

nego oraz skomercjalizowanego. Środki masowego przekazu, które rozwijają się per-

manentnie– co sekundę serwują nowe informacje i doniesienia. Owe fakty i wiadomo-

ści dotyczą w znacznej części polskich polityków, którzy wykorzystują każdą okazję, 

aby się pokazać, zaistnieć i uatrakcyjnić swój wizerunek. Utarło się już, że polscy poli-

tycy, wzorem zagranicznych, coraz częściej wdają się w swoisty, medialny dialog  

z dziennikarzami oraz swoimi wyborcami. Udzielają obszernych wywiadów, chętnie 

komentują informacje (nawet te, które ich nie dotyczą), tak jak celebryci i gwiazdy 

estrady biorą udział w sesjach zdjęciowych11. Tym samym politycy próbują ocieplić 

swój wizerunek i zyskać większą popularność. Wydaje się, że dziś normą stały się też 

wspólne zakupy, spacery i fotorelacje z wakacyjnych wyjazdów polityków. Jest to 

kolejny dowód na mediatyzację polityki i kampanii wyborczych.  

W okresie kampanii wyborczej medialna aktywność polityków znacznie wzra-

sta. Sztaby wyborcze starają się dotrzeć do jak najszerszej grupy wyborców a politycy 

prześcigają się w tym, kto pierwszy zdobędzie okładkę, kto zrobi sobie korzystniejsze  

i ciekawsze zdjęcie12. 

Momentów zwrotnych, w których politycy stali się ulubionym tematem środków 

masowego przekazu jest wiele, ale warto wskazać dwa. Pierwszym jest zarejestrowana 

przez telewizję debata polityczna kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych  

Johna F. Kennedy’ego i Richarda Nixona w 1960 roku13. Drugim ‒ kampania prezy-

dencka Aleksandra Kwaśniewskiego, który skorzystał z pomocy francuskiego specjali-

sty od marketingu politycznego w 1995 roku14.  

 

Marketing polityczny  

Formą komunikacji społecznej podczas prowadzenia kampanii wyborczej, pole-

gającej na przekonywaniu obywateli – elektoratu do danej koncepcji politycznej jest 

właśnie marketing polityczny. Termin ten jest pojmowany jako zespół teorii, technik  

i metod wykorzystywanych do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata wśród 

                                                           
11 Znane są sytuacje, gdy polscy politycy zapraszają paparazzi na prywatne uroczystości.  
12 M. Bober, A. Klarkowski, Tabloidyzacja polityki, „Nasz Dziennik”, nr 239/2011, 13.10.2011, 

s. 19. 
13 Więcej: http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/telewizja/debata1960/debata1960.html. 
14 Politolodzy ten właśnie okres uznają za narodziny polskiego marketingu politycznego.  
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jego elektoratu15. Głównym zadaniem i celem marketingu politycznego jest wypromo-

wanie wizerunku kandydata politycznego, tak aby wyróżniał się spośród kandydatów 

oraz uzyskał, przy użyciu jak najmniejszej ilości środków, jak największą liczbę gło-

sów.  

Pojawienie się marketingu politycznego spowodowała popularyzacja, masowość  

oraz ekspansja nowych mediów16. Marketing polityczny powstał w Stanach Zjedno-

czonych i to tam w 1952 roku po raz pierwszy przygotowano strategię marketingową 

opracowaną dla republikańskiego kandydata Dwighta Davida Eisenhowera17. Plan ten 

nakreślał podstawy organizacji, reklamy, apeli i wystąpień wyborczych, literatury 

kampanijnej oraz programów telewizyjnych i radiowych18. Zawierał uwagi i wskazów-

ki odnoszące się do mediów, omawiał miejsce i liczbę kampanii, gdzie szczególnie 

skoncentrowane będą działania i środki kampanijne19. W tym okresie pojawiła się 

również pierwsza reklama polityczna20, a w 1960 roku, po sukcesie kampanii telewi-

zyjnej Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, w ekspresowym tempie zaczęły rozwijać się 

techniki marketingu politycznego, zwane dziś public relations21. Wówczas zaczęto 

robić profesjonalne badania opinii publicznej, tak masowo stosowane współcześnie. 

Współpraca mediów (następnie mass mediów), polityków, specjalistów od mar-

ketingu politycznego, PR-owców, spin doctorów na świecie trwa od już od wielu lat. 

Natomiast w Polsce metody marketingu politycznego zostały użyte dopiero podczas 

pierwszych, półwolnych wyborów w pamiętnym 1989 roku22. Jednakże w pełni wyko-

rzystano je po raz pierwszy we wspomnianej kampanii prezydenckiej w 1995 roku, 

gdzie sztab specjalistów Aleksandra Kwaśniewskiego prowadził kampanię w zachod-

nim stylu. Zresztą, od tego czasu w Polsce daje się zauważyć pewien trend w polityce 

nazywany „amerykanizacją” kampanii wyborczych23.    

Specjaliści od marketingu politycznego już dawno obalili tezę, jakoby wizeru-

nek oraz umiejętność przekonywania do własnych poglądów decydowały o sukcesie 

wyborczym. Dziś liczą się głównie PR i sztuczki marketingowe. Każdy z polityków 

doskonale zdaje sobie sprawę, że kandydat nierozpoznawalny lub negatywnie identyfi-

kowany nie ma szans na osiągnięcie sukcesu wyborczego. Dlatego też profesjonalna, 

przemyślana kampania wyborcza powinna wykorzystywać możliwie jak najwięcej 

                                                           
15 M. Chmaj, W. Sokół, Mała Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Toruń 2002, s. 184.  
16 M.I. Giryn, Specyfika polskich kampanii wyborczych na przykładzie kampanii parlamentar-

nej 2005 roku, Toruń 2009, s. 10. 
17 Ibidem, s. 10‒11.  
18 B.G. Salmore, S.A. Salmore, Candidates, Parties and Campaigns: Electoral Politics in 

America, Congressional Quarterly Inc. 1989, s. 43.  
19 Ibidem.  
20 Więcej: M. Adamik-Szysiak,  Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005‒2010, 

Lublin 2012, s. 19‒58. 
21 M.I. Giryn, Specyfika polskich kampanii wyborczych…, s. 11.  
22 Ibidem.  
23 „Amerykanizacja” jest synonimem wysokiego rozwoju państwa.  
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narzędzi marketingowych, bo dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo dotarcia 

do jak największej grupy wyborców. W związku z tym warto zainwestować w eksper-

tów i zdobywać oraz pielęgnować dobre relacje z przedstawicielami mediów.  

Intensywność przebiegu ewolucyjnego procesu urynkowienia, komercjalizacji 

oraz mediatyzacji rywalizacji wyborczej zależy od wielu czynników związanych  

z przeobrażeniami otoczenia politycznego kampanii, stopniem profesjonalizacji do-

radztwa politycznego, zmianami nawyków wyborczych elektoratu oraz rozwojem sys-

temu partyjnego i medialnego24. Zmiany modernizacyjne obserwowane od kilkunastu 

lat w Polsce są pochodną skutecznej implementacji rozwiązań oraz działań marketin-

gowych i kampanijnych zaczerpniętych z USA i krajów Europy Zachodniej. Rozwią-

zania te definiuje się przede wszystkim w kategoriach postępującej profesjonalizacji  

i mediatyzacji kampanii wyborczych XXI wieku. Mariusz Kolczyński jako główne 

wyznaczniki tych zmian wskazuje25:  

 wzrost znaczenia ekspertów kampanijnych w procesie przygotowania i realizacji 

kampanii na jej różnych etapach,  

 koncentrację działań przedwyborczych wokół lidera partii lub konkretnych kan-

dydatów, a nie partii jako całości, 

 daleko zaawansowaną mediatyzację komunikowania, z dominującą rolą telewi-

zji i Internetu, 

 zwiększenie udziału treści negatywnych w przekazach wyborczych26.  

 

Mediatyzacja polityki  

Wojciech Szalkiewicz napisał, że o tym, czy człowiek zostanie politykiem decy-

dują obecnie nie wyborcy, ale właśnie media i obecnie nie można sobie wyobrazić 

prowadzenia kampanii wyborczej bez ich udziału27. 

Mediatyzacja nabiera szczególnego znaczenia w polityce, zwłaszcza w czasie 

kampanii wyborczych. Od XVII wieku media były nosicielami idei demokracji,  

w postaci propagowania wyborów do różnego typu władz, współcześnie stały się 

punktem centralnym walki wyborczej, wywierając realny wpływ na postawy wybor-

ców. Mediatyzacja jest swoistym procesem pośredniczenia środków masowego prze-

kazu w poznawaniu świata. To również wpływanie przez media na postrzeganie rze-

czywistości niedostępnej przez człowieka oraz bezpośrednie doświadczanie wraz  

z jego konsekwencjami zjawisk politycznych prezentowanych w mass mediach.  

Mediatyzacja polityki modeluje obraz rzeczywistości społecznej, politycznej i obywa-

telskiej pod wpływem konstrukcji medialnych. Mediatyzacja stanowi spójny proces,  

                                                           
24 Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania 

politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 7. 
25 Ibidem.  
26 Zob. M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2011.  
27 W. K. Szalkiewicz, Marketing polityczny. Barwy walki, Olsztyn 2005, s. 74.  
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w którym najważniejszą rolę pełnią regularne praktyki dziennikarskie w zakresie  

selekcji nadawczej28. Mediatyzacja ma podłoże historyczne i terminem tym określa się 

uniwersalny proces społeczny wywołany rosnącym znaczeniem mass mediów dla 

funkcjonowania wielu dziedzin współczesnego człowieka, a dalej całego społeczeń-

stwa. Cechuje ją dostosowywanie podmiotów z polityki, kultury, nauki, sztuki i gospo-

darki do warunków określonych specyfiką oddziaływania mediów.  

Badacze mediów podkreślają, że mediatyzacja29 w dłuższym okresie zmienia 

standardy oraz wartości wyznawane w danym społeczeństwie, a w wymiarze zarówno 

krótko-, jak i długoterminowym redefiniuje wyobrażenia o aktualnych problemach 

społecznych30. Dzięki swej wpływowości i randze media są dla władzy politycznej 

użyteczne, bo dostarczają systemowi politycznemu potrzebnych informacji o realiach  

i potrzebach społecznych; zaznajamiają swoich odbiorców z poczynaniami rządzących 

(interpretując, a nawet deformując je, w zależności od potrzeb) oraz nieprzerwanie 

wpływają na proces kształtowania się postaw i poglądów społeczeństwa, przykuwając 

uwagę swojej publiczności do wyselekcjonowanych przez siebie tematów i spraw.  

Można wyróżnić co najmniej cztery aspekty zmian w kampaniach wyborczych 

mające związek bezpośrednio z mediatyzacją31:  

1. poszerzyły się możliwości prezentacyjne, spowodowane zwiększeniem się prze-

strzenno-czasowych granic prowadzenia walki politycznej, m.in. w Internecie, 

2. kampanie medialne zastępują dziś coraz częściej kampanie bezpośrednie,   

3. następuje zlewanie się aktywności medialnej z nie-medialaną, czego przykładem 

może być uczestnictwo polityków w różnego rodzaju wiecach, eventach czy de-

batach, 

4. prowadzenie kampanii coraz dobitniej podporządkowane jest żelaznej logice 

mediów, co powoduje tworzenie, często wyimaginowanych, faktów medialnych, 

inscenizacji oraz wypieranie debat merytorycznych na rzecz kreowania wize-

runku kandydata lub ugrupowania.  

Do klasycznych form promocji polityków można zaliczyć m.in.:  

 reklamę polityczną32: prasę, ulotki, plakaty, billboardy, transparenty, programy i 

audycje telewizyjne lub radiowe oraz przekazy internetowe,  

                                                           
28 Za: M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów…, s. 34. 
29 M. Molęda-Zdziech, Teoretyczne ujęcie mediatyzacji, [w:] Mediatyzacja – analiza zjawiska i 

wybranych studiów przypadków”, M. Molęda-Zdziech (red.), Warszawa 2012, s. 11.   
30 H.M. Kepplinger, Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007, s. 127.  
31 Mediatyzacja kampanii politycznych, red. Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S., Katowi-

ce 2009, s. 10.  
32 W pewnym sensie kampaniom reklamowym, stanowiący przez wiele lat kluczowy filar poli-

tycznych strategii komunikacyjnych, przypisano przede wszystkim funkcję wzmocnienia prze-

kazu, którego źródłem były inne formy aktywności kampanijnej. Zmianę tą zauważyć można w 

telewizyjnych spotach wyborczych i innych reklamach politycznych, prezentowanych niemal 

przez cały rok.  
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 marketing bezpośredni: direct mailing – listy do wyborców, telemarketing oraz 

canvassing, czyli kontakty „na żywo” z wyborcami,  

 public relations: konferencje prasowe, sponsoring, soundbites, czyli zwięzłe  

i krótkie wypowiedzi w komunikatorach, tzw. przecieki kontrolowane oraz  

media events – organizację wydarzeń w kampanii.  

Stara maksyma głosi, że „wyborów nie wygrywają przecież ci, którzy są najlep-

si, ale ci, którzy tego bardzo chcą i bardzo się o to starają!?”33, a przecież to właśnie 

dzięki mediom mogą znacznie szybciej i łatwiej zyskać, ale i stracić potencjalnych 

wyborców. Media zawsze nadają specyficzne znaczenie każdemu wydarzeniu, o któ-

rym informują. Tym samym ograniczają odbiorcę do zaproponowanej interpretacji  

i kształtują jego wizję świata. Popularne są hasła jakoby media wykorzystywały infor-

macje po to, aby wpływać na przebieg wydarzeń. Dlatego jeśli informacja o jakimś 

wydarzeniu nie będzie opublikowana, to będzie to ewidentnym znakiem niezajścia 

tego wydarzenia. I przeciwnie ‒ z samego faktu nagłośnienia czegoś wynika prawo do 

bycia wydarzeniem.  

Społecznie niekorzystnym skutkiem mediatyzacji kampanii wybor-

czych/politycznych jest tworzenie się społecznej niechęci do polityki34. Za główną 

przyczynę tego zjawiska uważa się negatywne przedstawianie sfery politycznej, tak 

aby postronny widz odniósł wrażenie, jakoby była ona źródłem zła, korupcji, niego-

dziwości itp.35. Dlatego też kampanie wyborcze są do tego okazją szczególną, ponie-

waż chodzi w nich o pozyskanie poparcia przez eliminowanie przeciwników36. 

Odnosi się wrażenie, że dzisiejsza polityka jest grą pozorów, a wyniki wyborów 

efektem mniej lub bardziej wyrafinowanej manipulacji oraz narzędzi marketingu poli-

tycznego. Współcześnie zachodzące zmiany w kampaniach wyborczych, a zwłaszcza 

rosnąca rola mediatyzacji niesie za sobą nie do końca przewidywalne skutki zarówno 

dla samych kampanii, jak i dla zachowań społeczeństwa – wyborców. Skutki te mogą 

mieć charakter pozytywny i negatywny. Do optymistycznych można zaliczyć: posze-

rzenie form i kanałów komunikacji kampanijnej, docieranie do coraz to większej liczby 

odbiorców, profesjonalizację zarządzania kampaniami oraz aktywizację obywateli. Za 

pesymistyczne uznaje się: zanik debat merytorycznych, personalizację i tabloidyzację 

polityki, uzależnienie od mass mediów oraz zniechęcenie i znużenie polityką.  

 

 

*** 

                                                           
33 W.K. Szalkiewicz, Marketing polityczny…, s. 11. 
34 Tzw. political alienation.  
35 Mediatyzacja kampanii politycznych..., s.  11.  
36 Pisał o tym Hans Kepplinger w kontekście demontażu polityki w społeczeństwie informacyj-

nym.   
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Słowa kluczowe: mediatyzacja, kampania wyborcza, polityka, media, wizeru-

nek   

Streszczenie: Mediatyzacja jest procesem pośredniczenia mass mediów w po-

znawaniu świata. Cechuje ją dostosowywanie podmiotów z polityki, kultury, nauki, 

sztuki i gospodarki do warunków określonych specyfiką oddziaływania mediów. 

Współcześnie zachodzące zmiany w kampaniach wyborczych, a zwłaszcza rosnąca 

rola mediatyzacji niesie za sobą nieprzewidywalne skutki zarówno dla samych kampa-

nii, jak i zachowań elektoratu. 

 

Mediatization of contemporary election campaigns 

Keywords: mediatization, election campaign, politics, media, image 

Summary: Mediatization is the process of mediating of the mass media in ex-

ploring the world. It is characterized by adjusting parties from politics, culture, science, 

art and economy the conditions determined by the specifics of the media. In present 

times, the changes taking place in election campaigns, and especially the growing role 

of mediatization brings unpredictable consequences both for the campaign and the 

behavior of the electorate. 
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Anna Beata Gerejczyk1  

 

Strategie reklamowe w kampaniach wyborczych 

 

Partie polityczne, działające w systemach demokratycznych, opracowały na 

przestrzeni lat szereg narzędzi służących do zwiększania efektywności tych działań. 

Do najistotniejszej grupy takich narzędzi należy zaliczyć kampanie wyborcze oraz 

wszelkie metody aktywności partii politycznych, związane z kampaniami wyborczymi. 

Obok kampanii bezpośrednich oraz public relations za najważniejszy instrument kam-

panii wyborczej należy uznać strategie reklamowe, które są przedmiotem niniejszego 

artykułu. W celu zobrazowania mechanizmów reklamowych w kampaniach wybor-

czych przedstawionych zostanie kilka przykładów działań marketingowych o charakte-

rze reklamowym, stosowanych w polskiej kampanii prezydenckiej w 2015 roku. 

Trafną definicję reklamy zaproponował Philip Kotler stwierdzając, iż reklama to 

„wszelkiego rodzaju płatna forma nieosobistej prezentacji oraz promocji pomysłów, 

dóbr lub usług przez określonego sponsora”2. Przytoczenie powyższej definicji uza-

sadnione jest faktem, iż odpowiada ona wyjątkowo dobrze tematyce niniejszego arty-

kułu, zawierając najważniejsze elementy strategii reklamowych stosowanych na po-

trzeby kampanii wyborczych. Uściślając termin reklamy jedynie do zagadnień związa-

nych ze sferą polityczną, warto przytoczyć definicję reklamy politycznej zapropono-

waną przez Marka Mazura. Autor ten twierdzi, iż reklama polityczna to „forma komu-

nikowania politycznego za pośrednictwem mediów masowych, której celem jest prze-

konanie wyborców, aby głosowali na kandydatów lub partię”3. Rozwijając wywód na 

temat reklamy politycznej, wyróżnić można trzy najważniejsze rodzaje takich reklam – 

reklamy ukazujące wyborcom postać danego kandydata i jego charakterystykę, rekla-

my odnoszące się do danego problemu poruszonego w ramach kampanii wyborczej 

oraz reklamy negatywne, skierowane przeciwko kontrkandydatom4. 

W dalszych dywagacjach nad terminologią związaną z reklamą i marketingiem 

przytoczony wyżej autor wymienia również trzy podstawowe formy reklamy, z który-

mi mają styczność ich odbiorcy. Pierwszą formą reklamy jest forma informująca,  

występująca na pierwszym etapie istnienia reklamowanego produktu na rynku. Jej celem 

jest zakotwiczenie w świadomości odbiorców reklamy faktu istnienia produktu rekla-

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk 

Politycznych.  
2 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 

1994, s. 574. 
3 M. Mazur, Marketing polityczny, studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2002, s. 111. 
4 Ibidem, s. 111. 
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mowanego. Kolejną formą reklamy jest reklama nakłaniająca. Jej celem jest wywoła-

nie efektu popytu na skonkretyzowaną formę oferowanego produktu, jednocześnie 

zwracając uwagę na jego konkurencyjność względem produktów podobnych. Ostatnią 

formą reklamy jest reklama przypominająca, której celem jest utrzymywanie popytu na 

produkt oraz faktu jego istnienia w świadomości odbiorcy reklamy5. 

Każdą z powyższych form reklamy można z powodzeniem odnieść do strategii 

reklamowych wykorzystywanych w kampaniach wyborczych. Reklama informująca 

najbardziej istotna jest w przypadku kandydatów dopiero początkujących na scenie 

politycznej. W takiej sytuacji ważne dla kandydata jest zaprezentowanie zarówno jego 

poglądów i planów politycznych, jak i całej jego sylwetki – twarzy, stylu ubioru,  

a także najbliższej rodziny, pochodzenia, dotychczasowych osiągnięć. Niezwykle 

istotną kwestią na tym etapie tworzenia strategii reklamowej w kampanii wyborczej 

jest skupienie się na elementach wyróżniających kandydata spośród grona konkurentów6.  

Barwnym przykładem takiej formy kampanii wyborczej była kampania Magda-

leny Ogórek, kandydującej w wyborach prezydenckich w 2015 roku z ramienia SLD. 

Kandydatka, pomimo niewątpliwie wysokich kwalifikacji, w momencie ogłoszenia 

kandydatury nie była wystarczająco obecna w świadomości potencjalnych wyborców. 

W związku z powyższym sztab wyborczy kandydatki przeprowadził, w ramach kam-

panii informującej, szereg działań, których celem było zapoznanie opinii publicznej  

z postacią Magdaleny Ogórek. Ponadto w swoich nielicznych wystąpieniach podkre-

ślała ona, że w gronie wszystkich kandydatów na prezydenta jest jedyną kobietą. 

Zgodnie z retoryką kampanii Magdaleny Ogórek powyższe miałoby po objęciu urzędu 

prezydenckiego skutkować lepszą ochroną interesu kobiet7. 

Reklama nakłaniająca w kampaniach wyborczych polega przede wszystkim na 

prezentacji programów wyborczych kandydatów, ich poglądów, a także zestawiania 

ich z odpowiednikami, które przedstawiane są przez kandydatów konkurencyjnych. 

Właśnie na tym etapie kampanii wyborczych występują przejawy tzw. reklamy nega-

tywnej. Zjawisko to, częstokroć uznawane za wątpliwe etycznie, jest nieodłącznym 

elementem polskich kampanii wyborczych. Reklamę negatywną, na potrzeby niniejszej 

pracy, można zdefiniować za Moniką Narloch, jako działania, których „celem jest zdy-

skredytowanie politycznego konkurenta w oczach wyborców”8. Ten typ reklamy uży-

wany jest często wobec przeciwników obecnie urzędujących, podkreślając ich niepo-

wodzenia i niedotrzymane obietnice. Znajduje również zastosowanie w trakcie procesu 

                                                           
5 Ibidem, s. 574. 
6 S. Trzeciak, Kampania wyborcza. Strategia sukcesu. Przewodnik dla kandydatów i sztabów 

wyborczych, Poznań 2005, s. 122. 
7Magdalena Ogórek: Kobiety, głosujcie na mnie!, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/ 

1,75478,17886100,Magdalena_Ogorek__Kobiety__glosujcie_na_mnie_.html. 
8 M. Narloch, Instrumentalizm działań marketingowych w kampaniach wyborczych, Colloquium 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Kwartalnik, 

2012/1, s. 32. 
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wyborczego, jako następstwo zmian w sondażach wyborczych oraz w wyniku zdarzeń 

wpływających na te sondaże9. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zastosowanie  

w kampanii wyborczej reklamy negatywnej obciążone jest wysokim ryzykiem. Jak 

zauważa M. Mazur, bezpośredni atak na oponenta politycznego może być, i często jest, 

odebrany przez wyborców z dezaprobatą10. Ponadto częste stosowanie w kampanii 

wyborczej tego typu reklamy negatywnie wpływa na odbiór polityki przez obywateli. 

Przekonanie wyborców o bezwzględnej i cynicznej walce o władzę odbija się przy tym 

również na frekwencji wyborczej11. W kampanii prezydenckiej w 2015 roku do uży-

wania reklamy negatywnej uciekali się bez wyjątku wszyscy kandydaci. Warto przy 

tym jednak zauważyć, że nacisk położony na takie elementy w kampaniach wybor-

czych sztabów był zróżnicowany. Na rozliczaniu dotychczasowego dorobku politycz-

nego partii rządzącej, tj. Platformy Obywatelskiej i urzędującego ówcześnie Bronisła-

wa Komorowskiego skupił się w swojej kampanii, głównie zaś spotach wyborczych, 

kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda. Strategia taka wydawała się przy 

tym zabiegiem naturalnym – atakowane ugrupowanie przez długi okres mogło się bo-

wiem szczycić niezachwianym utrzymywaniem się przy władzy, co jednoznaczne jest 

z ponoszeniem odpowiedzialności za błędy i niedociągnięcia podczas tego okresu12. 

Ostatnia z form reklamy, tj. reklama przypominająca, pełni relatywnie najmniej 

istotną rolę w kampaniach wyborczych. Do tej formy działań reklamowych kandyda-

tów i ich sztabów można zaliczyć wszelkie działania podejmowane na ostatnim etapie 

kampanii, podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia i postulaty. Niejako rolę przy-

pominającą o istnieniu kandydata pełnią również plakaty wyborcze i billboardy.  

Te formy agitacji politycznej należy uznać w polskich warunkach za niezwykle roz-

powszechnione, co więcej mające równocześnie wysoki stopień skuteczności w docie-

raniu do odbiorcy13. 

Wspomniane wyżej plakaty wyborcze i billboardy określić można jako grupę 

narzędzi reklamowych w kampaniach wyborczych, w stosunku do których adekwatny 

jest termin narzędzi wizualnych. Obok nich wyróżnić przy tym można również narzę-

dzia audytywne, oraz, odgrywające niezwykle doniosłą dziś rolę, narzędzia audiowizu-

alne14. Reklama wizualna stanowi podstawowy i najstarszy element kampanii wybor-

czej w systemie demokratycznym. Do przykładów jej zastosowania zaliczyć można 

ulotkę wyborczą, broszurę programową, wizytówkę wyborczą, gazetkę wyborczą, list 

                                                           
9 Ibidem. 
10 M. Mazur, Marketing…, s. 125. 
11 T. Płudowski, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 103.  
12 Spoty wyborcze 2015. Kandydaci wygrażają łajdakom, śmieją się z szoguna i straszą pustą 

lodówką, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75478,17694912,Spoty_wyborcze_ 

2015__Kandydaci_wygrazaja_lajdakom_.html#ixzz3ZUziSM5v. 
13 S. Trzeciak, Kampania..., s. 115. 
14 M. Narloch, Instrumentalizm…, s. 30. 
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do wyborcy, plakaty wyborcze, bannery, billboardy oraz gadżety wyborcze15. Wymie-

nione wyżej instrumenty, wykorzystywane w trakcie kampanii wyborczych, podzielić 

można ze względu na zawartość merytoryczną, objętość, a także sposoby dystrybucji. 

Reklama wizualna bez wątpienia wciąż pełni niezwykle istotną rolę w kampaniach 

wyborczych, można jednak zaobserwować wśród niektórych kandydatów i ugrupowań 

tendencje do ograniczania jej znaczenia, kosztem nowoczesnych środków komunika-

cyjnych, z Internetem na czele. Wynika to często z wysokich kosztów, jakie związane 

są z tradycyjnymi środkami reklamy wizualnej. Coraz częściej w debacie publicznej 

pojawiają się również głosy o negatywnym wpływie billboardów i plakatów wybor-

czych na wizerunek i estetykę przestrzeni publicznej16. Opieranie swojej kampanii 

wyborczej na reklamie wizualnej formie dystrybucji ulotek także może skutkować 

negatywnymi konsekwencjami. Zgodnie z poglądem przedstawionym przez M. Mazu-

ra zbyt duża ilość kolportowanych ulotek wyborczych ujemnie wpływa na skuteczność 

tej formy reklamy17. 

Kolejnym typem reklamy są reklamy w formie audytywnej. Taka forma przeka-

zu informacji polega na dystrybucji materiału reklamowego drogą radiową czy też 

innymi metodami nieangażującymi do tego celu obrazu (płyty CD lub inne nośniki  

z plikami dźwiękowymi). Wskutek dominacji telewizji i Internetu w obszarze dostar-

czania informacji w dzisiejszym świecie audycje radiowe straciły na popularności. 

Nadal jednak w pewnych aspektach reklama drogą radiową czy też podobną może 

odnieść pozytywny skutek. Do przykładów skutecznego zastosowania radia w celach 

marketingowych zaliczyć należy agitację lokalną, skierowaną do wąskiego kręgu od-

biorców, np. w wyborach samorządowych. Przywiązanie do lokalnych rozgłośni  

radiowych może pomóc kandydatom w dotarciu do wyborców pochodzących z jednej 

miejscowości lub regionu. Również zwyczajowa pora, w której informacje przekazy-

wane drogą radiową docierają do słuchaczy, tj. w trakcie pracy, a także w drodze do, 

jak i z pracy, stanowi istotny czynnik na korzyść tej formy reklamy. Trafnym wydaje 

się przy tym jednak spostrzeżenie, iż przekazywanie materiałów reklamowych drogą 

radiową przybiera formę zbyt krótką, wymagając przy tym jednocześnie wysokiej po-

wtarzalności tych materiałów, co może wpływać negatywnie na odczucia słuchaczy, 

wywołując ich irytację18.  

Ostatnią formą narzędzi używanych na potrzeby reklamy wyborczej są narzędzia 

audiowizualne. Cechą wyróżniającą te formy narzędzi reklamowych od reklam audy-

tywnych jest zastosowanie, obok przekazu dźwiękowego, również obrazu. Do grupy 

tej zaliczyć można zwłaszcza telewizję oraz Internet. Dominującą formą reklamy  

                                                           
15 S. Trzeciak, Kampania…, s. 107. 
16 Platforma rezygnuje z billboardów, „Newsweek”, http://polska.newsweek.pl/platforma-

rezygnuje-z-billboardow,59738,1,1.html. 
17 M. Mazur, Marketing…, s. 113. 
18 M. Jaśniok, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007, s. 132. 



121 

audiowizualnej, pomimo rosnącego znaczenia promocji w „sieci”, wciąż pozostaje 

telewizja. Przykładami zastosowania przekazu telewizyjnego dla promocji wyborczej 

są spoty wyborcze kandydatów, prezentujące ich hasło wyborcze, a także przekazujące 

wyborcom krótką informację, mającą wpłynąć na ich głos w wyborach. Inną formą są 

migawki telewizyjne, prezentujące jedynie wizerunek kandydata, logo ugrupowania 

politycznego, które kandydat reprezentuje oraz, w zależności od rodzaju danych wybo-

rów, numer na liście danej partii. Migawki prezentowane są najczęściej w okresie naj-

większej oglądalności danego programu telewizyjnego, pełniąc rolę przypominającą o 

danym kandydacie19. Kolejną formą reklamy audiowizualnej, charakterystyczną 

zwłaszcza dla reklamy w prezydenckiej kampanii wyborczej, są tzw. gadające głowy. 

Ten rodzaj reklamy telewizyjnej polega na przedstawieniu wizerunku jednego kandy-

data, zwracającego się bezpośrednio do kamery telewizyjnej. Kandydat najczęściej 

prezentuje apel do wyborców, znajdując się w miejscu charakterystycznym ze względu 

na kojarzące się z nim wartości, tj. w biurze, w ważnym punkcie rodzinnej miejscowo-

ści, miejscach istotnych z punktu historycznego. Dużą wagę w tego typu transmisjach 

przywiązuje się również do rekwizytów znajdujących się na ekranie. Najczęściej są to 

symbole narodowe, takie jak flaga czy też godło, ale też na przykład biblioteczka wy-

pełniona książkami, mająca wzbudzić u odbiorców poczucie szacunku do kandydata20.  

Telewizyjna forma reklamowania kandydata w kampanii wyborczej jest w takim 

stopniu istotna ze względu na niezwykle szeroki wachlarz odbiorców tego środka 

przekazu. Spoty wyborcze w ogólnodostępnej telewizji transmitowane są obok typo-

wych reklam handlowych, docierając przy tym do każdego, kto w danym momencie 

ma włączony odbiornik telewizyjny. Istotną wadą kampanii wyborczej prowadzonej 

drogą telewizyjną jest jednak wysoki koszt takich działań. W związku z powyższym 

nie wszystkie partie i kandydaci mogą pozwolić sobie na zaistnienie w przekazie tele-

wizyjnym, zwłaszcza ogólnopolskim. Dla zobrazowania powyższej tezy warto przyto-

czyć dane, zgodnie z którymi spot wyborczy kandydata na prezydenta Janusza Palikota 

w 2015 roku kosztować miał, zgodnie z deklaracjami kandydata, w okolicach 200 tys. 

złotych21. Kwota ta wydaje się relatywnie wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż dla 

porównania, firma prowadząca całą kampanię Magdaleny Ogórek otrzymać miała  

w ramach wynagrodzenia kwotę nieprzekraczającą 300 tys. złotych22. Interesującym 

zjawiskiem są również działania, na które zdecydował się w kampanii prezydenckiej  

w 2015 roku Janusz Korwin-Mikke. Seria spotów wyborczych tego kandydata została 

zrealizowana oddolnie przez sympatyków jego ugrupowania. Spoty te, jakkolwiek 

                                                           
19 M. Narloch, Instrumentalizm…, s. 31. 
20 S. Trzeciak, Kampania…, s. 176. 
21 Spoty wyborcze 2015(...), „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75478,17694912 

,Spoty_wyborcze_2015__Kandydaci_wygrazaja_lajdakom_.html#ixzz3ZUziSM5v. 
22 Poniedziałek w kampanii. Ogórek w fabryce zakrętek, Kaczyński tłumaczy Dudę, „TVN 24”, 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kampania-wyborcza-2015,524709.html. 
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zrealizowane przy pomocy niskich nakładów finansowych, prezentowane były jednak 

głównie za pośrednictwem strony internetowej kandydata23. 

Przechodząc do analizy prowadzenia wyborczej kampanii reklamowej za po-

średnictwem Internetu, trafne wydaje się stwierdzenie, iż na potrzeby wyborów prezy-

denckich w 2015 roku prowadzona ona była w Polsce po raz pierwszy na tak dużą 

skalę. W trakcie wielu poprzednich kampanii wyborczych partie i kandydaci publiko-

wali na swoich stronach internetowych liczne materiały promocyjne, jednak dopiero w 

tej kampanii wyborczej tak doniosłą rolę dla promocji kandydatów odegrały portale 

społecznościowe. Na potrzeby niniejszej pracy badawczej przeanalizowana zostanie 

działalność kandydatów na prezydenta w 2015 roku na takich portalach społeczno-

ściowych jak Facebook, Twitter oraz YouTube.  

W trakcie kampanii prezydenckiej w 2015 roku wszyscy zarejestrowani kandy-

daci prowadzili swój profil na serwisie Facebook. Największą liczbą internautów śle-

dzących internetową działalność kandydata na tym portalu charakteryzował się profil 

Janusza Korwin-Mikkego, który śledziło ponad 560 tys. internautów. Kolejni kandy-

daci, którzy zgromadzili najwięcej zwolenników za pośrednictwem Facebook to Bro-

nisław Komorowski (ponad 130 tys. śledzących), Andrzej Duda (ponad 70 tys.), Ma-

rian Kowalski (ponad 40 tys.), Paweł Kukiz (ponad 35 tys.), Magdalena Ogórek (około 

30 tys.), Jacek Wilk (około 20 tys.), Grzegorz Braun (około 14 tys.), Janusz Palikot 

(około 12 tys.), Adam Jarubas (około 7 tys.), Paweł Tanajno (około 1 tys.)24. Pierw-

szym spostrzeżeniem po analizie powyższych danych powinno być stwierdzenie,  

iż liczba śledzących działalność kandydatów za pośrednictwem profilu w serwisie Fa-

cebook nie jest miarodajnym wskaźnikiem sondażowym poparcia danego kandydata, 

co stwierdzić można w oparciu o wyniki wyborów prezydenckich w 2015 roku. Zwią-

zane jest to ze specyfiką typowego użytkownika tego portalu, za którego uznać należy 

obywatela w młodszym wieku, w pewnym stopniu zaangażowanego politycznie. Takie 

założenie mogłoby wyjaśniać zaprezentowane wyżej wyniki badań nad liczbą osób 

śledzących działalność kandydatów na portalu społecznościowym Facebook.  

Interesującą kwestią jest również brak zależności między liczbą osób śledzących 

profil danego kandydata, a internetową aktywnością tego kandydata na serwisie Face-

book. Największą aktywność podczas kampanii prezydenckiej przejawiał Paweł Kukiz 

(356 postów), następni byli Marian Kowalski (232 posty), Janusz Korwin-Mikke (222 

posty), Grzegorz Braun (189 postów), Adam Jarubas (186 postów), Janusz Palikot 

(138 postów), Jacek Wilk (126 postów), Andrzej Duda (126 postów), Bronisław Ko-

morowski (99 postów), Paweł Tanajno (94 posty), Magdalena Ogórek (70 postów)25. 

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę, iż kandydatom dwóch największych 

                                                           
23 Spoty wyborcze 2015... 
24 Kampania prezydencka w social media. Kto wygrywa w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego?, 

„Sotrender”, http://blog.sotrender.com/pl/2015/04/kampania-prezydencka-w-social-media/. 
25 Ibidem.  
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partii, tj. Bronisławowi Komorowskiemu oraz Andrzejowi Dudzie, do dobrego wyniku 

w wyborach nie była potrzebna wysoka aktywność na internetowym portalu Facebook. 

Warto jednak doszukiwać się zaskakującego sukcesu Pawła Kukiza w wyborach pre-

zydenckich w 2015 roku właśnie w dużej aktywności tego kandydata na swoim profilu 

na tym serwisie. Liczba postów opublikowanych przez Pawła Kukiza w trakcie kam-

panii prezydenckiej znacznie przewyższa bowiem liczbę postów opublikowanych 

przez pozostałych kandydatów. Co ciekawe, podobna zależność nie wystąpiła 

w przypadku innego kandydata, tj. Mariana Kowalskiego. Spowodowane może to być 

jednak grupą odbiorców, do których przede wszystkim skierowana była kampania tego 

kandydata, tj. sympatyków Ruchu Narodowego. Paweł Kukiz kierował swoją kampa-

nię wyborczą do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców, zwracając się do wszystkich 

wyborców rozczarowanych efektami rządów największych polskich partii politycznych. 

W przypadku serwisu społecznościowego Twitter swoje własne konta prowadzi-

li w kampanii wyborczej w 2015 roku wszyscy kandydaci na prezydenta z wyjątkiem 

Grzegorza Brauna. Największą liczbę użytkowników śledzących działalność kandydata 

na tym portalu zgromadził Janusz Palikot (prawie 350 tys. śledzących), następnie Ja-

nusz Korwin-Mikke (ponad 33 tys.), Andrzej Duda (ponad 27 tys.), Bronisław Komo-

rowski (ponad 26 tys.), Paweł Kukiz (ponad 11 tys.), Marian Kowalski (ponad 7 tys.), 

Jacek Wilk (ponad 3,5 tys.), Magdalena Ogórek (ponad 3 tys.), Adam Jarubas (ponad 

2,5 tys.) oraz Paweł Tanajno (około 50 śledzących). Najwięcej postów za pośrednic-

twem serwisu Twitter w kampanii prezydenckiej opublikował Janusz Palikot (367 po-

stów od 1 marca 2015 roku), najmniej zaś Janusz Korwin-Mikke (0 postów od 1 marca 

2015 roku)26. Janusz Palikot, jak można zauważyć, postanowił oprzeć swoją kampanię 

wyborczą o portal społecznościowy Twitter, w przeciwieństwie zwłaszcza do Janusza 

Korwin-Mikkego. Ten ostatni skupił się na publikowaniu materiałów reklamowych za 

pośrednictwem serwisu Facebook, zupełnie rezygnując z aktywności na serwisie Twit-

ter. Wyniki wyborcze sugerują, iż skupienie się Janusza Palikota na tym portalu spo-

łecznościowym nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, co można wytłumaczyć 

mniejszą popularnością serwisu wśród polskich internautów. Trafnym wydaje się przy 

tym stwierdzenie, iż od początku wykorzystywania portali społecznościowych przez 

polityków do prowadzenia kampanii to serwis Facebook jest najpopularniejszym z nich27. 

Serwis YouTube, będący największą platformą wideo w Internecie, jest najmniej 

popularnym serwisem w gronie trzech zaprezentowanych w niniejszej pracy serwisów 

społecznościowych, wśród kandydatów na prezydenta w kampanii wyborczej w 2015 

roku. Warto jednak zauważyć, iż już podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 

w 2009 roku kandydaci zaczęli korzystać z tego medium do zamieszczania swoich 

                                                           
26 Ibidem.  
27 M. Adamik-Szysiak, Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu 

Europejskiego, „Przegląd Polityczny”, s. 133, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-

content/uploads/2014/07/pp-2014-2-123-136.pdf. 
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spotów wyborczych28. W kampaniach przeprowadzanych w latach wcześniejszych 

Internet również był wykorzystywany przez kandydatów do promocji własnej osoby, 

głównie jednak poprzez publikowanie materiałów wyborczych na prywatnych stronach 

internetowych29.  

Podczas wyborów w 2015 roku Paweł Tanajno, Janusz Korwin-Mikke oraz Ma-

rian Kowalski nie prowadzili w trakcie kampanii własnych profili na serwisie You Tu-

be, chociaż warto zauważyć, iż Janusz Korwin-Mikke jest bohaterem dużej ilości ma-

teriałów zamieszczonych na tym portalu społecznościowym przez osoby trzecie. Po-

nadto Bronisław Komorowski nie ujawnia na swoim profilu oficjalnych danych na 

temat liczby subskrybentów jego konta. Zdecydowanie największą liczbę subskryben-

tów zdołał zgromadzić profil Jacka Wilka (2138 subskrybentów) oraz Andrzeja Dudy 

(1748 subskrybentów). Jednocześnie najwięcej wyświetleń materiałów udostępnionych 

poprzez profil kandydata na serwisie YouTube miał profil Andrzeja Dudy (ponad 260 

tys. wyświetleń), następnie Bronisława Komorowskiego (ponad 115 tys. wyświetleń), 

Magdaleny Ogórek (ponad 29 tys. wyświetleń), Janusza Palikota (ponad 11 tys.), Paw-

ła Kukiza (ponad 6 tys.), Janusza Brauna (ponad 600), Adama Jarubasa (ponad 400), 

Jacka Wilka (około 40 wyświetleń). Najwięcej materiałów reklamowych na swoich 

profilach na portalu YouTube zamieścili Bronisław Komorowski (71) oraz Andrzej 

Duda (32)30. 

Analizując działalność kandydatów na prezydenta w kampanii prezydenckiej  

w 2015 roku na portalach społecznościowych można sformułować wniosek, iż najbar-

dziej opłacalna była promocja za pośrednictwem portalu Facebook. Witryna ta dociera 

do największej liczby wyborców, pozwalając przy tym zamieszczać materiały rekla-

mowe o zróżnicowanej formie i tematyce. Sukces wyborczy Pawła Kukiza można  

w pewnym stopniu przypisać właśnie tej formie komunikacji z wyborcami, spośród 

wszystkich kandydatów w największym stopniu skupił się on bowiem na publikowaniu 

treści za pośrednictwem serwisu Facebook. Znaczne rozczarowanie wynikiem wybor-

czym Janusza Palikota może z kolei wynikać z dużego nacisku położonego na komu-

nikowanie się za pośrednictwem serwisu Twitter. Wśród polskich użytkowników In-

ternetu ta forma komunikacji nie jest jeszcze tak rozpowszechniona jak choćby Face-

book, w związku z czym treści publikowane przez Janusza Palikota mogły nie dotrzeć 

do zamierzonej liczby odbiorców. 

Strategie reklamowe pełnią bez wątpienia doniosłą rolę w kampaniach wybor-

czych systemów demokratycznych. Tak istotne funkcje jak zaprezentowanie wizerun-

ku kandydata, jego programu, porównanie go z kontrkandydatami, a także przypomi-

nanie o danym kandydacie są spełniane właśnie przez działania reklamowe sztabów 

wyborczych. Szczególnie interesująca wydaje się przy tym rola najnowocześniejszych 

                                                           
28 Ibidem, s. 132.  
29 S. Trzeciak, Kampania…, s. 181. 
30 S. Trzeciak, Kampania…, s. 181. 
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środków masowej komunikacji, zwłaszcza internetowych portali społecznościowych. 

Również na przykładzie polskich kampanii wyborczych można z łatwością zaobser-

wować, iż właśnie w tym kierunku zmierzać będą przyszłe kampanie wyborcze i ich 

strategie reklamowe.  

 

 

*** 

Słowa kluczowe: reklama, kampania wyborcza, strategia reklamowa, wybory 

prezydenckie, kampania prezydencka 

Streszczenie: Strategie reklamowe pełnią kluczową rolę w każdym procesie 

wyborczym, stając się istotnym narzędziem używanym w kampaniach wyborczych. 

Celem niniejszego artykułu jest określenie i opisanie najważniejszych form działań 

reklamowych używanych na potrzeby kampanii wyborczych. Wskazane formy zostaną 

ponadto odniesione do polskich kampanii wyborczych prowadzonych w ramach wybo-

rów prezydenckich w 2015 roku.  

 

Advertising strategies in election campaigns 

 

Keywords: advertising, election campaign, advertising strategy, presidential 

election, presidential campaign 

Summary: Advertising strategies play a key role in any electoral process, be-

coming an important tool used in election campaigns. The purpose of this article is to 

identify and describe the most important forms of advertising that are used for election 

campaigns. Specified forms will also be referred to the Polish election campaigns con-

ducted in the presidential election in 2015. 
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Krystyna Joanna Świdzińska1  

 

Memy wyborcze jako przykład nowoczesnej 

formy wyrażania opinii o polityce 

 

Tradycyjne media charakteryzowały się tym, iż kontakt odbywał się tylko w 

jedną stronę. Prasa, telewizja czy radio przekazywały jakąś informację i nie można 

było na nią od razu odpowiedzieć. Dopiero wraz z upowszechnieniem się Internetu 

stała się możliwa wzajemna interakcja. Dzięki upowszechnieniu się telefonów komór-

kowych popularne stało się robienie zdjęć. Im zabawniejsze zdjęcie, tym większa szan-

sa, że będzie wykorzystane jako mem, zwłaszcza jeżeli dotyczy ono znanych postaci, 

na przykład polityków.  

W ostatnich latach coraz popularniejsze stało się pojęcie memetyka, które odnosi 

się do teorii ewolucji kulturowej. Pojedynczy mem jest najmniejszą jednostką informa-

cji kulturowej. Termin ten pojawił się w 1976 roku i został zaproponowany przez  

Richarda Dawkinsa. Mem był analogią genu. Poszczególne memy, dzięki powielaniu 

ich przez ludzi, poszerzają krąg odbiorców i są przekazywane dalej. O ich popularności 

świadczy przede wszystkim to, czy są one zabawne2. Memy charakteryzują się kilko-

ma cechami, wśród najważniejszych jest umiejętność manipulowania odbiorcami dla 

własnych korzyści oraz samokopiowanie się3.  

Mem internetowy składa się najczęściej z obrazka i zabawnego komentarza do 

niego. Dzięki portalom społecznościowym, takim jak Facebook, czy też na różnego 

rodzaju forach internetowych bardzo szybko zyskują na popularności. Coraz więcej 

pojawia się specjalnych portali internetowych, na których są one zamieszczane. Memy 

mogą dotyczyć różnej tematyki, jednak najpopularniejsze są te poświęcone politykom  

i celebrytom. Z pewnością istotną cechą jest ich aktualność i szybkość w komentowa-

niu danego wydarzenia. Najczęściej memy służą wyrażeniu subiektywnej opinii na 

dany temat, rzadko spotykane są memy neutralne4. Memem internetowym można na-

zwać każdą jednostkę informacji, czy to dźwięk, czy też tekst, obraz lub film, który 

zostaje rozpowszechniony za pomocą Internetu. W przypadku memów politycznych 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk 

Politycznych.  
2 A. Piętka, Memetyka, dostęp: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/5743. 
3 R. Zyzik, Filozoficzne zagadnienia teorii ewolucji. Ewolucja kulturowa a ewolucja biologicz-

na. Kazus memetyki, https://www.naukaireligia.pl/filozoficzne-zagadnienia-teorii-ewolucji-

ewolucja-kulturowa-a-ewolucja-biologiczna-kazus-memetyki. 
4 Polscy urzędnicy nie wiedzą co to jest mem, http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Polscy-

urzednicy-nie-rozumieja-czym-jest-mem,wid,15415921,wiadomosc.html?ticaid=115013.. 
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portalami, na których są one zamieszczane są między innymi: Hipsterski maoizm, ASZ 

Dziennik, Pitu Pitu, Faktoid, Polaki Tłiteraki, MWizWO, Hipster prawica5. 

Coraz popularniejsze stają się również blogi internetowe, które oparte są na in-

formowaniu, relacjonowaniu i opisywaniu sfery publicznej. Informacje zawarte w nich 

zamieszczane są w miarę regularnych odstępach czasu6. Blog polityczny jest procesem 

dwukierunkowego przekazywania i wymiany komunikatów o polityce między po-

szczególnymi aktorami politycznymi a obywatelami, za pośrednictwem mediów ma-

sowych. Może on kształtować opinię publiczną, brać udział w socjalizacji politycznej 

czy też w kampaniach wyborczych. Wypełnia podstawowe funkcje środków masowe-

go komunikowania: informacyjną, edukacyjną, platformy dla debaty publicznej,  

reklamową, a także perswazyjną7. W zależności od tego, co zostaje zamieszczone na 

blogu, czy to zdjęcie, film, czy jakiś komentarz, każdy z użytkowników może wziąć 

udział w dyskusji zamieszczonej w komentarzach zamieszczanych poniżej. W związku 

z tym przestrzeń komunikacji politycznej nie może być ograniczona do pojedynczego 

bloga i komentarzy zamieszczonych przy nim, ale dotyczy ona całej przestrzeni,  

zarówno wirtualnej, jak i realnej8. Informacja, która pojawia się na blogu politycznym, 

może być powielana w postaci na przykład memów na innych portalach społeczno-

ściowych. Dotyczyć to może zarówno wypowiedzi danego polityka, jak i zdjęcia, które 

zamieścił.  

Współcześnie na strukturę Internetu składają się trzy warstwy: techniczna,  

informacyjna oraz społeczna. Wraz ze zwiększaniem się liczby internautów, a także 

pojawiania się nowych funkcjonalności, na przykład możliwości komentowania arty-

kułów, tworzenia haseł czy budowania coraz to nowszych społeczności sieciowych,  

to internauci stali się kreatorami tego, co się znajduje w Internecie9. Często też komu-

nikat wysłany przez polityka czy jego sztab dociera do odbiorcy w zmienionej formie, 

bowiem po drodze napotyka pośredników i media. W ten sposób komunikaty często 

zostają przeobrażone w memy, nad którymi nie mają kontroli zarówno sztaby, jak  

i doradcy polityków10.  

Obecnie Internet stał się płaszczyzną zarówno do komunikacji, jak i rozrywki. 

Młode pokolenie bywa nazywane pokoleniem sieci, bowiem nie wyobraża sobie życia 

                                                           
5 M. Wawrzyn, Skąd się biorą memy polityczne? 8 fanpejdżów, które musicie znać (i lubić), 

http://gadzetomania.pl/555,skad-sie-biora-memy-polityczne-8-fanpejdzow-ktore-musicie-znac-

i-lubic. 
6 K. Burno, Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013, s. 5.  
7 Ibidem, s. 9‒11.  
8 Ibidem, s. 14.  
9 J. Morbitzer, Internet – miedzy techniką a kulturą, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtual-

nej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, Z. Dacko-Pilewicz,  M. Walancik (red.), Kra-

ków 2014, s. 19. Zob. również Nowe media i polityka: Internet, demokracja, kampanie wybor-

cze, M. Jeziński (red.), Toruń 2009.  
10 J. Babiel, Kampanie wyborcze w Internecie, Łomża 2014, s. 18‒19.  
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bez Internetu. Wśród cech charakterystycznych tego społeczeństwa wyróżnić można: 

wolność, kastomizację, baczną obserwację, wiarygodność, współpracę, rozrywkę, 

szybkie tempo oraz innowacyjność. Wolność odnosi się do swobody wyboru tego,  

co chcemy czytać, co kupować, jakie strony odwiedzać. Kastomizacja z kolei odnosi 

się do personalizacji produktów, również do tego, co i kiedy chcemy oglądać. Baczna 

obserwacja odnosi się do faktu, iż poprzez możliwość dotarcia do dużej ilości informa-

cji zawartych w sieci możliwe jest odróżnianie prawdy od fikcji. Wiarygodność jest 

kolejną istotną cechą, bowiem poprzez analizowanie i sprawdzanie informacji możliwe 

jest odróżnienie tych prawdziwych od fałszywych. Istnienie nowych technologii spra-

wia, że użytkownicy Internetu mają poczucie przebywania w wirtualnej społeczności. 

W ten sposób dochodzi do współpracy we wszystkich sferach życia. Niezwykle istotna 

jest również rozrywka, której dostarczają zarówno poszczególne strony, jak i portale 

społecznościowe. Również szybkość sprawia, że chętniej sięga się po Internet jako 

źródło informacji. Innowacyjność przejawia się głównie poprzez odrzucenie tradycyj-

nej struktury organizacji11. Memy doskonale wpisują się w pokolenia sieci. Pojedynczy 

mem początkowo dociera do wybranej grupy odbiorców, z czasem staje się udostęp-

niany i komentowany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Odbiorcy sami 

wybierają, czy chcą zapoznawać się z danymi treściami, czy też nie. Dzięki dostępowi 

do różnych stron można sprawdzić, czy dany mem jest prawdziwy, czy też nie. Zwo-

lennicy i przeciwnicy danych treści zrzeszają się w poszczególne grupy w wirtualnym 

świecie i tworzą kolejne memy. O ich popularności może świadczyć fakt, iż takie stro-

ny jak Demotywatory mają ogromną liczbę odbiorców, którzy sami tworzą kolejne 

memy. Z tego względu coraz więcej osób sięga do wirtualnych środków przekazu za-

miast tych tradycyjnych.  

Popularne staje się pojęcie społecznej przestrzeni Internetu. Najpopularniejszy 

obszar stanowi ten odnoszący się do wymiany jako narzędzia umożliwiającego poszu-

kiwanie i wymianę informacji. Kolejnym obszarem jest przestrzeń władzy, w której to 

poszczególni politycy i partie polityczne mogą zamieszczać informacje, promować 

siebie, nawiązywać kontakty z wyborcami. Natomiast w przestrzeni produkcji funk-

cjonują firmy i twórcy treści. Przestrzeń symboliczna skupia użytkowników portali 

społecznościowych, a przestrzeń konsumpcji umożliwia spędzanie wolnego czasu  

w taki sposób, w jaki się chce, skupia również fanów różnych grup czy zachowań12.  

Coraz chętniej w kampaniach wyborczych sięga się po Internet. Wśród podsta-

wowych praktyk używania sieci do ich prowadzenia wyróżnia się: informowanie, łą-

czenie, angażowanie, mobilizowanie. Informowanie jest najczęściej stosowaną prakty-

ką w kampaniach internetowych, politycy tworzą własne media na przykład portale, 

                                                           
11 M. Misiewicz, Nowe media – nowe społeczeństwo, [w:] Współczesne społeczeństwo..., s. 

50‒52. 
12 M. Nowastowska, Internet jako przestrzeń działania jednostki na przykładzie polskiej vlo-

gosfery, [w:] Współczesne społeczeństwo..., s. 90‒91. 
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profile, blogi czy też strony internetowe. Łączenie polega to na ułatwianiu komunikacji 

oraz współpracy między ludźmi oraz poszczególnymi organizacjami. Fora internetowe, 

blogi, czaty oraz zamieszczanie komentarzy umożliwiają wzajemny kontakt, wymianę 

zdań na dany temat. Zwolennicy sami organizują się i motywują do określonych dzia-

łań bez konieczności angażowania się samego polityka czy partii. Angażowanie nato-

miast prowadzi do poparcia konkretnego kandydata poprzez budowanie relacji, zachę-

canie do aktywności w trakcie kampanii wyborczej. Mobilizowanie odnosi się do an-

gażowania użytkowników serwisów do dalszego promowania kandydata13.  

Memy mogą dotyczyć różnych zagadnień. Wśród najpopularniejszych memów 

o politykach, są te, które zawierają zdjęcie danego polityka i krótki komentarz. Seria   

z „Panem Premierem”, to memy, które przedstawiały zdjęcie ówczesnego premiera 

Donalda Tuska i komentarze, na przykład: „Może autostrady nam nie wyszły, ale po-

bocza mamy fajne”, „Chcecie mieć drogi? To macie drogi gaz”, „Nie ma ludzi dosko-

nałych, sam nie jestem bez Vat”. Memy te miały na celu odwołanie się do obietnic 

wyborczych. Kolejnym cyklem popularnych memów były te zatytułowane jako „wina 

Tuska”. Na zdjęciu można było zobaczyć prezesa Jarosława Kaczyńskiego i komenta-

rze, na przykład: „Bieber zaśpiewa w Polsce Wina Tuska”, „Poniedziałek Wina Tu-

ska”, „Porażka Polaków w Euro Wina Tuska”. Trzecim popularnym cyklem memów 

były te z wykorzystaniem wizerunku prezydenta Bronisława Komorowskiego i nawią-

zaniem do ortografii, na przykład „Karzdy morze hyba czasem popełnić jakiś błont”, 

„Ogulno polskie dyktando? Biorem chonorowy Patronat”. Memy te były rozpo-

wszechniane za pomocą różnych portali internetowych, zwłaszcza przez przeciwników 

konkretnych polityków. Do tworzenia memów zachęca zwłaszcza poczucie anonimo-

wości w Internecie. Autorzy mogą  wyrazić swoje zdanie na dany temat oraz pokazać 

swoje niezadowolenie. Za pomocą memów budowana jest wspólnota obywateli14.  

Przytoczone memy stanowią przykład szablonowych, które oprócz komentują-

cych oraz eksploatujących stanowią główne kategorie memów. Pierwsze z nich – sza-

blonowe, posiadają ustaloną formę, którą uzupełnia się treściami o określonym przez 

dany szablon charakterze. Może to być tekst uzupełniany innymi obrazkami. Memy 

szablonowe dzielą się na kilka rodzajów. Pierwszym z nich są zwierzęta dające rady. 

Najczęściej jest to zdjęcie bądź obrazek jakiegoś zwierzęcia wraz z komentarzem,  

które odnosi się do jakiegoś zachowania.  Z czasem zamiast zwierząt zaczęły pojawiać 

się konkretne postacie, na przykład niezadowolona dziewczyna. Drugim rodzajem są 

                                                           
13 A. Polko, Agitacja polityczna na portalach społecznościowych – case study wyborów parla-

mentarnych z 2011 roku, [w:] Współczesne społeczeństwo..., s. 154‒155. Zob. również: Współ-

czesna kampania wyborcza w Polsce i na świecie, P. Jakubowski,  E. Kancik (red.), Lublin 

2013 oraz Media w wyborach kampanie wyborcze, media w polityce, T. Sasińska-Klas (red.), 

Toruń 2007.  
14 M. Gołębiowska, „Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne” – o memach 

politycznych słów kilka, http://swiatmemow.blogspot.com/2013/05/nas-nie-przekonaja-ze-biae-

jest-biae.html.  
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memy dotyczące tak zwanych problemów Pierwszego Świata. Odnoszą się one do 

błahych problemów i najczęściej składają się z obrazka przedstawiającego płaczącą 

osobę. Głównym ich celem jest pokazanie, jak mało istotnymi problemami zajmują się 

ludzie krajów wysoko rozwiniętych w porównaniu z krajami Trzeciego Świata. Kolej-

nym rodzajem są tak zwane memy kołowe, które przedstawiają pytanie i odpowiedź, 

które ma przypominać wynik ankiety. Najwięcej odpowiedzi ma ta opcja, która przed-

stawia najbardziej kompromitującą odpowiedź. Na przykład na pytanie „Dlaczego 

zmywam naczynia?” najwięcej głosów ma odpowiedź „Bo niedługo ktoś przyjdzie”. 

Kolejnym typem są memy, które zawierają postać człowieka z niezadowoloną miną, 

unoszącego w gniewie ręce. Często w tego typu memach są stosowane skróty interne-

towe. Wskazać można również na memy tak zwane komiksy wściekłości, zazwyczaj 

postacie wykazują konkretne emocje, często wyolbrzymione. Także memy zatytuło-

wane jako „podoba mi się” wykorzystują postać człowieka, który czerpie przyjemność 

z dziwnych sytuacji, w których się znajduje. Również inny typ memów zatytułowany 

„na zawsze samotny”, służy do wyrażenia samotności i rozczarowania. Drugą grupą 

memów są komentujące. Funkcjonują jako komentarz czy to do pojedynczego zdjęcia, 

czy kilku zdjęć, również mogą to być kadry z filmów. Często może to być również 

rysunek twarzy doklejony jako komentarz do jakiegoś zdjęcia. Wśród nich można wy-

różnić memy tak zwane przeładowanie słodkości, które najczęściej wyrażają zapłakaną 

ze wzruszenia twarz jako komentarz do zdjęcia na przykład z jakimś zwierzęciem. 

Często też pojawiały się podobne memy z komentarzem „mamo proszę”. Ostatnim 

rodzajem są memy eksploatujące, w których najczęściej pojawia się zdjęcie lub hasło 

jednak bez konkretnego przekazu. Najczęściej są one popularne przez krótki czas. Po-

pularny stał się mem zatytułowany „Co ja paczę?” wraz ze zdjęciem kota. Najdłużej 

funkcjonują w Internecie te memy, które posiadają duży potencjał komunikacyjny15. 

Nowoczesne formy komunikacji umożliwiają komentowanie zarówno polityków, jak  

i wydarzeń politycznych w zabawny sposób16. Memy internetowe mogą istnieć  

w formie niezmienionej, ale również jako komentarz albo parodia samego siebie. 

Trwanie memów w czasie jest krótkie, ich popularność zależy od danej chwili, w póź-

niejszym czasie ulegają zapomnieniu, ale nie znikają całkowicie. Memy internetowe 

mają charakter przede wszystkim rozrywkowy, często jednak problemy w nich poru-

szane są istotne zwłaszcza dla młodego pokolenia. Dodatkowo krytykują, motywują do 

dyskusji i komentowania17. O skuteczności memów świadczy przede wszystkim ich 

                                                           
15W. Kołowiecki, Memy internetowe, jako nowy język internetu, 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637.  
16 M. Posyłek, Memy internetowe nową formą partycypacji politycznej, [w:] Media dla człowie-

ka czy człowiek dla mediów?, M. Demczuk, M. Niewiadomy (red.), eConferences.eu, 2014, s. 50. 
17A. Walkiewicz, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, 

http://memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Walkiewicz.pdf. 
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aktualność i trafność tematu; ma również uniwersalny język i zdolność do łatwego 

przerabiania18.  

Kampania prezydencka w 2015 roku stała się okazją do tworzenia dużej ilości 

memów. Spora ich część miała na celu przedstawienie w sposób zabawny jednego 

z kandydatów na prezydenta, zwłaszcza jeżeli pojawia się jako parodia jakiejś wypo-

wiedzi. Ważne jest, aby kampania wyborcza i wizerunek kandydata były spójne za-

równo w życiu codziennym, jak i w mediach. Brane pod uwagę są: ubiór, zachowanie, 

osoby, z którymi pokazuje się dany kandydat. Sytuacje takie jak spotkanie ze swoimi 

zwolennikami, spacer czy robienie zakupów wpływają na kreowanie wizerunku dane-

go kandydata19. Popularne stały się memy o krześlei Szogunie czy też suflerce20. Na 

Facebooku popularny stał się profil zatytułowany „Prezydent radzi”, na którym poja-

wiła się spora liczba memów zaczynających się od słów „Panie Prezydencie…”. Szyb-

ko stały się szablonem, w którym wykorzystano zdjęcie prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego. Wśród nich znaleźć można na przykład „Panie Prezydencie, jak żyć za 

2000 złotych miesięcznie Tak samo jak za 20 000 tylko 10 razy skromniej”, „Panie 

Prezydencie, w przedszkolach nie ma miejsc dla moich dzieci. Proszę zapisać cudze”, 

„Panie Prezydencie nie stać mnie na benzynę. Proszę kupić hybrydę”, „Panie Prezy-

dencie, nie stać mnie na piątkowe wyjście ze znajomymi. Proszę wyjść w sobotę”, 

„Panie Prezydencie, płacę taki wysoki podatek dochodowy. Proszę mniej zarabiać”, 

„Panie Prezydencie, nie starcza mi do pierwszego. Weź wypłatę ostatniego”, „Panie 

Prezydencie, nie stać mnie na remont domu. Wybuduj nowy”21. Memy te pojawiły się 

w Internecie jako odpowiedź na reakcję prezydenta Komorowskiego, który na stwier-

dzenie młodego chłopaka, iż jego siostra po trzech latach znalazła pracę i zarabia dwa 

tysiące i pytanie, ak ma kupić mieszkanie, otrzymał odpowiedź, iż powinna zmienić 

pracę i wziąć kredyt22. Bardzo szybko zaczęły pojawiać się memy, które zawierały 

krótkie stwierdzenie i odpowiedź na nie. Zaczęły być rozpowszechnianie na różnych 

portalach społecznościowych.  

Bohaterem memów może stać się przede wszystkim jakieś konkretne wydarze-

nie, najczęściej musi być ono związane z jakąś wypowiedzią zabawną albo kontrower-

syjną. Również sam komentarz musi mieć formę hasła, nie może być za długie,  

                                                           
18 M. Mańkowski, „Polityka” z internetowym memem na okładce. Fenomen śmiesznych siecio-

wych obrazków, http://natemat.pl/21823,polityka-z-internetowym-memem-na-okladce-

fenomen-smiesznych-sieciowych-obrazkow.  
19 J. Babiel, Jak wygrać wybory?, b.m.w., 2013, s. 60.  
20 J. Niszkiewicz, Internauci opisują kampanię wyborczą pismem obrazkowym, 

http://pl.blastingnews.com/polityka/2015/05/internauci-opisuja-kampanie-wyborcza-pismem-

obrazkowym-00404449.html. 
21 Prezydent radzi, https://www.facebook.com/Prezydent.radzi?fref=ts.  
22 Młody chłopak: Siostra zarabia 2 tys., jak ma kupić mieszkanie? Komorowski: musi znaleźć 

inną pracę i wziąć kredyt, http://telewizjarepublika.pl/mlody-chlopak-pyta-moja-siostra-

zarabia-2-tysiace-jak-ma-kupic-mieszkanie-komorowski-musi-znalezc-inna-prace-i-wziac-

kredyt,19928.html.  
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ponieważ odbiorcy nie będą chcieli go wtedy czytać. Poza tym zwraca się uwagę na 

uniwersalność memu jako istotnej kwestii świadczącej o jego popularności23. Najważ-

niejsi są ci, którzy dobrowolnie rozpowszechniają i udostępniają memy dalej w sieci. 

Jak się szacuje, memy istnieją w przestrzeni wirtualnej już od około 20 lat, jednak tym, 

co je różni od tych współczesnych jest szybkość ich udostępniania. Wcześniej były one 

wysyłane mailowo, co trwało dużo dłużej niż teraz24. Obecnie wystarczy zamieścić 

zdjęcie na przykład na Facebooku, żeby w ciągu paru minut obejrzało je grono znajo-

mych, a przy udostępnieniu go dalej kilkanaście następnych.  

Wszystko wskazuje na to, że wraz z rozwojem społeczeństwa, które swój dzień  

zaczyna i kończy w Internecie, kampanie wyborcze będą prowadzone na coraz większą 

skalę w wirtualnym świecie. Niewątpliwie korzyściami płynącymi z tego są: ograni-

czenia kosztów, możliwość określenia profilów wyborców, zwiększenie wpływów na 

to, co się ukazuje na dany temat, skuteczność dotarcia do aktywnych wyborców oraz 

szybkość rozprzestrzeniania się informacji25.  

Internauci chętnie sięgają po memy w przypadku ważnych wydarzeń na scenie 

politycznej, wśród najpopularniejszych tematów znalazły się afera podsłuchowa, za-

chowania poszczególnych polityków czy też problemy z liczeniem głosów w czasie 

wyborów. Niektóre z wypowiedzi, jak na przykład „Sorry, taki mamy klimat” na stałe 

weszły już do słownika codziennego. Również zmiana na stanowisku premiera stała się 

okazją do komentowania tego za pomocą memów26.  

Prawdopodobnie memy będą towarzyszyły każdym wyborom, czy to samorzą-

dowym, czy parlamentarnym, czy prezydenckim. Na stałe weszły bowiem do kampanii 

wyborczych i są szeroko komentowane zarówno na łamach tradycyjnej prasy, w tele-

wizji, a przede wszystkim w Internecie. O popularności kandydatów świadczy już nie 

tylko ilość ”like’ów”, ale przede wszystkim to, czy są oni popularni w memach.  

Im zabawniejszy czy ciekawszy jest mem, tym szybciej dociera do większej liczby 

ludzi, a tym samym do potencjalnych wyborców.    

 

 

                                                           
23 Rozmowa K. Nakoniecznego z J. Dziwak, Memem w polityka, czyli czym żyje Internet, 

http://www.tvp.info/15891641/memem-w-polityka-czyli-czym-zyje-internet.  
24 Rozmowa D. Karaś z dr M. Kamińską, „Słitfocia” Kurskiego i „selfie” z Oskarów. Kto za 

tym stoi?, http://wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15576002,_Slitfocia__Kurskiego_i 

__selfie__z_Oscarow__Kto_za.html.  
25 R. Wiśniewski, M. Zarzecki, Wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii wybor-

czej, http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/marketing/462833,Wykorzystanie-

marketingu-internetowego-w-kampanii-wyborczej.html, zob. również Marketing polityczny w 

środowisku wirtualnym, M. Jaśniok (red.), Katowice 2010 oraz Marketing polityczny w Interne-

cie, S. Trzeciak (red.), Warszawa 2010.  
26 Internet nie zapomina. Śmiała się z tego cała Polska, http://wiadomosci.wp.pl/ 

gid,17138489,kat,1342,title,Polityczne-memy-2014-roku,galeria.html. 
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*** 

Słowa kluczowe: kampania, polityk, wybory, kandydat, mem wyborczy 

Streszczenie: Kampanie wyborcze od dawna wywoływały spore emocje i przy-

ciągały uwagę mediów. W zależności od tego, w jaki sposób jest kreowany kandydat, 

od tego zależy jego polityczna przyszłość. Niezwykle istotne jest, aby stać się rozpo-

znawalnym i aby dotrzeć do jak największej liczby wyborców. W ostatnich latach co-

raz popularniejsze stają się memy wyborcze, które z jednej strony bawią, ale z drugiej 

często pokazują różnego rodzaju nieprawidłowości jakie mają miejsce.  

 

Mem election as an example of a modern form expressing opinions of politics 

 

Keywords: campaign, politician, elections, candidate, mem election 

Abstract: Election campaign always cause a lot of emotions and attract attention 

of media. According to way of creating the image of a candidate depend his political 

future. It is a very important to be recognizable and to reach to the greatest number of 

votes. In recent years more popular are images of themes that entertain but on the other 

hand show various kinds of irregularities which take place.  

 

Bibliografia: 

Babiel J., Jak wygrać wybory?, b.m.w., 2013 

Babiel J., Kampanie wyborcze w Internecie, Łomża 2014. 

Burno K., Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013. 

Gołębiowska M., „Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne” – o memach 

politycznych słów kilka, http://swiatmemow.blogspot.com/2013/05/nas-nie-przekonaja-

ze-biae-jest-biae.html.  

Internet nie zapomina. Śmiała się z tego cała Polska, http://wiadomosci.wp.pl/gid, 

17138489,kat,1342,title,Polityczne-memy-2014-roku,galeria.html. 

Karaś D., „Słitfocia” Kurskiego i „selfie” z Oskarów. Kto za tym stoi?, 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,15576002,_Slitfocia__Kurskiego_i_selfie__z_

Oscarow__Kto_za.html.  

Kołowiecki W., Memy internetowe, jako nowy język internetu, 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637. 

Mańkowski M., „Polityka” z internetowym memem na okładce. Fenomen śmiesznych siecio-

wych obrazków, http://natemat.pl/21823,polityka-z-internetowym-memem-na-okladce-

fenomen-smiesznych-sieciowych-obrazkow.  

Marketing polityczny w Internecie, Trzeciak S. (red.), Warszawa 2010.  

Marketing polityczny w środowisku wirtualnym, Jaśniok M. (red.), Katowice 2010. 

Media dla człowieka czy człowiek dla mediów?,  Demczuk M., Niewiadomy M. (red.), eConfe-

rences.eu, 2014. 

Media w wyborach kampanie wyborcze, media w polityce, Sasińska-Klas T. (red.), Toruń 2007.  

Młody chłopak: Siostra zarabia 2 tys., jak ma kupić mieszkanie? Komorowski: musi znaleźć 

inną pracę i wziąć kredyt, http://telewizjarepublika.pl/mlody-chlopak-pyta-moja-siostra-



135 

zarabia-2-tysiace-jak-ma-kupic-mieszkanie-komorowski-musi-znalezc-inna-prace-i-

wziac-kredyt,19928.html. 

Nakonieczny K., Memem w polityka, czyli czym żyje Internet, 

http://www.tvp.info/15891641/memem-w-polityka-czyli-czym-zyje-internet. 

Niszkiewicz J., Internauci opisują kampanię wyborczą pismem obrazkowym, 

http://pl.blastingnews.com/polityka/2015/05/internauci-opisuja-kampanie-wyborcza-

pismem-obrazkowym-00404449.html. 

Nowe media i polityka: Internet, demokracja, kampanie wyborcze, Jeziński M. (red.), Toruń 

2009. 

Piętka A., Memetyka, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/5743. 

Polscy urzędnicy nie wiedzą co to jest mem, http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Polscy-

urzednicy-nie-rozumieja-czym-jest-

mem,wid,15415921,wiadomosc.html?ticaid=115013. 

Prezydent radzi, https://www.facebook.com/Prezydent.radzi?fref=ts. 

Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, 

http://memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Walkiewicz.pdf. 

Wawrzyn M., Skąd się biorą memy polityczne? 8 fanpejdżów, które musicie znać (i lubić), 

http://gadzetomania.pl/555,skad-sie-biora-memy-polityczne-8-fanpejdzow-ktore-

musicie-znac-i-lubic. 

Wiśniewski R., Zarzecki M., Wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii wyborczej, 

http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/marketing/462833,Wykorzystanie-

marketingu-internetowego-w-kampanii-wyborczej.html. 

Współczesna kampania wyborcza w Polsce i na świecie, Jakubowski P.,  Kancik E. (red.), Lu-

blin 2013. 

Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, Dacko-

Pilewicz Z.,  Walancik M. (red.), Kraków 2014. 

Zyzik R., Filozoficzne zagadnienia teorii ewolucji. Ewolucja kulturowa a ewolucja biologiczna. 

Kazus memetyki,https://www.naukaireligia.pl/filozoficzne-zagadnienia-teorii-ewolucji-

ewolucja-kulturowa-a-ewolucja-biologiczna-kazus-memetyki. 

 

 

 

  



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Wojciech Fabiszewski1 

 

Analiza wydatków na kampanię medialną największych polskich  

partii politycznych w latach 2011‒2014. Studium przypadku 

Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości 

 

Kampania to jeden z etapów procesu wyborczego, w którym komitety wyborcze 

za pomocą różnych prawnie określonych środków i działań, promują swoich kandyda-

tów2. Kluczem do sukcesu jest dotarcie do jak największej liczby obywateli 

i odpowiednia prezentacja wyborczych programów i obietnic. Nie ulega wątpliwości 

fakt, że obecnie najskuteczniejszy przekaz informacji zapewniają media, a ich swoista 

symbioza z polityką jest czymś naturalnym. Przez odpowiednią ekspozycję media 

kreują polityczne znaczenie faktów. Odgrywają kluczową rolę w komunikacji poli-

tycznej i formowaniu opinii publicznej. To właśnie one są głównym nośnikiem treści 

przekazywanych przez komitety wyborcze3.   

W niniejszej pracy autor chciałby rozważyć, jaką rolę w kampanii wyborczej 

odgrywają nowe media, a w szczególności Internet. Jak udział wydatków przeznaczo-

nych na te media wpływa na ostateczny wynik wyborów? Czy zaistnienie w wirtual-

nym świecie jest istotnym elementem, czy tylko dodatkiem do kampanii w telewizji, 

prasie i radiu? 

Jako studium przypadku autor potraktował wydatki Platformy Obywatelskiej 

oraz Prawa i Sprawiedliwości na kampanie w mediach. Na podstawie sprawozdań  

finansowych komitetów wyborczych z wyborów parlamentarnych 2011 roku, eurowy-

borów i wyborów samorządowych 2014 roku podjął próbę analizy udziału kampanii 

internetowej w porównaniu z mediami tradycyjnymi oraz ustalenia ważności poszcze-

gólnych wyborów w partyjnej hierarchii.  

Bardzo popularne we współczesnej debacie publicznej jest nazywanie mediów 

czwartą władzą. Już w latach 50. i 60. rozważano wpływ mediów na wyniki wyborów, 

tworząc teorię tak zwanego „magicznego pocisku” polegającą na wysłaniu krótkiego, 

perswazyjnego komunikatu do wyborcy. 

Termin „czwarta władza” jest obecnie spopularyzowany w społeczeństwie. Jako 

pierwszy tego terminu użył Edmund Burke, który w jednym z wystąpień z lat 80. 

XVIII wieku zwrócił się do dziennikarzy zasiadających na ławach prasowych „wy 

jesteście czwartą władzą w królestwie”4. Powyższe stwierdzenie wydaje się jednak 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych, Koło Naukowe 

Politologów.  
2 M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 90. 
3 A. Jaskiernia, Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych, Warszawa 2008, s. 10. 
4 Ibidem, s. 33. 
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nieaktualne, ponieważ podział społeczeństwa na stany stracił na znaczeniu, a obecna 

rola mediów w demokratycznych krajach powinna skupić się na kontroli władzy usta-

wodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jednakże biorąc pod uwagę powszechność 

mediów i ich wpływ na współczesne społeczeństwo można dojść do wniosku, że to 

one obecnie posiadają faktyczną władzę, gdyż mają znacznie większy wpływ na kształ-

towanie opinii i nastrojów społecznych niż reprezentacja parlamentarna5. Taki stan 

rzeczy potwierdza wagę kampanii wyborczej w mediach i jej wymierny udział w suk-

cesie lub porażce polityka. Jak ważną rolę odgrywają media świadczy również fakt 

zapewnienia komitetom wyborczym darmowego czasu antenowego w telewizji pu-

blicznej i radiu.  

Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe sposoby promowania kandyda-

tów oraz partii, a jednym z nich jest kampania w wirtualnej przestrzeni. Dzięki nowej 

technologii mogliśmy być świadkami skoku jakościowego dotyczącego korzystania  

z Internetu. Największą zaletą nowego medium jest sposób komunikowania się z wy-

borcą. W Internecie nie jest to formuła „one to all”, jak w tradycyjnych mediach, lecz 

możliwość komunikacji „one to one”. Możliwości takie dało wprowadzenie zmiany 

wykorzystania dotychczasowych zasobów Internetu poprzez standard potocznie nazy-

wany Web 2.0. Standard ten rozpowszechnił się w 2004 roku, zmieniając biernego 

użytkownika w aktywnego współtwórcę treści zawartych na witrynach www. Zmiana 

ta miała istotny wpływ na rozwój serwisów społecznościowych, wielu aplikacji inter-

netowych oraz blogosfery6. 

Jakie może mieć to znaczenie w czasie walki wyborczej ukazała nam kampania 

prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Barack Obama pokazał całemu 

światu, jak dużą rolę potrafi odegrać Internet w kampanii wyborczej. Jego sztab wy-

borczy jako pierwszy w pełni zrozumiał siłę, jaka tkwi w mediach społecznościowych 

i wykorzystał potencjał social media do komunikowania się z wyborcami. Washington 

Post nazwał Baracka Obamę królem serwisów społecznościowych. Stratedzy prezy-

denta USA użyli w 2008 roku wszystkich możliwych środków w swojej kampanii do 

tego, by ugruntować pozycję kandydata i w efekcie wygrać wybory7. W tym celu za-

plecze Baracka Obamy wykorzystało takie środki, jak: prowadzenie witryn interneto-

wych, mailing, portale społecznościowe, gry komputerowe, wirtualne zbieranie fundu-

szy kampanijnych czy w końcu utworzenie społecznego ruchu, który angażował Inter-

nautów w kampanię kandydata demokratów8. 

                                                           
5 Ibidem, s. 34. 
6 M. Majorek, Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich 

kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] „Stare” i „nowe” 

media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy,  M. Du Vall, A. Walecka-

Rynduch (red.), Kraków 2010, s. 136. 
7 Kampanie polityczne w social media, pub. 30.09.2011, http://blog.clickcommunity.pl/2011/ 

09/30/kampanie-polityczne-w-social-media/. 
8 M. Majorek, Nowa jakość medialnych kampanii…, s.143‒144. 



139 

Jak zauważają badacze i znawcy mediów w Polsce, dopiero w kampanii prezy-

denckiej w 2010 roku dostrzeżono wzrost znaczenia portali społecznościowych, takich 

jak nasza-klasa, Facebook, a także platform brodcastowych – YouTube oraz mikroblo-

gów – Twitter. Jednak nie trwało to długo, bo tuż po zaprzestaniu kampanii partie  

w znacznym stopniu ograniczyły tę formę kontaktu z obywatelem. Wyjątek stanowi 

Twitter, który jest jednym z istotnych kanałów przekazu informacji ministrów, rzecz-

nika rządu oraz komentatorów życia publicznego. Dalszy rozwój portali społeczno-

ściowych umożliwi zbliżenie się polityków do wyborcy oraz zacieśnienie więzi z elek-

toratem. Sytuacja ta jednak może nieść za sobą pewne zagrożenia – spadek meryto-

ryczności oraz kreację politycznych celebrytów.  

Przyjrzyjmy się zatem wydatkom dwóch obecnie największych partii politycz-

nych, które na kampanie w wybranych przez autora latach przeznaczają środki z sub-

wencji między innymi na reklamy w mediach tradycyjnych oraz Internecie.  

Jako pierwsze analizie poddane zostaną wybory parlamentarne z 2011 roku. 

 

Platforma Obywatelska RP  

Partia, która wygrała wybory, na wszystkie wydatki związane z kampanią wy-

borczą wydała 29 274 776,20 zł. To, co nas najbardziej interesuje, to wydatki związane 

z budową i utrzymaniem strony internetowej oraz wydatki na korzystanie ze środków 

masowego przekazu i nośników plakatów. Owe wydatki na emisję reklam wyniosły 15 

881 840,08 zł, z czego reklama w Internecie to wydatek rzędu 2 206 623,42 zł, co sta-

nowi 13,89 proc. Jest to blisko 1/4 wydatków na emisję spotów telewizyjnych, która 

kosztowała ponad 8 milionów złotych, czyli ponad połowę wszystkich kosztów. Rów-

nież koszt ekspozycji bilbordów pochłonął znaczną sumę pieniędzy – prawie 4 miliony 

złotych. Najmniej pieniędzy wydano na emisję spotów radiowych – 316 433,21 zł. 

Zaprojektowanie i wykonanie reklam internetowych kosztowało 531 tys. zło-

tych, co przy wydatkach związanych z wytworzeniem plakatów i filmów reklamowych 

oraz spotów radiowych, kosztujących trochę ponad 2,8 miliona wydaje się sumą nie-

wielką. Zwycięska partia za stworzenie i utrzymanie strony internetowej swojego ko-

mitetu zapłaciła 60 709,57 zł9.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Sprawozdanie finansowe KW Platforma Obywatelska RP, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/0a7ebc253c38e3626a6c904de6f66249.pdf. 
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Wykres nr 1  

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Platformy Obywatelskiej 

RP, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/0a7ebc253c38e3626a6c904de6f66249.pdf. 

 

Wykres nr 2 

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Platformy Obywatelskiej 

RP, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/0a7ebc253c38e3626a6c904de6f66249.pdf. 

 

 

Prawo i Sprawiedliwość 

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość na swoją kampanię wyborczą wydał 

prawie milion złotych więcej niż PO, bo aż 30 119 644 zł. Na emisję reklam wydano 
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16 224 914 zł, więc również więcej niż Platforma Obywatelska. Jednak w przypadku 

partii Jarosława Kaczyńskiego tylko 7,21 proc. tej sumy pochłonęły koszty emisji re-

klam w „wirtualnej przestrzeni”. Zdecydowano się zainwestować najwięcej pieniędzy 

w ekspozycję plakatów i bilbordów – prawie 7 razy więcej niż koszt reklamy interne-

towej. Większe sumy niż Platforma PiS przeznaczyło na kampanię w mediach, takich 

jak dzienniki i czasopisma, oraz kampanię radiową. W przypadku PiS wydatki na emi-

sję spotów w radiu wyniosły 1 422 103 zł, będąc trzecią częścią wydatków. 

Fakt, że kampania internetowa stanowiła stosunkowo mały udział wśród ponie-

sionych kosztów emisji powoduje, że jej wytworzenie okazało się najtańsze – 344 725 

zł, co stanowi mniej niż 1/8 wydatków na wytworzenie plakatów i około 1/4 wydatków 

związanych z wyprodukowaniem spotów radiowych i telewizyjnych. 

Koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyniósł tylko 934 

zł10. 

 

Wykres nr 3

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/02352c2ac8f0fd5f2fb1f66d79284ca3.pdf. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Sprawozdanie finansowe KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/02352c2ac8f0fd5f2fb1f66d79284ca3.pdf. 
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Wykres nr 4

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_02/02352c2ac8f0fd5f2fb1f66d79284ca3.pdf. 

 

Koszty kampanii są pokaźne, jednak wydatki na wirtualną promocję stanowią 

mały ułamek całych kosztów. 

Kolejnymi poddanymi analizie są wydatki na kampanie przed wyborami do Eu-

roparlamentu w 2014 roku. 

 

Platforma Obywatelska 

Platforma Obywatelska na swoją kampanię europejską wydała, w porównaniu  

z wyborami do polskiego parlamentu, tylko 17 828 556,41 zł. 

Z tej kwoty na emisję reklam wydano 10 133 503,47 zł, z czego emisja reklam  

w Internecie to wydatek rzędu 1 156 559,92 zł, co stanowi 11,41 proc. wszystkich wy-

datków poniesionych na emisję reklamy. Co ciekawe, bardzo zbliżoną kwotę wydano 

na publikację reklamy w czasopismach i magazynach. Podobnie jak w kampanii par-

lamentarnej, największe kwoty wydano na emisję telewizyjną oraz ekspozycję na no-

śnikach plakatów odpowiednio 4 618 945,41 zł i 3 064 216,50 zł. Koszty wytworzenia 

reklamy w Internecie, podobnie jak w krajowych wyborach, okazują się niewielkie  
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w stosunku do pozostałych kosztów wytworzenia materiałów wyborczych. Koszt 

utrzymania strony internetowej komitetu wyniósł 7 237,59 zł11. 

 

Wykres nr 5

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Platforma Obywatelska, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/7648fc8cbbcb70d101cb1df9f4e45788.pdf. 

Wykres nr 6

 
Opracowanie własne autora na podstawie sprawozdania finansowego KW Platforma Obywatel-

ska, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/7648fc8cbbcb70d101cb1df9f4e45788.pdf. 

                                                           
11 Sprawozdanie finansowe KW Platforma Obywatelska, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/7648fc8cbbcb70d101cb1df9f4e45788.pdf. 
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Prawo i Sprawiedliwość 

Druga z partii branych pod uwagę w analizie wydała na promocję swoich kan-

dydatów do europarlamentu 16 795 595,60 zł.  

Podobnie jak w przypadku PO największe koszty to emisja reklamy, która kosz-

towała 9 634 593,21 zł, z czego 3,3 proc. stanowił koszt emisji reklamy w Internecie, 

tj. niecałe 318 tys., czyli 3,6 razy mniej niż w przypadku PO. W przypadku kosztów 

wytworzenia reklamy internetowej okazała się ona o połowę tańsza niż produkcja spo-

tów telewizyjnych, ale prawie tak droga jak produkcja bilbordów i plakatów. Koszt 

strony internetowej to 3 690 zł12.  

 

Wykres nr 7 

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/dde0a1b0154fe1a5786eb599e6b24317.pdf. 

   

 

 

 

 

 

                                                           
12 Sprawozdanie finansowe KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/dde0a1b0154fe1a5786eb599e6b24317.pdf. 
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Wykres nr 8

 

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/dde0a1b0154fe1a5786eb599e6b24317.pdf. 

  

Wydatki partii politycznych na kampanie przed wyborami do europarlamentu 

były zdecydowanie mniejsze niż wydatki w wyborach krajowych. 

Ostatnimi wyborami, które zostaną uwzględnione w analizie są wybory samo-

rządowe. Obie analizowane partie powołały ogólnopolskie komitety, a także wydały 

kwoty większe niż na wybory do europarlamentu.  

 

Platforma Obywatelska 

Bardzo ciekawą rzeczą w przypadku partii Platformę Obywatelską jest fakt, że 

na wybory samorządowe wydała większą o ponad milion złotych kwotę niż na wybory 

parlamentarne i blisko 17 milionów większą niż na eurowybory.  

Wydatki lub koszty poniesione przez Platformę Obywatelską na wybory samo-

rządowe wyniosły 30 525 580,08 zł. Z czego koszty emisji reklamy to niecałe 14 mi-

lionów złotych. Zdecydowanie najwięcej, bo w sumie ponad 10 milionów zł pochłonę-

ła reklama telewizyjna i nośniki plakatów. Koszt reklamy internetowej to 1 179 920,65 

zł, co stanowiło niski jak na PO wskaźnik procentowy – 8,61 proc. W związku z tym 

koszty produkcji wyniosły niewiele ponad 300 tys. złotych i okazała się najniższym 

kosztem, około 10 razy niższym niż koszt produkcji reklamówek i plakietek, które 
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zawierają się w innych materiałach wyborczych. Koszt utrzymania strony internetowej 

to 7 255,92 zł13. 

 

Wykres nr 9 

 
Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego KW Platforma Obywatelska 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/c1cc516a8748da071e3b48ba15766767.pdf. 

 

Wykres nr 10

 

Opracowanie własne autora na podstawie sprawozdania finansowego KW Platforma Obywatel-

ska, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/c1cc516a8748da071e3b48ba15766767.pdf 

 

                                                           
13 Sprawozdanie finansowe KW Platforma Obywatelska, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/c1cc516a8748da071e3b48ba15766767.pdf. 
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Prawo i Sprawiedliwość 

W przeciwieństwie do PO, Prawo i Sprawiedliwość na kampanię samorządową 

przeznaczyło kwotę mniejszą niż na wybory parlamentarne, jednak o 4 miliony więk-

szą niż na eurowybory – 20 590 090,24 zł.  

Dużym kosztem okazała się emisja reklam, która kosztowała 7 506 788,29 zł,  

z czego najmniejsza kwota przeznaczona została na spoty radiowe. Koszt emisji re-

klamy w Internecie wyniósł 578 149,23 zł, co stanowi 7,70 proc. całych kosztów emi-

sji. W odróżnieniu od poprzednich wyborów w tym wypadku najwięcej pieniędzy wy-

dano na emisję reklam na nośnikach plakatów. Z tego powodu koszty reklam wielko-

powierzchniowych oraz ulotek pochłonęły kwoty sięgające ponad 3,5 miliona złotych, 

przy których koszt wytworzenia reklamy internetowej wynoszący 135 tys. złotych 

wydaje się minimalny.  

W przypadku wyborów samorządowych koszty utworzenia i utrzymania strony 

internetowej były ponad 42 razy wyższe niż w kampanii parlamentarnej i wyniosły 

42 017,49 zł14. 

 

Wykres nr 11 

 
Opracowanie własne autora na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedli-

wość, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/a6790b57cbbbb9e390a0d93242269a8e.pdf. 

 

 

                                                           
14 Sprawozdanie finansowe KW Prawo i Sprawiedliwość, 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/a6790b57cbbbb9e390a0d93242269a8e.pdf. 
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Wykres nr 12 

 
Opracowanie własne autora na podstawie sprawozdania finansowego KW Prawo i Sprawiedli-

wość, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/a6790b57cbbbb9e390a0d93242269a8e.pdf. 

 

Podsumowanie 

Należy zauważyć, że reklama w Internecie traktowana jest przez największe pol-

skie partie polityczne jako słaby nośnik, dlatego kwoty przekazywane na jej produkcję 

i emisję stanowią z reguły mały procent wszystkich wydatków.  

Sceptyczne podejście partii politycznych do nowych mediów wydaje się mieć 

podłoże nie tyle w lęku przed nowością, co zdroworozsądkowej kalkulacji. Niektórym 

partiom najzwyczajniej nie opłaca się inwestować w podbój „wirtualnego świata”. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż według badań GUS niewiele ponad połowa 

Polaków ma dostęp do szerokopasmowego Internetu i są to w większości ludzie mło-

dzi z większych miast. Jest to odpowiednio 64,9 proc. w miastach i 53,4 proc. na wsi15. 

Stąd też spore dysproporcje w wydatkach poszczególnych komitetów. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf. 
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Wykres nr 13 

Wydatki Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na poszcze-

gólne kampanie 

 

Opracowanie własne autora na podstawie Sprawozdania finansowe KW Platforma Obywatelska 

oraz KW Prawo i Sprawiedliwość z lat 2011‒2014. 

 

Jakie możliwości daje prowadzenie kampanii wyborczej w Internecie? Przede 

wszystkim, jak pokazują badania przeprowadzone przez Instytut Analiz Politologicz-

nych Uniwersytetu Warszawskiego, kampania internetowa trafia do zaangażowanego, 

świadomego wyborcy. Spowodowane jest to faktem, że Internet jest dopiero na siód-

mym miejscu wśród źródeł wiedzy o polityce16. Dzieje się tak, ponieważ informacja  

w Internecie wymaga wyszukania informacji samodzielnie w przeciwieństwie do tele-

wizji, prasy i radia. Fakt ten może być wadą, ale również zaletą, ponieważ sieć oferuje 

samozadowolenie z podejmowania działalności politycznej, zwłaszcza wśród młodych 

ludzi, którzy wychowani w erze telewizji uodpornieni są na szumy informacyjne i prze-

kaz perswazyjny płynący z mediów17. Internet pozwala dotrzeć do informacji przekaza-

nych przez różne strony sceny politycznej. Do czasu upowszechnienia Internetu wyborcy 

byli często zdani jedynie na reklamy polityczne, które w całości były kontrolowane 

                                                           
16 Internet w kampanii wyborczej, http://oapuw.pl/index.php?option=com_content&view 

=article&id=210%3Aqinternet-w-kampanii-wyborczejq&catid=152%3Akomentarze-

artykuy&Itemid=5&lang=pl 
17 M. Szpunar, „Tyle razy głosowałem i nic z tego nie wynika” – przyczyny absencji wyborczej 

osób młodych, a wpływ Internetu na zwiększenie udziału w głosowaniu, [w:] Media, a komuni-

kowanie polityczne, M. Sokołowski (red.), Toruń 2009, s. 283. 
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przez aktorów politycznych dzięki czemu to oni mogli informować oraz kreować wize-

runek jaki chcą18. 

Telewizja, podstawowe medium komunikacyjno-demokratyczne XX wieku, mu-

si mocno walczyć o swoją pozycję. Wydaje się, że na początku XXI wieku przewagę 

zyskuje „zinternetyzowana telewizja”, co z kolei jest szansą na wzrost popularności 

Internetu jako nośnika kampanii wyborczych. Tylko przenikanie się tradycyjnych me-

diów i Internetu oraz ich swoista hybrydyzacja pozwolą na wzrost znaczenia Internetu 

w komunikowaniu politycznym, dlatego partie powinny w większym stopniu stawiać 

na kampanie prowadzone w „wirtualnej przestrzeni”19. Jeśli wziąć pod uwagę koszty 

ponoszone na poszczególne kampanie możemy postawić tezę, że wybory do Parlamen-

tu Europejskiego nie są priorytetowo traktowane przez polskie partie, które zdecydo-

wanie stawiają na wybory do polskiego parlamentu, jednak w przypadku Platformy 

Obywatelskiej na równi postawione zostały wybory samorządowe. Być może zostało 

to spowodowane chęcią zrekompensowania „przeciążenia” rządami tej partii, które 

trwały od 2007 roku, a także coraz słabszych notowań.  

 

 

*** 

Słowa kluczowe: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, kampania 

wyborcza, nowe media, finansowanie 

Streszczenie: Media uważane za czwartą władzę odgrywają ogromną rolę w 

kampanii wyborczej. Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się nowe możliwości pro-

mowania kandydatów w wyborach. W artykule omówiony został udział wydatków na 

kampanie internetowe największych polskich partii politycznych w kampaniach w 

latach 2011‒2014. 

 

Expenditure largest Polish party in 2011-2014 - an analysis. Case Study The Party 

Civic Platform and Law and Justice Party 

Keywords: The party Civic Platform, Law and Justice Party, the election cam-

paign, new media, financing 

Summary:  Media considered the fourth power play a huge role in the election 

campaign. With the development of the Internet there were new opportunities to pro-

mote candidates in the election. The article discussed was the share of spending on 

online campaigns largest Polish political parties in campaigns in 2011‒2014. 

                                                           
18 M. Adamik, Informacja w telewizyjnej reklamie politycznej, [w:] Media, a komunikowanie 

polityczne, op. cit., s. 101. 
19 T. Miczka, Nowe media jako nowe formy komunikowania politycznego i nowe formy „dyscy-

plinującej technologii władzy”, [w:] Media w Polsce pierwsza władza IV RP?, M. Sokołowski 

(red.), Warszawa 2007, s. 190. 
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Anna Lachowska1 

 

Lokalna władza w rękach rodów rycersko-szlacheckich  

na Podlasiu w XV i XVI wieku 

 

Podlasie, jako nazwa określająca teren województwa podlaskiego w granicach  

z 1569 roku, zaczęła funkcjonować pod koniec XV wieku. Ze względu na charakter 

prowadzonej kolonizacji, region ten cechowała wielokulturowość oraz wielonarodo-

wość zamieszkujących go mieszkańców, wyróżniających się także pod względem spo-

łecznym. Dominującą pozycję na arenie politycznej kraju zajmowała szlachta, która 

piastowała wszystkie znaczniejsze stanowiska w hierarchii urzędniczej.  

Hierarchia administracji lokalnej skupiała się w rękach elity stanu szlacheckie-

go, która miała decydujący wpływ na kreowanie polityki w przestrzeni lokalnej oraz 

znaczące słowo w polityce państwowej.  

Urzędem reprezentującym lokalną administrację terenową był namiestnik. 

Do kompetencji namiestnika należała administracja i sądownictwo na podległym mu 

obszarze, którą wykonywał z polecenia hospodara. Poszczególni namiestnicy różnili 

się ze względu na piastowane stanowisko w hierarchii urzędniczej, o czym może 

świadczyć wyodrębnienie się w XV wieku z nazw określających urząd namiestniczy: 

urzędu wojewody oraz stojącego niżej stopniem w hierarchii – starosty. Jednak 

te nowości przyjmowały się opornie, a sytuację tę można wiązać z brakiem wykrystali-

zowania się i stwardnienia nazewnictwa urzędów trwającym, aż do początku 

XVI wieku2. 

Poszczególne stopnie hierarchii w administracji lokalnej na terenie Podlasia 

zajmowali w kolejności: wojewoda, namiestnicy-starostowie, namiestnicy-dzierżawcy 

oraz ciwunowie czy wójtowie. Utworzenie urzędu wojewody dla Podlasia nastąpiło 

wraz z wyodrębnieniem tego województwa Iwanowi Sapiesze w 1513 roku. Sam urząd 

wojewody w Wielkim Księstwie Litewskim został powołany w 1413 roku. Podobnie 

jak w innych województwach, tak i na Podlasiu, posiadał on w swoich rękach władzę 

administracyjno-sądowniczą nad terenem całego województwa. Poza sprawami  

sądowymi i administracyjnymi, również jemu podlegało zarządzanie okręgami  

                                                           
1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
2 A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne i urzędy na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie w XV 

i XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny do XIV do XVI wie-

ku, J. Śliwiński (red.), Olsztyn 2002, s. 316‒317; Urzędnicy podlascy XIV – XVIII wieku, E. 

Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz (red.), Kórnik 1994, s. 152. 
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wojskowymi w województwie. Urząd ten nie tylko posiadał duże prerogatywy wład-

cze, ale również stanowił prestiż dla jego posiadacza3. 

 

Tabela nr 1. Wojewodowie województwa podlaskiego od 1513 do 1569 roku 

Wojewoda Nadanie urzędu Koniec kadencji 

Iwan Semenowicz Sapieha 2 VI 1513 29 II 1517 

Janusz Kostewicz 10 VII 1520 1527 

Iwan Bohdanowicz Sapieha III 1529 8 IV 1541 

Mikołaj Pac 1543 23 III 1546 

Mikołaj Narbutt VIII 1551 28 IV 1555 

Paweł Sapieha XI 1555 22 XII 1558 

Wasyl Tyszkiewicz 22 XII 1558 5 III 1569 

Mikołaj Kiszka 5 III 1569 1587 

Źródło: Urzędnicy podlascy…, s. 152‒153. 

 

Niżej na szczeblu administracji centralnej stali namiestnicy-starostowie, których 

nazewnictwo zostało zapożyczone od zachodnich sąsiadów Wielkiego Księstwa Litew-

skiego. Starostowie podlegali wojewodom, skupiali w swych rękach zarząd nad mniej-

szymi jednostkami terytorialnymi wyodrębnionymi z województwa, sprawując tam 

swoją jurysdykcję. Pojawiali się oni sukcesywnie w miarę tego, jak wyodrębniły się 

poszczególne jednostki administracyjne na Podlasiu. Na terenie Podlasia wyodrębnio-

no trzech starostów, odpowiadających obszarom ziemskim: ziemi drohickiej, bielskiej 

oraz mielnickiej. W początku XVI wieku wyodrębnił się również urząd starościński dla 

Brańska, za przyczyną napiętej sytuacji, jaka powstała między tamtejszą szlachtą  

a starostą bielskim Gasztołdem. W wyniku działań szlachty królowa Bona wykupiła 

ziemię od namiestnika. Od tego czasu na terenie ziemi bielskiej funkcjonowały dwa 

starostwa. Po 1550 roku pozycja Brańska utwierdziła się, o czym może świadczyć 

przejęcie przez Brańsk sądów grodzkich ziemskich. Natomiast Bielsk spadł do rangi 

starostwa niegrodowego4. 

Do kompetencji starosty należało administrowanie podległym mu obszarem 

ziemskim oraz sądzenie bojarów i panów, za tzw. przestępstwa haniebne (m.in. gwałty, 

najazdy czy podpalenia) z mocy artykułów starościńskich. Szlachta posiadająca ziemię 

podlegała sądom ziemskim, na czele, których stali obierani przez szlachtę urzędnicy 

sądowi (sędzia, podsędek, pisarz). Bojarstwo zostało wyłączone spod jurysdykcji  

sądowej starostów za wyjątkiem wspomnianych wcześniej przestępstw haniebnych. 

                                                           
3 J. Ochmański, Dawna Litwa, Olsztyn 1986, s. 76‒77; A. Kołodziejczyk, Podziały administra-

cyjne…, s. 316; Urzędnicy podlascy..., s. 21; R. Gozdalik, Polityka dynastyczna Władysława II 

Jagiełły a unia horodelska 1413 r., [w:] Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje, M. 

Wagner, J. Wojtasik (red.), Siedlce 2004, s. 46‒47. 
4 A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne..., s. 316‒317; Urzędnicy podlascy…, s. 20, 63. 
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Podczas sporów ziemskich starosta, obok sędziego i podsędka, był jednym z arbitrów 

rozstrzygających je na drodze sądowej. Do obowiązków starosty należał również nad-

zór nad jeziorami, rzekami oraz połaciami leśnymi, jak też nadzór nad sprzedażą pro-

duktów powstałych z ich eksploatacji oraz polowaniami monarszymi. Oni też zakładali 

nowe osady i nadawali ziemię, oczywiście za przyzwoleniem władcy. Na Podlasiu  

w gestii starostów leżał nadzór nad poborem podatków, które dla lepszej ochrony bez-

pośrednio trafiały w ich ręce5. 

Pod względem prawnym obowiązki starostów wyznaczały statuty litewskie. 

W I statucie wydanym w 1529 roku pojawiają się wytyczne w stosunku do zakresu 

władzy, jaki należał do starostów6. 

 

Tabela nr 2. Urząd starosty w Drohiczynie od XV wieku do 1569 roku 

Starostowie Nominacja na urząd Koniec kadencji 

Ptrzedbór 1414  

Mikita 26 I 1416  

Nasuta 2 I 1430  

Ondruszko Dowojnowicz 1438  

Michał Goliginowicz 1445 1448 

Nasuta 22 VI 1450 1458 

Stefan Świecko 1464  

Piotr Stomiłło 1464 1474 

Nac 28 X 1476  

Iwaszko Ilinicz 28 X 1476 6 VII 1478 

Jerzy Niemirowicz 4 I 1479 4 XII 1480 

Jakub Dowojnowicz 

W tym samym czasie: 

Jerzy Nieciecki 1482 
 

15 I 1481 24 VII 1499 

Jan Stecko 20 I 1501 1508 

Jan Litawor Chreptowicz 1509 1512 

Mikołaj Chreptowicz 1512 18 XI 1513 

Jan Zabrzeziński I 1514 I 1516 

Niemira Hrymalicz 1516  

Jan Radziwiłł 1518 24 III 1522 

Piotr Kiszka 

W tym samym czasie: 

Iwan Bohda-

nowicz  

Sapieha 

11 XI 1531- 

3 VIII 1541 

25 IV 1542- 

5 IV 1546 

Iwan Bohowi-

tyn 

13 III 1542 

 

1522 3 XI 1532 

Andrzej Falkowicz 5 XII 1542 17 XII 1556 

                                                           
5 A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne…, s. 317‒320, 330‒332. 
6 Ibidem, s. 318. 
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Mikołaj Kiszka 

W tym samym czasie: 

Stanisław 

Steczko 

1578 

 

Pełniący ten urząd jeszcze 

za Andrzeja Falkowicza 

pod koniec jego kadencji 

20 Xi 1556 

6 I 1566 

Źródło: Urzędnicy podlascy…, s. 90‒91. 

 

Tabela nr 3. Starostowie bielscy od XV wieku do 1569 roku 

Starosta Nadanie urzędu Koniec kadencji 

Nieznany 1430  

Raczko Strocewicz  1450 

Olechno Sakowicz 25 X 1477  

Bartosz Montowtowicz 1484  

Mikołaj Radziwiłł 1488  

Sołtan Aleksandrowicz 11 II 1492 11 IX 1493 

Mikołaj Radziwiłł 

W tym samym czasie: 

Jan Zabrze-

zinski 

27 VIII 

1501 – 27 X 

1501 
 

1493 25 II 1504 

Michał Gliński 1 III 1505 23 VII 1506 

Wojciech Kłoczko 1506 1512 

Olbracht Gasztołd 

W tym samym czasie: 

Jan 

Radziwiłł 

1522 

 

1513 1536 

Maciej Lewicki 1545  

Piotr Koniński 3 V 1549 27 II 1563 

Jerzy Chodkiewicz 1566 3 VI 1569 

Źródło: Urzędnicy podlascy…, s. 58‒59. 

 

Tabela nr 4. Urząd starosty w Mielniku od końca XV wieku do 1569 roku 

Starosta Nadanie urzędu Koniec kadencji 

Rafał Raczko 1493 22 VI 1495 

Niemira Hrymalicz 24 VII 1499 1533 

Mikołaj Andruszewicz 10 XI 1533 1535 

Nikodem Ciechanowiecki 1537 17 VIII 1549 

Bohdan Siemaszko 17 VIII 1549  

Jan Olechnowicz Irzykowicz 

z Bacik 
1551 1557 

Jarosz Korycki 1559 27 III 1566 

Grzegorz Wołłowicz 27 III 1566 22 III 1567 

Maciej Sawicki 1567 
16 IV 1574 – ustępuje 

na rzecz syna 

Źródło: Urzędnicy podlascy…, s. 123. 
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Analizując stanowiska starościńskie, uwidacznia się pewien schemat. Stanowi-

ska zajmowali przedstawiciele społeczności szlacheckiej. Wśród nich możemy wyróż-

nić litewsko-ruskich przedstawicieli rodu: Chodkiewiczów, Glińskich, Gasztołdów, 

Radziwiłłów, Kiszków, Irzykowiczów, Raczków, Hrymaliczów, Nasutów, Bohuszów 

itd. Przedstawiciele owych rodów posiadali znaczne majątki na Podlasiu, stanowiąc 

tamtejszą elitę. Na urzędzie starosty w Drohiczynie i Bielsku, najstarszych ziemiach 

omawianego terenu, widoczne są przypadki podwójnych, a nawet potrójnych, nomina-

cji na ten sam urząd, w tym samym czasie. W ziemi drohickiej sytuacja taka wystąpiła 

w czasie urzędowania Jakuba Dowojnowicza. Sytuacja taka powtórzyła się jeszcze 

dwukrotnie, podczas kadencji Mikołaja Kiszki i jego poprzednika Piotra Kiszki, gdzie 

w tym samym czasie nominacje dostali przedstawiciele rodu Sapiehów i Bohowityno-

wiczów. Podobna sytuacja dwukrotnie wystąpiła w ziemi bielskiej, podczas kadencji 

Mikołaja Radziwiłła, równocześnie z Janem Zabrzezińskim, następnie podczas  

sprawowania tego urzędu przez Olbrachta Gasztołda, w którym to czasie urząd pełnił 

również Jan Radziwiłł7.  

 

Tabela nr 5. Urząd starosty w Brańsku w XVI wieku do 1569 roku 

Starosta Nadanie urzędu Koniec kadencji 

Mikołaj Korycki 1533 1540 

Andrzej Burzyński 24 VII 1542 13 II 1545 

Andrzej Kunicki 1545  

Tomasz Owsiany 9 VII 1546 26 II 1553 

Mikołaj Sękowski 1556 1557 

Krzysztof Olęcki 2 V 1558 6 IX 1565 

Janusz Olęcki 4 X 1565 29 X 1565 

Jan Dulski 25 VI 1567 28 III 1590 

Źródło: Urzędnicy podlascy…, s. 64. 

 

Niżej od starostów w hierarchii administracji lokalnej stali dzierżawcy, podlega-

jący zarówno staroście, jak i wojewodzie. Posiadali oni, podobnie jak ich zwierzchni-

cy, uprawnienia administracyjno-sądownicze na podległych ich zarządowi jednostkach 

– powiatach. Powinnościami dzierżawców była obrona grodów oraz pilnowanie prze-

strzegania państwowych postanowień oraz dbałość o majątek, którym administrowali. 

Sądowniczo podlegała im ludność zamieszkująca terytorium pod ich jurysdykcją, która 

w przypadku niezadowolenia z wyroku mogła się od niego odwołać do wyższej  

                                                           
7 Z. Kiaupa, J. Kiaupiane, A. Kuncevicus, Historia Litwy od czasów najdawniejszych do 1795 

roku, Warszawa 2007, s. 189; A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne…, s. 321‒322; 

Urzędnicy podlascy…, s. 23‒25, 58‒59, 90‒91, 123. 
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instancji, a więc najpierw do starostów, a później wojewodów. Ponadto dzierżawcy 

mieli prawo do tzw. pokłonów, daniny od chłopów za otrzymane zboże na przednówku8. 

Ciwun był urzędnikiem sprawującym swój urząd we włościach książęcych. Zo-

bowiązani byli oni do poboru podatków tzw. srebszczyzny i dziakła oraz sądownictwa, 

jak i nadzoru nad ziemią i ludnością na terenie włości podległej ich jurysdykcji. Z jego 

sądów wyłączeni zostali bojarzy, którzy jedynie za wyrażeniem zgody mogli zostać 

przez niego osądzeni. Ze względu na niezbyt duże prerogatywy władcze nie znalazł on 

uznania wśród możnych litewskich, dlatego też uległ likwidacji, a jego funkcje przej-

mowali namiestnicy9. 

Pod koniec XV wieku zarząd nad lasami „przeszedł” od starosty do leśniczego. 

Leśnicy byli najczęściej dzierżawcami należącymi do rodów możnowładczych. Do ich 

obowiązków, o których mowa w Ustawie leśnej z 1567 roku, należała opieka nad la-

sami, a ściślej mówiąc ochrona przed kłusownikami oraz eksploatacją zasobów le-

śnych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż niekiedy opieką nad leśnictwami zajmowali 

się ich zastępcy noszący nazwę podleśniczych. Wśród leśniczych podlaskich znane są 

takie osobistości, jak: Andrzej Łożka (1516), Pociej Tyszkiewicz (1529‒1542), czy 

Iwan Lacki (1559). Leśniczy pojawili się również w Brańsku, Tykocinie i Knyszynie, 

jako osobni urzędnicy podlegali zapewne leśniczemu podlaskiemu. Z czasem niektóre 

leśnictwa stawały się samodzielnymi dzierżawami10. 

Pierwszym hajownikiem (gajownikiem) na ziemi podlaskiej został szlachcic Jan  

Kopytowski, podległy namiestnikowi-dzierżawcy. Podlegały mu zarówno sprawy  

administracyjne, jak i sądowe. Jego obowiązkiem był zarząd nad bartnictwem  

i wszystkimi sprawami dotyczącymi tej gałęzi gospodarki leśnej. Na urzędzie tym dla 

ziemi bielskiej zasiadał również na przestrzeni lat 20. i 30. XVI wieku Iwan Miśkie-

wicz oraz Kostiuszko Fedorowicz, natomiast dla Mielnika: Wasil Kowalewicz, Michno 

                                                           
8 A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne…, s. 316, 328‒333. 
9 Z. Kiaupa, J. Kiaupiane, A. Kuncevicus, Historia Litwy…, s.78; A. Kołodziejczyk, Podziały 

administracyjne…, s. 316, 335‒336; J. Ochmański, Dawna Litwa, op. cit., s. 79. 
10 A. Jabłonowski, Podlasie, [w:] Źródła dziejowe, t. XVII, cz. III, Polska XVI wieku pod 

względem geograficzno-statystycznym, t. VI, cz. III, Warszawa 1910, s. 254; Ustawa leśna z 

1567, wyd. O. Hedemam, „Echa leśne”, z. 4, 1936, s. 3‒5; J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w 

powiecie sejneńskim od XV do XX wieku, [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, J. Anto-

niewicz (red.), Białystok 1963, s. 42; J. Śliwiński, Samorzutne podziały administracyjne puszcz, 

[w:] Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV‒XVI 

wieku, J. Śliwiński (red.), Olsztyn 2007, s. 157; A. Kołodziejczyk, Z dziejów kolonizacji puszcz 

na Podlasiu w XV‒XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od 

XIV do XVI wieku, J. Śliwiński (red.), Olsztyn 2002, s. 60‒61; Idem, Podziały administracyj-

ne…, s. 340‒344; Idem, Puszcze na Podlasiu, ich kolonizacja i podziały, [w:] Puszcze wiel-

koksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV‒XVI wieku, J. Śliwiń-

ski (red.), Olsztyn 2007, s. 239‒240; Urzędnicy podlascy…, s. 18‒19. 



161 

Szyszczyc, Stanisław Mleczko oraz Stanisław Szkopowski mianowany na to stanowi-

sko od roku 155911. 

Wśród bobrowniczych występował Paweł Skirmin, pełniący funkcję od 1513 

roku. Do jego zadań należała kontrola żeremi oraz organizacja polowań na bobry12. 

Wśród innych urzędów, które warto tutaj wymienić był urząd referendarza,  

powołany za Zygmunta Augusta, a funkcjonujący do 1569 roku. Rekrutowano na ten 

urząd głównie Polaków. Dzierżący ten urząd stawał się arbitrem skarg i sporów szlachty13. 

Urząd chorążego na terenie Podlasia zachował uprawnienia takie, jakie posiadali  

ich litewscy odpowiednich. Chorążowie stanowili reprezentantów szlachty na sejmi-

kach litewskich, do ich obowiązków należało zbieranie podatków oraz prowadzenie 

szlachty na pospolite ruszenie. Na ziemi podlaskiej funkcjonowały dwa takie urzędy, 

jeden dla ziemi bielskiej, gdzie sprawował go Rafał Raczko (1530), natomiast drugi dla 

drohickiej i mielnickiej, tu był nim Mikołaj Sarnacki (lata 1525–1530)14. 

Na podstawie spisu nazwisk urzędników podlaskich widać, że najwyższe w hie-

rarchii urzędniczej godności piastowali ludzie legitymujący się herbem pochodzenia 

litewskiego i ruskiego15. 

Szlachta pochodzenia litewsko-ruskiego dużą wagę przywiązywała do skupienia 

w swych rękach licznych urzędów, tak administracji lokalnej, jak i dworskiej. Jak mo-

żemy sądzić, najważniejszą sprawą był prestiż i bogactwo, które rosły wraz z obejmo-

waniem stanowisk. Choć na pewno nie były obce szlachcie względy wiążące się z re-

alną władzą, wynikającą z piastowanych stanowisk, którymi z pewnością chciała ugrać 

jak najwięcej korzyści dla siebie bądź swojego rodu. 

 

*** 

Słowa kluczowe: Podlasie, szlachta, bojarzy, lokalna władza, urzędy 

Streszczenie: Wśród przedstawicieli lokalnej władzy znaleźli się przedstawiciele 

takich rodów, jak: Chodkiewiczów, Glińskich, Gasztołdów czy Radziwiłłów. Rody te 

skupiały w swych rękach duże majątki, co czyniło ich elitą ziemi podlaskiej. Szlachta 

przywiązywała dużą rolę do skupienia w swych rękach licznych urzędów, tak admini-

stracji lokalnej, jaki dworskiej. Piastowanie stanowisk urzędniczych niosło ze sobą 

prestiż nie tylko osoby dzierżącej urząd, ale też całego rodu, z którego taka osoba się 

wywodziła. Przedstawiciele rodów szlacheckich rywalizowali między sobą w tej mate-

rii. Dochodziło niejednokrotnie do sytuacji, w której to samo stanowisko w tym samym 

czasie zajmowali dwaj lub trzej przedstawiciele reprezentujący różne rody i ich interesy.  

                                                           
11 A. Jabłonowski, Podlasie, op. cit., s. 254; A. Kołodziejczyk, Podziały administracyjne…, s. 

339‒440; Urzędnicy podlascy…, s. 18‒19. 
12 A. Jabłonowski, Podlasie, op. cit., s. 254. 
13 Urzędnicy podlascy…, s. 19; A. Jabłonowski, Podlasie, op. cit., s. 255 (wskazuje osoby peł-

niące urząd referendarza). 
14 Ibidem; J. Ochmański, Dawna Litwa, op. cit., s. 80; Urzędnicy podlascy…, s. 22. 
15 A. Jabłonowski, Podlasie, op. cit., s. 242. 
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The local authority in the hands of knightly families - noble in Podlasie 

in the XV and XVI centuries 

Keywords: Podlasie , nobility, the boyars, local authority, officials 

Summary: Among the representatives of local authorities were representatives 

of such families as the m. al.: Chodkiewiczów, Glińskich, Gasztołdów the Radziwiłłów 

family. These clans concentrated in their hands large estates, making them the elite of 

the land of Podlasie. The nobility paid great role to concentrate in their hands a number 

of offices, so the local administration and the court. You hold official posts brought 

with it not only the prestige of the person wielding the office, but also the entire fami-

ly, from which it originated from that person. Representatives of noble families com-

peted in this matter. There were many cases to a situation in which the same position, 

at the same time occupied two or three representatives representing various clans and 

their interests. 

 

Bibliografia:  

Gozdalik R., Polityka dynastyczna Władysława II Jagiełły a unia horodelska 1413 r., [w:] 

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje, M. Wagner, J. Wojtasik (red.), Siedlce 

2004. 

Jabłonowski A., Podlasie, [w:] Źródła dziejowe, t. XVII, cz. III, Polska XVI wieku pod wzglę-

dem geograficzno-statystycznym, t. VI, cz. III, Warszawa 1910. 

Kiaupa Z., Kiaupiane J., Kuncevicus A., Historia Litwy od czasów najdawniejszych do 1795 

roku, Warszawa 2007. 

Kołodziejczyk A., Podziały administracyjne i urzędy na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie w XV i 

XVI wieku, [w:] Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej Gro-

dzieńszczyźnie w XV‒XVI wieku, J. Śliwiński (red.), Olsztyn 2007. 

Kołodziejczyk A., Puszcze na Podlasiu ich kolonizacja i podziały, [w:] Puszcze wielkoksiążęce 

na północnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV-XVI wieku, J. Śliwiński 

(red.), Olsztyn 2007. 

Kołodziejczyk A., Z dziejów kolonizacji puszcz na Podlasiu w XV-XVI wieku, [w:] Szkice z 

dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku, J. Śliwiński 

(red.), Olsztyn 2002. 

Ochmański J., Dawna Litwa, Olsztyn 1986. 

Śliwiński J., Samorzutne podziały administracyjne puszcz, [w:] Puszcze wielkoksiążęce na pół-

nocnym Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XV‒XVI wieku, J. Śliwiński (red.), 

Olsztyn 2007. 

Urzędnicy podlascy XIV – XVIII wiek, opr. Dubas-Urwanowicz E., Jarmolik W., Kulecki M., 

Urwanowicz J., Kórnik 1994. 

Ustawa leśna z 1567, wyd. O. Hedemam, „Echa leśne”, z. 4, 1936. 

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XX wieku, [w:] Materiały do 

dziejów ziemi sejneńskiej, J. Antoniewicz (red.) Białystok 1963. 

 

 



163 

 

Paweł Schmidt1 

 

Plebiscyt powszechny jako element legalizacji władzy państwowej 

uzyskanej w wyniku puczu 

 

Powszechne elekcje, jak pokazuje historia ostatniego wieku, nie są jedynie ple-

biscytem popularności ugrupowań czy przywódców politycznych. Mogą one stać się 

również narzędziem legalizującym ustanowiony porządek społeczny i/lub polityczny  

w przestrzeni państwa niedemokratycznego. Wielokrotnie bowiem pod pozorem pro-

ceduralnej zgodności ze standardami demokracji przeprowadzane były wybory po-

wszechne, których wyniki nie odzwierciedlały realnych podziałów społecznych, lecz 

zostały ukształtowane poza urnami wyborczymi. 

Równocześnie na przestrzeni przytoczonego okresu dochodziło na świecie wie-

lokrotnie do zbrojnego (najczęściej krwawego) przejęcia władzy w państwie przez siły 

zbrojne państwa. Przyczyny takiego obrotu zdarzeń miały różnorodną genezę. Od 

obrony dziedzictwa jak miało to miejsce w Turcji w 1980 roku2, przez walkę z okre-

ślonymi środowiskami politycznymi, co miało miejsce w Chile w 1973 roku3, kiedy to 

junta pod wodzą gen. Augusto Pinocheta obaliła komunizujący rząd i prezydenta. Na 

dokończeniu rewolucji (Egipt 2013 roku4) i przywróceniu porządku w państwie koń-

cząc (Tajlandia 2014 roku5). 

Niemniej jednak każda władza potrzebuje gruntu legalizującego jej umocowanie  

w systemie politycznym danego państwa. Najbardziej oczywistym z dzisiejszego 

punktu widzenia wydają się plebiscyty powszechne. W zależności od systemu poli-

tycznego na najistotniejsze stanowiska i urzędy publiczne lub też w formie referendum 

konstytucyjnego. 

Celem opracowania jest chęć odpowiedzi na pytanie badawcze: Jak powszechny 

plebiscyt wpływa na legalność władzy junty? Aby realizacja założonego celu była 

możliwa, konieczne jest w pierwszej kolejności zrozumienie dwóch innych elementów, 

mających niewymierne znaczenie dla omawianego tematu. Mianowicie:  

1) Jak przebiegają elekcje tego typu? 

2) Jak wpływają na trwałość władzy uzyskanej w wyniku przewrotu? 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk 

Politycznych.  
2 P. Schmidt, Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa Tayyi-

pa Erdogana, „Przegląd Geopolityczny” Tom 9, 2014, s. 154. 
3 Z. Marzec, Umierać za Chile, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 

Warszawa 1980, s.180‒198. 
4 Preambuła Konstytucji Egiptu z 2014 r. 
5 Zob. http://www.bbc.com/news/world-asia-27530817. 
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Opracowanie składać będzie się z dwóch części. Teoretycznej, dotyczącej kwe-

stii państwowości oraz znaczenia czynnika władzy w ujęciu nauk politycznych. Druga 

z kolei będzie analizą najbardziej wiodących studiów przypadku, które miały miejsce 

na przestrzeni ostatniego stulecia. 

 

Państwo a władza zwierzchnia w państwie 

Na wstępie należałoby zająć się etymologią samego terminu „państwo”. Jego 

rozwój jest stały i ulegał wielu przemianom na przestrzeni dziejów. Nie wolno przy 

tym zapominać o różnorodności brzmień w poszczególnych językach czy szerzej ‒ 

grupach językowych. Antyczne greckie polis – miasta-państwa, rzymska res publica 

(w nazbyt dosłownym tłumaczeniu termin ten został przeniesiony na grunt polski jako 

„Rzeczpospolita” w XIV w.), a „gdy Rzym stał się cesarstwem, a więc rozszerzył wła-

dzę na odległe terytoria, organizację tę określano mianem Imperium”6 – były przy-

czynkiem do późniejszych rozważań nad nazewnictwem tego, co rozumiemy dzisiaj 

jako „państwo”.  

Średniowieczne, wywodzące się z łaciny regnum, tj. „królestwo”, było wykorzy-

stywane także na określenie ówczesnego państwa polskiego jako Corona Regnis Polo-

niae (Korona Królestwa Polskiego), będąc ideą objęcia wpływami całego obszaru et-

nicznie polskiego. Podkreślało to znaczenie społeczeństwa, narodu jako podstawowego 

budulca państwa. Jednocześnie dla określania państwa wykorzystywano również inne 

terminy, jak: republika, królestwo, policja7. W języku rosyjskim mianem państwa 

określa się słowo gosudarstwo. Warto dostrzec w tym miejscu pewną analogię ‒  

w językach słowiańskich, tj. polskim i rosyjskim, etymologii badanego terminu należy 

poszukiwać w jednostce władcy, pana – osoby sprawującej władzę, na co wskazuje 

Marek Chmaj8. W pewnym sensie termin „państwo” przybliża się do możliwości pa-

nowania, na co wskazuje Aleksander Bruckner9. Takie podejście do kwestii definiowa-

nia pojęcia „państwo” w literaturze określa się mianem kratycznego, czyli skupiające-

go się głównie na wyróżnianiu elementów władczych państwa. 

Jednakże termin ten w rozumieniu podobnym do dzisiejszego wprowadził jako 

pierwszy Niccolo Machiavelli, wykorzystując termin stato, „wywodzącego się od  

łacińskiego słowa ‘status’, który oznaczał m.in. państwo, chociaż był to termin wielo-

znaczny”10. Jest on źródłosłowem terminów: State w języku angielskim, Staat w nie-

mieckim czy État po francusku. Termin stato był rozwinięciem od słowa status,  

co znaczy m.in. porządek, ustrój publiczny. W tym właśnie kierunku, instytucjonalno-

                                                           
6 E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 1997, s. 23. 
7 E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999, s. 10. 
8 M. Chmaj, Forma państwa, [w:] Polityka-Ustrój-Idee. Leksykon Politologiczny, pod red. M. 

Chmaja, W. Sokoła, Lublin 1999, s. 100. 
9 A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2005, s. 233. 
10 J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski, wyd. II, Warszawa 1996, s. 391. 
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strukturalnym, ewoluowało pojęcie państwa w kolejnych wiekach. Wpływało to na 

ukierunkowanie percepcji państwa jako wszechobecnej instytucji, posiadającej niemal 

nieograniczone prerogatywy w wielu dziedzinach życia społeczno-politycznego. Ta 

instytucja wprowadzała jednocześnie bardzo jasny hierarchiczny układ strukturalny, 

gdzie państwo stało ponad społeczeństwem. Doskonałym przykładem rzeczywistym 

takiego porządku była absolutystyczna Francja za czasów Ludwika XIV. 

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną i mającą największy wpływ na roz-

wój nauk politycznych oraz prawnych, szczególnie prawa międzynarodowego publicz-

nego, definicję stworzył Georg Jellinek. Tezy formowane przez tego niemieckiego 

uczonego opierały się o to, że „uwzględniał, iż państwo składa się z trzech podstawo-

wych elementów: ludności, terytorium i władzy zwierzchniej”11. Rozumując w ten 

sposób należałoby definiować termin „państwo” podobnie jak M. Chmaj i Marek Żmi-

grodzki, którzy w oparciu o dorobek naukowy G. Jellinka opisują państwo jako: „trwa-

ły związek ludzi stale zamieszkujących określone terytorium, podlegających władzy 

zwierzchniej”12. G. Jellinek, wskazując poszczególne elementy niezbędne do zaistnie-

nia państwowości, zapoczątkował nowe, jak na swoje czasy, podejście do definiowania 

państwa – przez pryzmat strukturalno-elementowy. Widział społeczeństwo nie jako 

zbiór antagonistycznych wobec siebie klas, lecz jako zróżnicowaną całość, wewnątrz 

której zachodzą skomplikowane procesy socjologiczne, które są przyczyną tworzenia 

się trwałych więzi międzyludzkich, wyróżniających dane społeczeństwo pośród in-

nych. Taka wspólnota posiada odmienne wzorce kulturowe, przeszłość historyczną, 

częstokroć odmienny język. Czynników wpływających na powstanie takich więzi mo-

że być wiele. Zalicza się do nich również posiadanie własnego terytorium, na którym 

żyją. Kryterium posiadania pod swoją kontrolą obszaru, pewnej przestrzeni ma tutaj 

bardzo silne podstawy o wielowiekowej tradycji. Już w średniowieczu bowiem używa-

no dla określania państwa terminu terra, co oznacza w języku polskim „ziemia”. Dzię-

ki temu identyfikacja państwa stawała się nierozerwalnie połączona z terminem „kraj”. 

Jest on bezpośrednim rozwinięciem terminu „kraina”, jak w przeszłości nazywano 

obszar o podobnej charakterystyce lub znajdujący się w posiadaniu jednego władcy.  

W średniowieczu „najważniejszy stał się zatem czynnik terytorialny, co odpowiadało 

dominującej wtedy doktrynie patrymonialnej”13. Zgodnie z teorią G. Jellinka nad taką 

społecznością zamieszkującą określone terytorium musi istnieć władza zwierzchnia. 

Ma ona być przede wszystkim suwerenna, co znaczy niezależna od władzy innych 

podmiotów. Przez inne podmioty należy rozumieć zarówno czynniki zewnętrzne, jak 

i inne państwa, organizacje czy bardziej współcześnie korporacje transnarodowe. 

 

                                                           
11 D. Radziszewska-Szczepaniak, Państwo, [w:] Podstawowe kategorie polityki, pod red. A. 

Żukowskiego,S. Opary, D. Radziszewskiej-Szczepaniak, Olsztyn 2005, s. 210. 
12 M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 2001, s. 162. 
13 Ibidem, s. 162.  
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Rysunek nr 1. Wizualizacja definicji pojęcia państwo według G. Jellinka 

 
Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowa-

dzenie do teorii polityki, Lublin 2001, s. 162. 

 

Z powyższej definicji bezwzględnie najistotniejszym elementem dalszej analizy 

będzie kwestia władzy zwierzchniej. Sprawowana jest ona we wszystkich bytach poli-

tycznych określanych mianem państwa, jak również tych, które pomimo braku po-

wszechnego uznania14 definicję państwa wypełniają.  

Zdaniem autora podstawą władzy zwierzchniej w państwie są jej 3 podstawowe 

przymioty odróżniające ją od wszelkich innych ośrodków kierowniczych funkcjonują-

cych na obszarze danego kraju. Są to: 

1) Możliwość legalnego stosowania środków przymusu dla zachowania bezpie-

czeństwa oraz realizacji założonych celów, jeżeli wymaga tego sytuacja. 

2) Realizacja celów (wspomniana powyżej) – ze szczególnym uwzględnieniem 

tych, które przynależą do obowiązków państwa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że 

współcześnie są one w znacznej mierze zapisane w ustawie zasadniczej, będącej 

podstawą wykładni prawa. 

3) Prawo z kolei może być stanowione wyłącznie przez uprawnione do tego organy 

władzy państwowej, będąc podstawą legalności funkcjonowania ośrodków wła-

dzy oraz jednostek piastujących konkretne stanowiska publiczne o znaczących 

prerogatywach. 

Powyższa typologia w praktyce funkcjonowania państwa ulega hierarchizacji, 

gdzie prawo stanowiące o legalności stosowanych przez państwo środków, w tym 

                                                           
14 Przykładem może być tutaj Turecka Republika Cypru Północnego oraz Państwo Islamskie. 

Oba te byty, zgodnie z teorią G. Jellinka, mają prawo być określane mianem państwa, jednak 

jako takie są powszechnie nieuznawane przez społeczność międzynarodową. Przyczyny takiego 

stanu rzeczy są różne. W przypadku Tureckiej Republiki Cypru Północnego stanowi o tym fakt 

utworzenia tego podmiotu w wyniku zbrojnej interwencji Turcji w 1973 roku. W przypadku 

Państwa Islamskiego zaś fakt, iż jest to organizacja terrorystyczna, która zdobyła zbrojnie zaj-

mowane obecnie terytoria. 
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szczególnego przymiotu środków przymusu, umożliwia jednostkom sprawującym 

władzę realizować postulowane przez nie cele. Te z kolei są wyrazem woli społeczeń-

stwa, które aprobuje te założenia nadając swoim przedstawicielom dyspozycję do 

wprowadzania w życie reform. Taki układ jest charakterystyczny dla państwa demo-

kratycznego, w którym wybory powszechne są realnym odzwierciedleniem woli narodu. 

Jednak w państwie niedemokratycznym, gdzie władza zwierzchnia nie została 

uzyskana w sposób legalny, lecz poprzez zamach stanu15 hierarchia ta ulega całkowi-

temu przewartościowaniu. Bowiem trudno określić legalnym realizację założonych i 

niezaaprobowanych celów politycznych przy stosowaniu środków dostępnych jedynie 

państwu, częstokroć dla wsparcia zmian w systemie prawnym danego podmiotu pań-

stwowego. Niemniej instytucja wyborów jest znaczącym elementem budowania obrazu 

legitymizacji, który ma imitować realną i zgodną z prawem legalną podstawę systemu 

politycznego państwa rządzonego przez juntę. 

 

Rysunek nr 2. Władza zwierzchnia w państwie niedemokratycznym 

 
Źródło: Opracowanie własne autora. 

 

 

Proces utrwalania władzy junty przy użyciu instytucji plebiscytu powszech-

nego 

Pucz, czyli zamach stanu w historii ostatniego wieku jest zjawiskiem relatywnie 

częstym i powszechnym dla całego globu. Sytuacje takie miały bowiem miejsce  

na wszystkich kontynentach w każdej dekadzie wspomnianego okresu. Owa cezura 

czasowa została przyjęta dla ułatwienia analizy ze względu na większą dostępność 

materiałów jak również ze względu na fakt, iż to właśnie ten okres w największym 

stopniu wpłynął na aktualny stan stosunków międzynarodowych czy też wewnętrznych 

uwarunkowań funkcjonowania poszczególnych państw.  

Rządy junty wojskowej w każdym przypadku rozpoczynały się właśnie poprzez 

zbrojny zamach, którego osiągniętym celem było opróżnienie najwyższych urzędów  

w państwie z osób dotychczas je piastujących. Niniejsze opracowanie z przyczyn 

                                                           
15 Słownik polityki, M. Bańkowicz (red.), Warszawa 1996. 
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obiektywnych nie pozwala na rozpatrzenie wszystkich zamachów stanu jakie miały 

miejsce w przyjętym okresie. Dlatego też autor za próbę badawczą przyjął 3 studia 

przypadku rządów junty: 

1) Przewrót majowy z 1926 roku w Polsce16; 

2) Rządy „Czarnych pułkowników” w Grecji zapoczątkowane puczem z 1967 roku; 

3) Przewrót „12 września 1980 roku”17 w Turcji. 

Wybór ten został podyktowany względną różnorodnością terytorialną, demogra-

ficzną i społeczno-kulturową każdego studium przypadku. Dodatkowo zostają one 

umieszczone w szerokim spektrum czasowym przyjętym dla niniejszego opracowania.  

W tym miejscu autor skłania się ku postawieniu tezy, iż każdy przypadek spra-

wowania władzy przez juntę posiada 5 uniwersalnych cech: 

a) Wysoki stopień brutalności puczystów w bezpośrednim następstwie czynu lub  

w jego trakcie; 

b) Zmiany konstytucyjne – często w formie całkowicie nowej konstytucji; 

c) Pokazowe procesy wymierzone w środowiska obalone lub opozycyjne wobec 

nowych władz; 

d) Personifikacja ośrodków władzy skupiona wokół lidera grupy dokonującej prze-

wrotu; 

e) Wynik wyborów powszechnych w niedługiej perspektywie czasowej po zamachu 

stanu, dający nowym elitom politycznym bezwzględną przewagę nad opozycją. 

 

Rysunek nr 3. Uniwersalne cechy procesu legalizacji władzy przez juntę 

 
Źródło: Opracowanie własne autora. 

 

                                                           
16 Mimo, iż późniejszy Prezydent RP Ignacy Mościcki nie wywodził się z kręgów militarnych. 
17 E. Zurcher, Od sułtanatu do współczesności, Kraków 2013, s. 280. 
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Pierwszy z wziętych pod uwagę studiów przypadku tj. przewrót majowy w Pol-

sce z 1926 roku w znacznym stopniu wypełnia katalog cech uniwersalnych. Bowiem 

przebieg przewrotu miał charakter krwawy – zginęło w jego trakcie niemal 400 osób  

w ciągu 3 dni walk18. Ponadto już 2 sierpnia tego samego roku parlament przyjął tzw. 

„nowelę sierpniową”, zwiększającą znaczenie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz wprowadzającą zasady dyscypliny budżetowej. Dodatkowo najbliższa 

powszechna elekcja parlamentarna w 1928 roku zakończyła się zwycięstwem Bezpar-

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem, ale rozmiary tej wiktorii nie ukazywały bez-

względnej przewagi puczystów. W obliczu konsolidacji środowisk opozycyjnych, 

m.in. w formie Centrolewu (koalicji ugrupowań lewicowych), władze przeprowadziły 

serię aresztowań ich liderów, zakończoną tzw. „procesem brzeskim”19. Ten z kolei 

uniemożliwił realny udział w kolejnych, przedterminowych wyborach parlamentarnych 

w 1930 roku, w których BBWR zdobył większość bezwzględną w Sejmie i Senacie. 

Cały przewrót majowy oraz okres od jego zakończenia aż do wybuchu II wojny świa-

towej naznaczony był obecnością Józefa Piłsudskiego w przestrzeni politycznej. Zaś 

po śmierci marszałka, 12 maja 1935 roku, jego swoistym dziedzictwem. Został on 

bowiem niekwestionowanym przywódcą Państwa Polskiego, pomimo, iż w okresie po 

zakończeniu puczu nie sprawował najwyższego urzędu w państwie20. Objął on za to 

„jedynie” funkcje premiera, ministra obrony oraz zwierzchnika sił zbrojnych. Z jego 

woli uchwalona została Konstytucja Kwietniowa (z 23 kwietnia 1935 roku), legalizu-

jąca ukształtowany w nieformalny sposób system polityczny, którego centralnym 

punktem stała się osoba przywódcy politycznego. Po wprowadzeniu tej ustawy zasad-

niczej władza państwowa została niemal całkowicie scedowana na ręce Prezydenta. 

Uległa więc niemal całkowitej personalizacji. To właśnie systemowa pozycja Józefa 

Piłsudskiego oraz sprzymierzonych z nim sił politycznych stała się realnym budulcem 

legitymizacji działalności politycznej puczystów. Zaś instytucja wyborów stała się 

instrumentem likwidacji środowisk opozycyjnych.  

Analogicznie w przyjęty kanon wpisuje się okres w greckiej historii najnowszej 

określany mianem junty „czarnych pułkowników”. Zapoczątkowany zamachem stanu 

z dnia 21 kwietnia 1967 roku, kierowanym przez grupę oficerów z Jeoriosem Papado-

pulosem, Stylianosem Pattakosem i Nikolasem Makarezosem wymierzony został  

w środowiska lewicowe oraz centrowe21. Związane było to ze zbliżającymi się wybo-

rami parlamentarnymi, w których największe szanse sukcesu miały ugrupowania o tym 

właśnie profilu ideologicznym: Unia Centrum oraz Zjednoczona Demokratyczna  

                                                           
18 W. Żebrowski, Ewolucja systemu politycznego Polski w latach 1918‒2007, Olsztyn 2008, s. 

150‒151. 
19 Ibidem, s. 156‒157. 
20 Chociaż na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany 31 maja 1926 roku 

bezwzględną większością głosów, odrzucił ten wybór uzasadniając swoją decyzję bardzo ogra-

niczonym zakresem uprawnień głowy państwa. 
21 J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji. Kraków 2005, s. 616‒620. 
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Lewica. Oficjalnym powodem interwencji sił zbrojnych ogłoszone zostały obawy 

przed uzyskaniem wpływów w rządu przez ugrupowania komunizujące. Już w począt-

kowym okresie funkcjonowania junty miały miejsce liczne aresztowania osób popiera-

jących ww. ugrupowania lub nawet podejrzane o sympatię wobec partii lewicowych. 

Co więcej zdelegalizowane zostały wszystkie ugrupowania polityczne. Liczne obo-

strzenia dotykały większości społeczeństwa, spośród którego najintensywniej swoich 

praw domagali się studenci. W listopadzie 1973 roku zorganizowali strajki okupacyjne, 

które zostały krwawo spacyfikowane. Momentem przełomowym dla trwania dyktatury 

było stłumienie buntu na Politechnice Ateńskiej 17 listopada 1973 roku, w wyniku 

którego zginęło ok. 200 młodych ludzi22. Wydarzenia te doprowadziły do kontrpuczu, 

w wyniku którego obalony został dotychczasowy, realny przywódca tj. J. Papadopulos, 

którego miejsce zajął Dimitrios Joannidis. Jego rządy nie trwały jednak długo, bowiem 

po kierowanym przez Greków przewrocie na Cyprze w lipcu 1974 roku oraz tureckiej 

interwencji zbrojnej w odpowiedzi na ten akt agresji, junta ta dobrowolnie oddała wła-

dzę w ręce, przebywającego na emigracji od 1963 roku, opozycjonisty Konstandinosa 

Karamanlisa23. Wcześniej jednak, bo półtora roku po zamachu stanu – 29 września 

1968 roku ‒ junta przeprowadziła referendum konstytucyjne, w którym przy frekwen-

cji 77,5 proc., niemal 92 proc. głosujących poparło tekst nowej ustawy zasadniczej24. 

Nie przeprowadzono przy tym ani jednej elekcji parlamentarnej. W związku z tym 

jedyną formą legalizacji działań junty poza osobistym przekonaniem jej kierownictwa  

o słuszności działań miał być plebiscyt konstytucyjny o wątpliwym stopniu uczciwo-

ści. Co więcej, trwałość władzy puczystów nie została w ten sposób niemal w ogóle 

przedłużona, gdyż trwała nieco ponad 7 lat. Czynnikiem, który umożliwił trwanie przy 

władzy oficerom J. Papadopulosowi i D. Joannidisowi był aparat bezpieczeństwa – 

wojsko i służby policyjne. 

Wspomniana powyżej Turcja również kilkukrotnie targana była zamachami sta-

nu, m.in. w 1980 roku. Dlaczego 12 września tegoż roku doszło do wojskowego zama-

chu stanu w tym kraju najlepiej obrazuje K. Bieniek pisząc: „Postępująca anarchia oraz 

w zasadzie upadek państwa i jego struktur, po raz kolejny w historii Turcji25 wywołał 

zaniepokojenie sił zbrojnych”26. Pogłębiające się konflikty polityczne w rozdrobnio-

nym partyjnie parlamencie, niepokoje społeczne wywoływane m.in. aktami  

                                                           
22 A. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002, s. 179. 
23 T. Gajowniczek, Nea Dimokratia – historia i przyszłość greckiej prawicy, [w:] Prawica w 

Polsce i na świecie w XX i XXI wieku, S. Chazbijewicz, M. Chełminiak, T. Gajowniczek (red.), 

Olsztyn 2013, s. 210. 
24 J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji. Kraków 2005, s. 617. 
25 Wcześniej w 1960 roku wojsko dokonało zamachu stanu obalając prezydenta Celala Bayara 

oraz premier Adnana Menderesa, doprowadzając do skazania go na śmierć, a w 1971 roku w 

memorandum skierowanym bezpośrednio do rządu Suleymana Demirela obalało jego gabinet. 
26 K. Bieniek, System partyjny Republiki Turcji w latach 1950‒2011, Warszawa 2013, s. 156. 
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ormiańskiego terroryzmu27 oraz destrukcyjną działalnością głównych związków zawo-

dowych, dały armii mandat do siłowego przejęcia władzy. Proces legalizacji władzy 

puczystów miał mieć charakter dwuetapowy. Bowiem 9 listopada 1982 roku przepro-

wadzone zostało referendum konstytucyjne z jednoczesnym plebiscytem prezydenc-

kim. Wynikało to z jednego z przepisów tymczasowych tej ustawy zasadniczej, według 

którego przyjęcie konstytucji wiązało się z obsadzeniem urzędu Prezydenta Republiki 

przez przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Stanowisko to sprawo-

wał z kolei gen. Kenan Evren – lider puczu sprzed dwóch lat28. Drugim etapem tego 

procesu miały być wybory parlamentarne, możliwość udziału w których była ściśle 

reglamentowana. Do udziału w nich dopuszczone zostały zaledwie 3 ugrupowania,  

w tym 2 pod bezpośrednią kontrolą armii. Zaskakujące zwycięstwo Partii Ojczyźnianej 

(tur. ANAP – Anavatan Partisi), która uzyskała 211 spośród 400 mandatów29 w dniu  

6 listopada 1983 roku w żadnym wypadku nie oznaczało jednak odejścia elit wojsko-

wych od steru władzy. Dwa pozostałe parlamentarne ugrupowania były bowiem poli-

tycznymi rękoma armii. Co więcej, aż do listopada 1989 roku urząd głowy państwa 

sprawował K. Evren. Właśnie koniec tego roku można by uznać za datę ostatecznego 

zakończenia władzy junty. Jednak zdaniem autora kolejne wydarzenia pokazały,  

iż uformowany w latach 1980‒82 system trwał aż do 2007 roku. Bowiem niestabilne 

rządy cywilne w latach 90., a także „miękki przewrót” w formie memorandum w 1997 

roku ukazywały realne znaczenie armii30. Dopiero przejęcie władzy w 2002 roku przez 

Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. AKP) rozpoczęło proces zmian, w tym konsty-

tucyjnych w latach 2003 i 2007. Co krytycznie istotne to właśnie spór wokół wyboru 

głowy państwa w 2007 roku zmienił dotychczasowy status quo. Wydarzenia z lat  

kolejnych, tj. zwycięstwa wyborcze AKP, reformy konstytucyjne z 2010 roku, proces 

Ergenekon doprowadziły do gruntownego spłycenia znaczenia sił zbrojnych w syste-

mie politycznym, nie podważając przy tym ich roli militarnej31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 E. Zurcher, op. cit., s.  279. 
28 P. Schmidt, op. cit., s. 157. 
29 K. Bieniek, System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013, s. 

168‒169. 
30 M. Kamrava, Pseudo-Democratic Politics and Populist Possibilities: The Rise and Demise of 

Turkey’s Refah Party, ”British Journal of Middle Eastern Studies”, Vol. 25, 1998, s. 275. 
31 P. Schmidt, op. cit., s.160‒163. 
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Rysunek 4. Funkcjonowanie junty a legalność jej władzy 

 
Źródło: Opracowanie własne autora. 

 

Konkludując należy bezwzględnie podkreślić, iż zamachy stanu nie są wydarze-

niami nadzwyczaj rzadkimi. Wręcz przeciwnie, we współczesnej historii wielu państw 

miały one miejsce. Również niejednokrotnie podejmowane były nieudane próby takich 

działań. Zawsze jednak przyczyny puczu wojskowego mają wielopoziomowe podłoże 

oraz trudne do przewidzenia następstwa. Wynika to m.in. z konieczności uzyskania 

legitymizacji swojej władzy, która pozwoli sprawnie egzekwować postanowienia naj-

wyższych organów władz. Powszechny plebiscyt, czy to w formie wyborów parlamen-

tarnych, prezydenckich, czy też referendum konstytucyjnego jest w określonych wyżej 

warunkach podstawą starań junty zmierzających w kierunku legalizacji swojej władzy. 

W następstwie siłowego przejęcia sterów w państwie niemożliwe jest określanie 

takiego państwa mianem demokratycznego. Mamy bowiem w takim państwie do czy-

nienia z systemem demokracji fasadowej, gdzie jakakolwiek forma społecznego wyra-

żania woli ma charakter niesuwerenny. Junta nie przejmuje wszak władzy w celu 

zwrócenia jej wybranym wcześniej w trybie standardowych procedur ośrodkom czy 

grupom politycznym, przeciwko którym wystąpiła. Przeprowadzone zaś zgodnie  

z najczęściej nowymi procedurami plebiscyty ogólnokrajowe nie przedłużają żywotno-

ści puczu w sposób bezwzględny, jak pokazują przytoczone studia przypadku. Trwać 

one mogą zaledwie kilka lat, jak miało to miejsce w Grecji, ale równie dobrze kilka 

dekad, jak to do dnia dzisiejszego ma miejsce w Egipcie32. Warto przy tym zauważyć, 

iż niemal rządy junty w przeważającej większości wiążą się z nieskutecznością reform 

                                                           
32 Z krótką przerwą w latach 2011‒13. 
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powziętych, szczególnie w sferach społecznych oraz ekonomicznych. Zaś, co najistot-

niejsze dla całej analizy, jedyną realną formą legalizacji władzy junty jest aparat przy-

musu oparty o struktury sił zbrojnych, a w późniejszym okresie również siły policyjne 

oraz kontrwywiadowcze. 

 

*** 

Słowa kluczowe: Siły zbrojne, pucz, wybory powszechne, legalność władzy 

zwierzchniej 

Streszczenie: Każdy ośrodek władzy potrzebuje powszechnej legitymizacji 

swojego zwierzchnictwa nad państwem – najpowszechniejszą tego formą są wyniki 

plebiscytupowszechnego. W efekcie puczu siły zbrojne wiele razy obalały legalne 

władze. Ich następstwem są zawsze wybory na najwyższe urzędy w państwie. Ich 

prawdziwość poddawana jest jednak w wątpliwość. Artykuł ma na celu opisać wpływ 

wyborów powszechnych na legitymizację władzy junty. W wyniku analizy autor do-

chodzi do wniosków, iż władza junty opiera się o fasadowe zasady demokracji, gdzie 

wybory nie warunkują żywotności puczu, reformy okazują się być nieskuteczne, a apa-

rat bezpieczeństwa jest jedyną realną formą legalizacji władzy junty. 

 

General plebiscite as a ground for legalization of the state authority  

obtained by the coup 

Keywords: Armed forces, coup d’etat, general election, superior authority’s le-

gitimacy 

Summary: Each authority’s center need general legitimization of the superiority 

it perform over the state. The most common is a general election results. In coup’s 

effect armed forces many times overthrew legal authorities. It’s repercussion each time 

is general election that authenticity is being putted in doubt. The paper’s aim is to de-

scribe general an election influence to junta’s authority. As a result of the analisys au-

thor claims that the junta’s authority has been based over facade democracy rules, 

where the election does not determines coup’s vitality, reforms are ineffective and se-

curity forces are the only form of the junta’s authority legitimization. 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ 

na rozwój gospodarczy państwa 

 

We współczesnym świecie wiele państw pragnie stworzyć fundamenty instytu-

cjonalne oraz uwarunkowania prawno-ekonomiczne, aby zwiększyć konkurencyjność 

gospodarki. Państwo może regulować pozytywne procesy oraz zmniejszać negatywne 

poprzez instrumenty gospodarki rynkowej. Jedną z wielu przesłanek odpowiadających 

za wzrost i rozwój gospodarczy są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które zalicza-

ne są do masowej rodziny gospodarczych stref uprzywilejowanych. SSE swoim zasię-

giem obejmują państwa o wysokim rozwoju gospodarczym, jak również państwa słabo 

rozwinięte. SSE oraz ich odpowiedniki zostały utworzone ze względu na brak skutecz-

ności innych rodzajów pozyskania inwestycji3.  

SSE określa się jako tereny, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej funk-

cjonuje na odrębnych zasadach opodatkowania, opłat celnych, praw dewizowych, praw 

socjalnych, praw pracy, przepisów dotyczących zagadnienia własności ziemi, uprosz-

czonego transferu kapitałów i zysków. 

PAIZ definiuje polskie SSE jako „wyodrębniona administracyjnie część teryto-

rium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyj-

nych warunkach”4. 

Pierwsze zalążki stref ekonomicznych można odnaleźć już w czasach Cesarstwa 

Rzymskiego, gdy niektóre miasta otrzymywały przywileje handlowe. W czasach śre-

dniowiecza tworzone były związki handlowe miast, które pomagały sobie w zakresie 

ekonomicznym i utrudniały handel kupcom spoza zrzeszenia. 

U schyłku lat 80. XX w. zarówno Polska, jak i inne państwa Europy Środkowej 

rozpoczęły transformacje systemu gospodarczego. Początkowo opierał się on na zasa-

dzie centralnego sterowania, jednakże został przekształcony na gospodarkę wolnoryn-

kową. To zjawisko spowodowało, iż przedsiębiorstwa o innowacyjnej technologii  

zaczęły wypierać zakłady przemysłowe o nieco przestarzałych urządzeniach i maszy-

nach. Większość tych zakładów oferowała najwięcej miejsc pracy w regionie.  

Nieudana walka z konkurencją spowodowała załamanie na lokalnym rynku pracy oraz 

                                                           
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych. 
2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych.  
3 W. Lizińska, R. Kisiel, Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych 

w Polsce, Olsztyn 2012, s. 9. 
4 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – korzyści dla inwestorów, „Paiz”, 

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse (dostęp:15.04.2015). 
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tworzenie wysokiego bezrobocia. Produkcja w przemyśle zmalała o blisko 30 proc., co 

spowodowało bankructwo wielu zakładów przemysłowych. Firmy, chcące przetrwać, 

zmuszone były stawić czoła wymaganiom nowej gospodarki – wolnorynkowej, w któ-

rej to rozwój regionów był sterowany przez mechanizmy rynkowe5. 

Jednym z najważniejszych aspektów utworzenia SSE w Polsce było ogranicze-

nie bezrobocia, które destrukcyjnie wpływało na każdy obszar gospodarki. Przede 

wszystkim społeczeństwo było ograniczone w wykorzystaniu swojego potencjału pro-

dukcyjnego. Ten czynnik prowadził do redukcji popytu konsumpcyjnego oraz deficytu 

budżetowego, który spowodowany był wzmożonymi wydatkami państwa na zasiłki 

oraz składki ubezpieczeniowe przeznaczone dla osób bezrobotnych. Jednakże nie tylko 

ta kwestia przemawiała za utworzeniem SSE. Również istotną rolę odgrywało pozy-

skanie kapitału zagranicznego, który na początku lat 90. przejawiał się w niedużych 

ilościach ze względu na wysoką inflację, brak stabilności politycznej w kraju, a także 

brak umiejętności w przeprowadzaniu reformy gospodarczej, szczególnie w dziale 

przemysłu ciężkiego. Kolejnymi czynnikami zmierzającymi do utworzenia SSE były 

potrzeby zmian mające na celu podniesienie kwalifikacji społeczeństwa, wzrost standa-

ryzacji usług oraz ich aktywizację, a także konieczność rozbudowy i rekonstrukcji 

infrastruktury6. 

Wobec woli ustawodawcy głównym celem funkcjonowania SSE jest intensyfi-

kacja rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów państwa, a w szczególności: 

 ewolucja wybranego zakresu działalności gospodarczej, 

 restrukturyzacja i modernizacja gałęzi przemysłu, 

 wzrost eksportu, 

 rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także ich zastosowanie  

w gospodarce, 

 wzrost konkurencyjności usług oraz wytwarzanych produktów, 

 generowanie nowych miejsc zatrudnienia, 

 wykorzystanie surowców naturalnych stosując się do reguł ekologicznych. 

SSE wywołują rozmaite opinie na temat ich funkcjonowania w przyszłości. Fak-

tem jest, iż ustanowione są na obszarach potrzebujących interwencji, jednak ulgi oraz 

liczne preferencje oceniane są przez krytyków jako negatywne ze względu na zbyt 

kosztowny instrument pozyskiwania inwestycji, także tych zagranicznych. Jednakże 

występują pozytywne opinie, tj. funkcjonowanie stref z punktu widzenia długo- i krót-

koterminowego wzmacnia fundamenty o charakterze ekonomicznym, na którym  

                                                           
5 M. Ofiarska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 

2000, s. 25. 
6 M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995‒2007, Lublin 2007, s. 38. 
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bazują regiony. Dodatkowo cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy 

często w ich ramach rozszerzają bądź planują nowe przedsięwzięcia7. 

Stabilna gospodarka rynkowa jest fundamentem do prawidłowego funkcjonowa-

nia stref. W krajach o wysokim rozwoju gospodarczym kształtowanie stref polega 

przede wszystkim na oferowaniu przedsiębiorcom urozmaiconej oraz zaawansowanej 

obsługi, która nierzadko otrzymuje pomoc finansową z programów rządowych8. 

Główne cechy SSE wyróżniają się m.in. tym, iż: 

 obejmują precyzyjnie ustalony, przeważnie nieduży obszar, 

 przedsiębiorcy uzyskują pełną gamę przywilejów oraz ułatwień podatkowo-

kapitałowych, ułatwiający im w tej sposób rozwój działalności, 

 przedsiębiorstwo musi stanowić charakter produkcyjny, 

 istnienie ma za zadanie przede wszystkim przyciągnąć inwestorów zagranicz-

nych na rodzimy rynek, jednakże krajowi również mają możliwość funkcjono-

wania w strefach. 

Cele SSE  definiuje ustawa o SSE, w której to strefy mają za zadanie: 

 wspierać rozwój poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej, a także 

eksportu, 

 przyczyniać się do kreowania i posługiwania się innowacyjnymi rozwiązaniami, 

czego efektem końcowym będzie zwiększenie konkurencyjności produktów i 

usług,  

 wykorzystywać dawne budynki, fabryki itd., które w wyniku upadłości czy 

zmiany siedziby od dłuższego czasu są bezużyteczne. Ich przebudowa oraz re-

konstrukcja pozwoli na ponowne użytkowanie nieruchomości.  

Zasadniczą decyzją o utworzeniu SSE na danym obszarze jest przede wszystkim 

aspekt tworzenia nowych miejsc pracy. Lokalizacja strefy stanowi bardzo ważny wy-

miar w jej ustanowieniu, ponieważ miejsce to musi dysponować licznym potencjałem 

ludzkim. Przedsiębiorstwo chcąc prawidłowo prosperować wymaga pracy ludzkiej, 

jednakże stanie się to niemożliwe w sytuacji niewystarczającej ilości zasobów siły 

roboczej9. 

 

Zasady funkcjonowania SSE w Polsce  

Skarb Państwa w trosce o rozwój poszczególnych regionów oferuje pomoc pu-

bliczną dla przedsiębiorstw inwestujących na obszarze stref. Inwestorom przysługują 

następujące rodzaje oferowanych pomocy: 

 

                                                           
7 W. Lizińska, R. Kisiel, Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych 

w Polsce, Olsztyn 2012, s. 48. 
8 K. Mazur, Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Gliwice 2004, s. 55. 
9 M. Typa, Specjalne strefy ekonomiczne jako, biegun wzrostu województwa dolnośląskiego, 

Warszawa 2003, s. 47. 
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 zwolnienia podatkowe, 

 nieruchomość pod inwestycję, 

 dopłaty do inwestycji. 

Elementem przyciągającym szerokie rzesze inwestorów do SSE są ulgi podat-

kowe. Tworzą one dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i są głów-

ną korzyścią dla przedsiębiorstw inwestujących. 

Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie  

na działalność w strefach i polega ona na częściowym zwolnieniu z podatku dochodo-

wego, który obecnie w Polsce wynosi 19 proc.10. Pomoc jest udzielana przedsiębior-

stwom, które posiadają siedzibę na terenie stref, otrzymały pozwolenie na działalność 

na terenie strefy oraz spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów.  

Zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa w obrębie SSE zawiera w treści: 

rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę zatrudnionych osób przez dany 

czas, a także wysokość środków przeznaczonych do zainwestowania przez przedsię-

biorcę11. 

Pomoc regionalną w formie ulg podatkowych można uzyskać w dwojaki sposób: 

 z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, 

 z tytułu kosztów poniesionych na inwestycje. 

Firma korzystająca z pomocy regionalnej z tytułu kosztów poniesionych na in-

westycje zobowiązana jest do utrzymania majątku, który został wniesiony jako koszt 

inwestycyjny do ewidencji środków trwałych przez okres nie krótszy niż 5 lat, a także 

do utrzymania działalności przez okres minimum 5 lat. 

Na największe ulgi od podatku dochodowego mogą liczyć małe przedsiębior-

stwa zatrudniające poniżej 50 osób oraz posiadające obrót roczny mniejszy niż 10 mi-

lionów euro. Wysokość zwolnienia podatkowego dla takich firm wynosi od 50 do 70 

proc. kosztów kwalifikowanych. Inwestorom posiadającym w swoich kadrach poniżej 

250 pracowników orazo rocznym obrocie nieprzekraczającym 43 miliony euro przy-

sługuje zwolnienie podatkowew wysokości od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowa-

nych. Dużym przedsiębiorcom dającym zatrudnienie powyżej 250 osobom i generują-

cym obrót roczny powyżej 43 milionów euro przysługuje ulga w wysokości od 30 do 

50 proc. kosztów kwalifikowanych. Zwolnienia te przysługują na jednakowych zasa-

dach zarówno przedsiębiorstwom polskim, jak i zagranicznym. 

Za koszty kwalifikowane uznaje się12: 

 nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, 

 nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, 

                                                           
10 Stawki podatkowe, „Finase.mf.gov”, http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/stawki-podatkowe. 
11 R. Pastusiak, Specjalne Strefy Ekonomiczne a transfer technologii do sektora MSP, Szczecin 

2008, s. 58. 
12 Ulgi podatkowe, „Europark”, http://www.europark.com.pl/pl/dlaczego_sse_europark_mielec/ 

atuty/szybki_zwrot_inwestycji/ulgi_podatkowe. 
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 rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem techno-

logii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej 

wiedzy technicznej. 

Podstawowym kryterium, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać pomoc  

regionalną są nakłady inwestycyjne w wysokości nie niższej niż 100 tys. euro.  

Wysokość zwolnienia jest zależna od kilku czynników: 

 wielkości przedsiębiorstwa, 

 nakładów poniesionych na inwestycje, 

 terminu otrzymania zezwolenia na działanie w SSE, 

 lokalizacji. 

 

Aspekty funkcjonowania SSE 

Do głównych korzyści z funkcjonowania SSE można zaliczyć napływ inwestycji 

krajowych i zagranicznych, które w konsekwencji bezpośrednio wpływają na nowe 

miejsca pracy i zwiększają gospodarczą atrakcyjność regionu. Dzięki temu zjawisku 

zwiększa się popyt konsumpcyjny, wywołany wzrostem zamożności ludności. 

Przedsiębiorcy, chcąc otrzymać ulgi podatkowe oraz dopłaty do poniesionych 

inwestycji w SSE, muszą zrealizować określoną wielkość inwestycji w bezpośrednim 

kapitale, np. w postaci wprowadzenia innowacyjnych technologii produkcyjnych do 

swoich przedsiębiorstw. Także branża ma istotny wpływ na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie stref, gdyż musi spełniać wymogi obowiązujące w SSE. Wnio-

skiem jest to, iż do SSE trafia jedynie kapitał, którego posiadacz ma ściśle sprecyzo-

waną koncepcję inwestycyjną, związaną z wdrożeniem produkcji na globalną skalę. 

Przedsiębiorstwa te, występujące w danym regionie wywierają istotny wpływ na go-

spodarkę regionalną, ponieważ tak duży koncern produkcyjny oddziałuje jednocześnie 

na wzrost nowych inwestycji oraz rozwój regionu, który przejawia się nowymi miej-

scami pracy. Dodatkowo przedsiębiorcy dysponując tak wysoką rozwiniętą technolo-

gią oczekują od pracowników wysokiego poziomu wykształcenia oraz wiedzy. Dzięki 

takim wymaganiom rodzimi pracownicy, zatrudnieni w międzynarodowym koncernie, 

mają dostęp do infrastruktury technicznej, nabywają doświadczenie oraz wiedzę tech-

nologiczną, którą następnie mogą wykorzystać zakładając własną działalność, a ponad-

to stanowią wartościowy zasób dla krajowych przedsiębiorstw13.  

Kolejnym pozytywnym efektem tworzenia SSE jest wzrost eksportu. W SSE 

odgrywa on kluczową rolę po wejściu Polski do UE. Od 2005 roku wartość eksportu 

współgra ze wzrostem gospodarczym. Dodatkowo, inwestorzy spoza Unii Europejskiej 

chętnie otwierali zakłady produkcyjne na terenie polskich stref, których wytworzone 

produkty od początku były przeznaczone na eksport, ponieważ wywożąc towary do 

                                                           
13 R. Pastusiak, Specjalne Strefy Ekonomiczne…, s. 74. 
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innych państw UE byli zwolnieni z opłat celnych, które musieliby ponosić, gdyby pro-

sperowali na swoim rodzimym rynku. 

Rozszerzenie segmentu usług na terenie stref wpływa także korzystnie na rozwój 

danego obszaru. Usługi badawczo-rozwojowe czy telekomunikacyjne istniejące  

w strefach rozszerzyły się o usługi finansowe, księgowe oraz obsługę klienta. Coraz 

częściej powstają inwestycje o charakterze centrów logistycznych oraz baz dystrybu-

cyjnych. Jednostki, które świadczą usługę z tych tytułów stanowią operatywną szansę 

rozwoju regionów14. 

Ważnym aspektem jest także działalność inwestycyjna. Od połowy 2005 roku 

funkcjonuje ustawa o poszczególnych modelach wspierania działalności inwestycyjnej. 

Jest to związane z możliwością uzyskania kredytu technologicznego oraz jego czę-

ściowego umorzenia. Określa także warunki przyznania statusu centrum badawczo-

rozwojowego. Kredyt technologiczny udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajo-

wego w myśl poprawy konkurencyjności i innowacyjności technologicznej, wprowa-

dzeniem i wytwarzaniem nowoczesnych wyrobów, urządzeń, itd. Przedsiębiorcy  

w strefach, wyróżniając się wysokim poziomem technologii, stali się wzorcem dla 

innych przedsiębiorstw poza strefą, którzy mając możliwość uzyskania kredytu techno-

logicznego mogą zwiększyć rozwój innowacyjny własnego przedsiębiorstwa, co  

w konsekwencji wpłynie na całościowy rozwój regionu i kojarzeniago jako terenu 

zachęcającego do innowacyjności15.  

 

Efekty funkcjonowania SSE w Polsce 

Pierwszym aspektem jest tworzenie nowych miejsc pracy. Analiza wielkości za-

trudnienia w SSE na przestrzeni lat wykazuje tendencję wzrostową. Pod koniec 2013 

roku zatrudnienie w SSE wynosiło 266,7 tys. Tendencję spadkową można zauważyć 

jedynie w 2009 roku. Zatrudnienie spadło wówczas o 1,2 proc. w stosunku do roku po-

przedniego. Był to jedyny spadek w całym okresie istnienia SSE w Polsce. Wynikało to 

z faktu występowania w tym momencie kryzysu, który obejmował zasięgiem cały 

świat. Pomimo tego, iż na naszą gospodarkę dekoniunktura nie wpłynęła znacząco, 

zagraniczni inwestorzy byli zobligowani zaprzestać lokowania kapitału. Inni natomiast 

zmuszeni byli zredukować liczbę zatrudnionych pracowników. Jednakże stagnacja nie 

trwała długo, gdyż już w 2010 roku zatrudnienie wzrosło do 224 tys. W ciągu ostatnich 

11 lat (2001–2012), liczba miejsc pracy w strefach wzrosła o 485 proc. Zjawisko to 

wpływa na ograniczenie bezrobocia strukturalnego, szczególnie w regionach dotknię-

tych recesją gospodarczą. 

Rezultaty funkcjonowania stref można ocenić także na podstawie poniesionych 

nakładów inwestycyjnych, które wpływają na wzrost aktywności gospodarczej,  

                                                           
14 A. Kołomycew, K. Tarnobrzeska,  Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument wspierania 

rozwoju lokalnego,  http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z07/3_Anna_Kolomycew_Tarnobrzeskay.pdf. 
15 R. Pastusiak, Specjalne Strefy Ekonomiczne…, s. 82. 
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poprawę konkurencyjności oraz umożliwiają restrukturyzację gospodarki regionu.  

W dobie wysokich podatków obowiązujących w naszym kraju na terenie specjalnych 

strefy ekonomicznych stosowane są częściowe zwolnienia z podatku dochodowego, 

przez co liczni inwestorzy chętnie lokują swój kapitał na terenie stref. Poniesione na-

kłady inwestycyjne przez przedsiębiorców w strefach przekroczyły 93,1 miliarda zło-

tych. Strefy Katowicka oraz Wałbrzyska są dominujące pod względem zainwestowanego 

kapitału. Ich łączny udział w stosunku do pozostałych stref oscyluje w granicach 40 proc.   

Ulgi podatkowe oraz inne przywileje przewidziane dla podmiotów funkcjonują-

cych w strefach, stanowiły zachętę do rozpoczęcia działalności na terenie stref nie tylko 

dla krajowych inwestorów, ale również dla zagranicznych. Udział inwestorów zagranicz-

nych kształtuje się na poziomie 81 proc., natomiast inwestorów rodzimych niespełna 19 

proc. Największy wkład pochodzenia zagranicznego należy do Niemiec (15,7 proc.), USA 

(11,7 proc.) oraz Holandii (11,7 proc.). Pozyskanie inwestorów zagranicznych stanowiło 

jedną z przesłanek utworzenia SSE, a ich występowanie zwiększa źródło potrzebnego 

kapitału inwestycyjnego oraz wpływa na wzrost poziomu sprawności gospodarki. 

Kolejnym aspektem funkcjonowania SSE jest utworzenie parków naukowo-

technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości na terenie stref, co przyczyniło się 

do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wpłynęły na po-

prawę koniunktury gospodarczej.  

Biorąc pod uwagę strukturę branżową zauważyć można, iż sektor motoryzacyj-

ny dominuje od początku funkcjonowania SSE. Zainteresowanie inwestorów było tak 

duże, iż doprowadziło do zaostrzenia przepisów w tym sektorze. Jego udział w stosun-

ku do pozostałych sektorów wynosi ponad 25 proc. W tabeli przedstawiono przedsię-

biorstwa, które dominują na terenie stref. Na pierwszych pozycjach uplasowały się 

przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Wszystkie firmy zawarte w tabeli to znane, 

międzynarodowe spółki. 

Tabela nr 1.  Dominujący przedsiębiorcy na terenie SSE w 2012 r. 

Lp. Inwestor 

Kraj pocho-

dzenia inwe-

stycji 

Sektor Stefa 

1. General Motors Manufacturing USA Motoryzacja Katowicka 

2. 
Fiat Powertrain Technologies 

Polska Sp. z o.o. 
Włochy Motoryzacja Katowicka 

3. Toyota Motor Manufacturing Japonia Motoryzacja Wałbrzyska 

4. Volkswagen Motor Polska Niemcy Motoryzacja Legnicka 

5. MICHELIN POLSKA SA Francja Produkcja opon 
Warmińsko-

Mazurska 

6. 
Mondelez Polska Production  

Sp. z o.o. 
Holandia Spożywczy Wałbrzyska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa Gospodarki, 2012. 
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Wiodącym inwestorem jest General Motors, który znajduje się na terenie kato-

wickiej strefy. Należy podkreślić, że na 5. miejscu plasuje się firma Michelin, która 

usytuowana jest w warmińsko-mazurskiej strefie, a dokładniej w podstrefie na terenie 

Olsztyna. 

Kolejnym pozytywnym efektem tworzenia SSE jest wzrost eksportu. Odgrywa 

on kluczową role po wejściu Polski do UE. Od 2005 roku wartość eksportu współgra ze 

wzrostem gospodarczym. Dodatkowo inwestorzy spoza Unii Europejskiej chętnie otwiera-

ją zakłady produkcyjne na terenie polskich stref, których wytworzone produkty są przezna-

czone na eksport.  

 

Podsumowanie  

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych zarówno na terenie Polski,  

jak i w innych państwach świata, charakteryzuje się nietypowym interwencjonizmem  

państwa. Poprzez przepisy prawne, które umożliwiają przedsiębiorcom szczególne 

przywileje, SSE zaliczają się do instrumentów pasywnej polityki regionalnej oraz 

przemysłowej. Ta specyficzna pośrednia pomoc regionom ze strony państwa, umożli-

wia pozyskanie krajowych i zagranicznych inwestycji, które poprzez swą realizację, 

wpływają na poprawę aktywizacji gospodarczej regionu. SSE mogą także wchodzić  

w skład instrumentów państwowej aktywnej polityki przemysłowej. Jednakże jest to 

zależne od budowy preferencji ekonomicznych, wysuniętych do firm z poszczególnych 

branż gospodarczych. Zatem można uznać, iż SSE stanowią jedno z wielu narzędzi 

polityki regionalnej. 

Zwolnienia podatkowe na terenie stref odgrywają istotną rolę w pozyskaniu no-

wych inwestycji. Pomimo, iż wielkość udzielanej pomocy publicznej jest ograniczona, 

SSE stanowią łatwo osiągalny instrument kapitałowego wspierania inwestycji.  

Specjalne Strefy Ekonomiczne mają duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju, 

ponieważ sprzyjają tworzeniu nowej infrastruktury w gospodarce, powstawaniu no-

wych miejsc zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzi do wyższego PKB. Specjalne 

Strefy Ekonomiczne są ważnym instrumentem rozwoju polskiej gospodarki.  

 

*** 

Słowa kluczowe: Specjalne Strefy Ekonomiczne, rozwój gospodarczy kraju, 

rozwój regionalny 

Streszczenie: Specjalne strefy ekonomiczne to administracyjnie odrębne obsza-

ry, na których prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z otrzymaniem ulg 

podatkowych oraz innych preferencji dla inwestorów. Głównym celem powołania SSE 

było przyspieszenie rozwoju regionów słabo rozwiniętych oraz ograniczenie bezrobo-

cia strukturalnego, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskanie inwesto-

rów, przede wszystkim zagranicznych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawie-
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nie ekonomicznej roli Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz ukazanie ich 

wpływu na rozwój gospodarczy kraju.  

 

Special Economic Zones in Poland and their impact on the economic 

development of the country 

 

Keywords: Special Economic Zones, The economic development of the coun-

try, The regional development 

Summary: Special Economic Zone are administratively separate areas, in which 

the conduct of business is related to receiving tax exemptions and other preferences for 

investors. The main aim of establishing SEZ was expediting development of underde-

veloped regions and reducing structural unemployment by creating new workplaces 

and enlisting new foreign investors. The primary purpose of this work was to present 

the economic function of SEZ in Poland and demonstrate its impact on the economic 

growth of the country.  
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Cezary Raczkowski1 

 

„Wielka Trójka” z Detroit w dobie kryzysu finansowego  

po 2008 roku 
 

Przyczyny powstania kryzysu 

Kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2008 roku, swoje źródło ma w Stanach 

Zjednoczonych. Ze względu na globalne współzależności w szybkim tempie rozprze-

strzenił się na cały świat. Najbardziej dotknięte nim zostały państwa o najbardziej roz-

winiętej gospodarce, szczególnie te, w których dużą rolę odgrywają systemy bankowe. 

Mimo działań rządu amerykańskiego, który zastosował m. in. plan Paulsona czy pakiet 

stymulacyjny Baracka Obamy oraz interwencji innych krajów, świat stanął w obliczu 

największego kryzysu gospodarczego od lat 30. XX wieku2. 

Po uporaniu się z Wielkim Kryzysem z lat 30. XX wieku w USA powstały kasy 

pożyczkowe, który miały za zadanie wspomagać budownictwo. Stopniowa liberaliza-

cja kontroli doprowadziła do sytuacji, w której zaczęły one udzielać kredytów hipo-

tecznych bez odpowiednich zabezpieczeń. Fundusze pożyczkowe stały się interesują-

cym polem inwestycji dla funduszy hedgingowych, a następnie dla banków3. Rosnące 

nieustannie ceny nieruchomości skłaniały instytucje kredytowe do udzielania pożyczek 

nawet osobom bez stałego dochodu, ponieważ uznawano, że sam dom będzie wystar-

czającym zabezpieczeniem hipoteki. Tzw. kredyty subprime4 były oprocentowane 

wyżej niż inne kredyty. Tymczasem ceny nieruchomości sztucznie zawyżane zaczęły 

się obniżać. Jednym z głównych tego powodów było podniesienie stóp procentowych 

przez Zarząd Rezerwy Federalnej z 1 proc. w 2003 roku do 5,25 proc. w 2006 roku5. 

Zwiększenie kosztów kredytu doprowadziło do obniżenia popytu na nieruchomości  

i sprawiło, że coraz więcej Amerykanów zaczęło mieć problemy z terminowym spła-

caniem rat hipotecznych. Przejmowane przez banki i sprzedawane na rynku nierucho-

mości powodowały dalszy spadek cen, co oznaczało, że zysk ze sprzedaży nie pokry-

wał strat kredytobiorców. Do końca 2007 roku kolejne instytucje zaczęły ujawniać 

gigantyczne deficyty spowodowane niespłaconymi kredytami hipotecznymi. W ten 

sposób pękła tzw. „bańka hipoteczna”, czyli nieuzasadniony sztuczny wzrost cen 

                                                           
1 Student Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego w Olsztynie.  
2 P. Pacuła, Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje, „Bezpie-

czeństwo narodowe”,  I-II-2009/9-10, s. 105. 
3 Ibidem. 
4 P. Bondarenko, Credit score, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/913634/credit-

score#ref1174640. 
5 Dane Zarządu Rezerwy Federalnej (Fed), http://www.federalreserve.gov/releases/h15/. 

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/
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nieruchomości w USA6. Szacuje się, że w roku 2007 około 1 proc. wszystkich nieru-

chomości w Stanach Zjednoczonych znajdowało się w różnych stadiach procedury 

przejęcia i liczba ta stale się powiększała. Oblicza się, że do 1 października 2008 roku 

łączne światowe straty instytucji finansowych z tytułu kredytów subprime wyniosły 

około 590 miliardów dolarów7. 

Inną ważną przyczyną pojawienia się kryzysu finansowego był wzrost cen ropy  

i produktów petrochemicznych. Dzięki tej sytuacji firmy naftowe bardzo dobrze pro-

sperowały, natomiast w innych branżach przedsiębiorstwa odnosiły straty. Wśród pię-

ciu największych firm na świecie aż trzy to były przedsiębiorstwa z branży paliwowej8. 

Stany Zjednoczone są trzecim na świecie (po Arabii Saudyjskiej i Rosji) produ-

centem ropy naftowej, jednak w związku z ogromną konsumpcją jej import jest dla 

nich niezbędny. Mieszkańcy USA stanowią około 5 proc. ludności świata, ale za to 

zużywają 25 proc. światowej produkcji ropy, dlatego cena ropy jest dla nich tak istot-

na. Jej wzrost o prawie 100 dolarów za baryłkę9 tak podwyższył koszty utrzymania 

samochodu i wielu Amerykanów ograniczyło jego użycie, a przede wszystkim zrezy-

gnowało z kupna nowego pojazdu. Spowodowało to zastój w przemyśle motoryzacyj-

nym, jednym z trzonów amerykańskiej gospodarki od 80 lat. W 2008 roku zaczęła 

spadać sprzedaż amerykańskich samochodów w Chinach i Indiach, gdzie były wypie-

rane przez rodzime marki (w Indiach przez Tatę Motors, w Chinach przez m.in., BYD, 

Geely). Wzrost cen ropy spowodował zwiększenie się ponoszonych kosztów przez 

przedsiębiorstwa. Wskutek coraz mniejszego popytu na dobra i usługi nie można było, 

jak robiono to wcześniej, przerzucić ich na klientów10. 

Przede wszystkim te czynniki zapoczątkowały ten największy kryzys większości  

liczących się gospodarek na świecie, którego symbolicznym początkiem jest upadłość  

czwartego co do wielkości banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych: Lehman 

Brothers, we wrześniu 2008 roku11. 

 

Wpływ kryzysu na gospodarkę USA 

W 2008 roku sytuacja była na tyle niebezpieczna, że rząd George’a W. Busha 

był zmuszony podjąć zdecydowane kroki ratowania gospodarki. Poniższa tabela przed-

                                                           
6 A. Oleksiuk, M. Vashchenko, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: Gospodarcze wyzwa-

nia XXI wieku, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2010, s. 210‒211. 
7 Kim-Mai Cutler, A. MacAskill, Dollar Declines From Highest Level in Two weeks Against 

Euro, aktualizacja 1.10.2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive 

+&sid=aTnSkhVqPVPE. 
8 Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/full_list/. 
9 Oil Price History and Analysis, http://www.wtrg.com/prices.htm.  
10 A. Małkiewicz, Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnic-

two Naukowe Scholar, Warszawa, 2010, s. 85‒86. 
11 J. Adamiec, P. Russel, Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych w Polsce, [w:] Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, J. Adamiec (red.), Wydaw-

nictwo Sejmowa, Warszawa, 2009, s. 8. 
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stawia najważniejsze działania Zarządu Rezerwy Federalnej (FED) i Departamentu 

Skarbu USA. 

 

Tabela 1 Najważniejsze działania rządu USA na rynku finansowym w 2008 r. 

Data Firma Rola Rządu USA Kwota 

13 marca Bear Stearns 

Bank ten został sprzedany JP Morgan Chase. 

Przejęcie to było wsparte przez FED, który 

zgodził się wykupić najbardziej problematycz-

ne zobowiązania banku. 

30 mld dol. 

14 lipca Fannie Mae 

Przejęcie kontroli nad Fannie Mae przez Fede-

ralną Agencję Finansowania Budownictwa 

(FHFA). 

100 mld dol. 

14 lipca Freddie Mac 
Przejęcie kontroli nad Freddie Mac przez 

FHFA. 
100 mld dol. 

17 września AIG 
Udzielenie pożyczki w zamian za 79,9 proc.  

udziałów w firmie. 
58 mld dol. 

23 listopada Citigroup Gwarancja spłaty długów. 306 mld dol. 

Źródło: P. Pacuła, Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konse-

kwencje, „Bezpieczeństwo narodowe” I-II-2009/9-10. 

 

Szacuje się, że w ciągu 2008 roku rząd USA wsparł amerykański rynek finan-

sowy kwotą około 600 miliardów dolarów (w postaci pożyczek, gwarancji i progra-

mów restrukturyzacyjnych)12. 

Mimo zaangażowania ogromnych środków finansowych mających na celu 

uspokojenie sytuacji na rynkach, kryzys pogłębiał się. Nawet najbardziej znane i sza-

nowane przedsiębiorstwa znalazły się na krawędzi upadku. W związku z tym admini-

stracja państwowa opracowała kompleksowy plan ratowania gospodarki (Emeregency 

Economic Stabilisation Act of 2008) potocznie zwany planem Paulsona, którego głów-

nym celem był wykup za około 700 miliardów dolarów najbardziej ryzykownych dłu-

gów instytucji finansowych13. Wszedł on w życie 3 października 2008 roku.  

Plan ten stanowi jednak niewielką część interwencji rządu USA na rynku finan-

sowym w 2008 roku. Szacuje się, że suma zobowiązań, gwarancji i bezpośrednich 

interwencji sięga 7,7 biliona dolarów14. 

Działania władz USA wzbudzały kontrowersje, ponieważ zwiększał się znaczą-

co poziom ingerencji w gospodarkę. Uważa się, że zwiększenie długu publicznego 

                                                           
12 P. Pacuła, Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych… op. cit., s. 108. 
13 “The Washington Times”, Summary of the Emeregency Economic Stabilisation Act of 2008, 

http://www.washingtontimes.com/news/2008/sep/28/summary-emergency-economic-

stabilization-act-2008/. 
14 P. Pacuła, Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych… op. cit., s. 110.  
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działa tylko na krótki czas, które w dłuższym okresie jeszcze bardziej będzie pogłębiać 

poziom zadłużenia gospodarki USA. Jednak za prezydentury Baracka Obamy uchwa-

lono Ustawę o Amerykańskim Ożywieniu Gospodarczym i Reinwestycjach ‒ ARRA 

(potocznie zwany pakietem stymulacyjnym), który wszedł w życie 17 lutego 2009 

roku. Miał on za zadanie ożywienie gospodarki amerykańskiej poprzez rozdysponowa-

nie kolejnych 787 miliardów dolarów w formie wsparcia finansowego oraz ulg podat-

kowych15.  

 

Kryzys a światowy rynek motoryzacyjny 

W 2007 roku na światowym rynku motoryzacyjnym wyprodukowano około  

72 milionów samochodów16. Na terenie państw należących do Unii Europejskiej wy-

tworzono prawie 23 miliony pojazdów, co stanowi prawie 32 proc. światowej produk-

cji17. W samej UE w branży motoryzacyjnej pracowało 2,3 miliona osób, czyli 7 proc. 

wszystkich obywateli zatrudnionych w przemyśle. Co więcej, następne 10 milionów 

osób miało pracę w sektorach powiązanych z produkcją samochodów18. Kryzys spo-

wodował, że duża ich część traci swoje dochody a nawet pracę. 

W jego wyniku w drugiej połowie 2008 roku w Stanach Zjednoczonych pojawi-

ły się poważne problemy na rynku motoryzacyjnym. Zaczęło się od tego, że pod ko-

niec roku dosyć mocno spadł popyt na samochody osobowe. Porównując go do po-

przedniego roku to przeszło o 40 proc. Można wówczas mówić o załamaniu rynku  

z racji ogromnej liczby osób zatrudnionych w tym sektorze19.   

Zdaniem specjalistów jedną z przyczyn tej niekomfortowej sytuacji w branży 

motoryzacyjnej był zastój amerykańskiego rynku. W latach 1999‒2007, pomimo ko-

niunktury w USA zanotowano spadek produkcji samochodów o około 17 proc. W po-

łączeniu z produkcją w Japonii, gdzie notowano znaczne wzrosty o podobną wartość 

co spadek w Stanach Zjednoczonych i wzrost produkcji w Europie (o 4,7 proc.)  

na rynku nastąpiła nadwyżka podaży nad popytem20. W związku z tym wytworzono  

za dużo samochodów i nie było na nie nabywców. Aby zachęcić do kupowania samo-

chodów, dealerzy i podwykonawcy musieli obniżyć marże i w związku z tym zarabiali 

mniej. Uważa się także, że istotny wpływ na tę sytuację miały coraz wyższe ceny paliw 

oraz jednoczesny wzrost popularności dużych paliwożernych SUV-ów  

                                                           
15 H. Kozieł, Pakiet stymulacyjny Obamy spełnił zadanie?, aktualizacja 18.02.2010, 

http://www.parkiet.com/artykul/898378.html. 
16 OICA, World ranking of manufacturers year 2007.  
17 OICA, World motor vehicle production by country and type 2006‒2007. 
18 B. Pokrzywiński, Co kryzys ekonomiczny zmienił na rynku motoryzacyjnym?, aktualizacja 

10.01.2013, http://autokult.pl/2013/01/10/co-kryzys-ekonomiczny-zmienil-na-rynku-

motoryzacyjnym/co-kryzys-ekonomiczny-zmienil-na-rynku-motoryzacyjnym-poczatki-

kryzysu/top. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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i półciężarówek. Przyczyną tego zjawiska był spadek zaufania konsumentów i słabnąca 

siła nabywcza spowodowana zaostrzeniem udzielania kredytów, spadek kursu akcji 

oraz niepewność co do sytuacji gospodarczej na świecie. 

Kolejnymi ważnymi czynnikami, które pogorszyły sytuację w sektorze produk-

cji samochodowej były trudności przedsiębiorstw w dostępie do kredytów i brak płyn-

ności finansowej. Ocena zdolności kredytowej wielu przedsiębiorstw została obniżona 

i z tego powodu pojawiły się problemy z uzyskaniem kredytów. Największe problemy 

z płynnością mieli mniejsi podwykonawcy, którzy byli gorzej opłacani a ich produkcja 

mało zróżnicowana. 

Istotną także kwestią jest fakt, że przez problemy na rodzimym terenie koncerny 

samochodowe musiały inwestować w tak zwane rozwijające się rynki. Musieli to zro-

bić, jeżeli chcieli utrzymać jakiekolwiek dochody. Z tego powodu od 2009 roku na 

rynkach motoryzacyjnych, np. w Rosji, Chinach, Wenezueli czy Indiach nastąpił zna-

czący rozkwit21.  

We wcześniejszych latach Chiny były kojarzone z wieloma podróbkami m.in. 

marek BMW, Toyota czy Mercedes22. W czasie kryzysu Państwo Środka szczególnie 

było obiektem zainteresowania wielu koncernów. W ostatnich latach Chiny były miej-

scem wielu ważnych premier samochodów na rynku, np. Porsche Panamery na targach 

samochodowych w Szanghaju w 2009 roku.  

W ostatnich latach wiele europejskich firm motoryzacyjnych zostało przejętych 

przez azjatyckie koncerny, na przykład Volvo, które zostało przejęte przez chiński 

koncern Geely. Od 1999 roku szwedzka marka należała do koncernu Forda, ale  

w związku z niekorzystną sytuacją Amerykanów w marcu 2010 roku marka stała się 

własnością Chińczyków. Transakcja opiewała na kwotę 1,8 miliarda dolarów23. 

Innym przykładem ekspansji azjatyckich koncernów na europejski rynek jest 

przejęcie przez indyjski koncern Tata Motors dwóch prestiżowych brytyjskich marek: 

Jaguara i Land Rovera od Forda za kwotę 1,7 miliarda dolarów24. 

 

General Motors w czasie kryzysu 

W związku z kryzysem finansowym i brakiem możliwości zaciągania kredytów 

na działalność General Motors w latach 2008 i 2009 popadł w poważne kłopoty. W 

2007 roku firma odnotowała stratę wynoszącą 38,7 miliarda dolarów25. Postanowiono 

przeprowadzić znaczące zmiany w koncernie. Bardzo dużym obciążeniem były 

                                                           
21 B. Pokrzywiński, Co kryzys ekonomiczny…. 
22 P. Kozłowski, Chińskie podróbki – tandeta czy okazja?, aktualizacja 1.12.2011, 

http://moto.pl/MotoPL/56,88389,10731890,BYD_F8___Mercedes_SL,,2.html. 
23 Chński koncern Geely przejął Volvo, aktualizacja 28.03.2010, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7709580,Chinski_koncern_Geely_przejal_Volvo.html. 
24 A. Kublik, Ford tanio sprzedał Hindusom Jaguara i Land Rovera, aktualizacja 26.03.2008, 

http://moto.pl/MotoPL/1,111276,5059409.html. 
25 General Motors: wzloty i upadki, dostęp: http://www.motoryzacja.autogielda.pl/?rozne,3330. 
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wysokie koszty tej restrukturyzacji oraz zobowiązania wobec tysięcy emerytowanych 

pracowników firmy. Praktycznie z dnia na dzień koncern stanął na skraju upadku. 

Władze USA postanowiły wspomóc GM z Programu Pomocy Zagrożonych Aktywów 

(TARP), który był głównie przeznaczony dla zagrożonych banków. Niestety General 

Motors nie udało się pokonać problemów. 1 czerwca 2009 roku GM ogłosił upadłość. 

W działalność firmy zaangażowała się także administracja państwowa26. Po ogłoszeniu 

bankructwa powstały 2 nowe spółki. Pierwsza, Motors Liquidation, posiadała długi  

i zbędny majątek (w tym 16 fabryk znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczo-

nych). Spółka ta przestała funkcjonować 31 marca 2011 roku. Z kolei najcenniejsze 

aktywa umożliwiające rozwój koncernu zostały przejęte przez firmę o poprzedniej 

nazwie. Nowo utworzony General Motors rząd amerykański wspomógł kredytami na 

kwotę 49,5 miliarda dolarów. W zamian za to otrzymał 61 proc. udziałów w spółce  

i stał się większościowym właścicielem przedsiębiorstwa. Oznaczało to praktycznie 

nacjonalizację koncernu27. Rząd kanadyjski także pomógł w ratowaniu koncernu  

i w zamian otrzymał 12 proc. udziałów General Motors. W zamian za 20 miliardów 

dolarów zobowiązań wobec funduszu emerytalnego, związki zawodowe koncernu 

otrzymały 17,5 proc. akcji. Resztę akcji otrzymali posiadacze obligacji przedsiębior-

stwa28.  

Koncern, aby ratować swoją działalność został zmuszony do sprzedaży kilku 

swoich marek. Dnia 1 czerwca 2009 roku Hummer został sprzedany chińskiej firmie 

Sichuan Tengzhong29, 5 czerwca 2009 roku kierowca wyścigowy Robert Penske stał 

się właścicielem Saturna30. Z kolei marka Saab po długich rozmowach trafiła w ręce 

holenderskiego Spykera, w styczniu 2010 roku31.  

Pomimo, że władze Stanów Zjednoczonych włożyły w ratunek GM prawie  

50 miliardów dolarów, ze sprzedaży posiadanych udziałów otrzymały około 39 miliar-

dów dolarów. Uważa się, że administracja, pomimo straty, postąpiła słusznie, ponie-

waż w przypadku likwidacji koncernu, pracę mogłoby stracić około miliona ludzi,  

a państwo pogrążyłoby się w jeszcze większym kryzysie32.   

 

                                                           
26 A. Kublik, Rząd USA zakończył reprywatyzację General Motors, aktualizacja 10.12.2013, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15110336,Rzad_USA_zakonczyl_reprywatyzacje_General

_Motors.html. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem.  
29 A. Smith, GM Unloads Hummer to Chinese buyer, aktualizacja 2.06.2009, 

http://money.cnn.com/2009/06/02/news/companies/gm_hummer/index.htm?postversion=20090

60207. 
30 D. Goldman, P. Valdes-Dapena, GM to sell Saturn to Penske, aktualizacja 5.06.2009, 

http://money.cnn.com/2009/06/05/news/companies/saturn_penske/?postversion=2009060511 
31 Nowa historia Saaba, aktualizacja 26.01.2010, http://moto.onet.pl/aktualnosci/nowa-historia-

saaba/yd8zn. 
32 A. Kublik, Rząd USA zakończył reprywatyzację… op. cit. 
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Chrysler w czasie kryzysu 

Tonący w długach Chrysler w 2008 roku zwrócił się do swoich największych 

wierzycieli: J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs i Morgan Stanley z prośbą o ko-

lejne pożyczki. Banki te jednak nie wyraziły na to zgody. Kolejnym krokiem, jaki kon-

cern poczynił było zwrócenie się do rządu USA o pomoc. Administracja G.W. Busha 

zgodziła się pożyczyć 4 miliardy dolarów. Zastrzegła sobie jednak, że Chrysler musi 

zredukować swoje zadłużenie oraz zawrzeć porozumienie dotyczące obniżenia kosz-

tów produkcji ze związkiem zawodowym United Auto Workers. Następnie firma 

zwróciła się ponownie do banków, w których posiadała zadłużenie z zamiarem reduk-

cji zadłużenia z 6,9 do 5 miliardów dolarów33. Wierzyciele także i na tę propozycję nie 

wyrazili zgody. Uważali, że skoro w tę sprawę zaangażował się Biały Dom, to na pew-

no nie pozwoli upaść Chryslerowi. Po tym, jak prezydentem został Barack Obama 

powołano specjalną grupę ds. przemysłu motoryzacyjnego, która miała za zadanie 

ratować amerykańskie firmy motoryzacyjne, w tym Chryslera, przed upadkiem. Jed-

nym z argumentów, aby wierzyciele ograniczyli swoje roszczenia był fakt,  

że państwo w ramach programu TARP wspomogło największych pożyczkodawców 

Chryslera ogromnymi sumami pieniędzy. Pod koniec kwietnia 2009 roku Skarb Pań-

stwa zaproponował kwotę 2,25 miliarda dolarów płatnych gotówką. Oznaczało to, że 

za każdego pożyczonego dolara wierzyciele mieli otrzymać 29 centów. Za tą propozy-

cją przemawiał fakt, że pieniądze te były pewne zostałyby od razu przekazane i po-

życzkodawcy nie musieliby czekać długiego okresu aż majątek koncernu zostałby 

sprzedany. Najwięksi z nich od razu wyrazili zgodę na tę ofertę. Wszystko szło  

w dobrym kierunku. Jednak do ugody nie doszło, ponieważ grupa mniejszych wierzy-

cieli, głównie funduszy hedgingowych, nie zgodziła się na proponowane warunki34. 

W związku z tym prezydent Obama 30 kwietnia 2009 roku ogłosił, że Chrysler 

złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Działanie to miało na celu uchronienie koncer-

nu przed likwidacją i pomoc w wyjściu z kłopotów. Za tę sytuację obwinił, jak sam ich 

nazwał, „spekulantów”, którzy odrzucili ofertę zredukowania zadłużenia. Niektórzy 

wierzyciele Chryslera w dalszym ciągu dążyli do odzyskania swoich pieniędzy przed 

sądem upadłościowym. Jednak w końcu zrezygnowali z walki, uznając ją za zbyt kosz-

towną finansowo i politycznie.  

Następnym krokiem było przeprowadzenie restrukturyzacji w Chryslerze. Po 

dokonaniu zmian cały czas przedsiębiorstwo wspomagał rząd amerykański, który do-

tował je kolejną pożyczką w kwocie 8 miliardów dolarów oraz rząd Kanady kwotą 2,5 

miliarda dolarów (ponieważ w kanadyjskich fabrykach Chryslera pracuje ponad 9 tys. 

osób). W związku z udzielaniem pomocy państwowej rząd USA przejął 8 proc.,  

a kanadyjski 2 proc. udziałów w spółce. Z roku na rok Chrysler zaczął coraz lepiej 

                                                           
33 N. King, J. McCraclem, Kulisy walki między Chryslerem, jego potężnymi wierzycielami a 

rządem USA, „Dziennik”, dod. „The Wall Street Journal Polska”, nr 111.2009, s. 6‒7. 
34 Ibidem. 
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sobie radzić. Przykładowo w 2012 roku firma osiągnęła zysk wynoszący 1,7 miliarda 

dolarów. 

Ważną rolę w ostatnich latach działalności Chryslera odegrał włoski Fiat. Dzięki 

niemu w 2011 roku amerykański koncern spłacił swoje długi wobec rządów USA  

i Kanady. Już w 2009 roku prowadzono rozmowy w sprawie współpracy obu marek. 

Tego samego roku Fiat przejął 20 proc. akcji Chryslera, z czasem udziały wzrosły do 

35 proc. W zamian za udziały Fiat m.in. przekazał swoje ekologiczne technologie do 

produkcji samochodów oraz uruchomił produkcję flagowego modelu, Fiata 500, który 

do tego czasu był wytwarzany wyłącznie w polskiej fabryce w Tychach, w meksykań-

skich zakładach Chryslera35. W 2013 roku Fiat posiadał pakiet kontrolny udziałów 

Chryslera, który wynosił 58,5 proc.36. Jednak Włosi cały czas dążyli do całkowitego 

przejęcia Chryslera. Ostatecznie w styczniu 2014 roku Fiat wykupił pozostałe udziały, 

które były w posiadaniu funduszu ubezpieczeniowego dla emerytowanych pracowni-

ków Chryslera VEBA Trust za kwotę ponad 4 miliardów dolarów37. W wyniku wchło-

nięcia Chryslera przez Fiata 29 stycznia 2014 roku powstała spółka Fiat Chrysler  

Automobiles (FCA). Jest to spółka zarejestrowana w Holandii, a jej główna siedziba 

znajduje się w Londynie. Akcje spółki są notowane na giełdzie w Nowym Jorku i Me-

diolanie38. 

 

Ford Motor Company  

Ford Motor Company to jedyny koncern z „Wielkiej Trójki”, który utrzymał się 

bez państwowej pomocy. Problemy finansowe oraz niewielka ilość ekologicznych 

technologii posiadana przez General Motors i Chryslera spowodowała, że Ford zwięk-

szył swój udział w rynku motoryzacyjnym. Wzrost ten był częściowo spowodowany 

wprowadzeniem przez rząd Stanów Zjednoczonych programu „Cash for Clunkers”. 

Założeniem tego programu było usunięcie z dróg amerykańskich wielu paliwożernych 

samochodów. Polegał on na tym, że jeśli obywatel odda na złomowisko swój stary, 

zużywający minimum 13,4 litra paliwa na 100 km, otrzyma rabat do 4,5 tys. dolarów 

na zakup nowego, ekonomicznego samochodu39. 

                                                           
35 A. Kublik, Fiat wykupuje Chryslera. I to całkiem niedrogo, aktualizacja 3.01.2014, 

http://metromsn.gazeta.pl/Portfel/1,135227,15216591,Fiat_wykupuje_Chryslera__I_to_calkiem

_niedrogo.html. 
36 A. Kublik, Fiat pod giełdową presją w Stanach, aktualizacja 25.09.2013, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14665282,Fiat_pod_gieldowa_presja_w_Stanach.html. 
37 T. Popławski, Fiat przejmuje udziały Chryslera od VEBA Trust, aktualizacja 2.01.2014, 

http://www.autogaleria.pl/news/index.php?id=6253. 
38 Zaprezentowano nową spółkę: Fiat Chrysler Automobiles, 

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=

gospodarka&idNewsComp=141824&filename=&idnews=145135&data=&status=biezace& 

_CheckSum=1809010414. 
39 T. Deptuła, Program Cash for Clunkers kończy się sukcesem, aktualizacja 9.08.2011, 

http://biznes.newsweek.pl/program-cash-for-clunkers-konczy-sie-sukcesem,42623,1,1.html. 
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Koncern także zdecydował się na obniżenie kosztów produkcji i skupieniu się na 

najbardziej rentownych markach. W 2010 roku sprzedał markę Volvo chińskiemu kon-

cernowi Geely. Kilka miesięcy później Ford zlikwidował swoją markę Mercury. 

 

*** 

Słowa kluczowe: Kryzys finansowy, rynek motoryzacyjny, USA, Ford Motor 

Company, Chrysler, General Motors 

Streszczenie: W pierwszej części artykułu dokonano przedstawienia przyczyn 

powstania kryzysu finansowego symbolicznie zapoczątkowanego w 2008 roku, a także 

jego wpływu na gospodarkę Stanów Zjednoczonych. W drugiej części przedstawiono 

wpływ kryzysu na amerykański rynek motoryzacyjny oraz na działania administracji 

USA stosunku do tzw. „Wielkiej Trójki”: General Motors, Chryslera oraz Ford Motor 

Company mających na celu pomoc koncernom. 

 

Financial crisis after 2008 and its influence on acts of USA administration in rela-

tion to American automotive market based on selected motorization concerns 
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Summary: The first part of the article presents the causes of the financial crisis, 

which symbolically began in 2008, and its influence on the American economy. The 

second part shows the influence of the crisis on the American automotive market and 

on the actions of the U.S. administration in relation to „The Big Three”: General Mo-

tors, Chrysler and Ford Motor Company, which had the aim of helping these concerns. 
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