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WYBORY DO SEJMU I SEJMIKU 
NA PRZYKŁADZIE ŁAPANOWA 

Wybory do sejmiku województwa są traktowane jak miniatura wyborów 
sejmowych. Najwyraźniej to widać, gdy się spojrzy na listę ugrupowań, które 
w tych wyborach startują – w skali kraju tylko jeden mandat został zdobyty 
przez ugrupowania inne niż te, które zasiadają w Sejmie. Również gdy spojrzy-
my na Małopolskę, widać wyraźnie, że wyniki wyborów do sejmiku w 2006 
roku najbardziej przypominały wyniki wyborów do Sejmu w roku 2005 (wykres 
1). Są oczywiście przesunięcia, niemniej zbieżność jest tu uderzająca. Celem 
tego artykułu jest pokazanie, w których miejscach, w jakich sytuacjach i w jaki 
sposób ta zbieżność się załamuje. Przekonanie, że wybory do sejmików są mi-
niaturą wyborów sejmowych, jest powszechnie przyjętym przez dziennikarzy 
punktem widzenia1.  

 
Wykres 1. Wyniki wyborów do Sejmu i sejmiku w Małopolsce 

 

2006 – wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

                                                        
1 D. Uhlig et al., Prawo i Sprawiedliwość osamotnione w sejmikach wojewódzkich, „Gazeta 

Wyborcza” 15 listopada 2006; B. Kuraś, W. Aelowski, Sejmik dla PiS?, „Gazeta w Krakowie”,  
14 listopada 2006; A. Mężyński, Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych, „Dziennik”, 
15 listopada 2006. 
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2005 – wyniki wyborów do Sejmu w województwie małopolskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
Przeprowadzone badania są kontynuacją wcześniejszych prac autora, po-

święconych roli identyfikacji terytorialnej w rywalizacji politycznej2. Są one 
próbą weryfikacji powszechnie przyjętej tezy o wpływie ordynacji wyborczej na 
kształt życia politycznego Polski3. Są jednak próbą wychodzącą poza standar-
dową metodologię, zakładającą, że partie polityczne to monolityczne organiza-
cje, zaś ich członkowie i zwolennicy są zainteresowani tylko i wyłącznie ich 
ostateczną siłą przetargową w organie przedstawicielskim4. Proponowane ujęcie 
wychodzi z założenia, że wpływ systemu wyborczego na ostateczny rezultat jest 
przede wszystkim pośredni, natomiast bezpośrednio zależne od systemu jest to, 
kto w wyborach wystartuje5. 

Założenia metodologiczne 

Przeprowadzone badania opierają się na analizie danych zastanych – wyni-
ków wyborów dostępnych na stronach Państwowej Komisji Wyborczej6. Jest to 
podejście wyprowadzone z zaleceń przedstawianych przez amerykańskich bada-
czy problemów wyborczych – Daniela M. Shea i Michaela Johna Burtona7. Na 
                                                        

2 Wyniki wcześniejszych badań przedstawione zostały w: J. Flis, Powiatowa rewolucja [w:] Prze-
strzeń wyborcza Polski, red. M. Kowalski, Warszawa, s. 153–162; J. Flis, Poseł – między kacykiem 
a obywatelem, „Praktyka Polityczna” 2004, nr 1, s. 50–55; J. Flis, Poselskie pole sił [w:] Zmiana ordy-
nacji wyborczej?, Kraków 2004, s. 62–84; J. Flis, Wybory parlamentarne – PR, ordynacja i samorząd 
[w:] Public Relations w teorii i praktyce, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2006, s. 49–54. 

3 M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 56–78. 
4 Np. J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa 2003. 
5 G.W. Cox , Making Votes Count, Cambridge 2003, s. 203–221. 
6 www.pkw.gov.pl 
7 D.M. Shea, J.M. Burton, Campaign Craft, Wesport–Londyn 2001, s. 75–96. 
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podstawie zmian liczby głosujących w poszczególnych wyborach oraz zmian 
ich preferencji, można oszacować liczebność poszczególnych części elektoratu: 
twardego elektoratu partyjnego, który zawsze głosuje na daną partię, elektoratu 
miękkiego – wyborców, którzy choć raz poparli daną partię, oraz takich wybor-
ców, którzy są skłonni zmieniać zdanie w każdych wyborach. Ważne jest także 
oszacowanie możliwej mobilizacji elektoratu, czyli spodziewanej frekwencji. 
Taka analiza pozwala stworzyć obraz rzeczywistych zachowań wyborczych  
– zachowań, które mogą się różnić od deklaracji podawanych w sondażach wy-
borczych. Odpowiedzi respondentów w badaniach sondażowych zawsze są 
obarczone efektem ankieterskim. Znane jest zjawisko polegające na tym, że 
w sondażach powyborczych więcej osób deklaruje głosowanie na zwycięskie 
partie, niż miało to miejsce rzeczywiście. Z tego też powodu porównanie rze-
czywistych wyników wyborów może być bardzo inspirujące. Choć nie ma tu 
możliwości takich jak w wypadku badań ankietowych – na przykład nie można 
zadać pytania „Na kogo Pan/Pani głosował/a w poprzednich wyborach?” – to 
jednak wiele informacji może być zdobytych metodą pośrednią.  

Przeprowadzone badania wykorzystują podejście instytucjonalizmu8. Ujęcie 
to zwraca uwagę na fakt, że instytucje tworzą ramy, w których działają jednost-
ki. Jednostki, zmierzając do swoich celów, biorą pod uwagę ograniczenia i ukie-
runkowania wynikające z takiego, a nie innego kształtu instytucji. Jednostkami, 
które w takiej analizie mogą być brane pod uwagę, są zarówno potencjalni kan-
dydaci, jak i wyborcy. Ostateczny wynik głosowania jest zależny nie tylko od 
popytu, na co zwracają uwagę teoretycy marketingu politycznego9, lecz także od 
podaży, czyli od tego, jakie osoby zdecydują się kandydować. W wypadku tych 
ostatnich kluczowe znaczenie mają nie tylko korzyści zbiorowe – na przykład 
partii politycznej, która jest najbliższa kandydatowi – ale także spodziewane 
korzyści indywidualne10. Podobnie wyborcy traktują głosowanie nie tylko jako 
wyrażenie swoich preferencji – istotnym czynnikiem wyboru takiej, a nie innej 
partii jest jej szansa na wymierny sukces11. W badaniach przyjęto założenie, że 
zarówno wyborcy, jak i kandydaci w swych decyzjach kierują się obydwoma 
rodzajami motywów, badanie ma natomiast na celu próbę oszacowania, jakie są 
związki pomiędzy nimi. Możliwe są tu co najmniej dwie sytuacje. Motywy te 
mogą się wzajemnie wypierać – korzyści zbiorowe są osiągane kosztem korzy-
ści indywidualnych, zaś wyrażenie swoich preferencji odbywa się kosztem ry-
zyka wymiernego sukcesu. Możliwe jest też wzajemne wzmacnianie się tych 
motywów. Korzyści zbiorowe są ubocznym skutkiem dążenia do korzyści in-
dywidualnych, niczym na wolnym rynku dóbr komercyjnych. Dążenie do wska-
                                                        

8 J.M. Buchanan, Polityka bez romantyzmu: Zarys pozytywnej teorii wyboru publicznego i jej 
normatywne implikacje, „Państwo i Rynek” 2003, nr 1, http://www.pir.org.pl/. 

9 J. Bartle, D. Griffiths, Social-Psychological, Economic and Marketing Models of Voting Behav-
iour Compared [w:] The Idea of Political Marketing, red. O’Shaughnessy N.J., Londyn 2002, s. 19–38. 

10 P. Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Choice, New York 1991, s. 45–78. 
11 CBOS: BS/147/2005. 
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zania takiego a nie innego kandydata, ze względu na wartość, jaką ma dla wy-
borcy jego indywidualny sukces, może być traktowane jako logiczny element 
systemu, mającego na celu odzwierciedlenie preferencji ogółu głosujących.  

Frekwencja wyborcza 

Nie tylko wyniki wyborów do Sejmu i sejmiku wyglądają podobnie. Na 
pierwszy rzut oka bardzo podobnie wygląda frekwencja w wyborach. W wybo-
rach do sejmiku w Małopolsce wyniosła ona 46%, podczas gdy w wyborach do 
Sejmu rok wcześniej wynosiła 45%. Jednak już przy bliższym przyjrzeniu się 
sprawie widać bardzo istotne różnice (wykres 2). Przejawiają się one przede 
wszystkim w zmianie frekwencji w Krakowie i w pozostałych częściach woje-
wództwa. W wyborach sejmowych w 2005 roku frekwencja w Krakowie wyno-
siła 52%, natomiast w wyborach do sejmiku tylko 42%. Jest to zatem spadek 
frekwencji o 1/5. Jeżeli chodzi o pozostałą część województwa, to tutaj fre-
kwencja w wyborach do Sejmu wynosiła 43%, natomiast w wypadku sejmików 
wzrosła do 47% – jest to wyraźny wzrost. O ile w wyborach do Sejmu 
w Krakowie frekwencja była o prawie 10% wyższa niż w pozostałych częściach 
województwa, o tyle w wyborach do sejmiku była o 5% niższa. Podobne zjawi-
sko wystąpiło cztery lata wcześniej, nawet w większej skali. Wtedy w wyborach 
do Sejmu w 2001 roku frekwencja w całym województwie wyniosła 49%  
– oznacza to konkretnie w Krakowie 53%, a w pozostałej części 47%. Natomiast 
w wyborach do sejmików w roku 2002 frekwencja wynosiła 46% – dokładnie 
tyle samo, ile w roku 2006 – ale w Krakowie było to tylko 35%, a więc spadek 
o 1/3, natomiast w pozostałej części województwa było to 49%, czyli nawet 
więcej niż w ostatnich wyborach. 

 
Wykres 2. Zróżnicowanie frekwencji 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
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Kolejnym elementem, który warto brać pod uwagę przy ocenie uczestnictwa 
w wyborach, jest liczba głosów nieważnych. Przede wszystkim dlatego, że 
w wyborach do sejmików liczba głosów nieważnych bardzo istotnie różni się od 
tego, co zwykle ma miejsce w wyborach sejmowych. W wypadku wyborów do 
Sejmu liczba głosów nieważnych waha się w okolicach 3–4%. W Małopolsce 
było to 3,4% w 2005 roku oraz 4,3% w 2001 roku. W wyborach do sejmiku 
liczba głosów nieważnych jest zdecydowanie wyższa. W roku 2002 liczba nie-
ważnych głosów wyniosła 12,4%, w roku 2006 – 13%. Mniej więcej co ósmy 
głos był zatem głosem nieważnym. Jest to zjawisko bardzo niepokojące. Warto 
też zwrócić uwagę na zmianę w różnicach pomiędzy Krakowem a resztą woje-
wództwa. O ile liczba nieważnych głosów w wyborach do Sejmu w Krakowie 
również jest nieco niższa niż w reszcie wojwództwa (2% w Krakowie wobec 
prawie 4% poza Krakowem), o tyle w wyborach do sejmiku ta liczba różni się 
bardzo istotnie. W 2002 roku w Krakowie oddano 4,7% nieważnych głosów, 
natomiast w pozostałej części województwa ponad 14%. Te liczby uległy zmia-
nie w roku 2006 – w Krakowie ta liczba spadła do 3,6%, natomiast poza Kra-
kowem wzrosła do prawie 16%. Prawie co szósty mieszkaniec pozostałej części 
województwa oddał głos nieważny.  

 
Wykres 3. Głosy nieważne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
Różnice pomiędzy wyborami do sejmiku a wyborami do Sejmu można prze-

śledzić na przykładzie gminy Łapanów, która jest centralnie położona w woje-
wództwie małopolskim. Na jej przykładzie można zaobserwować, jak wygląda 
zróżnicowanie głosów nieważnych, co wydaje się bardzo znaczącym zjawiskiem. 
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Wykres 4. Rozkład głosów nieważnych w gminie Łapanów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl.  
 
Głosów nieważnych w Łapanowie w wyborach do sejmiku oddano prawie 

dokładnie tyle, ile w całej Małopolsce, poza Krakowem, czyli 15,7%. W wybo-
rach do rady powiatu głosów nieważnych było już tylko 10%, w wyborach wój-
ta mniej niż 3,5%, a przy wyborze radnych 2,5%. Z informacji uzyskanych 
z komisji wyborczych wynika, że głosy nieważne to głosy puste, głosy oddane 
bez wskazania żadnego kandydata. Wyjaśnieniem tego zjawiska mogą być ba-
dania nad wyborcami w wyborach samorządowych oraz komunikatów CBOS, 
które wskazują, że jednym z istotnych powodów głosowania w opinii respon-
dentów jest to, iż wybrani przedstawiciele nie interesują się swoimi wyborcami, 
kiedy już wybory się odbędą12. Wskazywałoby to, że Sejm, jako bardziej odle-
gły, jest postrzegany jako ten, na który i tak ma się mniejszy wpływ, i że posło-
wie nie interesują się losem swoich wyborców. Ważne, że nie jest to kwestia 
tylko i wyłącznie pozostania w domach. Widać to zwłaszcza przy wyborach do 
Sejmu, kiedy frekwencja na obszarach wiejskich jest wyraźnie niższa. Nato-
miast w wypadku wyborów do sejmiku, w których osoby rejestrują się w komi-
sjach wyborczych niezależnie od tego, czy zamierzają głosować w danych wy-
borach czy nie, frekwencja jest wyraźnie wyższa. Nie przekłada się to natomiast 
koniecznie na oddawanie ważnych głosów. Wyższa frekwencja w wyborach do 
sejmiku jest w sporej części pochodną wysokiej frekwencji do rady gminy. Jed-
nak im wybory dotyczą większej jednostki, bardziej odległej, tym większy pro-
cent wyborców oddaje puste kartki. Prawdopodobnie dzieje się tak, gdyż uznają, 
że ich głos nie ma sensu. Dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób istniejąca ordy-
nacja wpływa na taki wybór, wyjaśnione będzie w dalszej części tekstu. 
                                                        

12 Michalak A., Lokalni wyborcy samorządowi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, 
s. 130–178 
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Zmiany wyników poszczególnych partii 

Wyraźne różnice w zachowaniach wyborczych pomiędzy różnymi częściami 
województwa można także zaobserwować, porównując wyniki poszczególnych 
grup list (zwanych dalej blokami), które powstały w wyborach do sejmiku 
w związku ze zmianą ordynacji. Porównanie wyników bloków pozwala pominąć 
zmiany poparcia wynikające z przepływu głosów pomiędzy partiami koalicji 
rządzącej (PiS-LPR-Samoobrona). Takie przepływy zaciemniają obraz układu 
sił pomiędzy ugrupowaniami popierającymi rząd a opozycją.  

W celu takiego porównania podzielono województwo na sześć części o zbli-
żonym rozmiarze (tabela 1). Pierwsza część to miasta na prawach powiatu, czyli 
Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Druga część to obszar dookoła Krakowa: powiat 
ziemski krakowski i powiat wielicki. Następna część to powiaty zachodniej 
części województwa od olkuskiego po wadowicki. Kolejna część to część pół-
nocna i wschodnia, od powiatu miechowskiego po powiat gorlicki. Następnie 
obszar Pogórza na południowy wschód od Krakowa (powiaty: myślenicki, lima-
nowski, bocheński i brzeski) oraz wreszcie obszar górski, czyli powiaty: tatrzań-
ski, nowosądecki, nowotarski i suski.  

 
Tabela  1  

Poparcie dla grup list i jego zmiany w poszczególnych częściach Małopolski 
(liczby głosów są podane w tysiącach, zmiany procentowe obliczone są jako odsetek 

wcześniej zdobytych głosów) 

 

Blok PO-PSL-KPEiR Blok PiS-LPR-Samoobrona Lewica i Demokraci 

Wybory do 
sejmiku 

Zmiana od 
2005 roku 

Wybory do 
sejmiku 

Zmiana od 
2005 roku 
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Miasta 145 48% +20 +16% 110 36% –66 –38% 39 13% –18 –31% 
Obszar 
podkra-
kowski 

48 44% +14 +40% 51 47% –8 –14% 7 7% –2 –17% 

Zachód 76 43% +26 +53% 67 38% –20 –23% 29 16% –3 –10% 
Północ  

i wschód 64 45% +24 +61% 64 45% –14 –18% 10 7% –1 –12% 

Pogórze 54 39% +15 +38% 70 52% –12 –15% 8 6% –2 –19% 

Góry 52 32% +2 +3% 96 59% –4 –4% 8 5% –4 –34% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
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Zupełnie inaczej wygląda zmiana w preferencjach w poszczególnych czę-
ściach, jeśli weźmie się pod uwagę wyniki procentowe, a inaczej, jeśli obliczy 
się zmiany bezwzględne. Wynika to ze zmian frekwencji. W miastach blok Plat-
formy Obywatelskiej (PO, PSL oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów) 
zdobył 145 tysięcy głosów, co stanowi 48% poparcia. W stosunku do wyborów 
sejmowych blok ten zyskał 20 tysięcy, czyli był to wzrost o 16%. Blok PiS (PiS, 
LPR oraz Samoobrona) zdobył w miastach 110 tysięcy głosów, czyli 36% po-
parcia i oznacza to stratę aż 66 tysięcy wyborców, czyli 1/3 osób, które zagło-
sowały w poprzednich wyborach na te partie. Warto zwrócić uwagę, że ten spa-
dek bloku PiS nie jest przepływem do bloku PO, który zyskał tylko 20 tysięcy. 
Widać to jeszcze wyraźniej, gdybyśmy prześledzili wyniki koalicji Lewicy 
i Demokratów, która zdobyła w miastach 39 tysięcy głosów, a więc 13% popar-
cia. Oznacza to stratę prawie 1/3 wyborców (18 tysięcy) w porównaniu z wyni-
kiem partii tworzących tę koalicję uzyskanym rok wcześniej. Strata ta jest nie-
wiele mniejsza niż zyski PO. Często powtarzanym w mediach stwierdzeniem 
jest, że PO urosła kosztem PiS. Jest to jednak tylko jedna z możliwych hipotez  
– drugą jest to, że wyborcy PiS zostali zdemobilizowani, natomiast PO przejęła 
głównie wyborców lewicy, którzy przenieśli na nią swoje sympatie. W szcze-
gólności może to dotyczyć wyborców PD. Inaczej wygląda sytuacja w okręgu 
podkrakowskim. Tutaj, choć poparcie bloku PO jest nieco mniejsze, czyli 44%, 
to biorąc pod uwagę wielkość bezwzględną (48 tysięcy głosów), jest to wzrost 
aż o 14 tysięcy głosów. Oznacza to wzrost w porównaniu z wyborami sejmo-
wymi o 40% poparcia i jest najpewniej związane ze wzrostem frekwencji w tym 
obszarze. Blok PiS, który ma tutaj wynik lepszy niż PO (51 tysięcy głosów, co 
stanowi 47% oddanych głosów), stracił w tej części 8 tysięcy głosów, czyli co 
siódmego wyborcę. Straciła również lewica. Otrzymała ona 7 tysięcy głosów, co 
oznacza stratę co szóstego wyborcy. Jest to zatem spadek jeszcze większy niż 
ten, którego doświadczył blok PiS. Choć trzeba także zauważyć, że jest to część 
województwa, gdzie poparcie dla lewicy jest najsłabsze – 7% (7 tysięcy głosów 
poparcia – spadek o 2 tysiące głosów).  

Kolejnym obszarem są tereny przemysłowe zachodniej części województwa. 
Tutaj wynik bloku PO to 43% głosów, czyli 76 tysięcy oddanych głosów. Przy-
rost jest jeszcze większy niż w części podkrakowskiej i jest to wzrost o ponad 
50% w stosunku do wyborów sejmowych (dodatkowe 26 tysięcy głosów). W tej 
części jest również widoczny większy spadek bloku PiS, który uzyskał 38%. 
Jest to niewiele mniej niż zdobył blok PO, oznacza jednak stratę 20 tysięcy gło-
sów, czyli prawie co czwartego wyborcy. Jest to region, gdzie lewica uzyskała 
najlepszy wynik w Małopolsce – 16% (29 tysięcy głosów), ale również tu straci-
ła co dziesiątego wyborcę. W tym regionie frekwencja wyborcza była najbar-
dziej zbliżona do frekwencji w wyborach do Sejmu.  

Kolejna część województwa to obszar północny i wschodni, czyli obszary 
rolnicze. Tutaj blok PO uzyskał 45%, co oznacza 64 tysiące głosów i wzrost aż 
o 61% w stosunku do wyborów sejmowych (24 tysiące głosów więcej). Jest to 
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rejon szczególnie dobrego wyniku PSL, tworzącego blok z PO. Jest to także 
obszar, w którym blok PiS stracił, uzyskując dokładnie tyle samo, co blok PO, 
czyli 45%. Stracił jednak 14 tysięcy głosów, czyli 18% wcześniejszych wybor-
ców. Wynik LiD to 7% i koalicja ta straciła również w porównaniu z poprzed-
nimi wyborami 12% wyborców.  

Kolejny obszar to Pogórze. Tutaj wynik bloku PO jest nieco słabszy, czyli 
39%, niemniej wzrost poparcia jest zdecydowanie większy niż w miastach. Ten 
wzrost to 38%, i oznacza on 15 tysięcy nowych wyborców. Natomiast spadek 
bloku PiS, który wyraźnie wygrywa tu z blokiem PO, to 12 tysięcy wyborców, 
czyli 15% poprzednio głosujących na tworzące go partie. Jest to mniej więcej 
podobny spadek do tego, jaki miał miejsce w rejonie podkrakowskim. Wreszcie 
lewica ze słabszym wynikiem (6%), która straciła co piątego wyborcę.  

Ostatni rejon to powiaty górskie. W obszarze tym nastąpiły najmniejsze 
zmiany, jeżeli chodzi o dwa główne bloki. Wygrywa wyraźnie blok PiS z 59% 
głosów, przy czym jest to związane ze stratą 4 tysięcy wyborców ze 100 tysięcy, 
które zdobyły partie tego bloku w wyborach sejmowych. Blok PO uzyskał w tej 
części 32%, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego razu. Wzrost 
ten wynika tylko i wyłącznie z wyniku Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. 
Zarówno PO, jak i PSL straciły tutaj w porównaniu z wyborami sejmowymi. 
Wynika to prawdopodobnie z widocznego w mediach wspólnego trwania 
w opozycji PO i lewicy oraz wspólnej krytyki rządu PiS. Na obszarach o silnej 
tradycji antykomunistycznej mogło to przyczynić się do spadku notowań PO. 
Jest to obszar najgorszego wyniku lewicy, który jeszcze pogorszył się w stosun-
ku do ubiegłego roku. Blok lewicowy stracił tu co trzeciego wyborcę. 

Podsumowując – zmiany w preferencjach partyjnych warto rozważać 
z uwzględnieniem zmian w frekwencji i zmian liczby rzeczywiście zdobytych 
głosów, a nie tylko i wyłącznie zmian procentowego poparcia. Zgodnie z taką 
analizą wzrost poparcia PO na obszarach wiejskich jest zdecydowanie większy 
niż wzrost poparcia w miastach i na pewno jest zaskakujący w konfrontacji 
z przekazami medialnymi. Niewątpliwie natomiast straty PiS są największe 
w miastach. Nie przekłada się to jednak automatycznie na wzrost liczby głosów 
oddanych na PO. Jak widać, zmiany preferencji wyborczych mogą być w rów-
nym stopniu wynikiem zmian preferencji, jak mobilizacji bądź demobilizacji 
poszczególnych elektoratów. 

Wyniki wyborów w gminie Łapanów 

Obraz zmian preferencji wyborczych komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli 
się porówna wybory do Sejmu i sejmiku z perspektywy konkretnej gminy – na 
przykład Łapanowa. Wyniki wyborów do Sejmu w Łapanowie nie odbiegały 
znacząco od tego, jak wyglądała sytuacja w innych gminach tej części woje-
wództwa (wykres 5). Największe poparcie w Łapanowie uzyskała LPR – 23%, 
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później PSL – 20%, PiS – 15%, SdPl – 14%, Samoobrona – 12% i PO – 8%, 
SLD – 3% głosów. Wyniki wyborów do sejmiku, przy praktycznie niezmienio-
nej liście liczących się partii, przyniosły bardzo istotne zmiany. Porównanie 
najsłabszych wyników poszczególnych partii pozwala ustalić, że co najmniej 
połowa wyborców zmieniła zdanie w ciągu roku. W wyborach do sejmiku PO 
zdobyła 44% głosów, czyli z miejsca szóstego w rankingu awansowała na miej-
sce pierwsze, poprawiając pięciokrotnie swój wynik. Swój rezultat poprawiło 
także PiS, które zdobyło 25%, poprawiając swój wynik o 2/3 w stosunku do 
wyborów do Sejmu. Na trzecim miejscu znalazło się PSL z 11%, które jednak 
pogorszyło swój rezultat w stosunku do wyborów sejmowych prawie o połowę. 
Następna w kolejności jest LPR – 6% (czterokrotnie zmniejszyło się poparcie 
wyborców gminy dla tej partii). Bardzo mocno spadło też poparcie dla Samoob-
rony – z 12% do 5%. Partia Emerytów i Rencistów zdobyła 4%. LiD otrzymała 
3% i jest to największy spadek, zważywszy na poparcie, jakie otrzymały two-
rzące ją partie rok wcześniej: SdPl – 14%, SLD – 3%.  

 
Wykres 5. Wyniki wyborów do Sejmu i sejmiku w gminie Łapanów 

 

2006 – wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

 

2005 – wyniki wyborów do Sejmu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
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Czy tak zróżnicowane wyniki to odzwierciedlenie jakiejś ogólnej tendencji? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto porównać powyższe wyniki z wynikami 
wyborów w gminie sąsiedniej, w Nowym Wiśniczu. Tam w wyborach do Sejmu 
PiS otrzymało 33%, na drugim miejscu była PO – 18%, później LPR – 15%, 
Samoobrona – 14%, PSL – 9%, SdPl – 7% i SLD – 4%. Wybory do sejmiku 
przyniosły wyraźną zmianę, ale bardzo zbliżoną do tego, co działo się w skali 
całego województwa. PiS otrzymało 50% głosów, czyli więcej niż w Łapanowie 
miała PO. PO zaś w Nowym Wiśniczu także poprawiła swój wynik, jednak 
tylko do 24%. LPR straciła połowę poparcia, uzyskując 7%. Straciło też PSL, 
także zdobywając 7%. Jeszcze większe spadki odnotowała LiD (teraz 5% wobec 
14% rok wcześniej) i Samoobrona (4%). Porównanie słabszych wyników każdej 
z partii daje w tej gminie wynik mniej drastyczny, niż to miało miejsce w Łapa-
nowie – swoje preferencje zmieniło tu „tylko” 30% wyborców. 

 
Wykres 6. Wyniki wyborów do Sejmu i sejmiku w gminie Nowy Wiśnicz 

 
2006 rok – wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

 

2005 rok – wyniki wyborów do Sejmu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 

Co jest przyczyną tak istotnych różnic w zmianach preferencji pomiędzy są-
siadującymi gminami? Całą sytuację wyjaśnia jedna osoba, która kandydowała 
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w jednych i drugich wyborach. Osobą tą jest Jan Wójcik, dyrektor miejscowego 
Zespołu Szkół. W wyborach do sejmiku startował z lisy PO z miejsca numer 8 
i zdobył 38% wszystkich głosów, które zostały oddane w gminie Łapanów (ta-
bela 2). W samym Łapanowie otrzymał ponad 50% głosów. W Łapanowie za-
głosowało na niego 795 wyborców, gdy następny kandydat – Andrzej Sztorc, 
nr 1 na liście PSL – zdobył tylko 167 głosów, czyli prawie pięciokrotnie mniej 
niż Jan Wójcik (tabela 2). Dalej znalazły się kandydatki PiS: Barbara Kosińska- 
Geras, która zdobyła 132 głosy, i Iwona Tworzydło, która zdobyła 124 głosy 
(obie po około 6% głosów). Pozostali kandydaci w gminie Łapanów otrzymali 
poniżej 5% oddanych głosów, na przykład najlepszy z kandydatów LPR, Adam 
Kwaśniak – 42 głosy, czyli 2%.  

Podstawową różnicą pomiędzy Janem Wójcikiem a pozostałymi kandydata-
mi, którzy zdobywali głosy w Łapanowie, jest to, że jest on jedynym kandydatem, 
który mieszka na terenie tej gminy. Jest jeszcze jedna kluczowa różnica pomiędzy 
Janem Wójcikiem a innymi kandydatami, takimi jak Andrzej Sztorc, Barbara 
Kosińska-Geras czy Adam Kwaśniak. Polega ona na tym, że Jan Wójcik nie zdo-
był mandatu, w odróżnieniu od pozostałych wymienionych kandydatów. Stało się 
tak pomimo faktu, że PO przyznano w tym okręgu dwa mandaty. Jednak zdobyw-
cy obu tych mandatów pochodzą z Tarnowa, miasta będącego największym 
ośrodkiem tego okręgu. Natomiast żaden kandydat z powiatu bocheńskiego, tak 
jak i Jan Wójcik, nie odniósł wymiernego, osobistego sukcesu. Głosy, które 
otrzymał, okazały się niewystarczające. Jeśli chodzi o poprzednie wyniki wybo-
rów do Sejmu i bardzo dobry wynik SdPl, to nie będzie być może zaskoczeniem, 
kiedy okaże się, że Jan Wójcik kandydował wtedy nie z listy PO, lecz z listy SdPl. 
To jego kandydaturze partia ta zawdzięczała swój bardzo dobry wynik w Łapa-
nowie. Nie trzeba dodawać, że Jan Wójcik nie dostał się do Sejmu, pomimo tego 
ewidentnego sukcesu, na skalę oczywiście Łapanowa. Jego bardzo dobry wynik 
wiązał się przy tym ze zdecydowanie słabszym wynikiem PO w porównaniu z jej 
wynikiem w sąsiednim Nowym Wiśniczu.  

 
Tabela  2  

Wyniki głosowania w gminie Łapanów 

Lista Miejsce Nazwisko Zamieszkała/-y Głosy Procent Mandat 

PO 8 Jan Wójcik Kobylec 795 38%  

PSL 1 Andrzej Sztorc Wola Rzędzińska 167 8% Tak 

PiS 1 Barbara Kosiń-
ska-Geras Tarnów 132 6% Tak 

PiS 14 Iwona Maria 
Tworzydło Łazy 124 6% Tak 

PiS 6 Józef Mroczek Kraków 68 3%  

PiS 2 Jacek Pilch Tarnów 46 2% Tak 
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PO 1 Krystyna Broda Zbylitowska 
Góra 46 2% Tak 

PO 5 Krzysztof Józef 
Nowak Tarnów 43 2%  

LPR 1 Adam Kwaśniak Borzęcin 42 2% Tak 

Źródło: www.pkw.pl. 
 
Przypadek Łapanowa pokazuje, jak wiele w wyborach zależy nie od ogól-

nowojewódzkiej czy ogólnokrajowej kampanii wyborczej, ale od tego, jak 
konkretnie jest skonfigurowana lista i kto z niej startuje. Zdobycie takiego 
kandydata, jak Jan Wójcik, pozwala partii nawet tak silnie kojarzonej z wiel-
kimi miastami i tak słabo utożsamianej z obszarami wiejskimi w Małopolsce, 
uzyskać wynik siedmiokrotnie lepszy niż wynik LPR. I to pomimo tego, że 
jeszcze rok wcześniej LPR uzyskała czterokrotnie lepszy wynik od PO w tej 
samej gminie.  

Kazus Jana Wójcika, który jest tylko jednym z licznych podobnych sytuacji, 
wskazuje na złożone motywy podejmowania decyzji przez wyborców. Osta-
teczne poparcie kandydata zależy jednocześnie od jego wcześniejszej pozycji 
publicznej oraz charakteru listy, z której startuje. Jako kandydat partii wyraźnie 
lewicowej Jan Wójcik zdobywa w konserwatywnej gminie kilkakrotnie niższe 
poparcie niż jako kandydat partii odwołującej się do tradycyjnych wartości. 
Z drugiej strony partia nawet najbardziej odpowiadająca profilowi społecznemu 
danej gminy, jeśli nie wystawi lokalnego kandydata, jest narażona na stratę wy-
borców na rzecz partii, której kandydat może się odwołać do lokalnej tożsamo-
ści. Jednocześnie liczba takich lokalnych kandydatów jest z założenia kilkakrot-
nie niższa od liczby realnie dostępnych mandatów. Dlatego też nieubłagana 
logika skazuje większość z nich na przegraną.  

Los lokalnych zwycięzców 

Z powodów opisanych powyżej sytuacja, która wystąpiła w gminie Łapa-
nów, nie jest ewenementem, lecz regułą. W większości gmin powiatu bocheń-
skiego w wyborach do sejmiku kandydaci, którzy zdobyli w danej gminie naj-
większe poparcie, nie zdobyli mandatu (tabela 3). Jedyny mandat dla tego po-
wiatu zdobyła Iwona Tworzydło, startująca z ostatniego miejsca na liście PiS.  

Tabela  3  
Zwycięzcy wyborów do sejmiku w gminach powiatu bocheńskiego (kursywą zaznaczono 

kandydatów spoza powiatu, szarym kolorem wyróżniono zdobywców mandatów) 

Lista/miejsce Kandydat % w gminie 
Bochnia – gmina 

PiS/14 Iwona Tworzydło  10% 
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PiS/1 Barbara Kosińska-Geras  7% 
PO/5 Jan Olszewski  6% 

Drwinia   
PSL/3 Tadeusz Wadas  36% 

PiS/14 Iwona Tworzydło  8% 
PiS/1 Barbara Kosińska-Geras  6% 
Lipnica Murowana 

PiS/6 Józef Mroczek  10% 
PO/8 Jan Wójcik  9% 

PSL/1 Andrzej Sztorc  9% 
Łapanów 
PO/8 Jan Wójcik  38% 

PSL/1 Andrzej Sztorc  8% 
PiS/1 Barbara Kosińska-Geras  6% 

Nowy Wiśnicz 
PiS/6 Józef Mroczek  19% 

PiS/14 Iwona Tworzydło  15% 
PO/8 Jan Wójcik  11% 
Rzezawa 

PiS/14 Iwona Tworzydło  23% 
PSL/5 Andrzej Góra  9% 

PiS/1 Barbara Kosińska-Geras  6% 
Trzciana 
PiS/6 Józef Mroczek  21% 

PiS/14 Iwona Tworzydło  11% 
PO/8 Jan Wójcik  9% 

Żegocina 
PiS/14 Iwona Tworzydło  11% 

PiS/6 Józef Mroczek  11% 
PSL/1 Andrzej Sztorc  9% 
Bochnia miasto 

PO/5 Jan Olszewski  27% 
PO/13 Małgorzata Szczepara  8% 

PiS/14 Iwona Tworzydło  6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
W okręgu wyborczym numer 5, w którego skład wchodzi powiat bocheński, 

do zdobycia było 7 mandatów. Ich ostateczny podział pomiędzy partie był na-
stępujący – PiS zdobyło 3 mandaty, PO – 2 mandaty oraz PSL i LPR po jednym 
mandacie. We wszystkich czterech partiach mandaty zdobyli kandydaci startu-
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jący z miejsca pierwszego. W wypadku PiS i PO byli to kandydaci z Tarnowa  
– największego miasta okręgu, lub jego przedmieść (Zbylitowska Góra). 
W wypadku PSL kandydat pochodził z powiatu tarnowskiego ziemskiego. Jedy-
nie listę LPR otwierał kandydat z innej części województwa – Adam Kwaśniak, 
który jest mieszkańcem Borzęcina w powiecie brzeskim. Kolejne dwa mandaty 
przypadły kandydatom z miejsca numer 2, na listach PiS i PO. W obydwu przy-
padkach byli to kandydaci z Tarnowa. Jednym z nich był Roman Ciepiela, były 
prezydent tego miasta i radny sejmiku poprzedniej kadencji. Dopiero siódmy 
mandat, trzeci przypadający liście PiS, został zdobyty przez Iwonę Tworzydło 
z powiatu bocheńskiego, radną sejmiku poprzedniej kadencji, która w jej trakcie 
przeszła z klubu Samoobrony do klubu PiS.  

Znaczenie lokalności kandydatów było podkreślane przez lokalne media. Na 
przykład lokalny serwis internetowy Bochni@nin podawał wyniki kandydatów 
wyróżnionych terytorialnie, rozważając, czy w ogóle mają szansę na mandat13. 
Iwona Tworzydło, która ostatecznie zdobyła mandat, nie była przy tym zwy-
cięzcą w skali powiatu. Największe poparcie z kandydatów powiatu bocheń-
skiego zdobył Jan Olszewski z listy PO, który zdobył także największe poparcie 
w samej Bochni. Ponieważ jednak to PiS, a nie PO, otrzymało 3 mandaty w tym 
okręgu, dlatego też Jan Olszewski, pomimo większego poparcia od Iwony Two-
rzydło, mandatu nie zdobył.  

Zdobywczyni jedynego mandatu dla powiatu uzyskała największe poparcie 
w trzech gminach. Najwyższe – 23% – w swojej rodzinnej gminie Rzezawa. 
W pozostałych dwóch gminach – w Żegocinie oraz w gminie Bochnia – uzyska-
ła ona już znacznie niższe poparcie – w granicach 10%. Co istotne, w żadnej 
z tych gmin nie było lokalnego kandydata. W trzech kolejnych gminach – Drwi-
nia, Nowy Wiśnicz i Trzciana – Tworzyło uzyskała drugi co do wysokości wy-
nik. W Drwini i Nowym Wiśniczu przegrała przy tym z lokalnymi kandydatami, 
zaś w Trzcianie – z Józefem Mroczkiem, kandydatem z sąsiedniej gminy. Była 
ona jedyną kandydatką, która w powiecie bocheńskim zdobyła zauważalne po-
parcie w większej liczbie gmin, i to nie tylko gmin sąsiadujących z tą rodzinną. 
To pozwoliło jej uzyskać więcej głosów niż tacy kandydaci, którzy zdobywali 
poparcie skoncentrowane na jednym obszarze.  

Natomiast w pozostałych gminach, jeśli tylko pojawił się lokalny kandydat, 
to zdecydowanie wygrywał on wybory. Tak na przykład było w wypadku startu-
jącego z czwartego miejsca na liście PiS w Bochni Jana Olszewskiego, który 
zdobył poparcie 27% wyborców, głosujących w tej gminie, czy w wypadku 
Tadeusza Wadasa, kandydującego z listy PSL w miejscowości Drwinia, który 
zdobył prawie 36% głosów w swojej gminie.  

                                                        
13 [tim], Kto do sejmiku województwa? Internetowy Serwis Lokalny „Bochni@nin”, 

http://www.portal.bochnia.pl/342_kto_do_sejmiku_wojewodztwa.html?PHPSESSID 
= 8026a840424bf54fb39372fe8d019d60 
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Jeśli nie było kandydata z danej gminy, największe poparcie z reguły zdo-
bywał kandydat gminy sąsiedniej, tak jak to miało miejsce w przypadku Józefa 
Mroczka, który miał największe poparcie nie tylko w Nowym Wiśniczu, ale 
również w Trzcianie i w Lipnicy Murowanej, zdobywając poparcie bardzo zbli-
żone do tego, które uzyskał tam Jan Wójcik. Jednakże w obydwu tych wypad-
kach kandydat z sąsiedniej gminy zdobywał poparcie zdecydowanie niższe niż 
w przypadku kandydatów, którzy startują z własnej gminy, czyli poparcie 
w granicach 10% oddanych głosów.  

Bardzo podobna sytuacja była w okręgu numer 1. Okręg ten obejmuje trzy 
powiaty zachodniej, przemysłowej części Małopolski – olkuski, oświęcimski 
i chrzanowski. W okręgu tym można także zaobserwować, że wskazywanie 
nazwiska kandydata przez wyborcę prowadzi do skomplikowanych relacji po-
między tożsamością kandydata (lokalnością w sensie gminnym i w sensie po-
wiatowym) oraz kolejnością na liście (tabele 4,5 i 6). 

W całym okręgu, podobnie jak w powiecie bocheńskim, większość kandyda-
tów, którzy zdobyli najwięcej głosów w swojej gminie, nie otrzymała mandatu. 
Dotyczyło to także kandydatów, którzy zdobywali poparcie rzędu 40% (Jacek 
Soska w Wolbromiu, Jerzy Kasprzyk w Alwerni, Zbigniew Biernat w Zatorze), 
czy kandydata, który zdobył największe poparcie w największym mieście okrę-
gu – Oświęcimiu. Szczegółowa analiza poszczególnych przypadków pozwala 
wskazać typowe sytuacje. 

Tabela  4  
Zwycięzcy wyborów do sejmiku w gminach powiatu chrzanowskiego (kursywą zaznaczono 

kandydatów spoza powiatu, szarym kolorem wyróżniono zdobywców mandatów) 

Lista/miejsce Kandydat % w gminie 

Alwernia 
PiS/6 Jerzy Kasprzyk  40% 

PO/1 Marek Lasota  8% 
LiD/1 Bogusław Mąsior  7% 
Bibice 

PO/8 Radosław Warzecha  22% 
PiS/1 Agata Szuta  15% 

LPR/1 Mariusz Fedak  9% 
Chrzanów 

PiS/1 Agata Szuta  23% 
LiD/1 Bogusław Mąsior  20% 
PO/3 Alicja Langwerska-Malik  11% 

Libiąż 
PO/5 Maria Siuda  29% 

LiD/1 Bogusław Mąsior  13% 
PiS/1 Agata Szuta  11% 
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Trzebinia 
PiS/1 Agata Szuta  17% 

LiD/1 Bogusław Mąsior  15% 
PO/3 Alicja Langwerska-Malik  7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
W powiecie chrzanowskim w każdej z mniejszych gmin wystartował lokalny 

kandydat, zdobywając wyraźnie najwyższe poparcie. W gminie wiejskiej Bibice 
najwyższe poparcie zdobył kandydat zajmujący 8. miejsce na liście PO, zdobywa-
jąc ponaddwukrotnie więcej głosów od kandydującego z pierwszego miejsca 
na liście LPR innego mieszkańca tej gminy. Interesujący jest także przypadek 
Trzebini – w gronie prawie 80 kandydatów w tym okręgu na żadnej z list nie 
znalazł się kandydat z tego osiemnastotysięcznego miasta. W takiej sytuacji 
najwięcej głosów w tym okręgu zdobyli kandydaci z sąsiedniego Chrzanowa. 
W dwóch przypadkach – PiS i LiD – byli to liderzy list. W wypadku PO, któ-
rej lider listy pochodził z powiatu olkuskiego, największe poparcie otrzymała 
kandydatka z tego samego powiatu. Z kolei Bogusław Mąsior zdobył mandat 
z listy LiD, choć nie był w stanie wygrać w żadnym z miast, łącznie ze swym 
rodzinnym Chrzanowem. Co ważne, w pozostałych powiatach okręgu wyraź-
nie przegrywał on z lokalnymi kandydatami ze swojej listy – także takimi, 
którzy byli w stanie zdobyć największe poparcie w swoich gminach. Pomimo 
to pozycja pierwszego na liście daje tak wyraźną przewagę, że brak wyraźnego 
sukcesu w jednym miejscu nie przeszkadza w zdobyciu mandatu, jeśli tylko 
taki przypada danej liście. 

 
Tabela  5  

Zwycięzcy wyborów do sejmiku w gminach powiatu olkuskiego (kursywą zaznaczono 
kandydatów spoza powiatu, szarym kolorem wyróżniono zdobywców mandatów) 

 
Lista/miejsce Kandydat % w gminie 
Bolesław 

LiD/4 Józef Niewdana  20% 
PO/1 Marek Lasota  13% 
PiS/4 Ewa Klich  12% 

Bukowno 
LiD/4 Józef Niewdana  21% 

PiS/4 Ewa Klich  15% 
KPEiR/1 Janina Cebo  12% 
Klucze 

PO/1 Marek Lasota  18% 
PiS/4 Ewa Klich  11% 
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PSL/1 Jacek Soska  9% 
Olkusz 

PO/1 Marek Lasota  29% 
PiS/4 Ewa Klich  15% 

PiS/1 Agata Szuta  4% 
Trzyciąż 
PSL/1 Jacek Soska  30% 

PiS/4 Ewa Klich  8% 
PO/1 Marek Lasota  7% 

Wolbrom 
PSL/1 Jacek Soska  44% 
PO/4 Dariusz Gorgoń  13% 

PiS/4 Ewa Klich  7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
Jednak nawet bardzo wysokie poparcie i zajmowanie pierwszego miejsca na 

liście nie gwarantuje mandatu, jeśli wybory odbywają się w niewielkim okręgu. 
Na trzy powiaty Zachodniej Małopolski przypada 5 mandatów, co sprawia, że 
realny próg wyborczy jest wyższy niż ustawowe 5%. W szczególności lista PSL, 
choć zdobyła 9% poparcia w tym okręgu, nie zdobyła żadnego mandatu, wobec 
31% poparcia zdobytych przez PO, 27% zdobytych przez PiS oraz 17% zdoby-
tych przez LiD. Dlatego też bardzo wysokie poparcie, jakie zdobył lider listy PSL 
Jacek Soska, 44% w Wolbromiu i 30% w Trzyciążu nie przełożyło się na mandat. 
W powiecie olkuskim tradycyjnie wysokie poparcie uzyskała lewica – jej kandy-
dat Józef Niewdana zdobył największą liczbę głosów w swym rodzinnym Bu-
kownie, jak również w sąsiednim Bolesławiu. Ciekawy jest także przypadek Ewy 
Klich, kandydatki z listy PiS, która zdobyła mandat, choć nie wygrała w żadnej 
z gmin i startowała z miejsca numer 4. W każdej z gmin powiatu znalazła się 
jednak wśród trójki kandydatów z największym poparciem. Było to konsekwencją 
tego, że była jedyną na liście PiS znaczącą kandydatką z tego powiatu. Udało jej 
się uzyskać status kandydata powiatowego, który był postrzegany jako „swój” 
przez wyborców PiS we wszystkich gminach powiatu. To pozwoliło zdobyć man-
dat, choć w żadnej z gmin Ewa Klich nie otrzymała tak wysokiego poparcia, jakie 
zwykle otrzymują kandydaci będący jedynymi kandydatami z danej gminy. 

Tabela  6  
Zwycięzcy wyborów do sejmiku w gminach powiatu oświęcimskiego (kursywą zaznaczono 

kandydatów spoza powiatu, szarym kolorem wyróżniono zdobywców mandatów) 

Lista/miejsce Kandydat % w gminie 

Brzeszcze 
PiS/2 Radosław Włoszek  15% 
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PO/2 Marek Sowa  11% 
PO/1 Marek Lasota  10% 

Chełmek 
PO/2 Marek Sowa  43% 

LiD/1 Bogusław Mąsior  7% 
PiS/1 Agata Szuta  5% 
Kęty 

PO/5 Anna Gacek-Bilczewska  22% 
PiS/1 Agata Szuta  13% 

PiS/2 Radosław Włoszek  9% 
Osiek 
PiS/1 Agata Szuta  12% 

PO/1 Marek Lasota  9% 
PO/2 Marek Sowa  8% 

Oświęcim gmina 
PO/2 Marek Sowa  15% 

PiS/1 Agata Szuta  12% 
LiD/2 Andrzej Telka  11% 
Polanka 

PSL/8 Władysław Gałgan  28% 
PSL/2 Henryk Huczek  21% 

PiS/1 Agata Szuta  7% 
Przeciszów 
Lista/miejsce Kandydat % w gminie 

PO/2 Marek Sowa  10% 
PSL/5 Dariusz Michałek  9% 

PiS/3 Zbigniew Biernat  8% 
Zator 

PiS/3 Zbigniew Biernat  38% 
PO/1 Marek Lasota  7% 
PO/2 Marek Sowa  6% 

Oświęcim miasto 
LiD/2 Andrzej Telka  21% 

PiS/2 Radosław Włoszek  10% 
PO/2 Marek Sowa  10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
 
Ewa Klich pokonała w walce o mandat z listy PiS dwóch kandydatów z po-

wiatu oświęcimskiego. Zbigniew Biernat z Zatora i Radosław Włoszek 
z Oświęcimia zajmowali miejsca wyższe niż ona – trzecie i drugie. Zdobyli oni 
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łącznie więcej głosów niż Ewa Klich i uzyskiwali wyraźne lokalne poparcie  
– każdy z nich wygrał w jednym z miast powiatu. Ponieważ jednak głosy wy-
borców PiS w powiecie oświęcimskim rozłożyły się na tych dwóch kandydatów, 
żaden z nich nie zdobył mandatu – przypadł on kandydatce z drugiego końca 
okręgu, gdzie poparcie dla PiS było niższe (odpowiednio 28% w powiecie 
oświęcimskim i 22% w powiecie olkuskim). 

Także wyraźny sukces kandydata LiD w Oświęcimiu – byłego prezydenta 
tego miasta Andrzeja Telki – nie przełożył się na mandat. Poparcie w samym 
tym mieście nie było aż tak wysokie, by pokonać otwierającego listę LiD kan-
dydata z powiatu chrzanowskiego. Tym bardziej że generalne poparcie dla tej 
listy w powiecie chrzanowskim było nieco większe niż w oświęcimskim. 

Generalnie rzecz ujmując, podobnie jak w powiecie bocheńskim, w okręgu 
tym widać bardzo wyraźnie zjawisko: kandydat lokalny w swoim macierzystym 
okręgu zdobywa bardzo znaczące poparcie, często powyżej 20%. Jeśli natomiast 
nie ma lokalnego kandydata, to tym kandydatem, który zdobywa największe 
poparcie, jest kandydat numer 1 na liście albo kandydat z sąsiedniej gminy, 
gdzie jest kandydatem sztandarowym. Z tym piewszym przypadkiem mamy do 
czynienia na przykład w gminie Osiek, w której największe poparcie zdobyła 
kandydatka numer 1 pochodząca z Chrzanowa. Drugą sytuacją jest przypadek 
Marka Sowy, który, zdobywając 43% w swojej rodzinnej gminie Chełmek, wy-
grał też w sąsiedniej gminie Oświęcim, zdobywając już jednak tylko 15% głosów.  

Bardzo wyraźną tendencją zarówno w powiecie bocheńskim, jak i w trzech 
powiatach zachodniej Małopolski jest to, że ci kandydaci, którzy wygrywają 
w poszczególnych gminach, we wszystkich przypadkach kandydują z list liczą-
cych się ugrupowań, to znaczy tych, które następnie uczestniczą w podziale 
mandatów. Kandydaci z list marginalnych nawet we własnych gminach mogą 
liczyć najwyżej na „miejsce na podium”, i to tylko wtedy, gdy startują z pierw-
szego miejsca.  

Inne możliwe motywacje startujących 

Innym elementem tej sytuacji, na który wskazał Janusz Sanocki14, jest fakt, 
że większość takich osób, które zdobywają wyraźne poparcie w poszczególnych 
gminach, to osoby, które już sprawują funkcje w sektorze publicznym, to znaczy 
są dyrektorami szkół czy domów pomocy społecznej, tak jak to miało miejsce 
w wypadku Jana Wójcika czy Józefa Mroczka. Z tym wiąże się następujący 
problem: co może skłaniać tych ludzi do kandydowania, pomimo ewidentnej 
prawdy, że ich szanse na zwycięstwo są w praktyce żadne? Jednym z elemen-
tów, na który wskazał tutaj Janusz Sanocki, jest to, że kandydowanie w takiej 

                                                        
14 Wystąpienie na konferencji „Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?”, KUL, 

16–17 kwietnia 2007 roku. 
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sytuacji, będące bezpośrednią korzyścią z punktu widzenia listy, nie zaś kandy-
data, może wynikać z relacji i powiązań z siłami sprawującymi władzę. Czy to 
władze gminne, czy powiatowe, czy wojewódzkie – wszystkie one mogą wy-
wierać presję, nakłaniając osoby publiczne do bezpośredniego zaangażowania 
w rywalizację polityczną. Kandydowanie może być także motywowane perspek-
tywą awansu w strukturach administracyjnych. Taki mechanizm jest niewątpli-
wie patologiczny, nadając lokalnym strukturom ogólnokrajowych ugrupowań 
politycznych charakter partii władzy – opartych na klientelizmie ugrupowań 
kartelowych. Jednocześnie jakiekolwiek zakazy czy ograniczenia w tej dziedzi-
nie byłyby wątpliwe, jako że osoby sprawujące funkcje publiczne faktycznie 
cieszą się zaufaniem wyborców. Wygląda jednak na to, że to zaufanie jest 
w warunkach obecnego systemu wyborczego nadużywane.  

Osoby, które odnoszą jakieś wyraźne sukcesy w rywalizacji wyborczej, a nie 
sprawują takich stanowisk publicznych, zdaniem Janusza Sanockiego, mogą 
jednak być następnie nagradzane właśnie poprzez obejmowanie takich stano-
wisk czy to w urzędach powiatowych, czy w urzędach marszałkowskich. Jest to 
też element tworzenia się partii władzy i tworzenia się pewnego zamkniętego 
kręgu osób, które w ogóle uczestniczą w rywalizacji politycznej. 

Konkluzje 

Podsumowując poczynione obserwacje, należy stwierdzić, że system wska-
zywania kandydata z listy uruchamia w wyborach do sejmiku grę pomiędzy 
partiami, kandydatami i wyborcami – grę bardzo demoralizującą. Ponieważ 
wyborcy kierują się bardzo wyraźnie tożsamościami terytorialnymi w stopniu 
porównywalnym z kierowaniem się preferencjami ideowymi, partie mogą wiele 
zyskać, odpowiednio konfigurując swoje listy. Najlepiej, by w każdej gminie 
mieć swojego kandydata – osobę znaną publicznie już wcześniej. Wystawianie 
takich kandydatów jest jednak o tyle wątpliwe, że w praktyce tylko znikomy ich 
procent zdobędzie mandat. Co więcej – z punktu widzenia każdego z kandyda-
tów z osobna fakt znalezienia się na tej samej liście znanego kandydata z są-
siedniej gminy zdecydowanie zmniejsza szansę na zdobycie mandatu. Dla kan-
dydata najlepiej byłoby, by najbliższe otoczenie, a najlepiej cały powiat, pozo-
stały jako jego wyłączna domena.  

Jeszcze inaczej sprawa wygląda z punktu widzenia wyborcy. To, że jakiś 
kandydat jest szczególnie związany z daną miejscowością, że ją tylko uważa za 
swój matecznik, oznacza w praktyce, że kandydat taki ma niewielkie szanse na 
zdobycie mandatu. Co więcej – fakt startowania silnego lokalnego kandydata 
zmniejsza zainteresowanie daną gminą ze strony innych kandydatów, którzy 
mają większe szanse na konkretny sukces.  

Patrząc na problem z perspektywy wyborcy, można też wytłumaczyć spada-
jącą frekwencję. Można sobie wyobrazić, co czują osoby, które tak gremialnie 
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poparły Jana Wójcika w Łapanowie. Przecież pomimo olbrzymiego sukcesu 
w pozyskiwaniu poparcia mieszkańców swojej gminy, on i tak nie został rad-
nym. Nie należy się zatem dziwić, że za cztery lata jakaś część wyborców Jana 
Wójcika zniechęci się i ponownie zwiększy się liczba pustych kartek, które 
zostaną oddane w wyborach do sejmiku. Takie są konsekwencje głosu preferen-
cyjnego na liście wyborczej, który z jednej strony umożliwia zagłosowanie na 
osobę, która jest najbliższa wyborcom, ale absolutnie nie gwarantuje sukcesu 
zdecydowanej większości z takich osób. Mechanizm taki stwarza złudzenie 
poparcia większości. W skali województwa liczba wyborców, która zagłosowała 
na tych radnych, którzy następnie uzyskali mandat do sejmiku, wyniosła poniżej 
40%. 60% wyborców oddało głosy tak jak wyborcy Jana Wójcika, nawet jeśli na 
partię, która zdobyła mandat, to jednak konkretnie na tych, którzy nie odnieśli 
osobistego sukcesu. Liczba ta wygląda jeszcze bardziej wstrząsająco, jeśli 
uwzględni się frekwencję – wtedy widać, że tylko co szósty mieszkaniec Mało-
polski uprawniony do głosowania oddał głos na któregoś z kandydatów, którzy 
następnie znaleźli się w sejmiku. Taki kształt ordynacji umożliwiałby co prawda 
olbrzymią płynność preferencji ze względu na możliwość wpasowania się 
w oczekiwania mieszkańców. Umożliwiałby jednak, gdyby nie ta wewnętrzna 
pułapka polegająca na minimalnych szansach, rzeczywiste zdobycie mandatu 
przez osoby, które są w stanie zdobyć nawet olbrzymie poparcie lokalne. 
W rezultacie ten sposób wybierania reprezentacji może powodować frustrację 
i zniechęcenie wyborców i prawdopodobnie jest odpowiedzialny za tak olbrzy-
mią liczbę głosów nieważnych w wyborach do sejmiku. 
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