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O ABSENCJI WYBORCZEJ W POLSCE 

 „Obywatele to najbardziej charakterystyczny element demokracji” 

(Philippe C. Schmitter, Terry L. Karl) 

 
 
Sondaże opinii publicznej licznie prowadzone w Polsce od lat dziewięćdzie-

siątych XX wieku zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytania związane 
z procesami tworzenia, a następnie stabilizowania ładu demokratycznego. Roz-
ważania teoretyczne prowadzone na gruncie politologii, socjologii i studiów nad 
komunikowaniem dotyczące systemu demokratycznego najczęściej koncentrują 
się na kwestiach proceduralnych oraz ramach instytucjonalnych dotyczących 
funkcjonowania demokracji. Analizy dotyczące społecznego odbioru przemian 
politycznych i ich wyrazu w stanie świadomości społecznej najczęściej odnoszą 
się natomiast do sytuacji kolejnych wyborów politycznych. Wydaje się, że połą-
czenie tych ujęć badawczych, to znaczy studiów teoretycznych nad demokraty-
zacją systemu politycznego oraz empirycznych ustaleń, a także dostrzeżonych 
sygnałów społecznych płynących z badań opinii publicznej, może prowadzić do 
konstruowania bardziej wartościowych wniosków oraz stawiania nowych pytań 
badawczych. 

W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy w Polsce, ale podobne tendencje 
występują także w niektórych krajach o długoletnich doświadczeniach demokra-
tycznych (jak na przykład w USA), wyraźny spadek aktywności społeczno- 
-politycznej oraz obniżenie zaufania obywateli do instytucji typu demokratycz-
nego. Malejąca frekwencja wyborcza nie jest – co należy podkreślić – właściwa 
wyłącznie społeczeństwu polskiemu. Obserwujemy ją także w innych krajach 
o krótkim okresie doświadczeń i praktykowania ładu demokratycznego, jak na 
przykład na Litwie czy w Rosji. Są też takie kraje, w których obrębie frekwencja 
wyborcza jest wysoka, jak na przykład w krajach skandynawskich, śródziem-
nomorskich, w Australii. W niektórych państwach stosuje się rozwiązania insty-
tucjonalne w zakresie głosowania, określane jako przymus głosowania. Rozwią-
zanie takie funkcjonuje w takich krajach europejskich, jak: Belgia, Grecja, Por-
tugalia, Szwajcaria i Włochy. Frekwencja wyborcza ma zatem różne stopnie 
natężenia. A jak to wygląda w naszym kraju? 

Podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce, które odbyły 
się w 2005 roku, większość obywateli nie uczestniczyła w głosowaniu, a tym 
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samym nie dokonywała politycznych wyborów. W wyborach uczestniczyła 
mniej niż połowa dorosłych obywateli uprawnionych do głosowania. W wybo-
rach samorządowych, które odbyły się w naszym kraju jesienią 2006 roku, sytu-
acja wyglądała podobnie. Nieco odmienna i bardziej obiecująca sytuacja miała 
miejsce w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 21 października 2007 
roku, bowiem wzięła w nich udział nieco ponad połowa spośród ogółu upraw-
nionych do głosowania. I pomimo że wzrasta poziom wykształcenia obywateli, 
ich wiedza o mechanizmach systemu demokratycznego jest coraz większa, po-
dobnie jak i doświadczenia związane z życiem w warunkach systemu demokra-
tycznego, to jednak obserwujemy w Polsce wyraźną tendencję do obniżania się 
i tak już niskiego poziomu uczestnictwa w życiu politycznym. Przejawia się to 
w wysokim stopniu w głosowaniach w toku wyborów prezydenckich, parlamen-
tarnych, jak również samorządowych. Jest to niepodważalny fakt społeczny, 
choć bardzo niekorzystny dla społeczeństwa. Społeczeństwo polskie nie sposób 
uznać za takie, które prezentuje wysoki poziom partycypacji obywatelskiej, 
wręcz odwrotnie, poziom partycypacji wykazuje tendencję spadkową, a zaob-
serwowany ostatnio wzrost frekwencji wyborczej w przyspieszonych wyborach 
parlamentarnych jesienią 2007 roku należy uznać za sygnał w społecznie ko-
rzystnym kierunku, jednakże wymaga on bacznego oglądu i pogłębionej analizy. 
Nie sposób bowiem na podstawie pojedynczego przypadku wzrostu frekwencji 
wyborczej wnioskować o tym, że jest to tendencja o bardziej stałym przebiegu. 

Wydaje się zatem zasadne poddać analizie problem sprowadzający się do na-
stępującego pytania, na które niełatwo jest udzielić wiążącej odpowiedzi: dla-
czego w kolejnych wyborach politycznych w naszym kraju uczestniczy tak mało 
dorosłych obywateli? Dokładniej, dlaczego do wyborów idzie coraz mniej osób? 
Czy jest to tendencja stała, a wzrost frekwencji wyborczej w wyborach parla-
mentarnych w 2007 roku ma tylko charakter sporadyczny? Jakie są powody 
takiego stanu rzeczy? Czy jest to tendencja wzrostowa, czyli należy liczyć się 
z tym, że w kolejnych wyborach będzie uczestniczyć jeszcze mniej osób, niż to 
miało miejsce w roku 2005 czy w roku 2006? Czy korzystny wskaźnik frekwen-
cji, jaki odnotowano w przyspieszonych wyborach parlamentarnych w 2007 
roku, jest tylko krótkotrwałym wychyleniem frekwencji wyborczej „na plus”, 
czy też jest to zapowiedź trwałej tendencji wzrostowej? Na te i inne pytania nie 
sposób udzielić pełnej i wiążącej odpowiedzi. Należy jednak uważnie analizo-
wać zmiany, jakie dotyczą procesu partycypacji politycznej obywateli w naszym 
kraju. 

A zatem, czy należy brać pod uwagę to, że nieobecni, nieuczestniczący 
w wyborach będą stanowić rosnącą liczebnie, mającą przewagę w stosunku do 
tych, którzy głosują, grupę społeczną? Czy to sygnał zmian trwałych, czy tylko 
tak zwanych sezonowych, w obserwowanych mechanizmach uczestnic-
twa/nieuczestnictwa politycznego obywateli? Czy zasadne jest w dalszym ciągu 
podtrzymywanie dotychczas stosowanych procedur wyborczych, jeśli uczestni-
czy w nich mniejszość obywateli, a większość odwraca się plecami do polityki? 
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Czy jest jakakolwiek szansa na zatrzymanie tendencji wzrostowej dotyczącej 
tych, którzy są nieobecni w wyborach? I co to wszystko znaczy? 

Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym stanowi jedną z najważniej-
szych cech demokracji. Demokratyczna kultura polityczna jest kulturą uczest-
nictwa obywateli w życiu społecznym. Partycypację polityczną (innymi słowy: 
uczestnictwo polityczne) definiuje się w literaturze przedmiotu jako „dobrowol-
ne zaangażowanie na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów politycznych, 
takich jak wybór (odwołanie) rządzących oraz podjęcie/niepodjęcie wiążącej 
decyzji”1. Partycypacja polityczna to forma wpływu politycznego obywateli, 
którzy rozstrzygają o tym, kto będzie sprawował rządy w państwie w okresie 
najbliższej kadencji parlamentu, we władzach samorządowych czy w wyniku 
wyborów osoby, która obejmie najwyższy urząd w państwie, czyli zostanie 
prezydentem, kanclerzem itp. Wysoki poziom partycypacji politycznej jest – jak 
pisze Artur Noga-Bogomilski – wskaźnikiem „uczestniczącej kultury politycz-
nej wyróżniającej się względnie wysoką świadomością mechanizmów politycz-
nych i skłonnością obywateli do aktywnego udziału w polityce i sprawowaniu 
władzy”2. 

Uczestnictwo polityczne wymaga od obywateli posiadania wiedzy o proce-
sach i mechanizmach politycznych, świadomości własnych celów związanych 
z systemem politycznym, w obrębie którego funkcjonują, a także postawy zaan-
gażowania w działalność polityczną poprzez wyrażane poparcie, podejmowane 
zadania i obowiązki związane z realizacją przyjętych celów politycznych. Jako 
podstawowe formy uczestnictwa politycznego przyjąć należy: 

„a) udział w wyborach i referendach, 
b) uczestnictwo w kampaniach wyborczych, 
c) członkostwo w kampaniach politycznych i udział w ruchach społecznych, 
d) indywidualny kontakt z politykami”3. 
W każdym społeczeństwie aktywność polityczna jest wysoce pożądana, po-

zwala bowiem bardziej efektywnie realizować przyjęte cele i zadania polityczne. 
Chodzi tu, przede wszystkim, o aktywność prosystemową, wspierającą istotę 
danego systemu politycznego, a nie działania antysystemowe wymierzone prze-
ciwko systemowi politycznemu jako całości. Celowi temu służy proces socjali-
zacji politycznej obywateli, który jest realizowany w obrębie danego państwa. 
Przyjmuje się, że wyższy stopień partycypacji politycznej obywateli wspomaga 
proces legitymizacji władzy, przyczyniając się do wzrostu stopnia demokratycz-
ności systemu. 

                                                        
1 Jest to definicja sformułowana przez Gerda Meyera, którą przytaczają w swoich rozważa-

niach: A. Antoszewski, R. Herbut, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, 
red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997, s. 211. 

2J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, War-
szawa 2004, s. 110. 

3 Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 1, Kraków 1999, s. 296.  
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Obserwacja życia społecznego wskazuje jednakże, że stopień zainteresowa-
nia obywateli sferą polityki wykazuje tendencję spadkową. Zainteresowanie 
polityką i gotowość do uczestnictwa politycznego w większości krajów demo-
kratycznych nie przekracza kilkunastu procent. Obserwuje się, że maleje odse-
tek ludzi, którzy dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w życiu politycznym. Od-
stępstwem od tej tendencji regresywnej są sytuacje związane z wyborami, kiedy 
to obywatele, którzy na co dzień nie uczestniczą w polityce, zaczynają wyrażać 
zainteresowanie wyborami, prezentowanymi kandydaturami na polityczne sta-
nowiska, klimatem politycznych kontrowersji, proponowanymi programami 
i obietnicami wyborczymi itp. Podobny mechanizm zachodzi w sytuacjach poli-
tycznych konfliktów i sporów bądź zaostrzających się kryzysów. Wówczas to 
obywatele budzą się ze stanu politycznej obojętności i zaczynają formować 
własne stanowisko w kwestii będącej przedmiotem kontrowersji4. 

Także w Polsce obserwuje się od początku lat 90. XX wieku, że zmniejsza 
się na wszystkich poziomach dokonywanych wyborów zaangażowanie obywa-
teli w uczestniczenie w wyborach. Sytuacja ta przyczynia się do osłabienia 
uczestniczącego modelu kultury politycznej. Czy pozytywne zmiany w fre-
kwencji wyborczej w 2007 roku należy traktować jako korzystną tendencję 
zmiany? Nie wystarczy posiadanie formalnych uprawnień i swobód demokra-
tycznych do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, wybierania 
przedstawicieli partii politycznych do parlamentu czy władz samorządowych, 
bądź wyboru prezydenta państwa. Ważne jest, jak się z tych uprawnień korzy-
sta, i to jest wskaźnikiem stopnia demokratyczności systemu oraz poziomu 
kultury politycznej obywateli. Nie wystarczy tylko wiedza, wartości, opinie 
i sądy o systemie demokratycznym, ale równie ważne są bezpośrednie zacho-
wania polityczne obywateli w ramach funkcjonującego systemu politycznego. 
Jeśli ich brak bądź wykazują one tendencję regresywną, wówczas wzorzec 
uczestniczącej (partycypacyjnej) kultury politycznej traci na wartości na rzecz 
zaściankowej (parafialnej) kultury politycznej w rozumieniu zaproponowanym 
przez G. Almonda5. 

„Głosowanie jest przejawem demokracji” – pisze Paweł Kozłowski6 i doda-
je, że to my decydujemy o tym, czy głosować, czy nie i nikt nie zrobi tego za 
nas. Oznacza to, iż w systemie demokratycznym obywatele zawsze znajdują się 
w sytuacji wskazującej na to, że zbliżają się wybory, na przykład, że odbędą się 
zgodnie z kalendarzem wyborczym za trzy lub cztery lata, albo są po wyborach, 
co oznacza, że praktycznie w sposób permanentny znajdują się w sytuacji zbli-
żających się politycznych wyborów lub rozstrzygniętych rezultatów wyborów, 

                                                        
4 Zob. System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Mar-

kowski, Warszawa 2002, s. 51 i n. 
5 Zob. więcej na ten temat w pracy: G.A. Almond, S.C. Verba, The Civic Culture, New York 

1963. 
6 P. Kozłowski, Szukanie demokracji. Edukacja obywatelska, Warszawa 2001, s. 138. 
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które niedawno miały miejsce. Ralf Dahrendorf uważa, że „prawa polityczne to 
bilet wstępu dla aktywnych obywateli”7. Socjologowie i politologowie podkre-
ślają zatem, jak ważne jest uczestnictwo obywateli w demokracji oraz ich ak-
tywny udział w tworzeniu społeczeństwa8. Te aktywne jednostki są nazywane 
obywatelami, a jeśli poziom ich aktywności jest wysoki, wówczas mówimy 
o społeczeństwie obywatelskim9. 

Absencja wyborcza – bierność polityczna  
czy nieobecność? 

Absencja wyborcza jest także określana terminami „bierność wyborcza”, 
„niegłosowanie”, „nieuczestniczenie w wyborach”, „nieobecność w wyborach” 
i dotyczy „zjawiska nieuczestniczenia uprawnionych obywateli w akcie głoso-
wania”10. Poziom stopnia nieobecności w wyborach jest interpretowany jako 
wyraz słabej akceptacji lub jej braku w dokonywaniu demokratycznych roz-
strzygnięć. Obserwuje się w ostatnich latach w Polsce wyraźną tendencję spad-
kową i tak już niskiego uczestnictwa w wyborach. Większość dorosłych obywa-
teli nie uczestniczy w wyborach, nie dokonuje jakichkolwiek rozstrzygnięć 
w tym zakresie, co nie znaczy, że rozstrzygnięcia wyborcze dokonane przez 
mniejszość nie obejmują tych, którzy w nich nie brali udziału. Pozostaje to na-
tomiast w ścisłym związku z coraz wyraźniej słabnącym poziomem legitymiza-
cji władzy, którą wybiera coraz mniej osób. 

Badania nad wyborczą aktywnością oraz nieobecnością w sytuacjach doko-
nywania politycznych wyborów prowadził pod koniec lat 50. XX wieku zmarły 
niedawno wybitny amerykański socjolog polityki Martin Seymour Lipset11. 
Jego ustalenia, dokonane na podstawie analizy społeczeństwa amerykańskiego, 
wielokrotnie były sprawdzane i potwierdzane w podobnych badaniach prowa-
dzonych także w kilku krajach europejskich, między innymi w Niemczech, 
Szwecji, Norwegii i Finlandii12. Wykazały one, że na niższą frekwencję lub 
nieobecność w wyborach wywierają wpływ następujące cechy:  

1) niższe dochody,  
2) niższe wykształcenie, 
3) wiek poniżej 35 lat, 
4) stan cywilny – rzadziej głosują osoby w stanie wolnym, 

                                                        
7 R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce i wolności, Warszawa 1993. 
8 Bardziej wyczerpująco pisze na ten temat Maria Magoska w pracy Obywatel w procesie 

zmian, Kraków 2001. 
9 R. Paradowski, Społeczeństwo obywatelskie a demokracja [w:] Czas społeczeństwa obywatel-

skiego. Między teorią a praktyką, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków 2006, s. 123. 
10 Encyklopedia politologii, red., M. Żmigrodzki, Kraków 1999, t. 1, s. 13. 
11 M.S. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995. 
12 Ibidem, s. 194. 
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5) płeć – częściej nie uczestniczą w wyborach kobiety, 
6) status zawodowy – częściej nie głosują: robotnicy niewykwalifikowani, 

pracownicy sektora usług, rolnicy, 
7) zadomowienie w społeczności – częściej nie głosują nowo przybyli13. 
A zatem takie czynniki społeczno-demograficzne, jak wykształcenie, dochód 

oraz pozycja zawodowa, wywierają istotny wpływ na udział (lub jego brak) 
obywateli w życiu politycznym. Badania prowadzone przez norweskiego socjo-
loga Steina Rokkana wraz z zespołem wskazują, że w tak zwanych młodych 
państwach demokratycznych (a Polska zalicza się do grupy tych krajów) reje-
strowane jest stosunkowo niskie uczestnictwo polityczne obywateli, które bar-
dziej zmierza w kierunku przekształcenia życia politycznego obywateli w sferę 
aktywności elit. Badacze uznają tę tendencję za bardzo niekorzystną, zwłaszcza 
w tych społeczeństwach, w których doświadczenia demokratyczne są praktyko-
wane dopiero od kilkunastu lat14.  

W Polsce problematyką uczestnictwa w polityce zajmowała się między in-
nymi Krystyna Skarżyńska i w świetle prowadzonych przez nią analiz wynika, 
że wśród dorosłych obywateli przeważa konwencjonalna aktywność polityczna. 
To – zdaniem autorki – aktywność związana z postawą uległości wobec wyma-
gań i oczekiwań systemu politycznego oraz norm społecznych uznanych za 
społecznie ważne dla obywateli15. Jest to też najczęściej jedyna forma uczestnic-
twa politycznego obywateli. Występują także niekonwencjonalne formy aktyw-
ności, do których można zaliczyć: aktywne wspieranie polityków bądź partii 
politycznych, członkostwo w partii rozumiane jako aktywne uczestnictwo, dzia-
łalność w wymiarze lokalnym, wyrażanie protestu lub niezadowolenia społecz-
nego i inne. Niekonwencjonalne formy aktywności są podejmowane przez nie-
wielką liczbę sympatyków i zwolenników jakiejś partii czy opcji politycznej.  

Przeważa – w sensie statystycznym – konwencjonalne uczestnictwo, które 
w Polsce, począwszy od wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku aż do 
chwili obecnej, waha się na poziomie od 2/5 do 3/5 spośród ogółu uprawnio-
nych do głosowania obywateli. Doświadczenie praktyczne w tym zakresie poka-
zuje, że przejście z fazy walki wyborczej do fazy wypracowania pozytywnego 
konsensusu społecznego oraz stabilizacji systemu demokratycznego jest w dal-
szym ciągu złożone i dalekie od przyjętych oczekiwań w zakresie kształtowania 
kultury obywatelskiej społeczeństwa. Na potwierdzenie tego stanu rzeczy wska-
zuje przedstawione poniżej zestawienie frekwencji wyborczej w wyborach po-
wszechnych w Polsce od 1989 roku do 2006 roku i zmiany, jakie odnotowano 
w roku 2007. 

 

                                                        
13 Ibidem, s. 196. 
14 Rezultaty badawcze uzyskane przez Steina Rokkana wraz z zespołem omawia J.J. Wiatr 

w pracy Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 292–293. 
15 K. Skarżyńska, Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, s. 42. 
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Tabela  1  
Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1989–2007 

Wybory Frekwencja w % 
Parlamentarne w 1989 roku (czerwiec) 
I tura 
II tura 

 
62,5 
25,1 

Samorządowe w 1990 roku (maj) 42,3 
Prezydenckie w 1990 roku 
I tura (listopad) 
II tura (grudzień) 

 
60,6 
53,4 

Parlamentarne w 1991 roku (październik) 43,2 
Parlamentarne w 1993 roku (wrzesień) 52,1 
Samorządowe w 1994 roku (czerwiec) 33,8 
Prezydenckie w 1995 roku 
I tura (listopad) 
II tura (listopad) 

 
64,7 
68,2 

Parlamentarne w 1997 roku (wrzesień) 47,9 
Samorządowe w 1998 roku (październik) 46, 
Prezydenckie w 2000 roku (listopad) 61,1 
Parlamentarne w 2001 roku (wrzesień) 46,3 
Samorządowe w 2002 roku (październik) 44, 
Parlamentarne w 2005 roku (wrzesień) 40,57 
Prezydenckie w 2005  
I tura (październik) 
II tura (październik) 

 
49,74 
50,99 

Samorządowe w 2006 roku (listopad) 39,69 
45,99 

Parlamentarne w 2007 roku (październik) 53,8816 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Jak łatwo zauważyć, przez cały okres od 1989 do 2006 roku w wyborach po-

litycznych dokonywanych przez dorosłych Polaków przeważała niezbyt wysoka 
frekwencja wyborcza i jedynie wybory prezydenckie można uznać za te, które 
cieszyły się najwyższą frekwencją. Istotna zmiana i zauważalnie korzystne 
uczestnictwo w wyborach – w stosunku do okresów poprzednich – miały miej-
sce w ostatnich wyborach parlamentarnych w październiku 2007 roku. Czy to 

                                                        
16 Patrz: oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą, cyt. za: 

http://wiadomości.onet.pl/wybory 2007. 
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zapowiedź nowej tendencji wzrostowej, czy tylko chwilowe wychylenie waha-
dła w zakresie frekwencji wyborczej?  

Zwraca natomiast uwagę najniższa frekwencja, a tym samym zainteresowa-
nie wyborami samorządowymi – a więc na szczeblu lokalnym, gdzie skutki 
dokonanych rozstrzygnięć są bezpośrednio odczuwane przez obywateli – nie-
przekraczające dotąd nawet połowy osób uprawnionych do głosowania. I w tym 
zakresie sytuacja na polskim rynku wyborczym jest bardzo niekorzystna, jeśli 
idzie o poziom legitymizacji wyborów dokonywanych przez mniejszość upraw-
nionych do głosowania obywateli. 

Badania opinii publicznej pokazują, że począwszy od zmian systemowych 
zapoczątkowanych w roku 1989 udział dorosłych obywateli w wyborach był 
w większym stopniu aktem moralnego poparcia dla zmian, a brak uczestnictwa 
– w większym stopniu wyrażał formę sprzeciwu społecznego w stosunku do 
dokonujących się zmian. A zatem udział w wyborach bardziej pokazywał po-
parcie społeczne dla wprowadzanych zmian niż dokonywanie zracjonalizowa-
nego wyboru tej czy innej opcji politycznej czy kandydata na określony urząd. 
W przeprowadzonych w 1992 roku badaniach sondażowych 25% dorosłych 
Polaków – członków lokalnych samorządów – uczestniczyło w wyborach, „aby 
dać wyraz poparcia dla zmian”17. Natomiast tylko 14% wyborców wzięło udział 
w głosowaniu z powodu obywatelskiego poczucia wpływu na sferę polityczną. 
W kolejnych, przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 
we wrześniu 1993 roku, wiodącym motywem uczestnictwa w wyborach było 
przekonanie o możliwości wywierania realnego wpływu na kształt polityki. 
Natomiast – w świetle sygnałów płynących z badań opinii publicznej prowadzo-
nych w 1997 roku, w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne – okazuje 
się, że więcej osób zapowiada, iż weźmie udział w wyborach, niż rzeczywiście 
w nich uczestniczy. I tak na podstawie doświadczeń ostatnich lat należy stwier-
dzić (dla przykładu w wyborach samorządowych w 2002 roku i w 2006 roku 
zanotowano podobną tendencję), że około 1/3 dorosłych Polaków spośród ogółu 
tych, którzy deklarują, że wezmą udział w zbliżających się wyborach – nie gło-
suje. I ta tendencja utrzymuje się do chwili obecnej, co pokazuje, że na poziomie 
uznania społecznego udział w wyborach ma wyższą akceptację społeczną niż na 
poziomie rzeczywistych zachowań wyborczych. 

Rodzaje absencji wyborczej 

Różne powody składają się na to, że obywatele nie uczestniczą w głosowa-
niu. Przedmiotem analizy są ci, którzy nie uczestniczą w wyborach, oraz moty-
wy, które kryją się za tymi zachowaniami. Większość nie bierze udziału w wy-

                                                        
17 Ibidem, s. 46. 
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borach. Świadomie czy nieświadomie? W literaturze przedmiotu wskazuje się 
na dwa rodzaje nieobecności w wyborach: zawiniony oraz przymusowy18. 

Z wyborczą absencją zawinioną mamy do czynienia wówczas, gdy wybor-
ca świadomie rezygnuje z udziału w głosowaniu. Innymi słowy, świadomie 
odwraca się plecami do polityki. Jest nieobecny w wyborach i wiele przyczyn 
składa się na tę jego nieobecność. Nieobecność w wyborach może być spowo-
dowana brakiem zaufania do polityków, niskim poczuciem podmiotowości 
obywatelskiej, brakiem alternatywy wyborczej bądź też brakiem zaintereso-
wania polityką. 

Z kolei o absencji przymusowej mówimy wówczas, gdy wyborca chce oddać 
głos, ale z przyczyn od niego niezależnych nie bierze udziału w głosowaniu. 
Przykładem takiego typu absencji jest – nieuczestnictwo w wyborach osób 
w podeszłym wieku, mieszkających daleko od lokali wyborczych, bądź osób 
niepełnosprawnych, które z powodu swojej ułomności mają ograniczony zakres 
poruszania się i dotarcie do lokalu wyborczego może być przeszkodą trudną do 
pokonania. Na absencję przymusową składają się także sytuacje, gdy ktoś 
w momencie głosowania realizuje inne obowiązki, na przykład przebywa 
w delegacji, w kraju bądź za granicą, studiuje w trybie zaocznym, często w in-
nym mieście niż miejsce jego stałego zameldowania, albo będąc uczniem lub 
studentem, mieszka aktualnie w ośrodku akademickim odległym od miejsca 
jego stałego zamieszkania. Wówczas mamy do czynienia z absencją przymuso-
wą, bowiem przyjmujemy, że gdyby nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiają-
ce udział w wyborach, dany obywatel oddałby swój głos wyborczy. Znacznie 
ważniejsza i społecznie bardziej złożona jest absencja zawiniona, bowiem ozna-
cza ona świadomą odmowę uczestnictwa w wyborach. Brakuje w Polsce pełne-
go rozpoznania skali tego zjawiska, niemniej coraz częściej obserwatorzy i ba-
dacze sceny politycznej podejmują się analizy motywów i przyczyn, które skła-
dają się na ten niekorzystny stan rzeczy w naszym kraju19. 

Obowiązujące w Polsce procedury głosowania należy uznać za jedne z naj-
bardziej konserwatywnych w Europie, bowiem zgodnie z obowiązującym pra-
wem wyborczym głosować można jedynie osobiście w lokalu wyborczym20. 
Dokonana ostatnio nowelizacja ustawy o ordynacji samorządowej z dnia 
                                                        

18 Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 
2006, s. 16. 

19 Przykładem takiej rzetelnej i pogłębionej analizy są opracowania K. Kulig, Absencja wybor-
cza w Polsce na przykładzie wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005 oraz samorządowych 
2006 – praca magisterska obroniona w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, 
Kraków 2007, oraz Dominika Giza, Obecność czy nieobecność? Poziom uczestnictwa młodzieży 
w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych w 2005 i 2006 roku – praca magi-
sterska obroniona w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2007. 

20 Od zasady tej istnieje tylko jeden wyjątek, ograniczony do bardzo wąskiej grupy ludzi. 
Oznacza to, że w szpitalach i zakładach opieki społecznej można oddać głos za pomocą urny po-
mocniczej, czyli że członkowie obwodowej komisji wyborczej, która ma tam siedzibę, udają się 
z urną pomocniczą do łóżek pacjentów w celu umożliwienia im oddania głosu wyborczego. 
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6 września 2006 roku, czyli na dwa miesiące przed zaplanowanym kalendarzem 
wyborów samorządowych (wybory odbyły się 12 listopada 2006 roku), niczego 
nie zmieniła w tym zakresie. Nie dała ona wyborcom, coraz mniej licznie udają-
cym się do lokali wyborczych, możliwości głosowania w sposób bardziej nowo-
czesny, na przykład elektronicznie przez Internet. Najnowsze doświadczenia 
innych krajów, w tym europejskich, pokazują, że wykorzystanie nowych techno-
logii informacyjnych może ułatwić wyborcom, na przykład nieobecnym w kraju 
lub w miejscu zamieszkania w dniu wyborów, oddanie głosu wyborczego drogą 
internetową. Co natomiast nowego wprowadzono w wyniku nowelizacji ustawy 
o ordynacji samorządowej? Zmieniona ordynacja daje możliwość komitetom 
wyborczym zawierania przedwyborczych koalicji i umów dotyczących podziału 
mandatów, czyli tak zwanego blokowania list. Z punktu widzenia wyborcy blo-
kowanie list oznacza, że jeśli odda on swój głos na partię X, która zawarła koa-
licję z partią Z, to możliwe są dwa scenariusze tego, co stanie się z jego głosem 
wyborczym. Jeśli partia X, na którą głosował wyborca, przekroczy wymagany 
próg poparcia, wówczas partia X będzie zgodnie z wolą wyborcy uczestniczyć 
w rozdziale mandatów. Jeśli jednak okaże się, że partia X progu tego nie prze-
kroczy, wówczas głos jej wyborcy zostanie przeniesiony na konto koalicyjnej 
partii Y. Jak zareagowali na te zmiany potencjalni wyborcy w wyborach samo-
rządowych w roku 2006? Czy wyrazili większe zainteresowanie zbliżającymi 
się wyborami i gotowość do uczestnictwa w nich?  

W raporcie z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Centrum Ba-
dania Opinii Publicznej Agnieszka Cybulska pokazuje, jak polscy wyborcy 
odnoszą się do najnowszych zmian dokonanych w ordynacji wyborczej do wy-
borów samorządowych: 

ocena zmian w ordynacji wyborczej do wyborów samorządowych, jakich dokonano na 
dwa miesiące przed ich terminem, jest dla Polaków trudna. Zmiany te są dla większości 
ankietowanych mało czytelne i mało znane – ponad 2/5 w ogóle nie słyszało o ich wpro-
wadzeniu, a mniej więcej 1/3 coś o nich słyszała, ale nie wie, na czym one polegają. Tyl-
ko jedna czwarta uprawnionych do głosowania deklaruje jakąś orientację w kwestii no-
wych zapisów dotyczących blokowania list wyborczych. Prawie połowa badanych nie jest 
ani „za”, ani „przeciw” zawartej w ordynacji możliwości tworzenia tak zwanych bloków 
list wyborczych – niemal co czwarty nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie i tyle sa-
mo deklaruje obojętność wobec uchwalonych zmian. Wśród pozostałych ankietowanych 
wprowadzenie do ordynacji możliwości blokowania list wyborczych ma dwukrotnie wię-
cej przeciwników niż zwolenników. Jako beneficjenci tych zmian najczęściej wskazywa-
ne są partie, które je zgodnie przegłosowały w parlamencie, czyli PiS, Samoobrona 
i LPR21. 

                                                        
21 Zob. Raport nr BS/149/2006: Polacy o zmianach ordynacji wyborczej do wyborów samorzą-

dowych, CBOS, Warszawa, październik 2006, s. 9. Badania przeprowadzono w dniach 8–11 wrze-
śnia 2006 roku, a więc bezpośrednio po dokonanej nowelizacji i jej podpisaniu przez Prezydenta 
RP 7 września 2006 roku. Badania zrealizowano na próbie reprezentatywnej 937 dorosłych miesz-
kańców Polski.  
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A zatem, jak sygnalizują badani, zmieniona ordynacja okazała się niezrozu-
miała dla większości obywateli bądź byli oni nieświadomi tego, że partia, na 
którą głosują, „zblokowała się” z inną partią polityczną. W każdym razie 
w badaniach opinii publicznej przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej dotyczących tego, co dorośli obywatele sądzą o zmianach w ordyna-
cji wyborczej, okazało się, że zmiany dokonane z politycznych pobudek doty-
czących utrzymania się i zwiększenia swej reprezentacji przez małe liczebnie 
partie we władzach samorządowych nie przyczyniły się do zmniejszenia absen-
cji wyborczej, a wręcz odwrotnie – wzmocniły ją22. Ustawodawca nie skorzystał 
natomiast z możliwości poszerzenia formy oddawania głosu przez wyborcę 
o głosowanie drogą internetową, choć rozwiązania takie są już stosowane 
w świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Australii, a także pro-
wadzone są eksperymenty w zakresie głosowania elektronicznego (e-voting) 
w innych krajach europejskich, jak w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. 

Polski niewyborca – kto to taki? 

Kim są ci, którzy nie uczestniczą w głosowaniu i dlaczego nie biorą w nim 
udziału? – odpowiedzi na te pytania usiłuje udzielić wielu analityków sceny 
publicznej, zwłaszcza bezpośrednio po wyborach zadawane są pytania, dlaczego 
tak mało osób poszło do wyborów i co było tego powodem. Także politycy 
obejmujący funkcje pochodzące ze społecznego wyboru uświadamiają sobie 
z całą ostrością, że uzyskane przez nich w wyborach poparcie społeczne pocho-
dzi z wąskiego kręgu społecznego. Natomiast w ich przyszłych działaniach 
w samorządach czy w parlamencie będą musieli się odnosić do swych wybor-
ców, jak również niewyborców i uwzględniać ich racje oraz oczekiwania, 
a także zabiegać o poparcie zarówno jednych, jak i drugich. To trudne wyzwa-
nie, bez gwarancji na sukces. Co zatem powoduje, że obywatele w coraz więk-
szym stopniu nie uczestniczą w wyborach? Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? 
Jeśli nawet w ostatnich wyborach parlamentarnych, które odbyły się w paź-
dzierniku 2007 roku uczestniczyła ponad połowa dorosłych Polaków uprawnio-
nych do głosowania, to dlaczego pozostali nie wzięli w nich udziału?  

Wybory są szansą dla obywateli, aby dokonali racjonalnego wyboru. To oni 
rozstrzygają, w jakim kierunku przez najbliższe cztery lub pięć lat będzie zmie-
rzał rozwój państwa. Z prawa tego korzysta w naszym kraju tylko czterech na 
dziesięciu obywateli23. To słaby wskaźnik uczestnictwa politycznego.  

                                                        
22 Zob. Raport nr BS/142/2006: Polacy o zmianach ordynacji wyborczej do wyborów samorzą-

dowych, CBOS, Warszawa, październik 2006, a także Raport nr BS/5/2007: Czynniki wpływające 
na decyzje w wyborach samorządowych, CBOS, Warszawa, styczeń 2007. 

23 T. Lis, Polska głupcze, Warszawa 2006, s. 67. 
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W wyborach samorządowych w 2006 roku prowadzona kampania wyborcza 
była wyjątkowo słabo widoczna. Żadna z partii ubiegających się o mandaty we 
władzach samorządowych nie podjęła jakiejkolwiek inicjatywy, by zwiększyć 
frekwencję wyborczą. Zmiana ordynacji wyborczej na dwa miesiące przed wy-
borami zdezorientowała potencjalnych wyborców. 69% dorosłych Polaków 
deklarowało w badaniach opinii publicznej, że wprowadzone zmiany nie mają 
wpływu na decyzję dotyczącą ich uczestnictwa w wyborach24. 

Co siódmy (15%) dorosły deklarował, że dokonane zmiany zniechęciły go 
do brania udziału w głosowaniu w zbliżających się wyborach samorządowych. 
Faktyczna absencja w wyborach samorządowych w 2006 roku była znacznie 
wyższa i wyniosła w I turze 54,01%, a w drugiej turze jeszcze bardziej wzrosła 
i wyniosła 60,31%25. 

Mimo że potencjalni wyborcy we wrześniu 2006 roku sygnalizowali, iż 
zmieniona ordynacja wyborcza nie ma istotnego wpływu na ich przyszłe zacho-
wania wyborcze, to jednak deklarowali, że wybory są dla nich ważne, 
60% wskazywało, że są dla nich ważne lub bardzo ważne26. W październiku 
2006 roku odsetek osób zapowiadających swój udział w zbliżających się wybo-
rach wzrósł do poziomu 57% (we wrześniu 56% dorosłych badanych deklaro-
wało, że zamierza pójść do wyborów, z czego 37% deklarowało, że na pewno 
weźmie udział w wyborach)27. Faktyczny udział w wyborach listopadowych był 
zdecydowanie niższy od zapowiadanego przez potencjalnych wyborców.  

Co zaprezentowali polscy niewyborcy w wyborach samorządowych w 2006 
roku? – rosnący dystans społeczeństwa do polityki, pogłębiającą się tendencję 
do odwracania się plecami do polityki. Postawy takie ujawniają się w polskim 
elektoracie bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Rejestruje się je także 
wśród tych wyborców, którzy deklarują, że interesują się życiem publicznym. 
Co zatem tak skutecznie sprawia, że coraz liczniejsze rzesze dorosłych Polaków 
omijają lokale wyborcze i nie wyrażają swoich preferencji politycznych, a nawet 
ich braku. Nie możemy bowiem tak prosto stwierdzić, że nieuczestniczenie 
w wyborach to brak preferencji wyborczych. To bardzo często wyraz świadomej 
odmowy zachowania politycznego, które jest oczekiwane i społecznie wysoce 
pożądane. Polscy niewyborcy deklarują, że odczuwają stan zniechęcenia tym, co 
się dzieje na scenie publicznej i brak wiary w wartość oddanego przez nich gło-
su (potencjalni wyborcy zadają sobie pytanie w związku ze zbliżającymi się 
wyborami: czy mój udział w nich ma w ogóle jakikolwiek sens? – i odpowiedź 
najczęściej jest negatywna). Dlatego wielu polskich niewyborców dochodzi do 
wniosku, że najlepszym wyrazem ich stosunku do tego, co się dzieje w życiu 

                                                        
24 Raport nr BS/149/2006, Polacy o zmianach…, op cit., s. 8. 
25 http://pl.wikipedia.org.wiki/Wybory _samorz%C4%85dowe _Polsce_2006 
26 Raport nr BS/133/2006: O wyborach samorządowych, CBOS, Warszawa, wrzesień 2006, s. 4. 
27 Raport nr BS/157/2007: O wyborach samorządowych na niespełna miesiąc przed głosowa-

niem, CBOS, Warszawa, październik 2006. 
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publicznym, jest właśnie nieobecność w wyborach. I to jest niezaprzeczalny fakt 
społeczny. 

Konsekwencje tego stanu rzeczy są znacznie bardziej poważne i złożone, 
bowiem system demokratyczny nie może się efektywnie rozwijać w sytuacji, 
kiedy bierność wyborcza większości społeczeństwa staje się powszechnie prak-
tykowanym standardem. Wysoki poziom nieobecności przy urnach w wyborach 
parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych wpływa negatywnie na po-
ziom legitymizacji władzy, zarówno ustawodawczej (parlamentu), jak i wyko-
nawczej (rządu i prezydenta), a ponadto nie odzwierciedla w sposób adekwatny 
reprezentacji interesów politycznych obywateli. Z powodu nieuczestniczenia 
w większości sytuacji wyborczych w latach 90. i w obecnej dekadzie ponad 
połowy lub – jak to miało miejsce w 2007 roku – blisko połowy  dorosłych 
obywateli, poznajemy preferencje, oczekiwania i rozstrzygnięcia dokonane 
przez mniejszość dorosłych wyborców. A nieobecna przy urnach większość 
niekoniecznie będzie potwierdzać dokonane rozstrzygnięcia niebędące jej udzia-
łem. W każdym razie nie można tak prosto wnioskować o takim sposobie legi-
tymizowania rozstrzygnięć wyborczych. Wybory prowadzone są po to, by po-
znać oczekiwania społeczne i uzyskać dla nich poparcie ze strony obywateli. 
Gdy tego brakuje w coraz większym stopniu, deficyt legitymizacyjny wyrażają-
cy się w niedostatku oczekiwanych zachowań społecznych staje się logiczną 
konsekwencją tej sytuacji i prowadzi do powstania społecznie niekorzystnego 
stanu świadomości społeczno-politycznej, co w warunkach funkcjonowania 
systemu demokratycznego, czyli opartego na pozyskiwaniu niezbędnego poparcia 
i zaufania społecznego, rodzi wysokie ryzyko w zakresie efektywnego sposobu 
sprawowania władzy. Coraz częściej obserwowane i rejestrowane w naszym kraju 
powstrzymywanie się dorosłych obywateli od oczekiwanego w wyborach zacho-
wania jest także zachowaniem politycznym! Nieobecni w wyborach to nie tylko 
ci, którzy nie posiadają wykrystalizowanych preferencji, ale także ci, którzy nie 
ujawniają swoich oczekiwań, mimo że je mają. Rosnącego poziomu niskiego 
zaangażowania obywatelskiego nie sposób nadal ignorować, bowiem świadczy 
on o niskiej jakości polityki i polityków, a więc tych, którzy chcą być wybrani, 
by sprawować funkcje posiadające mandat społecznego poparcia i zaufania.  

I na koniec warto przytoczyć postulat, który wyraził Tadeusz Mazowiecki, 
pierwszy premier niekomunistycznego rządu, powstałego w Polsce latem 1989 
roku w wyniku zaskakującego dla strony dotychczas rządzącej rezultatu wybor-
czego, czyli zwycięstwa „Solidarności”: „Polsce potrzebna jest obywatelska 
obecność, nadająca siłę kartce wyborczej teraz i na przyszłość. Bierność i rezy-
gnacja nieraz już w historii stanowiły równię pochyłą demokracji”28. 

Należy wyrazić nadzieję, że zauważalny wzrost frekwencji wyborczej w wy-
borach parlamentarnych w 2007 roku jest nie tylko wyrazem głosowania strate-
gicznego, to znaczy głosowania przeciw jakiemuś ugrupowaniu politycznemu, 
                                                        

28 T. Mazowiecki, Trzeba głosować!, „Gazeta Wyborcza” nr 263, 2006, s. 29. 
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a w to miejsce oddania głosu na inne, które mimo że wyborca w pełni go nie 
popiera – jest ostatecznie bliższe jego preferencji, bowiem dokonuje on 
w swoim przekonaniu wyboru tak zwanego mniejszego zła. Taka sytuacja miała 
miejsce w ostatnich wyborach parlamentarnych i dotyczyła tej części wyborców, 
którzy zagłosowali na Platformę Obywatelską po to, by nie oddać swego głosu 
na partię Prawo i Sprawiedliwość, choć pierwotnie wspierali to ugrupowanie 
polityczne. Czy ten wyraz rozczarowania rządami PiS w okresie sprawowania 
przez nie władzy w koalicji z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin w latach 
2005–2007 to wskaźnik dojrzewania do świadomych i przemyślanych politycz-
nych wyborów, czy tylko wskaźnik niezadowolenia społecznego, jakiemu oby-
watele dali wyraz, dokonując wyboru – w ich odczuciu – mniejszego zła? Jesz-
cze zbyt wczesne, a więc także niemożliwe byłoby prognozowanie tego, w ja-
kim kierunku poparcie „przeciw” w miejsce poparcia „za” będzie ewoluować 
i czy w ostatecznym rozrachunku przyczyni się do pogłębienia legitymizacji 
politycznej polskiego elektoratu w zakresie dokonanych przez niego w 2007 
roku rozstrzygnięć. Dopiero czas pokaże, w jakim kierunku te zmiany będą 
następować i czy przyczynią się do bardziej znaczącego wzrostu frekwencji 
w następnych wyborach politycznych. Zadaniem socjologów polityki i politolo-
gów jako analityków sceny publicznej jest jednak uważna obserwacja tych 
zmian. 
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