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Wstęp
Systemy wyborcze i przeprowadzane na ich podstawie wybory to wielowymiarowy przedmiot badań prowadzonych przez różne dyscypliny badawcze,
w ramach rozmaitych subdyscyplin, co powoduje, że trudno jest przyporządkować systemy wyborcze wyłącznie jednej dziedzinie i tym samym tylko
jednej metodologii. Systemy wyborcze interesują politologów, prawników,
socjologów, psychologów, ale również ekonomistów i przedstawicieli nauk
ścisłych, co nie jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że pierwsze
teoretyczne podwaliny pod nowoczesne teorie systemów wyborczych stworzyli w ubiegłych stuleciach matematycy. Wielowymiarowość oznacza również, że systemy wyborcze są traktowane jako złożone konstrukcje, w których
obrębie analizie są poddawane różnorodne szczegółowe elementy układające
się w ciąg czynności i działań składających się na proces wyborczy.
Prezentowana monografia sytuuje się w ramach podejścia charakterystycznego dla nauki o polityce. Przedmiotem moich badań jest polski system
wyborczy, traktowany jako dynamiczne zjawisko kształtujące się przez ponad dwadzieścia lat od wyborów przeprowadzonych w czerwcu 1989 roku,
które powinno być analizowane na tle wcześniejszych doświadczeń i uwarunkowań. Dążąc do wypełnienia przede wszystkim funkcji deskryptywnej
i eksplanacyjnej1, wyznaczyłem cztery podstawowe cele. Ich przybliżenie jest
również formą konceptualizacji i nadania wyraźniejszych ram ogólnie zdefiniowanemu przedmiotowi badań.
Po pierwsze, postawiłem sobie za cel wypełnienie luki w literaturze przedmiotu. Dorobek nauki o systemach wyborczych jest niezwykle bogaty i różnorodny, a każdy rok przynosi nowe wyniki badań publikowane w formie
zwartych opracowań monograficznych, jak również artykułów zawartych
w coraz liczniejszych periodykach naukowych, wśród których doniosłe miejsce zajmują te koncentrujące się wokół problematyki systemów wyborczych.
Można jednakże zauważyć, iż w większości przypadków ich autorzy dokonują selekcji problematyki badawczej, zajmując się albo określoną instytucją
systemu politycznego, albo konkretnym problemem badawczym związanym
1

B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, PWN, Warszawa 2005, s. 106–107.

10

Wstęp

z przeprowadzaniem wyborów. Jest to oczywiście zabieg w pełni uprawniony, dający możliwość – ze względu na wyselekcjonowanie obiektu badawczego – przeprowadzenia wnikliwej i kompleksowej analizy, której wyniki
wzbogacają stan wiedzy o wyborach i systemie wyborczym. Brakuje jednak
opracowania, które traktowałoby polski system wyborczy właśnie – do czego
odwołuję się w rozdziale I – jako zespół powiązanych z sobą elementów, który kształtuje się w określonych warunkach i zgodnie z wymaganiami stawianymi systemom społecznym zmienia się, ewoluuje bądź też przeobraża się
w inne formy. Opracowania mające taki całościowy charakter są oczywiście
publikowane, choć ich autorzy albo koncentrują się na wybranej instytucji,
albo – jak w przypadku podręczników akademickich – zawężają rozważania
do węzłowych zagadnień wyznaczanych ramami realizowanych treści kształcenia.
Po drugie, moim zamierzeniem stało się stworzenie całościowego, spójnego, kompleksowego obrazu polskiego systemu wyborczego, obejmującego
w zasadzie wszystkie wybieralne instytucje, nie ograniczającego się do określonego momentu wyznaczanego obowiązywaniem konkretnych regulacji
prawnych, ale traktowanego w kategoriach współzależnych zjawisk zachodzących w sferze polityki. Obraz ten, mający spełnić wspomnianą funkcję
deskryptywną, w założeniu ma prowadzić do eksplanacji, czyli wyjaśnienia
i wskazania najważniejszych cech charakterystycznych polskiego systemu
wyborczego, które wyłaniają się z analiz procesu jego kształtowania się
i ewolucji.
Po trzecie, w tytule monografii celowo użyłem określenia dynamika. Pojęcie to, będące antytezą statyczności, wskazuje, że polski system wyborczy
– czy to w ujęciu historycznym, czy współczesnym – musi być postrzegany
jako zjawisko zmieniające się. Dynamika tym samym oznacza, że co prawda mamy do czynienia ze zmianami, których występowanie w zasadzie jest
bezsporne, ale jednocześnie nie określa kierunku i charakteru owych zmian.
A te mogą mieć charakter ewolucyjny, zmiany nagłej i radykalnej, tranzycji, ale mogą też nie przynosić jakichś istotnych jakościowo nowości. Stąd
moim zamierzeniem stała się weryfikacja hipotez dotyczących istoty zmian
w polskim systemie wyborczym: czy przebiegają one według jakiejś dającej
się uchwycić logiki, czy przeciwnie – są procesem nieuporządkowanym, rządzącym się niełatwo (bądź w ogóle) uchwytnymi determinantami. Czy są
świadomie kształtowane przez decydentów politycznych kierowanych długofalową (strategiczną) wizją, czy stanowią rezultat realizacji sformułowanych
koncepcji ustrojowych, czy też ostatecznie są wynikiem nie do końca przemyślanych (lub nieprzemyślanych w ogóle), podejmowanych ad hoc działań.
Tym samym przedmiotem moich badań jest stwierdzenie, czy używanie takich określeń, jak: „ewolucja”, „zmiana”, „ciągłość” jest w pełni uprawnione
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i w przypadku negatywnej odpowiedzi znalezienie pojęć najbardziej adekwatnie oddających istotę stwierdzonych procesów. Last but not least: czy
zmiany dokonywane w systemie wyborczym mogą zostać sklasyfikowane
i uporządkowane według jakiejś przyjętej systematyki, czego do tej pory nie
podjęto w ramach badań nad polskim systemem wyborczym. Warto również
zauważyć, że w stosunku do dynamiki polskiego systemu wyborczego formułowanych jest wiele tez, które jednakże często albo opierają się na intuicji
badawczej, albo ograniczają się do pewnych ram wynikających – jak wskazywałem wcześniej – z selekcji problematyki badawczej.
W tym miejscu wyjaśnienia wymagają ramy czasowe pracy. Rozważania
historyczne prowadzę od momentu rozpoczęcia w Polsce praktykowania wyborów, co łączyło się z kształtowaniem polskiej państwowości. Ta część rozważań ma jednak charakter ogólny, ponieważ elekcje I Rzeczypospolitej tylko w pewnym stopniu przypominały współczesny proces wyborczy. Więcej
uwagi poświęcam więc dwudziestowiecznym tradycjom wyborczym, odwołując się do doświadczeń zarówno II Rzeczypospolitej, jak i okresu powojennego i zamykając rozważania na wyborach do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 1989 roku. Analizę systemu wyborczego III Rzeczypospolitej2
prowadzę do końca 2014 roku, przy czym jako cezurę czasową dla badań nad
obowiązującym prawem wyborczym przyjąłem dzień 31 grudnia tego roku.
Sądzę, że ta prawie dwudziestoczteroletnia perspektywa jest na tyle długim
okresem, że uprawnia do formułowania uogólnień i generalizacji. Należy
również wyjaśnić, że przedmiotem mojego zainteresowania są polskie tradycje wyborcze, stosowane w obrębie polskiej państwowości. Tym samym tylko dla porządku i czytelności analizy wspominam o systemach wyborczych
z okresu 123 lat zaborów.
Po czwarte, podejmując taką problematykę, chciałbym, aby rezultaty mojej pracy miały również wartość prakseologiczną, tzn. nie tylko stanowiły
wkład w politologiczny dorobek nauki systemów wyborczych, ale też były
użytecznym narzędziem dla praktyków odpowiedzialnych zarówno za stosowanie, jak i kształtowanie systemu wyborczego. Wyraźnie sformułowane
wnioski, wskazane procesy i tendencje mogą bowiem, w moim przekonaniu,
wnieść istotną jakość w praktykę stosowania procedury podstawowej z punk2

W tytule monografii celowo użyłem określenia „III Rzeczypospolita”, by wyeksponować okres, który jest przedmiotem zasadniczej analizy. Trzeba jednak wyjaśnić, że zrodziło
się ono w okresie transformacji ustrojowej i początkowo miało nieformalny charakter, choć
ostatecznie znalazło umocowanie w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78
poz. 483), w sformułowaniu zawartym w preambule: „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej
Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali (…)” – zob. G. Markiewicz, Kontrowersje wokół „numeracji” Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki [w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
2010, s. 16–17.
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tu widzenia ustroju państwa i realizacji uprawnień wskazanego w Konstytucji
suwerena.
Do realizacji tak ujętych celów wykorzystałem pięć głównych metod badawczych: systemową, ilościową, jakościową, empiryczną i porównawczą,
wykorzystywanych w politologii3. Założenia metody systemowej pozwoliły
mi na łączną analizę zagadnień związanych z wyborami organów przedstawicielskich, wskazanie głównych tendencji w procesie zmian w polskim systemie wyborczym oraz pokazanie ogólnych warunków, w których obrębie
funkcjonowały określone rozwiązania wyborcze. Metoda ilościowa okazała
się niezwykle przydatna w obszarze analizy zmiennych (parametrów) systemu wyborczego oraz w innych częściach pracy, w których operowałem
danymi o arytmetycznym charakterze. W pozostałych obszarach analizy
wykorzystałem natomiast założenia metody jakościowej, pozwalającej na
prezentację, interpretację i ocenę szeregu opisywanych zjawisk. Podstawą
prowadzenia analizy była metoda empiryczna, służąca przede wszystkim
do zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.
W szerokim zakresie wykorzystałem również metodę porównawczą zarówno
w części teoretycznej, jak i pozostałych częściach pracy, posługując się nią
do zestawiania i porównywania rozwiązań wyborczych stosowanych do
analizowanych instytucji, zarówno w kontekście historycznym, jak i funkcjonujących w tym samym okresie.
Monografia jest podzielona na pięć rozdziałów. W ramach ich charakterystyki nie tylko wskazuję na problematykę opisywaną w poszczególnych
częściach pracy, ale również wyjaśniam przesłanki, jakimi kierowałem się,
dokonując selekcji analizowanych zagadnień.
Rozdział 1 obejmuje prezentację najważniejszych zagadnień z zakresu teorii systemów wyborczych. Jest ona niezwykle rozbudowana, a liczba i charakter opracowań zmuszają do wyselekcjonowania zagadnień istotnych z punktu widzenia podejmowanej problematyki. Zagadnienia te można podzielić na
dwie główne grupy. Pierwszą stanowią skonceptualizowane i zdefiniowane
podstawowe pojęcia, którymi posługuję się w monografii, a także scharakteryzowane elementy systemów wyborczych, którym poświęcam największą
uwagę podczas analizy polskich rozwiązań wyborczych zarówno w ujęciu historycznym, jak i współcześnie.
Drugą grupę tworzą istotne kategorie teoretyczne, tkwiące u podstaw
i wyznaczające ramy metodologiczne prowadzonych przeze mnie analiz.
Składają się na nie trzy elementy. Po pierwsze, wybory pojmuję jako proces prowadzący do wybrania przez określoną grupę swoich przedstawicieli
3

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1996, s. 44–50.
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(lub przedstawiciela), składający się w sensie analitycznym z ośmiu wyodrębnionych etapów. Tym samym system wyborczy, zgodnie z zaproponowaną
w rozdziale I kategoryzacją podstawowych pojęć, definiuję jako zespół reguł
określających przebieg procesu wyborczego, tj. odpowiadających na pytanie:
w jaki sposób dochodzi do wyłonienia reprezentacji przez daną grupę społeczną? Są to reguły zarówno formalne, jak i nieformalne, dotyczące wszystkich etapów procesu wyborczego. Szczególną uwagę poświęcam regułom
formalnym, choć odnoszę się również do mających charakter pozaprawny.
Po drugie, Czytelnik zapewne z łatwością zauważy, że perspektywą, z której
postrzegam analizowane procesy wyborcze, jest ich poziom rywalizacyjności. Optyka ta nie wynika z moich subiektywnych poglądów, ale z faktu – co
wykazałem w rozdziale I – że poziom rywalizacyjności wyborów w praktyce determinuje charakter systemu politycznego. Można więc w uproszczeniu stwierdzić, że ocena poziomu rywalizacyjności wyborów łączy się blisko
z określeniem charakteru systemu politycznego, choć rzecz jasna często nie
wyczerpuje zagadnienia. Po trzecie, wybory traktuję w kategoriach procedury służącej tworzeniu reprezentacji w organach przedstawicielskich. Wybory
są procedurą, ale ich przeprowadzenie wymaga w ramach procesu wyborczego realizacji wielu szczegółowych procedur, które są przedmiotem analizy
w kolejnych rozdziałach.
Rozdział 2 zawiera rozważania o charakterze historycznym, podzielone
na cztery główne części. W pierwszej przedstawiam założenia i sposób funkcjonowania procedur wyborczych w okresie I Rzeczypospolitej, a także zarysowuję problematykę systemów wyborczych w czasie zaborów. W drugiej
poddają analizie system wyborczy II Rzeczypospolitej. Przedmiotem zainteresowania trzeciej są wybory i rozwiązania wyborcze stosowane po II wojnie
światowej, a zamknięcie problematyki stanowi charakterystyka systemu wyborczego i wyborów przeprowadzonych w 1989 roku. W odniesieniu do I RP
ograniczyłem się do poruszenia podstawowych kwestii, traktując tę część
jako formę wprowadzenia. Skrótowo odniosłem się również do okresu zaborów. Jest to uzasadnione dwoma przyczynami – przede wszystkim 123 lata
braku niepodległego państwa to rozwiązania wyborcze stosowane na terenie
trzech zaborów, dodatkowo nierzadko zróżnicowanych pod tym względem
wewnętrznie, podlegające częstym zmianom i procesom ewolucji. W rezultacie daje to rozbudowaną materię, której nawet skrótowe opracowanie wymagało osobnej monografii. Ponadto na skutek braku niepodległej państwowości okres zaborów trudno zaliczyć do polskich tradycji wyborczych pomimo
że ludność zamieszkująca ziemie należące wcześniej do Rzeczypospolitej wybierała różne organy przedstawicielskie.
Scharakteryzowanie w pracy polskich doświadczeń wyborczych, szczególnie tych z XX wieku, to nie tylko wypełnienie luki w literaturze przedmio-
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tu i realizacji funkcji deskryptywnej, ale przede wszystkim tło dla dalszych
rozważań. Ze względu na zróżnicowany charakter systemów wyborczych
stosowanych przed i po II wojnie światowej udaje się bowiem uchwycić znaczenie wyodrębnionych w rozdziale I etapów dla przebiegu całego procesu
wyborczego. Wychodząc z założenia – co staram się wykazać – że w pełni
rywalizacyjne, uczciwe wybory to praktyka raczej incydentalna w polskiej
historii, nasza tradycja stanowi znakomitą egzemplifikację problemów, jakie
mogą się pojawiać w praktyce wyborczej. Pozwala również uświadomić, że
reprezentatywność organów przedstawicielskich to nie tylko domena technicznych stron systemów wyborczych, ale też efekt całokształtu działań związanych z wyborami, w tym cech systemu politycznego, dążeń rządzących,
a nawet ogólnych uwarunkowań geopolitycznych.
Rozdział 3 poświęciłem analizie normatywnych podstaw systemu wyborczego III Rzeczypospolitej w ujęciu dynamicznym. Można wyodrębnić
w niej trzy główne wątki. Pierwszy obejmuje normatywne fundamenty prawa wyborczego, czyli uregulowania rangi konstytucyjnej, oraz zasady prawa
wyborczego wraz z przełożeniem ich na praktykę polityczną. Drugi dotyczy
kształtowania najważniejszych procedur związanych z przeprowadzaniem
wyborów, takich jak zgłaszanie kandydatów, status i struktura administracji
wyborczej, prowadzenie kampanii wyborczej i stwierdzanie ważności wyborów. Trzeci natomiast koncentruje się na zmianach ordynacji wyborczych
i zmianach w ordynacjach wyborczych. W ramach tego wątku przeprowadzam kompleksową analizę zmian w prawie wyborczym na poziomie ustawowym.
Rozważania prowadzone w tym rozdziale wymagały dokonania selekcji
przedmiotu badań o dwojakim charakterze. Po pierwsze, co zapewne nie
umknie uwadze Czytelnika, nie analizuję wszystkich procedur wyborczych.
Uznałem to za niezasadne. Skupiam się na tych, które uważam – także w kontekście doświadczeń historycznych – za najważniejsze dla przebiegu procesu
wyborczego, dużo mniejszą uwagę poświęcając między innymi zarządzaniu
wyborów. Analizując procedury – na co wyraźnie pragnę zwrócić uwagę –
starałem się w przeciwieństwie do wielu opracowań unikać prostego powtarzania regulacji zawartych w aktach prawnych, wychodząc z założenia, że
zainteresowane osoby i tak sięgną do badanych dokumentów. Raczej dążyłem do wyselekcjonowania i wskazania najważniejszych cech analizowanych
procedur oraz ich konsekwencji. I oczywiście wyciągnięcia wartościowych
analitycznie wniosków.
Po drugie, występują również ograniczenia, które można określić jako
instytucjonalne. Przedmiotem analizy w pracy są rozwiązania wyborcze
stosowane w wyborach naczelnych organów państwowych wybieranych
w powszechnych i bezpośrednich elekcjach (Prezydenta RP, parlamentu),
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organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do Parlamentu Europejskiego. Nieprzypadkowo jednak na początku wstępu użyłem określenia
„praktycznie wszystkie wybieralne instytucje”. Nie analizuję bowiem dokładnie wszystkich instytucji – pomijam jednostki pomocnicze gmin, w których
obrębie również przeprowadza się wybory, oraz specyficzny ustrój Warszawy.
Ze względu na ustrojowy status jednostek pomocniczych, ich fakultatywny
charakter oraz kształtowanie rozwiązań wyborczych w statutach gmin opartych w tym zakresie tylko na ogólnikowych wskazówkach wynikających
z przepisów ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym4, uznałem je za niemające wpływu na kształt polskiego systemu wyborczego, choć
oczywiście uzupełniają one polski system polityczny. Swoją uwagę skupiłem
tym samym na organach konstytucyjnych, czyniąc wyjątek dla Parlamentu
Europejskiego z uwagi na znaczenie elekcji w przypadku tej instytucji. Ustrój
Warszawy z kolei – kształtujący się w powiązaniu z ustrojem innych gmin –
nie wykazuje aż tak daleko idącej specyfiki w obrębie procedur wyborczych,
która wymagałaby jego osobnego potraktowania, jak na przykład województwa śląskiego w okresie II RP5, pomimo widocznej dynamiki wyznaczanej
trzema kolejno uchwalanymi ustawami6.
W rozdziale 4 analizuję dynamikę polskiego systemu wyborczego z punktu widzenia zmiennych (parametrów) systemu wyborczego. Zwracam więc
4

M. Augustyniak, P. Chmielnicki, Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie
jednostek pomocniczych gminy. Statuty, wzory uchwał, orzecznictwo, Municipium SA, Warszawa 2011, s. 79–80.
5
Pod rządami pierwszej ustawy z 18 maja 1990 roku przeprowadzano na terenie Warszawy wybory do rad siedmiu dzielnic mających status gmin w rozumieniu ustawy z 8 marca 1990 roku, noszącej w pierwotnym brzmieniu tytuł o samorządzie terytorialnym. Wybory
przeprowadzano więc według ówczesnej ordynacji do rad gmin, a rada Warszawy pochodziła
z wyborów pośrednich. Zmiany wprowadzone przez ustawę z 25 marca 1994 roku polegały na
zwiększeniu liczby dzielnic do 11, a ich rady nadal wybierano na podstawie przepisów ordynacji gminnej oraz organu stanowiącego Warszawy jako związku komunalnego. Ten liczący
68 radnych organ również był wybierany na podstawie przepisów ordynacji gminnej. Ostatnią,
istotną z punktu widzenia systemu wyborczego zmianę przyniosła obecnie obowiązująca ustawa z 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Na jej podstawie Warszawa
przestała być związkiem komunalnym gmin – dzielnic, a stała się jednolitą gminą, której rada
wybierana jest tak samo jak rady innych gmin, z tą różnicą, że liczy ona 60 radnych. Warto
ponadto zwrócić uwagę na odmienny status jednostek pomocniczych Warszawy, których rady
wybierane były do czasu wejścia w życie Kodeksu wyborczego na takich samych zasadach, jak
rady gmin liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a po jego wejściu w życie – jak rady gmin
mających status miast na prawach powiatu. W praktyce oznacza to, że skład rad dzielnic Warszawy obsadzany jest od 2002 roku w formule proporcjonalnej. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r.
o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. 1990, nr 34 poz. 200; Ustawa z dnia
25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. 1994, nr 48 poz. 195; Ustawa
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. 2002, nr 41 poz. 361.
6
M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem
Warszawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 95–135.
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uwagę na zmiany dokonywane w obszarze formuły wyborczej, metody wyborczej, podziałów na okręgi wyborcze oraz uprawnień wyborcy w akcie
głosowania, wraz z istotnymi elementami tworzącymi całość systemu wyborczego w najwęższym, technicznym znaczeniu, rozumianego jako narzędzie służące do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyniku wyborów.
Te dodatkowe elementy to z jednej strony występujące w polskim systemie
wyborczym tzw. mechanizmy korygujące w postaci progów wyborczych, list
krajowych czy instytucji grupowania list wyborczych, a z drugiej stanowiące podstawę do realizacji uprawnień wyborczych obywateli, jak na przykład
tworzenie spisu wyborców.
Rozdział 5, ostatni, tworzą trzy powiązane z sobą wątki. Po pierwsze, dążę
do usystematyzowania i uogólnienia problematyki związanej z dynamiką
polskiego systemu wyborczego, opierając się na zagadnieniach poddanych
analizie w poprzednich rozdziałach oraz wskazaniu podstawowych cech tego
systemu. Po drugie, zależy mi na wyciągnięciu wartościowych analitycznie wniosków oraz podjęciu próby wyjaśnienia wyrażonej w tytule kategorii dynamiki polskiego systemu wyborczego. Po trzecie, staram się określić
przyszłość systemu wyborczego III RP, w tym przede wszystkim udzielić
odpowiedzi na pytanie, czy określone wcześniej tendencje będą (czy nie)
kontynuowane oraz jakich zmian w systemie wyborczym można (należy)
się spodziewać. Zamknięcie rozważań stanowi zakończenie, w którym podsumowuję prowadzone rozważania i przedstawiam wnioski formułowane
w poprzednich częściach w syntetyczny sposób.
W pracach nad monografią opierałem się na trzech podstawowych kategoriach źródeł. Pierwszą z nich stanowią źródła pierwotne, obejmujące
liczne akty prawne (konstytucje, ustawy, akty wykonawcze), będące źródłami
zarówno prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej, dorobek orzecznictwa sądów, a także różnego rodzaju dokumenty w postaci druków sejmowych czy sejmowych stenogramów.
Na drugą grupę składa się niezwykle bogata literatura przedmiotu, obejmująca rozróżnione w bibliografii encyklopedie, słowniki i leksykony, zwarte
opracowania monograficzne oraz artykuły publikowane w czasopismach naukowych. Ze względu na wskazywany interdyscyplinarny charakter badań
nad polskim systemem wyborczym korzystałem z dorobku nie tylko polskich
i zagranicznych politologów, ale także konstytucjonalistów. Wielu badaczy
łączy zresztą te dwa podejścia – słusznie traktując je jako wzajemnie się uzupełniające. Z uwagi na olbrzymi dorobek polskiej nauki systemów wyborczych nie jest możliwe wymienienie wszystkich osób podejmujących badania
w tym obszarze, dlatego ograniczam się do przywołania nazwisk Autorów,
których prace miały największy wpływ na przygotowanie niniejszej monografii. W opracowaniu zagadnień teoretycznych szczególnie pomocne oka-
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zały się prace: Andrzeja Antoszewskiego, Marka Bankowicza, Ryszarda Herbuta, Wojciecha Sokoła i Arkadiusza Żukowskiego. Zagadnienia związane
z procedurami wyborczymi w polskim systemie wyborczym są przedmiotem
studiów: Bogusława Banaszaka, Jerzego Buczkowskiego, Ryszarda Chruściaka, Bartłomieja Michalaka, Pawła Sarneckiego, Andrzeja Sokali, Krzysztofa
Skotnickiego i Jarosława Szymanka. W odniesieniu z kolei do politycznych
i praktycznych uwarunkowań, konsekwencji i funkcjonowania systemu wyborczego szczególnie ważne są prace: Andrzeja Antoszewskiego, Stanisława
Gebethnera, Andrzeja K. Piaseckiego, Jacka Raciborskiego, Wojciecha Sokoła i Arkadiusza Żukowskiego. Część historyczna to również ogromny dorobek polskich badaczy, wśród których należy wymienić: Andrzeja Ajnenkiela,
Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała Pietrzaka i Mariana
Kallasa.
Trzecia grupa źródeł to ogólnie dostępna prasa lub media elektroniczne,
umożliwiające poszukiwanie wartościowych badawczo stanowisk, poglądów,
argumentacji czy motywacji decydentów politycznych. Łącznie źródła te
pozwalają na uchwycenie wielowymiarowości podejmowanej problematyki.
Mam głęboką nadzieję, że prezentowana monografia okaże się ciekawą
lekturą dla wszystkich, którzy interesują się problematyką wyborczą, i stanie
się przyczynkiem lub wkładem w debatę nad polskim systemem wyborczym.
Chciałbym również podziękować władzom Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego za wsparcie i finansowanie wydania niniejszej publikacji oraz wszystkim życzliwym osobom,
które okazały dodatkową pomoc w pracach nad niniejszą monografią.

Rozdział 1

Kategoria wyborów we współczesnych
systemach politycznych
1.1. Fenomen wyborów
Politykę, szczególnie współczesną, trudno sobie wyobrazić bez wyborów. Kadencje organów przedstawicielskich oddzielane datami wyborów wyznaczają swoisty rytm funkcjonowania systemu demokratycznego, a odpowiednio
przeprowadzone wybory pozwalają urzeczywistnić fundamentalną dla demokracji zasadę alternacji władzy. Wybory tym samym przyciągają uwagę
mediów, aktywizują partie polityczne i polityków, a dla ludzi stanowią podstawową i często jedyną formę partycypacji w życiu politycznym społeczności,
do której przynależą. Daty wyborów niekiedy uznaje się za istotne cezury czasowe zarówno w szerszej perspektywie historycznej, jak i w kontekście zmian
w funkcjonowaniu konkretnego systemu politycznego. Wystarczy w tym
miejscu przypomnieć znaczenie wyborów przeprowadzonych w 1989 roku
dla procesu demokratyzacji w Polsce, które dobitnie, choć dyskusyjnie, podkreśliła Joanna Szczepkowska, mówiąc, że 4 czerwca skończył się w Polsce
komunizm, tzw. wybory brzeskie z 1930 roku, stanowiące symboliczny kres
demokracji parlamentarnej w II Rzeczypospolitej, czy pierwsze powszechne
i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z 1979 roku, będące
ważnym punktem w procesie jego ewolucji w systemie instytucjonalnym
Unii Europejskiej. Periodyzacja procesów ewolucji systemów partyjnych
współczesnych demokracji zazwyczaj również opiera się na datach wyborów
parlamentarnych. Wybory to także istotny wskaźnik poziomu demokratyczności systemu politycznego i sposobu funkcjonowania jego instytucji. Organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wolności i demokracji – jak Rada Europy czy Freedom House – oceniając konkretne systemy
polityczne, posługują się przede wszystkim kryterium wolnych, rywalizacyjnych wyborów. W końcu wybory to w pewnym sensie esencja demokracji
przedstawicielskiej – już w art. 3 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
z 26 sierpnia 1789 roku zapisano zasadę, której treść można odnaleźć właś-
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ciwie w każdej współczesnej demokratycznej konstytucji: „(…) źródło
wszelkiego zwierzchnictwa spoczywa całkowicie w Narodzie. Żadne ciało,
żadna jednostka nie może wykonywać władzy, która nie pochodziłaby
wyraźnie od Narodu”1.
Wybory to jednak nie tylko domena demokracji. Praktykują je również
systemy polityczne, którym trudno przypisać demokratyczny charakter.
Wskazują na to między innymi historyczne doświadczenia Polski po II wojnie światowej, kiedy regularnie poprzez wybory obsadzano skład sejmu i rad
narodowych, a także wielu współczesnych państw zaliczanych do autokracji.
Wybory to przecież, jak słusznie zauważa Marek Bankowicz, jedna z trzech
– obok sukcesji i zamachu stanu – metod zdobywania władzy w państwie2.
Powyższe, z założenia skrótowe wyliczenie pozwala postawić tezę o swoistym fenomenie wyborów. Jego charakterystyka wymaga przedstawienia pojęcia wyborów i siatki pojęciowej związanej z nimi, omówienia funkcji wyborów, ich rzeczywistego znaczenia dla demokracji oraz elementów związanych
z praktykowaniem wyborów, a mających istotny wpływ na ich ostateczny
rezultat. Rozważania te stanowią niezbędny w moim przekonaniu wstęp do
charakterystyki polskich tradycji związanych z wyborami oraz systemu wyborczego III Rzeczypospolitej.
Wybory – nazywane również elekcją, od łacińskiego słowa eligere, oznaczającego „wybierać”3 – to według Bogusława Banaszaka czynności mające na
celu powołanie, przez głosowanie, odpowiednich kandydatów do wypełniania
określonych funkcji4. Rozwijając powyższą definicję, należy zwrócić uwagę
na trzy istotne kwestie.
Po pierwsze, tak rozumiane wybory mogą być stosowane w zasadzie we
wszystkich systemach politycznych – przyjmując możliwie szeroką definicję
tego pojęcia zaproponowaną przez Roberta A. Dahla i Bruce’a Stinebricknera, uznających je za zbiory „elementów, które oddziaływają wzajemnie na
siebie i które indywidualnie i zespołowo wywierają wpływ na jednostki i zespoły stanowiące elementy czy części tego systemu”5 – czyli od małych grup
społecznych i społeczności lokalnych po organizacje typu państwowego czy
1
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. [za:] B. Lesiński, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”,
Warszawa–Poznań 1992, s. 124.
2
M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2011, s. 187.
3
B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010, s. 167.
4
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 284.
5
R.A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2007, s. 53.
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międzynarodowego. Zasadnicza różnica między systemami politycznymi
z punktu widzenia wyborów polega przede wszystkim na stopniu formalizacji procesu wyborczego. W małych grupach społecznych w zasadzie nie
występuje potrzeba daleko idącej formalizacji, w przeciwieństwie do wyborów na skalę gminy, państwa czy organizacji międzynarodowej. W niniejszej
pracy zajmuję się wyborami z tej drugiej grupy, a więc kategorią, którą Dahl
i Stinebrickner nazywają „narodowymi systemami politycznymi”, słusznie
zwracając uwagę, że stanowią one niewielki podzbiór w wielkim zbiorze systemów politycznych, z których większość nie budzi wielkiego zainteresowana politologów6. Osobną kwestią pozostającą poza obszarem rozważań jest
oczywiście to, czy i w jakim zakresie grupy nieformalne (nienarodowe systemy polityczne) stosują wybory jako sposób wyznaczenia osób do realizacji
pewnych funkcji.
Po drugie, wyborów nie można utożsamiać z głosowaniem7, ponieważ są
one procesem złożonym z powiązanych z sobą działań, których celem jest
wyłonienie składu określonego organu. Arkadiusz Żukowski wyodrębnia
w procesie wyborczym następujące etapy: 1) sporządzenie spisu wyborców,
czyli osób posiadających prawo uczestniczenia w wyborach; 2) zgłoszenie
kandydatów i prowadzenie kampanii wyborczej; 3) głosowanie; 4) ustalenie
wyniku wyborów8. W praktyce proces wyborczy jest skomplikowanym ciągiem zdarzeń, który można poszerzyć o szereg innych elementów. W szczególności wydaje się konieczne rozszerzenie propozycji Żukowskiego o cztery
dodatkowe etapy. Cały proces wyborczy ilustruje poniższy schemat. Wyodrębnione etapy – w pewnym sensie o uniwersalnym charakterze, występujące
właściwie w każdej elekcji – wymagają krótkiego komentarza.
Zarządzenie wyborów, jako formalny początek całego procesu, pozwala
na podjęcie pozostałych działań, ujętych najczęściej w postać tzw. kalendarza
wyborczego. Niekiedy również, jak pokazuje polska praktyka, wyznaczenie
terminu wyborów może się łączyć z licznymi kontrowersjami politycznymi9.
Powołanie organów przeprowadzających wybory jest niezwykle ważnym etapem prowadzącym do przeprowadzenia głosowania. Od ich rzeczywistego
statusu i kompetencji zależy bowiem, jak będzie przebiegała elekcja. Jak pokazują opisywane w kolejnych rozdziałach polskie doświadczenia wyborcze,
dość często działania zmierzające do ograniczenia poziomu rywalizacyjności
6

Ibidem, s. 91–92.
B. Banaszak, Porównywalne…, op.cit., s. 284.
8
A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn
1999, s. 15.
9
D. Sieklucki, Kłopoty (polityczne) to nasza specjalność. Wybory samorządowe w Małopolsce [w:] R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak (red.), Wybory do sejmików województw
w 2006 roku, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010, s. 111.
7
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Głosowanie

Sporządzenie
spisu
wyborców

Ustalenie
wyniku
wyborów

Zgłoszenie
kandydatów

Stwierdzenie
ważności
wyborów

Wykres 1. Etapy procesu wyborczego
Źródło: opracowanie własne.

wyborów integralnie łączyły się z podporządkowywaniem administracji wyborczej organom władzy politycznej. Sporządzenie spisu (rejestru) wyborców jest ważną czynnością określającą, kto może uczestniczyć w wyborach.
Szczególnie istotne wydaje się sformalizowanie tej procedury i podanie spisu
do publicznej wiadomości, by zapobiec ewentualnym manipulacjom lub błędom10. Współcześnie spisy wyborców sporządzane są w dwojaki sposób: albo
na podstawie zgłoszeń samych wyborców przed każdymi wyborami (taki system występuje m.in. w USA i w Brazylii), albo przez organ administracji
publicznej z urzędu, przy czym takie rejestry mogą być stałe, weryfikowane
okresowo (np. we Francji), ustalane na bieżąco (np. w Australii i Wielkiej
Brytanii) lub tworzone przed każdymi wyborami (np. w Polsce)11. Wyłonienie kandydatów jest niezwykle ważnym etapem, podczas którego pojedyncze
osoby podejmują decyzję o starcie w wyborach, a grupy wyborców lub partie
polityczne ustalają, kto będzie ich kandydatem lub kandydatami. Cechą tego
etapu jest jego niesformalizowanie – poza trzema wyjątkami (Niemcy, Turcja, USA), powszechnie obowiązujące prawo nie reguluje sposobów i mechanizmów wyłaniania kandydatów w ramach partii politycznych lub grup obywateli12. Marek Sobolewski wyodrębnił cztery główne sposoby nominowania
kandydatów: 1) proces żywiołowy, nieuregulowany zdominowany przez za10

A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 30.
B. Banaszak, Porównywalne…, op.cit., s. 293.
12
M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 171–172.
11
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kulisowe rozgrywki i poufne rozmowy, w którym wyłonieni kandydaci są
później oficjalnie aprobowani przez władze partii; 2) nominacje dokonywane
przez władze centralne partii; 3) nominacje dokonywane przez władze lokalne partii; 4) wybór przez członków partii13. Etap ten jest wyjątkowo dobrze widoczny w Stanach Zjednoczonych podczas procedury prawyborów
(primaries), przypominających – pod względem przebiegu – amerykański
proces wyboru prezydenta przez elektorów14. Trzeba również podkreślić, że
proces wyłaniania kandydatów jest rozciągnięty w czasie – zazwyczaj rozpoczyna się wcześniej, niż zostaje ogłoszona data wyborów, aczkolwiek wyznaczany termin rejestracji kandydatów oznacza konieczność jego zakończenia.
Osobną kwestią, również budzącą zainteresowanie politologów, są przyczyny
i motywacje skłaniające ludzi do kandydowania w wyborach. Decyzja o włączeniu się w działalność partii politycznych, i tym samym często o w wyborach, zazwyczaj jest spowodowana dążeniem do zaspokojenia przynajmniej
jednej z pięciu potrzeb: 1) afiliacji – przyłączenia się do grupy dającej szanse
uzyskania wpływu na los określonej zbiorowości; 2) samorealizacji – poczucia
doniosłości i znaczenia wykonywanej działalności; 3) ideowości – wdrożenia
i realizacji wyznawanego systemu wartości; 4) konformizmu – przyłączenia
się do grupy dysponującej wpływami dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa czy prestiżu społecznego; 5) wyrachowania – uzyskania korzyści materialnych związanych ze sprawowaniem funkcji publicznych15.
Kolejny etap to zespół formalnych czynności zmierzających do zarejestrowania kandydatów w wyborach. Jest to etap wewnętrznie złożony, rozpoczynający się wyłonieniem kandydatów, będącym zasadniczo domeną mechanizmów wewnątrzpartyjnych16, którzy spełniają warunki precyzyjnie określone
w prawie wyborczym, pozwalające na kandydowanie, a następnie wymagający wykonania szeregu formalnych czynności pozwalających na uzyskanie
statusu kandydata. Z reguły wymagane jest sporządzenie wniosku i zebranie
odpowiedniej liczby podpisów (zwykłych lub kwalifikowanych) wyborców,
a niekiedy wpłacenie kaucji wyborczej.
Etapem wymagającym wyodrębnienia, ze względu na znaczenie, jest
kampania wyborcza. Często – choć nieoficjalnie – toczy się ona na długi czas
przed wyborami. Na gruncie marketingu politycznego już w latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiło się pojęcie permanentnej kampanii wybor13
M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 312–313.
14
R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym,
LexisNexis, Warszawa 2009, s. 59.
15
M. Gulczyński, A. Małkiewicz, Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa 2008, s. 69–70.
16
M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 171.
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czej, oznaczające ciągłe zabieganie o poparcie opinii publicznej i zacieranie
się granic między procesami rządzenia i procesami prowadzenia właściwych
kampanii wyborczych17.
Głosowanie jest kluczowym etapem, podczas którego rozstrzyga się, kto
wygra, a kto przegra wybory, wymagającym zapewnienia wyborcom właściwych warunków do oddania głosu i poddania procedury głosowania odpowiedniej kontroli.
Ustalenie wyniku wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości
stanowi podstawowe zadanie organów przeprowadzających wybory, a zamknięciem procesu wyborczego jest stwierdzenie ważności wyborów będące
ostatecznym potwierdzeniem prawidłowego przebiegu wszystkich etapów.
Zaprezentowana wyżej sekwencja etapów procesu wyborczego jest traktowana jako punkt wyjścia charakterystyki funkcjonujących w Polsce systemów
wyborczych.
Po trzecie, wybory to proces, którego przeprowadzenie wymaga spełnienia pewnych warunków (kryteriów). Dieter Nohlen zwraca bowiem uwagę,
że wybory mogą być pojmowane jako technika lub jako metoda obsadzania składu określonych organów18. Zawężenie pojęcia wyborów do techniki oznacza, że są one tylko sposobem formowania składu gremiów lub powierzania osobom stanowisk19, stosowanym obok innych technik, takich jak
sukcesja, mianowanie, powołanie, losowanie czy zatrudnienie. Wybory rozumiane jako technika muszą odpowiadać tylko dwóm podstawowym warunkom. Pierwszy oznacza, że wskazanie osoby lub osób do objęcia stanowiska
czy funkcji następuje przez głosowanie. Drugi – logicznie wynikający z poprzedniego – że wybory mogą być stosowane tylko w grupach społecznych
(zbiorowościach). Warto zauważyć, że podjęcie przez jednostkę decyzji o obsadzie jakiegoś stanowiska, czyli potoczne „wybranie”, nie należy do kategorii
opisywanych wyborów. Ponadto wybory stosowane jako technika nie zawierają demokratycznych treści i stąd niekiedy określa się je mianem wyborów
nierywalizacyjnych20, akcentując ich specyficzne funkcje i wskazując, że służą
one nie tyle dokonaniu rzeczywistego „wyboru” przedstawiciela lub przedstawicieli, ile powierzeniu wytypowanym wcześniej osobom odpowiednich
funkcji. Uznanie zaś wyborów za metodę obsadzania składu organów lub

17
J. Garlicki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej [w:] J. Garlicki (red.), Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, Instytut Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 33–35.
18
D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 23.
19
Ibidem.
20
B. Michalak, A. Sokala, op.cit., s. 171–172.
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powierzania określonym osobom pewnych funkcji oznacza, że spełniają one
trzy dodatkowe warunki.
Pierwszy – powszechność – oznacza, że w wyborach na równych prawach
uczestniczą wszyscy pełnoletni członkowie zbiorowości. Drugi – liberalny –
że zostały stworzone rzeczywiste, mające oparcie w przepisach prawa, warunki rywalizacji o głosy w wyborach, konstytuujące się w fundamentalnej dla
demokracji zasadzie pluralizmu politycznego21. Trzeci – kadencyjność – wyklucza dożywotnie sprawowanie funkcji objętej przez wybory, wprowadzając
konieczność cyklicznego organizowania wyborów. Powyższe rozróżnienie
jest niezwykle istotnie, ponieważ skojarzenie, jakie najczęściej wywołuje pojęcie wyborów, obejmuje demokratyczną metodę spełniającą wszystkich pięć
powyższych warunków. Nie można jednak zapominać, że wybory zrodziły
się w starożytności jako „technika” i dopiero dużo późniejszy, długotrwały
proces demokratyzacji prawa wyborczego doprowadził do przekształcenia
ich w „metodę”. O ile przed 1848 rokiem żaden kraj nie zapewniał powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn, o tyle po II wojnie światowej (poza
kilkoma wyjątkami, jak np. Szwajcaria) posiadali je już wszyscy obywatele22.
Najważniejszym etapem procesu wyborczego, jak wspominałem, jest głosowanie, które spina w całość pozostałe czynności wyborcze. Głosować można w różny sposób – przez podniesienie ręki, aklamację, powstanie z miejsc
czy przejście na określoną część pomieszczenia, choć oczywiście w przypadku wyborów najczęściej stosowane jest głosowanie pisemne przez wrzucanie do urn wyborczych odpowiednio zaznaczonych lub wypełnionych kart.
Wynika to nie tylko z tego, że zazwyczaj w wyborach uczestniczy duża liczba
osób, które trudno byłoby zgromadzić w określonym czasie w jednym miejscu, ale również z konieczności formalizacji procedur głosowania, spełniającej dwie podstawowe funkcje – ułatwienia ustalenia wyników oraz przeciwdziałania ewentualnym manipulacjom lub błędom, jakie mogłyby się pojawić
podczas aktu wyborczego. Dlatego też, jak pisze David Held, za wynalazców
formalnych procedur głosowania uznaje się już starożytnych Greków, którzy
w IV–V w. p.n.e. stosowali je do rozstrzygania różnic zdań lub podejmowania
decyzji w nagłych sprawach23. Współcześnie, obok występowania sformalizowanych procedur i powoływania specjalnych organów do przeprowadzania
głosowania, można również zauważyć tendencję do wprowadzania rozwiązań zmierzających do ułatwienia wyborcy zarówno oddania głosu, jak i wzięcia udziału w wyborach. Służy temu głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika czy coraz intensywniej testowane głosowanie
21

D. Nohlen, op.cit., s. 24–25.
Ibidem, s. 35.
23
D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010, s. 23.
22

26

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

elektroniczne (e-voting), najczęściej definiowane jako głosowanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii elektronicznych w procesach związanych
z wyborami24. Głosowanie to także najłatwiej dostrzegalna forma zachowania
politycznego, budząca spore zainteresowanie nauki, w tym szczególny nurt
badań określany mianem psefologii25, starający się wyjaśnić uwarunkowania
i przyczyny podejmowania decyzji wyborczych. Interdyscyplinarne studia
nad zachowaniami wyborczymi mają również ogromne znaczenia praktyczne, polegające na możliwości zastosowania wniosków z badań w obszarze
marketingu politycznego.
Wybory w praktyce stosowane są do obsadzania składu różnych instytucji
i występują w różnych formach. Najważniejsze sposoby klasyfikacji wyborów
zawiera poniższa tabela.
Tabela 1. Typologie wyborów
Kryterium

Zasada pluralizmu
politycznego

Rodzaje
wyborów

• rywalizacyjne
• jednoosobowy • lokalny
• kadencyjne
• bezpośrednie
• semirywalizacyjne • kolegialny
• narodowy
• przedterminowe (jednostopniowe)
• nierywalizacyjne
• ponadnarodowy
• pośrednie (dwu- lub
wielostopniowe)

Typ wybieranego organu

Czas
przeprowadzenia

Znaczenie decyzji
wyborcy

Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnienie wyborów rywalizacyjnych, semirywalizacyjnych i nierywalizacyjnych wskazuje na stopień, w jakim została zrealizowana zasada
pluralizmu politycznego, czyli w jakim stopniu jest zagwarantowana przez
prawo oraz przestrzegana w praktyce rzeczywista wielość i równość poglądów oraz postaw wśród obywateli. Tym samym, w jakim stopniu uznaje się
również wielość i równość będących emanacją tych poglądów i postaw partii
politycznych, oraz w jakim zostały stworzone warunki do nieskrępowanej
rywalizacji o głosy wyborców26. Podział ten prowadzi także do rozróżnienia
typów systemów politycznych. Wybory rywalizacyjne występują bowiem
w systemach demokracji liberalnych, semirywalizacyjne – w systemach autorytarnych, a nierywalizacyjne – w totalitarnych27. Wybory rywalizacyjne
oznaczają, że wszyscy uczestnicy wyborów ubiegają się o głosy na równych
24

R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 122.
25
A. Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 298–299.
26
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin
2008, s. 130–131.
27
D. Nohlen, op.cit., s. 26.
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prawach i w warunkach pełnego pluralizmu, a o tym, komu przypadną stanowiska lub stanowisko będące przedmiotem rywalizacji, decydują głosy
wyborców. Wybory semirywalizacyjne to z historycznego punktu widzenia
wiele zróżnicowanych sytuacji, połączonych jednym elementem wspólnym
– reguły gry wyborczej są ustalane przez władzę, a przebieg wyborów pozostaje pod jej kontrolą. Oznacza to, że ograniczony pluralizm i ewentualny
udział opozycji, nawet cieszącej się poparciem sporej części społeczeństwa,
w wyborach nie mogą wpłynąć na ostateczny rezultat głosowania i pozbawić rządzących władzy wbrew ich woli. Wybory nierywalizacyjne oznaczają
z kolei faktyczny brak pluralizmu i rzeczywistej opozycji, a tym samym pełną
kontrolę rządzących nad procesem wyborczym prowadzącym do wygenerowania przez akt głosowania oczekiwanego wyniku wyborczego. „To zupełnie
nieważne, towarzysze, kto i jak będzie głosować; to, co niezwykle ważne, to,
kto i jak będzie liczył głosy”28 – słynne słowa Józefa Stalina dobrze oddają
istotę dwóch ostatnich przypadków29.
Za pomocą wyborów można obsadzać skład rozmaitych instytucji zarówno monokratycznych (jednoosobowych), jak i kolegialnych, usytuowanych
na różnych poziomach zarządzania państwem: od poziomu lokalnego (organy samorządu terytorialnego), narodowego (naczelne organy państwowe)
i ponadnarodowego (jedynym przykładem takiego organu jest Parlament Europejski). Wybory mogą być zarządzane zgodnie z upływem kadencji określonej instytucji lub w nagłych sytuacjach w postaci wyborów przedterminowych. Z punktu widzenia stopnia wpływu woli wyborców na wynik wyborów,
wyrażonej w głosowaniu, wyodrębnia się natomiast wybory jedno- i wielostopniowe. Jednostopniowość wyborów oznacza, że wyborcy sami w sposób ostateczny i decydujący przesądzają o składzie określonych organów30.
Wybory wielostopniowe przybierają zaś dwie główne postacie. W wyborach
dwustopniowych wyborcy powołują gremium (organ kolegialny) i dopiero
ono dokonuje wyboru składu określonej instytucji. Najbardziej znane przykłady współczesnych instytucji wybieranych w wyborach dwustopniowych to
Prezydent Stanów Zjednoczonych i Senat V Republiki Francuskiej31. Wybory
wielostopniowe – występujące często w przeszłości – polegają na bezpośrednim wyborze tylko organów najniższego szczebla, które następnie powołują
28

Cyt. za: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka
przez krainę wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 126.
29
Jak wskazują K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Stalin wypowiedział te
słowa w 1923 roku, odnosząc je do wewnętrznych wyborów w partii komunistycznej. Źródłem
tego cytatu są wspomnienia osobistego sekretarza Stalina, Borysa Bażanowa – ibidem.
30
J. Buczkowski, Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 163.
31
P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003,
s. 118–119, 264–265.
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organy wyższego poziomu, a te kolejnego. Takie rozwiązanie stosowano na
przykład w ZSRR do 1936 roku32. Obok powyższych klasyfikacji występują
również inne rodzaje wyborów, z których warto zwrócić uwagę na wybory
uzupełniające, przeprowadzane w sytuacji wygaśnięcia mandatu jednego lub
więcej członków organu kolegialnego, oraz na wybory w okresach przejściowych, nazywane również „otwierającymi”, niekoniecznie spełniające wymogi
„metody” demokratycznej, ale będące zazwyczaj ważnym etapem procesu
transformacji ustrojowej.

1.2. Funkcje wyborów
Przywołane na wstępie funkcje pełnione przez wybory wymagają usystematyzowania. Pod pojęciem funkcji rozumiem różnorodne skutki i konsekwencje, jakie wywołuje przeprowadzenie wyborów dla systemu politycznego.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wybory pełnią odmienne funkcje
w zależności od ich typu. Inaczej bowiem kształtuje się katalog funkcji wyborów rywalizacyjnych w liberalnych demokracjach, semirywalizacyjnych
w systemach autorytarnych i nierywalizacyjnych w totalitaryzmie. Dieter
Nohlen wymienia funkcje wyborów zamieszczone w tabeli 2.
Katalog funkcji pełnionych przez wybory rywalizacyjne jest w literaturze przedmiotu różnie konstruowany – w większości przypadków obejmuje
od kilku do kilkunastu punktów33 – choć zazwyczaj eksponuje się trzy podstawowe: funkcję kreacyjną (polegającą na obsadzaniu składu określonych
instytucji), legitymizacyjną (służącą do udzielania wybieranym przedstawicielom prawnego i moralno-politycznego upoważnienia do sprawowania
funkcji) i programowo-informacyjną (sprowadzającą się do informowania
opinii publicznej o różnorodnych problemach i sposobach ich rozwiązania,
poruszania ważnych kwestii oraz prezentowania własnych programów i po32

J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 164.
Przykładowo, rozbudowany i interesujący katalog funkcji wyborów zaproponował
Krzysztof Skotnicki: 1) Identyfikacja podstawowych problemów życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz sposobów ich rozwiązywania; 2) Dyferencjacja poglądów wyborców; 3) Rozwiązywanie napięć społecznych; 4) Programowa; 5) Integracyjna; 6) Wyrażenie
woli wyborców; 7) Kreacyjna; 8) Odzwierciedlenie poglądów wyborców; 9) Wyłonienie stabilnej większości rządowej; 10) Kreowanie elit politycznych; 11) Legitymująca; 12) Kontrolna –
K. Skotnicki, Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” nr 2(79)/2007, s. 12. Andrew Heywood wymienia z kolei siedem funkcji wyborów: 1) Rekrutowanie polityków; 2) Tworzenie rządu; 3) Zapewnianie reprezentacji;
4) Wpływanie na program polityczny; 5) Edukowanie wyborców; 6) Uzyskiwanie legitymacji;
7) Wzmacnianie elit – A. Heywood, op.cit., s. 286–287.
33
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Tabela 2. Funkcje wyborów
Funkcje wyborów
Rywalizacyjnych

Semirywalizacyjnych

Nierywalizacyjnych

1) Legitymizacja systemu
politycznego i rządzącej partii
lub koalicji.
2) Przeniesienie zaufania na
osoby i partie.
3) Rekrutacja elity politycznej.
4) Reprezentacja poglądów
i interesów głosujących.
5) Związanie instytucji z preferencjami ogółu wyborców.
6) Mobilizacja wyborców.
7) Podniesienie świadomości
politycznej obywateli.
8) Kanalizacja konfliktów politycznych.
9) Kształtowanie wspólnej woli
politycznej.
10) Sprowadzenie walki o władzę
polityczną na poziom programów.
11) Powoływanie rządów.
12) Ustanowienie opozycji zdolnej
do kontroli rządzących.
13) Możliwość zmiany władzy.

1) Stabilizacja reżimu.
2) Próba legitymizacji stosunków
władzy.
3) Polityczne odprężenie wewnątrz.
4) Poprawa reputacji na zewnątrz.
5) Ujawnienie i dezintegracja
opozycji.
6) Dostosowanie struktur władzy.

1) Mobilizacja obywateli.
2) Wyjaśnianie kierunków polityki.
3) Umacnianie moralno-politycznej
jedności obywateli.
4) Dokumentowanie jedności
rządzących i społeczeństwa.

Źródło: D. Nohlen, op.cit., s. 30–33.

glądów przez podmioty startujące w wyborach)34. Arkadiusz Żukowski dodatkowo wymienia jeszcze funkcję ludyczną, wiążąc ją z pojęciem wyborów
rytualnych i wskazując, że obok katalogu racjonalnych funkcji wynikających
z konstrukcji systemu demokratycznego wybory są swoistymi igrzyskami ludowymi, w których „umiejętność zaprezentowania się przed kamerami telewizyjnymi staje się wówczas ważniejsza niż wiedza i umiejętności niezbędne
do sprawowania władzy”35.
Niezależnie jednak od konkretnie konstruowanych katalogów36, funkcje wyborów przedstawia się i analizuje z dwóch odmiennych perspektyw37.
W pierwszej akcentuje się funkcje „oddolne”, traktujące wybory jako akt
34

A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s.16–17.
Ibidem, s. 17.
36
Jak zwraca uwagę Waldemar Wojtasik, obszernie analizujący problematykę funkcji wyborów, niezależnie od różnic między proponowanymi katalogami funkcji wyborów, wykazują
one duże podobieństwa – W. Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 58–59.
37
A. Heywood, op.cit., s. 286.
35
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władczy określonej grupy w stosunku do swoich przedstawicieli. Wybory
w tym sensie legitymizują system polityczny i rządzących, służą przeniesieniu zaufania na osoby i partie oraz rekrutacji elity politycznej, mobilizują
głosujących, związują z nimi instytucje polityczne, podnoszą świadomość
polityczną obywateli, kanalizują konflikty, powołują rządzących, ustanawiają opozycję i dają możliwość zmiany władzy, czyli w zasadzie wypełniają wszystkie funkcje wyborów rywalizacyjnych wymienione przez Nohlena
i zawarte w powyższej tabeli. W drugiej perspektywie, „odgórnej”, zwraca
się uwagę, że wybory to przede wszystkim mechanizm oddziaływania elit na
społeczeństwo. Przez wybory rywalizacyjne uzyskuje się społeczne przyzwolenie na różne działania, edukuje i mobilizuje wyborców czy uzyskuje odpowiedzi na pytania o sposoby rozwiązania określonych problemów. Wybory
w tym znaczeniu to także sposób kształtowania oczekiwanych postaw i poglądów przez reklamę, media bądź politykę informacyjną w ramach procesu
wyborczego. W przypadku wyborów rywalizacyjnych te dwie perspektywy
oczywiście się nie wykluczają, ale uzupełniają, wskazując na złożoność funkcji pełnionych przez wybory. Co więcej, uproszczone i idealizacyjne postrzeganie demokracji jako władzy ludu może powodować, że wyborom przypisze
się wyłącznie funkcje określone jako oddolne. Wtedy jednak tak skonstruowany katalog będzie pomijał wiele ważnych aspektów funkcjonowania
współczesnych systemów demokratycznych. Należy bowiem zauważyć, że
skupienie się wyłącznie na funkcjach oddolnych zakłada istnienie kategorii
poinformowanego, kompetentnego i racjonalnego wyborcy, a jak konstatuje
Giovanni Sartori:
(…) można bezpiecznie pośrednio uogólnić, (…) że zwykły obywatel mało interesuje
się polityką, że uczestnictwo obywateli jest minimalne (jeśli nie jeszcze mniejsze) i że
pod wieloma względami i w licznych przypadkach ludzie nie mają opinii, lecz – raczej
– niewyraźne przeświadczenia ukształtowane pod wpływem nastrojów i zmieniających się uczuć38.

Dlatego przedstawione propozycje skatalogowania funkcji wyborów starają się abstrahować od rzeczywistych przesłanek stojących za rozstrzygnięciami wyborczymi, traktując funkcje wyborów możliwie szeroko, a przywołany Sartori, rozważając kategorię „demokracji wyborczej”, zwraca uwagę, że
opiera się ona na trzech założeniach: istnieniu autonomicznej opinii publicznej, podtrzymującej przez wybory rządy z przyzwolenia, które z kolei reagują
na opinie ludzi39. Wybory – jak słusznie ujmuje ich funkcje w demokracji
– nie rozstrzygają kwestii spornych i nie wcielają linii politycznych. Wybory

38
39

G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 136.
Ibidem, s. 145.
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rozstrzygają, kto je będzie rozstrzygał i kto je będzie wcielał40. Wybory rywalizacyjne służą więc powołaniu przedstawicieli, którzy posiadając upoważnienie (legitymację) wyrażone w akcie wyborczym, będą realizować pewne
zadania w imieniu i na rzecz reprezentowanej grupy społecznej.
Z logiki funkcjonowania niedemokratycznych systemów politycznych
(autorytaryzmów i totalitaryzmów)41 wynika, że odrzucają one rywalizacyjne
wybory. Jedną z ich cech wspólnych jest zawłaszczenie władzy, wykluczające
jakąkolwiek wolną i uczciwą walkę wyborczą42. Nie rezygnują one jednak całkowicie z przeprowadzania wyborów w formie wspominanej „techniki”, co
rodzi oczywiste pytanie o funkcje, jakie w nich wypełniają. I choć – zdaniem
Nohlena – katalog funkcji pełnionych przez wybory semirywalizacyjne i nierywalizacyjne jest odmienny43, to łączy je jeden zasadniczy element. Wybory
autokracjom przydają się przede wszystkim do stworzenia pozorów funkcjonowania demokracji, zarówno na użytek wewnętrzny, jak i często zewnętrzny
(międzynarodowy). Ponadto w autorytaryzmach wybory przyczyniają się do
stabilizacji systemu politycznego przez możliwość kanalizacji wewnętrznych
problemów, ujawnienia opozycji, dostosowania struktur władzy czy poprawy reputacji reżimu, a w totalitaryzmach są jednym z mechanizmów sprawowania władzy, wymagającym ciągłej aktywności i mobilizacji obywateli,
służącym za swoisty kanał jednostronnej komunikacji ze społeczeństwem44.

1.3. Demokracja i wybory
W powszechnym, encyklopedycznym ujęciu pojęcie wyborów wywołuje
skojarzenia z demokracją. Popularnonaukowa encyklopedia PWN określa
wybory jako „(…) sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych (…) przez głosowanie na wysuniętych
kandydatów. Wybory są nieodłącznym elementem demokratycznej formy
rządów”45. Również naukowe, politologiczne encyklopedie i leksykony wskazują w definicjach wyborów na ich bliski związek z demokratycznym sposobem sprawowania władzy. Według Leksykonu politologii
40

Ibidem, s. 142.
M. Bankowicz, W. Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007, s. 141–144.
42
A. Antoszewski, Reżim polityczny [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 102.
43
D. Nohlen, op.cit., s. 32–33.
44
Ibidem.
45
Hasło „wybory”, encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3998642/wybory.html (data odczytania: 13.10.2014).
41
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(…) wybory to metoda służąca wyłonieniu spośród kandydatów osób, które mają
piastować określone obieralne stanowiska lub urzędy publiczne. Metoda ta stała się
jednym z najbardziej skutecznych narzędzi służących okresowemu egzekwowaniu
przez suwerena odpowiedzialności politycznej osób pełniących funkcje publiczne.
W drodze demokratycznych wyborów określona ekipa polityczna zdobywa tymczasową inwestyturę do rządzenia państwem.

W przywołanym leksykonie wybory łączy się z demokratycznymi wartościami – konkurencją, rywalizacją i pluralizmem46. Zbliżone ujęcie proponuje
Słownik polityki, w którym wybory to „akt wyłaniania przez obywateli drogą
swobodnego głosowania organów władzy publicznej”47.
Jednocześnie w encyklopedycznym definiowaniu demokracji, często odwołującym się do etymologii tego pojęcia, eksponuje się znaczenie wyborów
jako integralnego jej składnika. W encyklopedii PWN przywołanie różnych
sposobów określania demokracji łączy się ze stwierdzeniem o dominującym
statusie demokracji przedstawicielskiej (pośredniej) we współczesnym państwie, która z kolei „opiera się na periodycznej wymianie przynajmniej części
członków politycznego aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu”48. Według Słownika polityki z kolei „(...) w rzeczywistości nowoczesna demokracja to państwo, w którym naród spełnia funkcję
najwyższego arbitra politycznego i decyduje o tym, kto w jego imieniu i z jego
nadania sprawuje władzę”49. Podobnie w Leksykonie politologii wśród cech
charakteryzujących demokrację, uznaną za centralną kategorię myśli politycznej i teorii polityki50, zwraca się uwagę na „uznanie wyborów za główne źródło
legitymacji władzy”51. Warto również przywołać określenie demokracji przedstawione w Encyklopedii politologii, według której „(…) system polityczny jest
demokratyczny o tyle, o ile główne gremia podejmujące decyzje powoływane
są w wyniku okresowo odbywających się wyborów”52. Definicję tę powtórzono
w zaktualizowanym wydaniu encyklopedii53. Znaczenie procedur wyborczych
w ramach charakterystyki demokracji akcentuje też Encyklopedia polityczna54.
46

A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, ATLA2, Wrocław 2000, s. 660–661.
M. Bankowicz (red.), Słownik polityki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 274.
48
Hasło „demokracja”, encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/demokracja;3891717.html (data odczytania: 13.10.2014).
49
M. Bankowicz (red.), op.cit., s. 48.
50
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon…, op.cit., s. 82.
51
Ibidem, s. 84.
52
W. Skrzydło, M. Chmaj (red.), Encyklopedia politologii, Tom 2. Ustroje państwowe, Zakamycze, Kraków 2000, s. 82.
53
B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół (red.), Encyklopedia politologii, Tom 2. Instytucje
i systemy polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 99.
54
J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski (red.), Encyklopedia polityczna. Tom 1, Polwen,
Radom 2007, s. 49–55.
47
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Przytoczone definicje wskazują, że wybory stały się „własnością” demokracji w dwojakim sensie. Po pierwsze, nikt nie wyobraża sobie systemu demokratycznego bez odpowiednio przeprowadzonych wyborów. Po drugie,
organizowanie wyborów w praktyce albo stanowi wyraz demokratyczności
konkretnego systemu politycznego, albo – jak wspominałem z różnych przyczyn – służy stworzeniu ich pozorów lub namiastki. I choć wybory niekoniecznie zawierają treść demokratyczną, to bliskie związki między demokracją i wyborami wymagają rozwinięcia. W szczególności warto podjąć próbę
odpowiedzi na pytania: dlaczego demokracja potrzebuje wyborów i jakie
właściwości procesu wyborczego wydają się kluczowe z punktu widzenia demokracji.
Odniesienie się do sformułowanych wyżej problemów nie jest jednak
proste, wymaga bowiem ustalenia, czym jest demokracja. Zadanie to nie
tylko znacznie przekracza problematykę niniejszej monografii, ale również
wymagałoby rozstrzygnięcia i odniesienia do wielu problematycznych kwestii związanych z definiowaniem demokracji. Sartori, konstatując, że żyjemy „w epoce zamętu w demokracji”, zwraca uwagę, iż od lat czterdziestych
XX wieku „wszyscy głosimy, że podoba nam się demokracja, ale przestaliśmy
wiedzieć (rozumieć, zgadzać się), czym ona jest”55. Michael Saward obrazowo
dodaje, że
(…) gdyby demokracja była budynkiem, znak „w budowie” nie zostałby nigdy usunięty. Architekci sprzeczaliby się o właściwy projekt. Budowniczy kłóciliby się o odpowiednie materiały. Inni spieraliby się o to, kto w rzeczywistości jest właścicielem
budynku, gdzie powinien on zostać wybudowany, kto powinien w nim mieszkać,
a komu zabronić doń wejścia56.

Gdy w latach pięćdziesiątych XX wieku grupa badaczy kierowanych przez
Arne Naessa podjęła próbę dokonania semantycznej analizy ponad 300 definicji demokracji, udało się jedynie pogrupować je w kilka kategorii57. Nie
jest to zresztą szczególnie zaskakujące, ponieważ już głębsza analiza etymologicznego rozumienia terminu demokracja jako władzy ludu (ludowładztwa)
może prowadzić do wyodrębnienia wielu definicji. Jeśli uwzględni się ustalenia Sartoriego, że termin „lud” można rozumieć na sześć sposobów58, i skonfrontuje z siedmioma możliwymi rozumieniami pojęcia rządzenia przywo55

G. Sartori, op.cit., s. 20.
M. Saward, Demokracja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 9–10.
57
J. Kuciński, Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, DrukTur, Warszawa
2005, s. 12.
58
G. Sartori wymienia: 1) Lud jako wszyscy; 2) Lud jako nieokreślona duża część, bardzo
wielu; 3) Lud jako klasy niższe; 4) Lud jako nierozdzielny byt, organiczna całość; 5) Lud jako
większa część wyrażona poprzez zasadę absolutnej większości; 6) Lud jako większa część wyrażona przez zasadę ograniczonej większości – G. Sartori, op.cit., s. 38–39.
56
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łanymi przez Helda59, to abstrahując od możliwych sprzeczności, uzyskuje
się czterdzieści dwie odmienne od siebie definicje. Prowadzi to również do
spostrzeżenia, że próby stwierdzenia, czym jest demokracja, przez odwołanie
się do etymologii tego pojęcia nie przynosi zadowalających rezultatów, a często cytowane słowa Abrahama Lincolna z 1853 roku, że demokracja to „rządy
ludu, przez lud i dla ludu”, nie poddają się ścisłej analizie60.
Ogromne znaczenie mają w tym kontekście próby klasyfikacji możliwych
ujęć i definicji demokracji. Z jednej strony ich zadaniem jest uporządkowanie dużej liczby zaproponowanych definicji, a z drugiej przyczyniają się
one do uchwycenia istoty kontrowersji związanych z dążeniem do ustalenia
znaczenia pojęcia demokracji. Jerzy Kuciński wyodrębnił trzy podejścia do
definiowania demokracji: materialne, skupiające się przede wszystkim na
„treści” demokracji, czyli ideałach i wartościach, jakie ma ona spełniać lub
(i) realizować; formalne, koncentrujące się na procedurach i instytucjach
koniecznych do zapewnienia demokracji; oraz materialno-formalne, łączące
dwa powyższe61. Charles Tilly wskazał z kolei na cztery zasadnicze sposoby definiowania demokracji. Pierwsze, określone mianem konstytucyjnego,
charakteryzuje demokrację przez pryzmat rozwiązań prawnoustrojowych
przyjętych w danym systemie politycznym. Drugie, rzeczowe, skupia się na
„warunkach życia polityki, jakie umacnia dany system”62, a więc bliskie jest
podejściu materialnemu. Trzecie, proceduralne, polega na wyodrębnieniu
stosunkowo wąskiego zespołu praktyk rządowych (czyli procedur) mających potwierdzać demokratyczność systemu politycznego. Ostatnie, czwarte, nazwane procesualnym, określa „minimalny zespół procesów, które muszą się nieprzerwanie toczyć, aby dana sytuacja spełniała warunki sytuacji
demokratycznej”63.
Egzemplifikacją pierwszego sposobu definiowania demokracji, wyodrębnionego przez Tilly’ego, może być wskazanie zasad ustrojowych przyjmowanych w konstytucjach państw demokratycznych i stanowiących fundament
ich porządku polityczno-ustrojowego. Ustalenia nauki prawa konstytu-
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cyjnego pozwoliły na sformułowanie katalogu tych zasad, obejmującego64:
1) zasadę suwerenności narodu (ludu); 2) zasady określające pozycję jednostki w państwie i społeczeństwie, przybierające postać rozbudowanych katalogów praw i wolności obywatelskich; 3) zasadę nadrzędności konstytucji pisanej w systemie prawa; 4) zasady określające strukturę aparatu państwowego
i państwa, konceptualizujące się w poziomym i pionowym (multi-level governance) podziale władz65; 5) zasadę praworządności (państwa prawnego).
Zasady te, mające bogatą tradycję polityczną i doktrynalną, „mogą być traktowane jako model ustrojowych ideałów współczesnego świata”66 i stanowić
konstytucyjny wyraz demokratyczności systemu politycznego pomimo że
„konstytucyjne formuły wyrażające ich prawnoustrojowe treści charakteryzują się stosownie do miejsca i czasu znacznym zróżnicowaniem”67. Pierwsza
z nich, uznawana za fundamentalną dla porządku demokratycznego, oznacza
prawo suwerena do wybierania reprezentantów i bezpośredniego decydowania oraz nakierowanie polityki państwa na realizację interesów narodu68.
W drugim podejściu definicyjnym, rozpowszechnionym w historii, demokratyczność systemu politycznego była wiązana bardziej z realizacją określonych wartości, celów czy efektów społecznych69, jak na przykład wolność,
równość, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, pokojowe rozwiązywanie sporów,
niż z instytucjami lub procedurami70, w tym znaczeniu, że te drugie – jeśli
w ogóle się pojawiały – miały pomocniczy charakter w stosunku do wymienionych jako pierwsze. Ten sposób pojmowania demokracji można odnaleźć
w przywoływanej formule Lincolna z 1853 roku (demokracja jako „rządy
ludu, przez lud i dla ludu”), wielu poglądach dawnych myślicieli, z kategorią woli powszechnej Jana Jakuba Rousseau na czele71, czy we współczesnych
definicjach. Przykładowo Jerzy Kuciński określa demokrację jako „formę
sprawowania władzy w państwie, w którym wola dorosłych obywateli lub
przynajmniej wola większości takich obywateli stanowi najwyższy imperatyw
polityczny (nakaz, źródło władzy), obywatele zaś na równych prawach sami
64
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sprawują władzę, wykorzystując w tym celu instytucje i procedury demokracji przedstawicielskiej i/lub bezpośredniej72. Maria Ossowska natomiast
pisała, że demokracja „(…) to ustrój (...), w którym nie ma uciskających i uciskanych, uprzywilejowanych i upośledzonych, ustrój, w którym w atmosferze
swobody każdy rozwinąć może swoje możliwości”73.
Za prekursora rozpowszechnionego na gruncie politologii podejścia proceduralnego uznawany jest Joseph Schumpeter74, który w książce Kapitalizm,
socjalizm, demokracja, wydanej po raz pierwszy w 1942 roku75, sformułował
następującą definicję: „Metoda demokratyczna jest tym rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”76.
Do tej grupy można również zaliczyć często cytowaną tzw. negatywną definicję Sartoriego, według którego „demokracja to system, w którym nikt nie
może sam siebie wybrać, nikt nie może powierzyć sobie władzy rządzenia
i, tym samym, nikt nie może przywłaszczyć sobie bezwarunkowej i nieograniczonej władzy”77. Philippe Schmitter i Terry Karl z kolei określają demokrację polityczną jako „ustrój, gdzie sprawujący władzę odpowiedzialni są
na forum publicznym przed obywatelami, którzy działają za pomocą obieralnych przedstawicieli, współzawodniczących i współpracujących zarazem
ze sobą”78.
Definicje procesualne należy traktować jako uzupełnienie i rozwinięcie
ujęć proceduralnych, przede wszystkim przez skoncentrowanie się nie na
konkretnych instytucjach i mechanizmach, ale na procesach stanowiących
istotę demokracji. W tej grupie mieści się definicja zaproponowana przez
Tilly’ego: „System jest demokratyczny w takim stopniu, w jakim zależności polityczne między państwem i jego obywatelami są odbiciem szerokiej,
równej, chronionej i wzajemnie zobowiązującej konsultacji”79. Demokrację
jako proces ujmuje również Robert Dahl. Wychodząc od „zasady politycznej
równości” jako fundamentu demokracji, wymienia on pięć kryteriów pozwalających na jej realizację: 1) rzeczywiste uczestnictwo; 2) równe prawo
głosu; 3) oświecone rozumienie; 4) nadzór nad podejmowanymi zadaniami;
72
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5) inkluzja dorosłych80. Transpozycja tych rozwiązań na poziom państwa
wymaga ustanowienia sześciu instytucji: 1) wybieralnych przedstawicieli;
2) wolnych, uczciwych i częstych wyborów; 3) wolności słowa; 4) różnorodnych źródeł informacji; 5) wolności stowarzyszania się; 6) inkluzywnego obywatelstwa – prowadząc Dahla do stworzenia modelu współczesnej
demokracji nazwanej poliarchią81. Określenie „poliarchia”82 Dahl przyjął
w celu odróżnienia współczesnej demokracji przedstawicielskiej od innych
systemów politycznych, zarówno niedemokratycznych, jak i wcześniejszych
demokracji, sprowadzając jej rozumienie do katalogu przywołanych wcześniej instytucji83. Jak trafnie zauważa Tilly, „(…) zaproponowane przez Dahla
kryteria (…) opisują pewien trwający proces, ciąg uregulowanych interakcji
między obywatelami i urzędnikami. Wykracza to dalece poza utarte kryteria
proceduralne”84.
Podsumowując, na demokrację jako narodowy system polityczny składa
się dziesięć komponentów: 1) Decyzje państwowe są podejmowane przez cywilnych, wybieralnych przedstawicieli sprawujących kontrolę nad państwowymi instytucjami, w tym nad armią; 2) Zrealizowana jest zasada podziału
władz, oznaczająca ograniczenie władzy egzekutywy na rzecz innych, cieszących się autonomią organów, z legislatywą i sądownictwem na czele; 3) Żadna
grupa społeczna (mniejszość) nie została pozbawiona prawa uczestniczenia
w wyborach, nawet jeśli reguły gry wyborczej uniemożliwiają małym partiom
politycznym zdobycie reprezentacji parlamentarnej; 4) Mniejszości nie są
dyskryminowane w procesie politycznym oraz posiadają prawo zachowania
odrębności kulturowej i posługiwania się własnym językiem; 5) Obywatele
korzystają – obok partii politycznych i wyborów – z wielu kanałów artykula80
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cji swoich interesów, poglądów i wartości; 6) Występują alternatywne, konkurencyjne źródła informacji; 7) Obywatele mają zagwarantowane liczne prawa
i wolności osobiste; 8) Obywatele są równi wobec prawa; 9) Prawa i wolności
są efektywnie chronione przez niezależny wymiar sprawiedliwości, którego
decyzje są respektowane przez inne instytucje publiczne; 10) Fundamentalną
ochroną wolności jednostki są rządy prawa85.
Przytoczone poglądy i definicje oczywiście nie aspirują do całościowego
i wyczerpującego ujęcia problematyki demokracji, której teoria „mieści w sobie wielką rozmaitość poglądów i debat”86 i posiada obszerną literaturę. Ich
z konieczności skrótowy przegląd pozwala jednak na sformułowanie kilku
spostrzeżeń odnoszących się do relacji wyborów i demokracji.
Przede wszystkim ani demokracji nie można sprowadzić wyłącznie do
wyborów, ani elekcji uznać za jedyny i wystarczający warunek, którego spełnienie oznaczałoby efektywną, rzeczywistą demokrację. Wybory w większości współczesnych ujęć i teorii demokracji są bowiem traktowane jako procedura wyznaczająca minimalny standard demokratyczności w tym znaczeniu,
że bez odpowiednio przeprowadzonych wyborów trudno uznać konkretny
system polityczny za demokratyczny87. Takie ujęcie prowadzi do wykształcenia się pojęcia demokracji wyborczej (electoral democracy), przy czym Larry
Diamond zwraca uwagę, że realizacja demokratycznej procedury wyborczej
ma szerszy kontekst związany z koniecznością zagwarantowania minimalnego poziomu praw i wolności dla obywateli88. Oznacza to, że ocena procesu wyborczego i warunków, w jakich przebiega, może stanowić perspektywę oceny systemu politycznego. Nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie
w pełni demokratycznych wyborów w społeczeństwie pozbawionym wolności mediów, zgromadzeń, słowa, formalnej równości obywateli itd. Ponadto
proces wyborczy stosunkowo łatwo poddaje się formalizacji, a tym samym
kontroli i ocenie (jak każda procedura), ogniskuje wokół siebie wiele demokratycznych zasad, wartości i ideałów. Jeśli przyjąć, że obejmują one: zasadę suwerenności społeczeństwa obywatelskiego, zasadę wolności i równości
jednostek w społeczeństwie, konkurencję (rywalizację) podmiotów życia
publicznego, zasadę większości, pluralizm i zasadę konsensusu89, to wybory
można traktować jako swoiste ogniwo pozwalające na ich urzeczywistnienie w dużych społecznościach. Oczywiście wybory nie są jedyną procedurą zapewniającą takie rezultaty – starożytni Grecy, praktykując demokrację,
85
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równie często korzystali z losowania, które połączone z krótkimi kadencjami
i niedopuszczalnością reelekcji stanowiło wyraz równości i wolności obywateli polis oraz skuteczne zabezpieczenie przed tyranią90. Co więcej, jak zwraca
uwagę Richard Katz, niektórzy myśliciele starożytni z Arystotelesem na czele
postrzegali wybory jako sprzeczne z demokracją, ponieważ powierzanie władzy reprezentantom kłóciło się z pojmowaniem demokracji jako rządów ogółu91. Współcześnie jednak na skutek daleko posuniętej specjalizacji, a także
braku zaangażowania wszystkich członków określonej społeczności w sprawy publiczne, losowanie raczej nie sprawdziłoby się i zostałoby zastąpione
właśnie wyborami nadającymi demokracji przedstawicielski (reprezentacyjny) charakter. Pomimo że kategoria reprezentacji stała się współcześnie powszechną optyką postrzegania demokracji, należy pamiętać, że wiąże się ona
z koniecznością rozstrzygnięcia licznych problemów. Z jednej strony reprezentacja to wiele kwestii będących od dawna przedmiotem teoretycznych dociekań myślicieli i badaczy, z drugiej – również konkretny wymiar praktyczny, odnoszący się do konieczności odpowiedniego uregulowania procedur
wyborczych. W szczególności idea reprezentacji wiązała się z koniecznością
odpowiedzi na następujące pytania: Kto wybiera? Kogo wybiera? W jaki sposób? Jakiego typu więzi mają łączyć przedstawiciela z wyborcami? I w końcu:
na czym w ogóle polega reprezentacja?
Możliwe do zaproponowania odpowiedzi na powyższe pytania de facto
wyznaczają historię debaty na temat demokracji i, jak wspominałem, ich
przytoczenie przekracza ramy i problematykę niniejszej pracy92. W syntetycznym ujęciu demokratyczna procedura wyborcza oznacza powszechne prawo
wyborcze dla wszystkich dorosłych obywateli, którzy uczestniczą w procesie
wyborczym na równych prawach i żaden z nich nie może zostać pozbawiony
praw, jakie posiadają inni93. Minimalny standard demokratyczności wymaga
powszechnego wyboru organu władzy ustawodawczej (parlamentu)94, choć
im więcej instytucji publicznych obsadzanych jest w drodze wyborów, tym
zakres realizacji zasady suwerenności narodu jest większy. Odpowiedź na pytanie „w jaki sposób” oznacza konieczność skonstruowania dobrego systemu
90
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wyborczego, który według Jacka Hamana ma pięć cech: 1) Rządzący muszą
mieć powód, by liczyć się z wyborami. Oznacza to, że wybrany organ musi
być reprezentatywny dla społeczności, która go powołuje, a ostateczny wynik wyborczy zależy przede wszystkim od preferencji wyborców; 2) Wyborcy dysponują równymi prawami we wszystkich etapach procesu wyborczego; 3) Nie może majoryzować mniejszości i pozbawiać ich należnych praw;
4) Powinien sprzyjać wyłanianiu stabilnego i silnego rządu; 5) Powinien być
zrozumiały dla wyborców, w tym sensie, że muszą oni wiedzieć, jak oddany
głos wpływa na wynik wyborów95. Pytanie o typ więzi przedstawiciela z wyborcami to oczywiście problem zakresu swobody reprezentanta. Z jednej
strony powszechnie przyjmowana w demokracji konstrukcja mandatu wolnego zapewnia reprezentantowi dużą formalną samodzielność, ale z drugiej
nie można zapominać o kategoriach politycznej lojalności, stopniu związania
programem wyborczym czy nadających formę rywalizacji wyborczej funkcjom spełnianym przez partie polityczne. Cechą charakterystyczną demokracji staje się zanik lojalności wobec partii i chwiejność preferencji wyborczej,
a jednocześnie coraz bardziej dostrzegalne oderwanie partii politycznych od
elektoratu. Łączy się to wyraźnie, jak wskazuje Andrzej Antoszewski, z przekształceniami funkcji spełnianymi przez partie polityczne, które odchodzą
od realizacji funkcji reprezentatywnych (artykulacja interesów, ich agregacja,
formułowania celów politycznych) na rzecz funkcji proceduralnych (rekrutacja liderów, uzyskiwanie reprezentacji parlamentarnej, rządzenie)96. Jeśli
przyjąć, że z punktu widzenia teorii reprezentacji możliwe są pod tym względem dwa przeciwstawne stanowiska – albo traktowanie wyborów jako aktu
kreacji elity, którą wyborcy darzą zaufaniem, że potrafi ona podjąć właściwe
decyzje, albo uznanie, że wybory są aktem wyrażania opinii w sprawach publicznych wiążących dla reprezentantów97 – to współcześnie demokracjom bliżej do pierwszego modelu. Odnosząc się do ostatniego z pytań, reprezentację
można zdefiniować jako „złożony i trwale działający proces zbliżania do siebie i upodabniania politycznych postaw i opinii dominujących w społeczeństwie i treści polityki państwa formułowanej przez naczelne organy władzy
państwowej”98.
Wybory to w końcu najpowszechniejsze zachowanie polityczne w demokracjach. Oznacza to, po pierwsze, że udział w wyborach współcześnie stanowi podstawową formę aktywności obywateli w sferze polityki. Po drugie,
aktywność wyborcza jest obiektem stosunkowo łatwo poddającym się bada95

J. Haman, op.cit., s. 256–257.
A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 45.
97
M. Sobolewski, Zasady…, op.cit., s. 47.
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niu i analizie i tym samym służącym wyjaśnianiu wielu procesów społeczno-politycznych. W końcu, po trzecie, kampania wyborcza staje się współczesną agorą – miejscem, w którym toczy się debata w sprawach publicznych
i podejmowane są fundamentalne decyzje polityczne.
Podsumowując, więzi łączące demokrację i wybory mają przede wszystkim charakter proceduralny. Wybory, traktowane jako procedura, stanowią
nie tylko istotne ogniwo spajające w całość demokratyczne wartości i zasady, ale także mechanizm urzeczywistniania idei rządów reprezentacyjnych.
Pozwalają też większości obywateli na aktywne uczestnictwo w życiu politycznym swojej społeczności. I choć, jak słusznie pisze Arkadiusz Żukowski,
nadmierne eksponowanie znaczenia wyborów w demokracji prowadzi do
elektoryzmu, czyli uznania, że sam fakt przeprowadzenia wyborów wystarcza do uznania konkretnego ustroju za demokratyczny99, to ich znaczenie
dla współczesnych demokracji wydaje się bezsporne. Dobitnie podkreśla to
G. Bingham Powell Jr, uznający wybory za kluczowe, choć nie jedyne, narzędzie demokracji, „tworzące powiązania zmuszające lub silnie zachęcające
polityków do liczenia się z obywatelami”100.

1.4. Pojęcie systemu wyborczego
Wybory, z powodu powszechnego zastosowania zarówno w formie techniki, jak i metody oraz znaczenia dla systemów demokratycznych, stały się
przedmiotem wielu badań i analiz. W szczególności można wskazać na sześć
głównych dyscyplin naukowych, w ramach których prowadzone są studia
nad różnymi aspektami wyborów (zob. tabela 3). Wyniki badań, wnioski
z nich płynące, a także metody stosowane przez poszczególne dyscypliny
wzajemnie się przenikają i uzupełniają, czyniąc wybory interdyscyplinarnym
fenomenem badawczym. Prowadzone badania pozwalają z jednej strony na
wyjaśnienie i zrozumienie złożoności wielu aspektów procesu wyborczego,
z drugiej zaś mają ogromną wartość prakseologiczną. Ich rezultaty pozwalają bowiem nie tylko na doskonalenie i rozwijanie procedur wyborczych, ale
również służą jako użyteczne narzędzie przygotowywania kampanii wyborczych, kreowania wizerunków partii politycznych i polityków czy wpływania
na decyzje wyborców.
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A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 13.
G. Bingham Powell Jr, Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe
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Tabela 3. Interdyscyplinarność badań nad systemami wyborczymi i wyborami
Wybory
Dyscyplina
badawcza

ekonomia
Marketing
polityczny.
Reklama.

Przykładowe
kierunki
badań

matematyka
Formuły
i metody
wyborcze.

Ekonomiczne Analiza
teorie
statystyczna
głosowania. wyników
wyborów.

politologia

prawo

Wzorce
rywalizacji
politycznej.

psychologia

Zasady prawa Motywacje,
wyborczego. emocje, postawy
wyborców.
Procedury
Strategie partii wyborcze.
Psychologiczne
politycznych.
konsekwencje
systemów
Ideologie,
wyborczych.
programy
i platformy
wyborcze.

socjologia
Zachowania
wyborcze.
Absencja
wyborcza.
Podziały
społeczne
a podziały
polityczne.

Źródło: opracowanie własne.

Rozbudowanej refleksji nie towarzyszy jednak zgodność w literaturze
przedmiotu dotycząca definiowania pojęć związanych z wyborami. Najwięcej
problemów wywołuje, jak zauważa Marek Bankowicz101, zdefiniowanie podstawowego terminu – „systemu wyborczego” – i ustalenie jego relacji z pojęciem prawa wyborczego. W tym obszarze można zauważyć trzy podstawowe
stanowiska.
Według pierwszego, jak dowodzi Richard Katz, system wyborczy jest
pojęciem najbardziej ogólnym, rozumianym jako wszystko, co łączy się
z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów102. Tym samym system wyborczy stanowi swoisty zbiór obejmujący zarówno regulacje prawne dotyczące przebiegu całego procesu wyborczego, jak i występujące w nim
elementy nieformalne. Pierwszy element systemu wyborczego w tym znaczeniu to prawo wyborcze, definiowane w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym to „ogół norm
prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów
przedstawicielskich”103. Prawo wyborcze natomiast w znaczeniu podmiotowym to „określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnienia ogółu
obywateli do udziału w wyborach do organów przedstawicielskich”104. Uczestnictwo w wyborach oznacza możliwość wybierania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze). Do komponentów
nieformalnych tak rozumianego systemu wyborczego Katz zalicza z kolei
101
102
103
104

M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 139, 160–161.
R. Katz, op.cit., s. 107.
W. Skrzydło, op.cit., s. 195.
Ibidem.

Kategoria wyborów we współczesnych systemach politycznych

43

liczne elementy otoczenia ekonomicznego, społecznego, kulturowego i politycznego, wpływającego zarówno na rywalizację, jak i na wynik wyborów105.
Do politycznych należą przede wszystkim: wzorce rywalizacji politycznej,
wzorce zachowań politycznych i wyborczych, procedury wewnątrzpartyjne,
treści kampanii wyborczych oraz cele i strategie podmiotów uczestniczących
w wyborach (partii politycznych). Wymienione wyżej elementy polityczne albo w ogóle nie są przedmiotem unormowań prawnych, albo (częściej)
są tylko reglamentowane prawnie w tym sensie, że przepisy powszechnie
obowiązującego prawa wyznaczają ramy, w których się odbywają, zakazując
pewnych działań lub głoszenia pewnych treści106. W tym obszarze mieszczą
się również regulacje ordynacji wyborczych odnoszących się do prowadzenia kampanii wyborczych oraz szczegółowe przepisy dotyczące zakładania
i działalności partii politycznych, zabraniające odwoływania się do metod,
praktyk i ideologii totalitarnych, głoszenia nieprawdziwych lub nieudokumentowanych informacji oraz prowadzenia agitacji wyborczej w niektórych
miejscach albo podczas trwania tzw. ciszy wyborczej.
W ramach drugiego stanowiska system wyborczy jest definiowany jako
„zbiór reguł, które rządzą procesem przeprowadzenia wyborów”107 i tym samym jest na ogół utożsamiany z zakresem regulacji prawa wyborczego. Oba
pojęcia można więc według tego stanowiska traktować jako synonimy108. System wyborczy odpowiadający prawu wyborczemu w znaczeniu przedmiotowym zawiera sześć podstawowych reguł rozstrzygających: 1) Które z opcji
pretendujących do udziału w wyborach są na tyle społecznie istotne, by pozwolić im na partycypację w rywalizacji wyborczej; 2) W jaki sposób wyborca
ujawni swoje preferencje; 3) Jakie są sposoby rozpowszechniania i zdobywania informacji w trakcie procesu wyborczego; 4) Jakimi uprawnieniami będą
dysponować wyborcy podczas aktu głosowania; 5) Jakie są sposoby transformacji głosów na mandaty; 6) Kto i w jaki sposób będzie sprawował kontrolę nad legalnością, prawidłowością i uczciwością procesu wyborczego?109
System wyborczy odpowiadający prawu wyborczemu w znaczeniu podmiotowym rządzony jest z kolei przez cztery podstawowe zasady demokratycz105

R. Katz, op.cit., s. 107.
Egzemplifikacją może być art. 13 Konstytucji RP: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub
działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy
w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur
lub członkostwa” – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997,
nr 78, poz. 483.
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nego prawa wyborczego, tj. zasadę równości, zasadę powszechności, zasadę
bezpośredniości i zasadę tajnego głosowania.
Trzecie ujęcie traktuje system wyborczy jako część składową prawa wyborczego. System wyborczy jest tu sprowadzony do zespołu „reguł określających charakter i przebieg procesu, w którym preferencje obywateli zostają
zamienione w głosy, a następnie przetworzone w decyzje dotyczące wyboru
reprezentantów w organach przedstawicielskich”110. System wyborczy jest
więc narzędziem służącym do artykulacji preferencji wyborczych w postaci
głosów oraz transformacji oddanych głosów w mandaty111. Jest to najwęższy sposób pojmowania systemu wyborczego, nadający mu charakter zbioru
technicznych elementów związanych z samym aktem głosowania i ustaleniem wyniku wyborów.
Ostatnie z wymienionych stanowisk traktuje system wyborczy jako narzędzie służące do przeprowadzenia wyborów. System wyborczy jest więc skomplikowanym, choć jednocześnie uporządkowanym zbiorem zmiennych (parametrów) pozwalających na transformację oddanych głosów na mandaty lub
obsadzanie konkretnego stanowiska. Jak podkreśla Nohlen, ten aspekt systemów wyborczych jest w zasadzie w nauce bezsporny, zarówno w obszarze
terminologii, jak i działania określonych zmiennych112, choć oczywiście wiąże się z koniecznością rozstrzygania wielu problemów o charakterze politycznym. Dotyczą one nieodzowności zajęcia stanowiska w odniesieniu do ogólnego problemu związanego z całościową konstrukcją systemu wyborczego,
a także świadomości konsekwencji doboru takich, a nie innych zmiennych.

1.5. Zmienne systemu wyborczego
1.5.1. Uwagi wstępne
Na potrzeby niniejszej monografii przyjmuję, że system wyborczy jest konstruowany z zastosowaniem czterech podstawowych zmiennych: formuły
wyborczej, metody (lub techniki) wyborczej, podziału na okręgi wyborcze
oraz uprawnień wyborcy w akcie głosowania. Każda z czterech zmiennych
to w rzeczywistości zbiór wielu możliwych rozwiązań, spośród których wybiera się najbardziej – z różnych względów – preferowane, i następnie łączy w wielowymiarową konstrukcję systemu wyborczego. Nie można przy
110
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tym zapominać, że konsekwencje systemu wyborczego nie zależą tylko od
jednego elementu, ale od ich kombinacji. Jak pisze Nohlen, „oddziaływania
poszczególnych parametrów mogą wskutek łączenia z innymi elementami
ulegać wzmocnieniu, kompensacji bądź neutralizacji”113.

1.5.2. Formuła wyborcza
Formuła wyborcza należy do podstawowych pojęć i kategorii systemu wyborczego i bywa niekiedy, choć błędnie, z nim utożsamiana, chociaż – jak
zauważa Michał Pierzgalski – z uwagi na znaczenie zazwyczaj nazwa formuły
determinuje nazwę systemu wyborczego114. Formuła wyborcza to reguła rozstrzygająca, w jaki sposób oddane głosy decydują o wyniku wyborczym115.
W historii wykształciły się dwie podstawowe formuły wyborcze o przeciwstawnych założeniach – większościowa i proporcjonalna. Głównym założeniem pierwszej z nich, historycznie wcześniejszej, znanej i stosowanej już
w starożytności, jest przyznawanie mandatu temu kandydatowi lub kandydatom, którzy otrzymali najwięcej głosów spośród wszystkich uczestniczących
w wyborach.
Esencją formuły proporcjonalnej jest natomiast rozdzielanie miejsc w organie kolegialnym pomiędzy podmioty uczestniczące w wyborach stosownie do poparcia, jakie otrzymały w głosowaniu. Pod koniec XVIII stulecia
francuski polityk Mirabeau oddał jej istotę stwierdzeniem, że ciało wybrane
w systemie proporcjonalnym ma być mapą polityczną społeczeństwa116. Wiek
XVIII przyniósł pierwsze refleksje nad proporcjonalnością, wiązane przede
wszystkim z nazwiskiem francuskiego matematyka, filozofa i polityka Nicolasa de Condorceta, a do praktyki politycznej włączono ją w kolejnym stuleciu.
W 1842 roku angielski prawnik Thomas Hare przedstawił pierwszą w pełni
dopracowaną formułę proporcjonalną, a do praktycznego zastosowania reguł
proporcjonalności doszło w Szwajcarii w 1891 roku i w 1899 roku w Belgii117.
W syntetycznym ujęciu zastosowanie formuły proporcjonalnej oznacza że:
1) Wybory przeprowadzane są w okręgach wielomandatowych; 2) Liczba
zdobytych mandatów jest konsekwencją wielkości poparcia w wyborach;
3) Zdobycie mandatu nie wymaga pokonania rywali, ale pokonania naturalnego progu wyznaczanego strukturą rywalizacji i wielkością okręgu wyborczego; 4) Wybory przeprowadzane są zawsze w jednej turze; 5) Rozdzielenie
113
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mandatów wymaga przeprowadzenia skomplikowanych operacji matematycznych118. Interesujący, matematyczny sposób definiowania formuły proporcjonalnej zaproponował Pierzgalski, wskazując, że formuła proporcjonalna
jest funkcją, w której wzrost liczby głosów powoduje wzrost liczby zdobytych
mandatów, choć w rzeczywistości dokonanie w pełni proporcjonalnego
rozdziału nie jest możliwe119.
Obok wyboru jednego z dwóch wskazanych powyżej wariantów we
współczesnych systemach wyborczych niekiedy łączy się je z sobą w konstrukcję tzw. mieszanej formuły wyborczej. Formuła ta – początkowo ignorowana na gruncie nauki i uznawana za twór sztuczny – stała się przedmiotem
zainteresowania w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy okazało się, że
w praktyce wykorzystuje ją prawie trzydzieści krajów zamieszkiwanych przez
około 20 procent ludności świata120. Formuła mieszana wiąże się z dwoma
istotnymi teoretycznymi problemami. Po pierwsze, wymaga odpowiedzi na
pytanie: czy można ją uznać za samoistny wariant formuły, której nie sprowadza się do systemu większościowego lub proporcjonalnego, czy wprost przeciwnie – czy jest po prostu hybrydą dwóch klasycznych formuł i nie stanowi
nowej jakości wyborczej. Po drugie, niezależnie od odpowiedzi na powyższe
pytanie, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, w jaki sposób konstruuje się formuły mieszane.
W odniesieniu do pierwszego zagadnienia można zauważyć brak jednolitego stanowiska w nauce. Bartłomiej Michalak, autor wnikliwego studium
dotyczącego mieszanych systemów wyborczych, zwraca uwagę, że systemy te
współcześnie są traktowane najczęściej jako jedna z trzech głównych klas systemów wyborczych121, choć jednocześnie podkreśla, że niektórzy wybitny badacze (jak Dieter Nohlen czy Giovanni Sartori) uznają je raczej za rozwiązania
hybrydalne122. Spór, jaki pojawił się na tym tle, jest w dużej mierze konsekwencją podjęcia badań nad tymi systemami, pokazującymi, że problemy pojawiają
się już na tle definicyjnym i choć większość autorów w jakimś stopniu opiera
się na minimalistycznej definicji uznającej, że mieszany system to taki, w którym do dystrybucji mandatów stosuje się więcej niż jedną formułę wyborczą, przy czym jedna z nich musi należeć do grupy formuł większościowych,
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a druga do proporcjonalnych123, to problematyczne okazują się już kwestie
zasad konstruowania, mechaniki, celów i efektów działania takich systemów.
Konstrukcja formuły mieszanej według Wojciecha Sokoła124 przybiera
zazwyczaj jedną z pięciu form125. Należą do nich: 1) System koegzystencji,
w którym terytorium kraju dzieli się na dwie części. W jednej mandaty rozdziela się według formuły większościowej, a w drugiej według proporcjonalnej. Stosuje się go w wyborach do Senatu V Republiki Francuskiej oraz do
obsadzania składu parlamentów: Madagaskaru, Panamy i Nigerii; 2) System
paralelny (nazywany również okopowym), cechujący się jednoczesnym występowaniem dwóch podstawowych formuł i tym samym dwóch rodzajów
okręgów wyborczych. W tym wypadku każdy wyborca dysponuje dwoma
głosami. Jeden oddaje w systemie większościowym, a drugi proporcjonalnym. Taki system wprowadzono w 1994 roku w Japonii, w wyborach do Izby
Reprezentantów; 3) System fuzyjny, zbliżony do poprzedniego, w którym
formułę większościową i proporcjonalną stosuje się jednocześnie w ramach
tego samego okręgu wyborczego, a wyborca dysponuje tylko jednym głosem.
System ten stosuje się w wyborach municypalnych we Francji. Eksperymentowała z nim również Turcja na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku; 4) System korygujący, polegający na jednoczesnym
stosowaniu dwóch klasycznych formuł i przyznaniu wyborcy dwóch głosów
oddawanych w odrębnych systemach, cechujący się jednak przede wszystkim
powiązaniem formuły proporcjonalnej i większościowej przy rozdzielaniu
mandatów w celu – jak nazwa wskazuje – skorygowania zniekształceń proporcjonalności wynikających ze stosowania reguły majorytaryzmu. Stosowany jest np. w RFN w wyborach do Bundestagu126; 5) System supermieszany
(ekstramieszany), czyli skomplikowane rozwiązanie łączące elementy systemu paralelnego i korygującego, mające zastosowanie m.in. na Węgrzech,
w Ekwadorze, Kamerunie i Czadzie127. Spośród wymienionych wariantów
formuły mieszanej najbardziej popularne są systemy paralelne i korygujące.

123
Nie są zatem uznawane za mieszane systemy, łączące w sobie tylko warianty formuły
większościowej lub tylko warianty formuły proporcjonalnej – ibidem, s. 118.
124
W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 76–85.
125
W literaturze przedmiotu proponowane są również inne sposoby klasyfikacji systemów mieszanych. Ich prezentacja wykracza poza ramy niniejszej monografii – zob. B. Michalak, A. Sokala, op.cit., s. 82–83.
126
System wyborczy do Bundestagu jest najczęściej określany jako spersonalizowany system proporcjonalny. Jego założenia i związane z nim kontrowersje są przedstawione w książce: S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 132–134.
127
W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 76–85.
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Pierwszy z nich znalazł zastosowanie w szesnastu systemach wyborczych,
a drugi w blisko dziesięciu128.
Według danych portalu ACE Electoral Knowledge Network, w pierwszej
dekadzie XXI wieku 91 państw praktykowało w wyborach parlamentarnych
formułę większościową, 72 – proporcjonalną, a 30 – mieszaną. Systemy wyborcze sześciu krajów uznano za niemieszczące się w powyższych kategoriach – dotyczy to między innymi systemu pojedynczego głosu przechodniego (STV – Single Transferable Vote), do którego powrócę w dalszej części
rozdziału129.

1.5.3. Metoda wyborcza
Wybór metody (techniki) wyborczej oznacza konieczność przyjęcia w danym systemie wyborczym konkretnego wariantu formuły większościowej lub
proporcjonalnej. Liczba możliwości jest przy tym ogromna – szacuje się, że
teoria prawa wyborczego zawiera ponad 300 różnych odmian formuł wyborczych, choć zdecydowana większość z nich nie znalazła dotąd zastosowania
w praktyce130.
Formuła większościowa występuje w dwóch głównych postaciach:
większości zwykłej (względnej) lub większości bezwzględnej (absolutnej).
W przypadku większości zwykłej do zdobycia mandatu konieczne jest uzyskanie większej liczby głosów niż pozostali kandydaci. Wybór większością
bezwzględną oznacza z kolei konieczność otrzymania ponad połowy ważnie
oddanych głosów. Warunek ten często ujmuje się w formułę: 50 procent ważnie oddanych głosów plus jeden głos. Dobór jednego z dwóch wskazanych
powyżej rozwiązań wymaga rozstrzygnięcia szczegółowych, choć niezwykle
istotnych kwestii. Formuła większościowa wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji, czy wybory będą przeprowadzane w okręgach jedno- czy wielomandatowych, a w przypadku metody większości bezwzględnej określenia
zasady, na jakiej będzie przeprowadzona druga tura głosowania, jeśli nie uda
obsadzić mandatu w pierwszej turze. Do najczęściej stosowanych rozwiązań
należy balotaż, czyli przeprowadzanie drugiej tury z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie w pierwszej. Możliwe jest również dopuszczenie do drugiej tury wszystkich kandydatów uczestniczących
w pierwszej turze lub tylko takich, którzy legitymują się w niej pewnym minimalnym poparciem, na przykład w przypadku wyborów do pierwszej izby
francuskiego parlamentu, czyli Zgromadzenia Narodowego, otrzymali co
128

Ibidem.
The Electoral Knowledge Network, http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd (data
odczytania: 13.10.2014).
130
B. Banaszak, Porównywalne…, op.cit., s. 312.
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najmniej 12,5 procent głosów. W drugiej turze zasadą wyłaniania zwycięzcy
jest zazwyczaj większość zwykła.
W obszarze formuły proporcjonalnej teoria systemów wyborczych ma
do zaproponowania dużo więcej konkretnych metod. Ich wypracowanie podyktowane było przede wszystkim praktyczną przesłanką. Zgodnie z przywołanymi wcześniej założeniami proporcjonalności przełożenie oddanych
głosów na mandaty nie jest zadaniem prostym, wymaga bowiem żmudnych
obliczeń. Dążąc do ich uproszczenia i jednocześnie obiektywizacji wyniku
wyborów oraz uniknięcia trudnych do wychwycenia błędów podczas wykonywania operacji matematycznych, od XIX wieku przedstawiane są różnorodne propozycje metod proporcjonalnych, z których zaledwie część znalazła zastosowanie praktyczne, a wiele jest stosowanych w sposób odbiegający
od pierwotnych propozycji131. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że
mieszczą się one w ramach dwóch podstawowych grup, różniących się sposobem dokonywanie obliczeń132. Pierwszą stanowią tzw. metody dzielników,
zwane również metodami największych liczb. Ich zastosowanie wymaga dzielenia liczb głosów otrzymanych przez każdy podmiot uczestniczący w wyborach przez kolejne, rosnące liczby (co najmniej tyle, ile jest mandatów do
obsadzenia), a następnie porządkowania otrzymanych ilorazów w kolumny,
osobnej dla każdego podmiotu. Mandaty rozdziela się według największych
ilorazów ze wszystkich kolumn. Pierwszy wariant takiej metody – polegającej na zastosowaniu jako dzielników kolejnych liczb naturalnych – przedstawił w 1882 roku belgijski prawnik i matematyk Victor D’Hondt. Różnice
między metodami z tej grupy polegają na zastosowaniu rozmaitych dzielników – na przykład francuski matematyk André Sainte-Laguë zaproponował
jako dzielniki kolejne liczby nieparzyste, a w tzw. zmodyfikowanej wersji
jego metody pierwszym dzielnikiem jest liczba 1,4133. Druga grupa obejmuje
metody nazywane kwotowymi lub metodami udziału stosunkowego. Obejmuje ona sporą liczbę konkretnych technik, wymagających często przeprowadzania skomplikowanych i wielostopniowych obliczeń. Zasadniczą cechą
metod tej grupy jest ustalenie tzw. ilorazu wyborczego, nazywanego również
kwotą, a następnie sprawdzania, ile razy otrzymany iloraz (kwota) mieści się
w liczbie głosów otrzymanych przez każde z ugrupowań startujących w wyborach. Uzyskana w ten sposób liczba całkowita oznacza liczbę otrzymanych
mandatów przez daną listę. Za prekursora takiego sposobu ustalania wyniku
wyborów uznaje się wspominanego angielskiego konstytucjonalistę Thomasa
Hare’a. W jego metodzie iloraz wyznacza się według wzoru:
131
B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 170–171.
132
D. Nohlen, op.cit., s. 102–103.
133
Ibidem, s. 103.
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Q= V
S
Gdzie Q to iloraz wyborczy, v – łączna liczba głosów oddanych w okręgu,
s – liczba mandatów do obsadzenia. Iloraz wyborczy w tej metodzie to średnia liczba głosów potrzebna do zdobycia mandatu. Każde z ugrupowań otrzymuje według tej techniki tyle mandatów, ile razy iloraz zmieści się w liczbie
otrzymanych przez nie głosów. Zasadnicza różnica między metodami z tej
grupy polega na rozmaitych sposobach wyznaczania ilorazu wyborczego. Do
najczęściej stosowanych należą techniki przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 4. Metody proporcjonalne
Hagenbacha-Bischoffa

Metoda
Wzór
Q=

V
S+1

Imperiali

Q=

V
S+2

Objaśnienia Q – iloraz (kwota) wyborczy
V – łączna liczba głosów oddanych w okręgu
S – liczba mandatów do obsadzenia w okręgu

Droopa

Q=

V
+1
S+1

Hare’a-Niemeyera

Qp =

Vp x S
V

Qp – liczba mandatów
uzyskanych przez
partię P
Vp– liczba głosów oddanych na partię P
S – liczba mandatów
obsadzanych
w okręgu
V – łączna liczba głosów
oddanych w okręgu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 151–155; D. Nohlen,
op.cit., s. 106–110.

Zastosowanie metod kwotowych wywołuje dwa podstawowe problemy.
Pierwszy wiąże się z niewykorzystaniem części głosów, ponieważ wykonanie wszystkich wymaganych operacji matematycznych daje wynik w postaci
ułamków, z których do podziału mandatów stosuje się tylko liczbę całkowitą.
Drugi, ważniejszy, integralnie związany jest z poprzednim – wykorzystanie
z obliczeń tylko liczb całkowitych zazwyczaj nie prowadzi do obsadzenia
wszystkich mandatów. Wymaga to przyjęcia w systemie wyborczym rozwiązań pozwalających na obsadzenie pozostałych miejsc w organie przedstawicielskim i ewentualnie wykorzystanie resztek głosów. Z teoretycznego
punktu widzenia możliwe są cztery rozwiązania powyższych problemów.
Pierwsze, w praktyce niestosowane, polegałoby na uznaniu, że mandaty, które nie zostały rozdzielone przez zastosowaną metodę kwotową, nie są obsadzone. Drugie, jak w przypadku metody opracowanej przez niemieckiego
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matematyka Horsta Niemeyera, sprowadza się do rozdzielenia mandatów
nieobsadzonych w pierwszym etapie według największych liczb po przecinku. Wówczas metoda ta bywa nazywana metodą największych reszt. Możliwe
jest również zastosowanie metody odwrotnej, tj. najmniejszych reszt. Trzecie
polega na wykonaniu dodatkowych obliczeń z zastosowaniem niewykorzystanych głosów. W tym wypadku występuje wiele możliwych wariantów podziału mandatów, między innymi przez metodę największych średnich lub
metodę podziału reszt, w której liczby po przecinku traktuje się jako punkt
wyjścia zastosowania jednej ze wspominanych wcześniej technik, na przykład d’Hondta134. Czwarte oznacza przekazanie nieobsadzonych mandatów
ze wszystkich okręgów na wyższy poziom rozdziału (np. jednego dużego
okręgu ogólnokrajowego) i dokonanie w nim podziału mandatów z zastosowaniem jednej z technik proporcjonalnych.
Niezależnie od przyjętej metody wyborczej formuła proporcjonalna jest
we współczesnych systemach wyborczych często uzupełniania o mechanizmy korygujące, wpływające na ostateczny wynik wyborów, a będące mechanizmami niwelującymi określone konsekwencje proporcjonalności. Podstawowym tego typu mechanizmem są klauzule zaporowe (zwane również
progami wyborczymi, progami procentowymi lub progami ustawowymi),
uzależniające udział w podziale mandatów od osiągnięcia ściśle określonego
minimalnego poparcia. Waha się ono – w zależności od systemu wyborczego – od 0,67 procent głosów w Holandii po 10 procent w Turcji i 12 procent na poziomie okręgów wyborczych w Szwecji w wyborach do Riksdagu,
choć najczęściej występujące progi wynoszą 4 lub 5 procent. Próg wyborczy
zazwyczaj dotyczy rezultatu osiągniętego w skali kraju, chociaż może być
ustalany na poziomie okręgów wyborczych. Zasadą jest również wprowadzanie wyższych progów dla koalicji wyborczych. Niewiele państw stosujących
formułę proporcjonalną zrezygnowało z wprowadzenia do swojego systemu
wyborczego klauzul zaporowych. Dotyczy to na przykład Portugalii, gdzie
w konstytucji zakazano wprowadzania tego typu mechanizmu 135, i Luksemburga. Progi procentowe zaczęto stosować dopiero po II wojnie światowej,
jako remedium na dużą skalę fragmentaryzacji parlamentów, a pierwszym
państwem, które wprowadziło do swojego systemu wyborczego takie rozwiązanie, była Republika Federalna Niemiec w 1949 roku136. Progi procentowe są rozwiązaniem wywołującym spory w nauce, gdzie wadom (takim jak
134

D. Nohlen, op.cit., s. 107–109.
B. Kosowska-Gąstoł, System partyjny Portugalii [w:] B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010, s. 277.
136
M. Rulka, Progi procentowe – analiza prawnoporównawcza, „Studia Wyborcze”,
tom VIII/2009, s. 24.
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deformacja wyniku wyborów i dyskryminacja małych partii) przeciwstawia
się zalety (w postaci stabilizacji systemu partyjnego i ograniczenia znaczenia
partii skrajnych)137. Należy jednak zwrócić uwagę, że o ile samo rozwiązanie
oceniane jest ogólnie pozytywnie, o tyle przedmiotem sporów staje się zazwyczaj konkretna wysokość progów połączona z innymi elementami systemu wyborczego138. Warto również przytoczyć uwagę Arenda Lijpharta, wskazującego, że nie ma konieczności stosowania progów w jednej wysokości, ale
jest możliwe ich stopniowanie i zapewnianie udziału w podziale mandatów
stosownie do przekroczonego progu139.
Drugim mechanizmem korygującym jest znany między innymi z ordynacji wyborczych III RP mechanizm tzw. grupowania list wyborczych, pozwalający na sumowanie wyniku niezależnie startujących w wyborach podmiotów, jeśli w odpowiednim terminie zawiadomiły o tym odpowiedni organ
wyborczy i łącznie przekroczyły specjalnie przewidziany dla grupy (bloku)
próg procentowy140.

1.5.4. Podział na okręgi wyborcze
Trzeci element systemu wyborczego – podział na okręgi wyborcze – uznawany jest w literaturze przedmiotu za jeden z najważniejszych czynników wpływających zarówno na ostateczny wynik wyborów, jak i strukturę rywalizacji
wyborczej. Ponadto, z powodu często spotykanych w przeszłości manipulacji
przy kształtowaniu okręgów przeczących formalnej i materialnej równości
głosu, proces ten musi być oparty na zobiektywizowanych kryteriach, dokonywany w akcie prawnym stosunkowo wysokiej rangi (zazwyczaj ustawy),
poddany szczególnej kontroli, a utworzony podział powinien być regularnie
i często aktualizowany. Manipulacje towarzyszące tworzeniu okręgów wyborczych można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą stanowią niezamierzone i nieświadome manipulacje, które wynikają z popełnionych błędów,
zaniedbań lub nieprzestrzegania przyjętych kryteriów. Mogą się one pojawić
również na skutek stosowania nieaktualnych danych podczas dokonywania
podziału na okręgi. Tego typu spotykaną w historii nieplanową manipulacją był tzw. malapportionment, przejawiający się w faworyzowaniu okręgów
wiejskich kosztem okręgów miejskich, na skutek niekorygowania podziału

137

Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 63.
139
A. Lijphart, Inżynieria wyborcza: ograniczenia i możliwości [w:] J. Szczupaczyński
(red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1998, s. 76.
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F. Rymarz, Grupowanie list kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r., „Przegląd Sejmowy” nr 2(79)/2007, s. 53–62.
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na okręgi mimo występowania procesów migracji ludności141. Druga grupa
obejmuje celowe i planowane manipulacje kształtem i granicami okręgów,
zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów politycznych w postaci konkretnego rezultatu wyborczego. Takie działania określane są pojęciem gerrymanderingu142 lub niekiedy geografii wyborczej143.
Przeprowadzenie podziału na okręgi wyborcze wymaga rozstrzygnięcia czterech najważniejszych kwestii merytorycznych. Po pierwsze, należy dokonać wyboru metody tworzenia okręgów wyborczych. Zazwyczaj
jest to regulowane na poziomie podstawowych, konstytucyjnych zasad systemu politycznego i wiąże się z zastosowaniem jednego z dwóch znanych
w historii sposobów. Albo podział na okręgi dokonywany jest na podstawie
tzw. jednolitej normy przedstawicielskiej i oznacza przyjęcie stałego, określonego liczbowo składu organu przedstawicielskiego. Albo przyjmuje się
odwrotne założenie – sformułowane już przez Aleksandra Hamiltona pod
koniec XVIII wieku144 – że jeden przedstawiciel przypada na ściśle określoną grupę wyborców (w tym konkretnym przypadku 30 tysięcy)145. Współcześnie zdecydowanie częściej sięga się do rozwiązania pierwszego, choć jest
ono nieco bardziej skomplikowane i wiąże się z koniecznością precyzyjnego
zastosowania stałej proporcji między liczbą wyborców i liczbą obsadzanych
mandatów we wszystkich okręgach, czego wymaga jednolita norma przedstawicielstwa. Po drugie, przedmiotem ustaleń jest również kwestia pionowego podziału na okręgi – tzn. czy podział mandatów będzie dokonywany w ramach jednego poziomu, czy też będzie ich więcej. Należy zwrócić uwagę na
dwie odrębne sytuacje. Z jednej strony bowiem przyjęcie niektórych wariantów tzw. mieszanej formuły wyborczej (paralelnego, korygującego i ekstramieszanego) determinuje występowanie dwóch typów okręgów wyborczych,
które mogą być usytuowane na różnych poziomach. Przykładami tego typu
rozwiązania mogą być: niemiecki system wyborczy do Bundestagu, gdzie po141

A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 149.
Termin gerrymandering wywodzi się od nazwiska Elbridge’a Gerry’ego (1810–1812),
gubernatora stanu Massachusetts, który dążąc do zapewnienia zwycięstwa Partii Demokratycznej, rozrysował okręg wyborczy o kształcie przypominającym ziejącą ogniem salamandrę
i tym samym zapisał w historii systemów wyborczych pierwszą łatwo dostrzegalną manipulację. Gerrymandering był przez długi czas sporym problemem w krajach anglosaskich stosujących formułę większościową opartą na okręgach jednomandatowych – G.W. Cox, J.N. Katz,
Elbridge Gerry’s Salamander: The Electoral Consequences of the Reapportionment Revolution,
Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 3.
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A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 148–149.
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B. Banaszak, Porównywalne…, op.cit., s. 179.
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łowę ustawowej liczby deputowanych wybiera się w okręgach wielomandatowych, obejmujących każdy z landów, a drugą połowę w jednomandatowych
okręgach tworzonych w ramach podmiotów niemieckiej federacji146, oraz system wyborczy do rosyjskiej Dumy Państwowej147 z lat 1993–2005148. Z drugiej strony, niezależnie od przyjętej formuły i metody wyborczej, konstrukcja podziału na okręgi może być wielopoziomowa, w której wyższe poziomy
(lub wyższy poziom) są traktowane jako kolejne etapy rozdziału mandatów.
Elementy tego typu systemu można odnaleźć na przykład w węgierskim systemie wyborczym do Zgromadzenia Krajowego, gdzie część mandatów jest
rozdzielana między tzw. listy krajowe (państwowe) stosownie do poparcia,
jakie ugrupowania, które je zgłosiły, uzyskały w okręgach wyborczych149.
Rozwiązanie to wprowadzono również między innymi do polskiego systemu wyborczego u progu transformacji ustrojowej. Po trzecie, należy dokonać wyboru między jedno- i wielomandatowymi okręgami wyborczymi, co
rzecz jasna pozostaje w pewnym związku z preferowaną formułą wyborczą,
proporcjonalność wyklucza bowiem okręgi wielomandatowe. Po czwarte,
decydując się na okręgi wielomandatowe, określenia wymaga ich wielkość.
Pojęcie wielkości okręgu wyborczego nie odnosi się ani do liczby wyborców,
ani wielkości w sensie geograficznym, ale oznacza liczbę obsadzanych mandatów150. Do celów analitycznych można przyjąć, że okręgi wielomandatowe
mogą być małe (obsadza się w nich od dwóch do pięciu mandatów), średnie (obsadza się od sześciu do dziewięciu mandatów) lub duże (obsadza się
w nich co najmniej 10 mandatów)151. Należy również zauważyć, że wraz ze
wzrostem wielkości okręgów maleje ich liczba. Tym samym, biorąc pod uwagę liczbę okręgów, przyjmowane we współczesnych systemach wyborczych
rozwiązania można uporządkować według umownej osi, na której jeden
biegun wyznacza maksymalna możliwa liczba okręgów jednomandatowych
równa liczbie miejsc w organie przedstawicielskim, a drugi biegun stanowi
jeden duży okręg wyborczy obejmujący cały kraj. Przykładem pierwszego
rozwiązania jest brytyjski system wyborczy do Izby Gmin, a drugiego – izra146
S. Grabowska, K. Składowski, Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach
europejskich, Zakamycze, Kraków 2006, s. 171–174.
147
T. Bichta, M. Kowalska, W. Sokół, System polityczny Rosji [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2005, s. 411.
148
B. Michalak, Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?, „Studia BAS” nr 3(27)/2011, s. 62–67.
149
B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny Węgier [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki
(red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 590.
150
M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 157.
151
D. Nohlen, op.cit., s. 81.
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elski do Knesetu. W praktyce większość państw przyjmuje rozwiązania lokujące się w ramach wspomnianej osi.

1.5.5. Uprawnienia wyborcy w akcie głosowania
Czwarta zmienna systemu wyborczego – uprawnienie wyborcy w akcie głosowania – jest rozmaicie klasyfikowana. W literaturze przedmiotu najczęściej
wskazuje się na dwa podstawowe typy głosu – kategoryczny i porządkujący152.
Pierwszy oznacza, że wyborca ma tylko jeden głos, który oddaje albo na pojedynczego kandydata, albo na tzw. zamkniętą listę, z której mandaty rozdziela
się według umieszczonej na niej kolejności kandydatów. Drugi typ głosu daje
wyborcy dużo większe możliwości wyrażenia swoich przekonań wyborczych.
Wskazać można na następujące, najbardziej typowe rozwiązania: 1) Głos preferencyjny, który pozwala wyborcy na wskazanie preferowanego kandydata
w ramach listy, a mandaty z niej są rozdzielane według wielkości poparcia;
2) Udzielanie wsparcia dowolnym kandydatom z różnych list, w tym kumulowania głosu na jednym lub kilku kandydatach, mogące w konsekwencji
prowadzić do ułożenia własnej listy – system ten znany jest między innymi w Szwajcarii pod nazwą panachage (panaszowania – układania pióropusza153); 3) System pojedynczego głosu przechodniego (Single Transferable
Vote – STV). Ten skomplikowany system, stosowany w Irlandii, Australii,
Nowej Zelandii, Malcie oraz niektórych stanach USA i budzący pewne kontrowersje w zakresie klasyfikacji154, daje wyborcy największe możliwości. Pozwala mu bowiem na stworzenie rankingu kandydatów przez uszeregowanie ich w preferowanej kolejności do otrzymania mandatu. Wyborca w tym
systemie – stosowanym zazwyczaj w małych okręgach wielomandatowych,
choć w Australii przyjął postać głosowania alternatywnego155 w okręgach jednomandatowych – dysponuje jednym głosem, ale jednocześnie porządkuje
wszystkich kandydatów z okręgu, stawiając przy ich nazwiskach kolejne cyfry156.

152

M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 158–159.
Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2002, s. 53.
154
B. Michalak, A. Sokala, op.cit., s. 142–146.
155
Dla pewnego uproszczenia przyjmuję, że głosowanie alternatywne jest rodzajem
systemu STV. Istota głosowania alternatywnego, stosowanego w wyborach do australijskiej
Izby Reprezentantów, polega na przyznaniu wyborcom w jednomandatowych okręgach wyborczych prawa tworzenia rankingu kandydatów przez stawianie liczb przy ich nazwiskach.
Wieloetapowa procedura obliczania wyniku wyborów (same głosowanie odbywa się w jednej
turze) prowadzi do wyłonienia kandydata najbardziej preferowanego ze wszystkich.
156
Ibidem.
153
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W obszarze uprawnień wyborcy w akcie głosowania należy jeszcze zwrócić uwagę na cztery istotne kwestie.
Po pierwsze, zakres uprawnień wyborcy może zostać znacznie powiększony na skutek zastosowania mieszanych formuł wyborczych.
Po drugie, ta zmienna systemu wyborczego pozostaje w bliskim związku
z innym ważnym parametrem systemu wyborczego – niekiedy ujmowanym
jako osobna zmienna systemu wyborczego – czyli sposobem ubiegania się
kandydatów o wybór157. Kandydaci mogą ubiegać się o wybór indywidualnie
w formule większościowej i STV lub zbiorowo w ramach list wyborczych. Te
z kolei przybierają postać list zamkniętych, otwartych lub wolnych. Zależności między uprawnieniem wyborcy a sposobem ubiegania się kandydatów
o wybór pokazuje poniższa tabela.
Tabela 5. Rodzaje głosu wyborcy
Uprawnienie wyborcy

Sposób ubiegania się kandydatów o wybór

1 głos kategoryczny



Pojedyncza kandydatura
Zamknięta lista

1 głos preferencyjny



Otwarta lista

Panachage 
(liczba głosów = liczba mandatów)

Wolna lista

STV 

Brak list

Źródło: D. Nohlen, op.cit., s. 95–96.

Po trzecie, należy również pamiętać, że ważnym składnikiem systemów
wyborczych są również regulacje odnoszące się do zapewnienia wyborcom
rzeczywistych możliwości uczestnictwa w głosowaniach. Łączy się je ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do uczestnictwa w akcie głosowania, ale też nadaje wymiar ogólny, odnoszący się do
przebiegu procedur związanych z ustalaniem spisu wyborców i możliwości
odwoływania się obywateli od podejmowanych w tej materii decyzji administracyjnych.
Po czwarte, wraz z upowszechnianiem prawa wyborczego coraz popularniejsze stają się rozwiązania pozwalające wyborcom uczestniczyć w głosowaniach poza lokalami wyborczymi. Określane są one pojęciem alternatywnych
technik głosowania, do których należą: głosowanie przez pełnomocnika,
głosowanie korespondencyjne, mobilna urna wyborcza oraz elektroniczne

157

D. Nohlen, op.cit., s. 91–93.
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głosowanie (e-voting)158. Jak wskazuje Jarosław Zbieranek, autor obszernego
studium tej problematyki, sporne są funkcje alternatywnych technik, ponieważ z jednej strony traktuje się je jako remedium na niską frekwencję wyborczą, a z drugiej są oceniane jako jedna z gwarancji powszechności prawa
wyborczego159.
Należy również zauważyć, że o ile głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne mają sporą tradycję w systemach wyborczych,
o tyle mobilną urnę wyborczą stosuje się jako rozwiązanie wyjątkowe, adresowane do pewnych grup wyborców, a technika e-votingu jest rozpatrywana
w kategoriach przyszłości nie tylko systemów wyborczych, ale także demokracji przedstawicielskiej jako takiej, prowadząc do rozważań o e-demokracji
(cyberdemokracji, wirtualnej demokracji czy demokracji cyfrowej)160.
Z punktu widzenia systemów wyborczych e-voting przynosi trzy wyzwania, z którymi zmaga się zarówno nauka, jak i stopniowo kształtująca
się praktyka stosowania elektronicznych technik głosowania. Warto je
w skrócie zasygnalizować. Pierwsze wiąże się z coraz powszechniejszym
dla społeczeństwa informacyjnego161 zastosowaniem ICT (Information and
Communication Technology – technologii informacyjno-komunikacyjnych)
w sferze publicznej, w konsekwencji powodującej, że e-voting nie może być
traktowany jako zjawisko samoistne, ale integralnie związane z procesami informatyzacji państwa i budowaniem elektronicznej administracji162. Drugie
wyzwanie jest związane z koniecznością uświadomienia sobie szeregu problemów, jakie wiążą się ze wdrażaniem tego typu technik głosowania głównie o charakterze społecznym i technologicznym. Społecznym, ponieważ
e-voting może generować nowe podziały społeczne i ułatwiając uczestnictwo
jednym grupom społecznym, utrudniać innym, szczególnie tym niechętnie
korzystającym z nowoczesnych technologii. Technologiczny, ponieważ pojawiają się różnorodne problemy związane czy to z zaprojektowaniem takich
systemów, czy też z zapewnieniem im bezpieczeństwa i stabilności163. Stąd
158

J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej, Difin,
Warszawa 2013, s. 15–22.
159
Ibidem, s. 22–25.
160
M. Sakowicz, Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na
progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, SGH, Warszawa 2008, s. 85–86.
161
J. Banasikowska, Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-administracji w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 17–23.
162
B. Bal-Domańska, A. Salus, Wstęp do e-administracji, Uniwersytet Ekonomiczny,
Wrocław 2010, s. 9–14.
163
R. Balicki, A. Preisner, E-voting – szanse, możliwości, zagrożenia [w:] S. Grabowska,
R. Grabowski (red.), Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynaro-
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w literaturze przedmiotu akcentuje się konieczność stopniowego wdrażania
tej techniki164. W końcu e-voting przynosi duże wyzwania dla tradycyjnych
reguł wyborczych. Nie są bowiem pozbawione podstaw pytania o konsekwencje elektronicznych form głosowania w przypadku powszechnego ich
zastosowania dla zasad tajności czy bezpośredniości, a oparcie systemu
przeliczania głosów tylko na urządzeniach i oprogramowaniu może stać się
znaczącym problemem dla organów rozstrzygających o ważności wyborów
w przypadku podważania prawidłowości ich działania.

1.6. Konsekwencje systemów wyborczych
Przyjęcie określonego systemu wyborczego zbudowanego z konkretnych
zmiennych przynosi szereg skutków dla całego systemu politycznego. Nie jest
zatem zaskakujące, że konsekwencje działania systemów wyborczych stanowią jeden z kluczowych obszarów refleksji nad sposobami przeprowadzania
wyborów i od dawna stanowią przedmiot zainteresowania badaczy, szukających związków między różnymi elementami systemów politycznych a stosowanym systemem wyborczym. Wystarczy przypomnieć tu sformułowane
w latach pięćdziesiątych XX wieku tzw. słynne prawa Maurice’a Duvergera,
francuskiego prawnika i politologa, który wskazywał, że formuła większościowa oparta na większości zwykłej petryfikuje system dwupartyjny, a proporcjonalna – system wielopartyjny165. Niezależnie jednak od konkretnych
ustaleń system wyborczy powinien być zarówno badany, jak i projektowy,
ze świadomością skutków, jakie może przynieść zastosowanie konkretnych
rozwiązań.
Różnorodne konsekwencje wywoływane przez stosowane rozwiązania
wyborcze można klasyfikować z punktu widzenia kilku kryteriów. Po pierwsze, systemy wyborcze i ich elementy wywołują określone skutki w różnych
obszarach funkcjonowania systemu politycznego. W szczególności można
wskazać na: 1) Konsekwencje polityczne – związane z kształtowaniem się
określonego typu systemu partyjnego, strukturą rywalizacji politycznej czy
dowa konferencja naukowa. Rzeszów 26–27 marca 2007 r., Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego, Rzeszów 2007, s. 53–54.
164
A. Preisner, E-voting – przyszłość e-demokracji? (szkic kilku niełatwych kwestii)
[w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 3–4 kwietnia 2006 r., Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2006, s. 214.
165
M. Duverger, Political parties: Their organization and activity in modern state (translated from French Barbara and Robert North), Wiley and Sons, New York 1963, s. 217–226.
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strategiami uczestników wyborów; 2) Konsekwencje społeczne – w tym
obszarze systemy wyborcze mogą wpływać na powstawanie nowych podziałów społecznych, alienację mniejszości albo przeciwnie – łagodzić
podziały społeczne, zapewniać reprezentację mniejszościom czy pozwalać
na artykulację potrzeb i interesów zbiorowych lub kanalizować konflikty;
3) Konsekwencje psychologiczne, oznaczające powiązanie mechanizmów
wyborczych z indywidualnymi decyzjami i postawami wyborców. Ponadto
rozwiązania wyborcze mogą sprzyjać zainteresowaniu (lub nie) uczestnictwem w głosowaniu, a także wpływać na typ i siłę więzi z reprezentantem;
4) Konsekwencje ekonomiczne – niektóre rozwiązania wyborcze mogą być
tańsze i prostsze w zastosowaniu, a będący obecnie przedmiotem studiów
e-voting traktowany jest docelowo jako bardziej ekologiczna i opłacalna metoda przeprowadzania wyborów.
Po drugie, konsekwencje działania systemów wyborczych można również
klasyfikować z punktu widzenia czasu, w jakim się ujawniają. Z tej perspektywy rozróżnia się skutki pojawiające się przed i po wyborach166, przy czym
te drugie mogą mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Konsekwencje
„przedwyborcze” mają przede wszystkim charakter psychologiczny i wiążą
się z decyzjami wyborców dotyczącymi aktu głosowania. Konsekwencje powyborcze o charakterze krótkoterminowym utożsamia się z mechanicznymi,
czyli bezpośrednio wynikającymi z zastosowania określonych rozwiązań w systemie wyborczym. Będą one również łatwo obserwowalne i przedstawiane
za pomocą konkretnych danych dotyczących liczby partii na poziomie parlamentarnym czy wskaźników matematycznych służących do opisu systemu
wyborczego lub partyjnego167. Konsekwencje długoterminowe z kolei – nazywane również strategicznymi lub pośrednimi – będą się pojawiać w dłuższej
perspektywie czasu i zasadniczo będą się wiązać ze strategiami i taktykami partii politycznych dotyczącymi sposobów prowadzenia kampanii wyborczych,
strategii koalicyjnych czy ogólnej koncepcji działania w ramach konkretnego
systemu partyjnego. Będę miały one również charakter pośredni w tym sensie,
że określone działania partii politycznych tylko częściowo będzie można tłumaczyć systemem wyborczym, a częściowo innymi czynnikami168.
Po trzecie, konsekwencje systemów wyborczych można również rozpatrywać z przedmiotowego punktu – wówczas obiektem analizy są poszczególne
166

W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 90.
A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 145–146.
168
Za przykład mogą służyć działania partii prawicowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wprowadzenie w 1993 roku progów procentowych w wyborach do sejmu, w świetle
nieuzyskania przez rozdrobnioną prawicę reprezentacji w sejmie II kadencji, spowodowało
działania integracyjne przed wyborami 1997 roku, przy czym działanie klauzul zaporowych
było tylko jedną z wielu przyczyn integracji pod szyldem AWS.
167
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zmienne systemu wyborczego, z których każda przynosi określone skutki,
a także system wyborczy jako całość. W tym obszarze mieszczą się również
rozmaite propozycje klasyfikacji systemów wyborczych. Zaprezentowane
klasyfikacje oczywiście się nie wykluczają, ale uzupełniają, wskazując na złożoność i wieloaspektowość konsekwencji działania systemów wyborczych.
Do tego schematu odwołam się w dalszej części niniejszego podrozdziału.
Skutki działania systemów wyborczych wiążą się również z istotnym,
wartym zasygnalizowania problemem. Dość często bowiem wskazywaniu
określonych konsekwencji parametrów systemu wyborczego towarzyszy
tendencja do przypisywania im pozytywnych lub negatywnych efektów169.
Najczęściej tego typu rozważania towarzyszą analizom formuł i metod wyborczych, choć oczywiście pojawiają się również w innych obszarach. W tym
obszarze analiz systemów wyborczych należy zwrócić uwagę na trzy okoliczności. Po pierwsze, naukowe opracowanie systemów wyborczych powinno
w możliwie najszerszy sposób abstrahować od wartościowania określonych
rozwiązań. W szczególności nie można w moim przekonaniu dzielić systemów wyborczych i ich elementów na lepsze i gorsze. Zadaniem naukowej
analizy jest wskazanie konsekwencji przyjęcia takich, a nie innych rozwiązań, tak aby system wyborczy był możliwie spójną, przejrzystą, efektywną,
działającą konstrukcją i przede wszystkim prowadził do osiągnięcia oczekiwanych od niego efektów. Po drugie, wystawienie pozytywnej lub negatywnej oceny konkretnym parametrom musi być ściśle zindywidualizowane,
tzn. dostosowane do warunków konkretnego systemu politycznego. Przykładowo – najczęściej wymienianą „zaletą” formuły większościowej jest sprzyjanie wyłonieniu stabilnej większości, co prowadzi często do jednopartyjnych
rządów, a proporcjonalnej a contrario zapewnianie względnie wiernego odzwierciedlenia preferencji wyborczych elektoratu. Nie da się jednak w sposób
przekonujący dowieść, że jednopartyjny, większościowy rząd będzie zawsze
lepszy (efektywniejszy, bardziej odpowiedzialny, sprawniejszy itp.) od koalicyjnego. Koalicyjność bowiem może być barierą dla radykalnych polityk
skrajnych partii. Większościowość natomiast pociąga za sobą zagrożenie majoryzacją mniejszości i może prowadzić do pozbawienia ich parlamentarnej
reprezentacji. Z kolei jeśli za zaletę formuły większościowej uzna się to, że
jest prostsza i tańsza w zastosowaniu, można zadać pytanie, czy jest to jakaś obiektywna wartość z punktu widzenia systemu wyborczego. Przykłady
tego typu można mnożyć. Sądzę więc, że kategoriami wad i zalet systemów
wyborczych należy posługiwać się bardzo ostrożnie, z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnego systemu politycznego i w ścisłym powiązaniu ze
świadomie zdefiniowanymi celami i zasadami, jakie towarzyszą budowaniu
169

B. Banaszak, A. Preisner, op.cit., s. 173–174; A. Heywood, op.cit., s. 290–295.
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konkretnego systemu wyborczego. Po trzecie, czym innym jest wskazywanie mankamentów konkretnego systemu wyborczego. Mogą one przybierać
zróżnicowaną postać i obejmować z jednej strony rozwiązania kłócące się
z demokratycznymi standardami wyborczymi, a z drugiej przynosić negatywne skutki w postaci niezamierzonej i przekraczającej dopuszczalne granice deformacji wyniku wyborczego przez niewłaściwą konstrukcję zasad
reprezentacji. Oczywiście nie można nie zauważyć, że każde z rozwiązań ma
swoich zwolenników i przeciwników, także w nauce170.
Spośród parametrów systemów wyborczych, konsekwencje zastosowania określonej formuły wyborczej zazwyczaj budzą jednocześnie największe
zainteresowanie i najwięcej kontrowersji. Wynika to z trzech zasadniczych
przyczyn. Po pierwsze, formuła wyborcza, będąc najłatwiej dostrzegalnym
elementem systemu wyborczego (i dlatego często z nim utożsamianym),
w istotny sposób wpływa na jego pozostałe elementy i w dużym stopniu rzutuje na ogólne skutki działania mechanizmów wyborczych. Po drugie, wybór
określonej formuły wyborczej jest dość często obiektem sporów i dyskusji
politycznych dotyczących podstawowych założeń systemu wyborczego. Jest
to widoczne w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdzie
niekiedy mało zauważalnym przez opinię publiczną zmianom w ordynacjach
(lub ordynacji) towarzyszą dążenia partii politycznych, grup lub pojedynczych osób do całościowej zmiany systemu wyborczego, ujmowane bardzo
często w hasło zastąpienia proporcjonalności formułą większościową171. Po
trzecie, nie można również nie zauważyć, że dobór formuły wyborczej wywołuje bardzo różnorodne konsekwencje dla przebiegu całego procesu wyborczego, decyzji wyborców czy urzeczywistnienia zasady reprezentacji. Najczęściej wymieniane konsekwencje formuł wyborczych są zawarte w tabeli 6.
Jak widać, następstwa zastosowania jednej z dwóch formuł wyborczych
tworzą bogaty i niejednorodny zbiór, niepozwalający na łatwe i jednoznaczne
rozstrzygnięcie o przewadze którejkolwiek z nich. Stąd dobór formuły powinien zostać poprzedzony gruntowną refleksją o efektach pożądanych dla
danego systemu politycznego, jakie powinien wywoływać system wyborczy.
Nie bez znaczenia jest również uwzględnianie charakteru struktury społecznej, która może w znaczący sposób determinować dobór formuły. Jak wynika z klasycznych już badań Arenda Lijpharta, społeczności o strukturze
heterogenicznej dla właściwego funkcjonowania mechanizmów demokracji
wymagają modelu demokracji konsensualnej, zawierającego proporcjonalną
170

A. Żukowski, Dylematy wyboru systemu wyborczego we współczesnych demokracjach –
kontekst ordynacji do sejmu i senatu RP, „Studia Wyborcze”, tom IX/2010, s. 32.
171
D. Sieklucki, Perspektywy zmian systemu wyborczego do sejmu i senatu – refleksje na
tle kampanii wyborczej i wyborów 2005 roku [w:] A. Stelmach (red.), Czy upadek demokracji?
Wymiar praktyczny, Wydawnictwo Naukowe INPiS UAM, Poznań 2007, s. 177–180.
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formułę wyborczą172, społeczności homogeniczne mogą natomiast stosować
formułę większościową173.
Tabela 6. Konsekwencje formuł wyborczych
Konsekwencje formuły większościowej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

Umożliwia łatwe osiągnięcie większości
w parlamencie.
Sprzyja powołaniu stabilnego rządu.
Personalizuje rywalizację wyborczą.
Jest łatwiejsza dla wyborców.
Prostsze procedury są tańsze.
Zwiększa liczbę tzw. głosów straconych.
Stymuluje bliższe związki przedstawiciela
z wyborcami.
Sprzyja niezależności parlamentarzysty od
własnej partii.
Jest korzystniejsza dla partii dużych.
Sprzyja koncentracji systemu partyjnego –
łączeniu się partii w bloki lub dwupartyjności.
Ogranicza wpływy i znaczenie partii małych
Skład organu przedstawicielskiego może nie
odzwierciedlać preferencji wyborczych głosujących (np. tzw. prezydent mniejszości w USA).
Ogranicza swobodną artykulację poglądów.
Zniekształca preferencje wyborcze.
Uzupełnienie składu organu przedstawicielskiego
wymaga wyborów uzupełniających.

Konsekwencje formuły proporcjonalnej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Często prowadzi do rządów koalicyjnych.
Stworzenie większości wymaga negocjacji
i kompromisów.
Zapewnia reprezentatywność organu przedstawicielskiego.
Pozwala na artykulację różnorodnych poglądów.
Sprzyja uzyskaniu reprezentacji przez partie małe
Może prowadzić do fragmentaryzacji systemu
partyjnego i niestabilności rządów.
Równoważy siłę głosu.
Minimalizuje liczbę tzw. głosów straconych.
Partie polityczne monopolizują rywalizację
wyborczą.
Sprzyja zainteresowaniu wyborami (zwiększa
frekwencję).
Zawiera wiele technik i pozwala na zbudowanie
oryginalnego systemu wyborczego.
Uzależnia reprezentanta od własnej partii.
Utrudnia „kartelizację” partii politycznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Banaszak, Porównywalne…, op.cit., s. 314–323; B. Banaszak,
A. Preisner, op.cit., s. 173–174; M. Bankowicz, Demokracja…, op.cit., s. 164–169; A. Heywood, op.cit.,
s. 289–295; D. Nohlen, op.cit., s. 141–142; A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 163–167.

Istotne konsekwencje wywołuje również zastosowanie konkretnej techniki wyborczej. Dwa podstawowe warianty formuły większościowej, pomimo że oczywiście łączą je wyodrębnione w powyższej tabeli możliwe efekty,
różnią się także w obszarze konkretnych konsekwencji. Po pierwsze, nie bez
znaczenia jest fakt, że metoda większości względnej pozwala na przeprowadzenie wyborów w okręgach wielomandatowych, a większość absolutna
wymaga okręgów jednomandatowych. Po drugie, świadomość wyborców, że
w przypadku większości bezwzględnej ostateczne rozstrzygnięcie może przynieść druga tura głosowania, wpływa na sposób wyrażania preferencji. Analiza francuskich doświadczeń wyborczych pozwoliła bowiem na sformuło172
A. Lijphart, Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six
countries, Yale University Press, New Haven 1999, s. 37.
173
Ibidem, s. 14–16.
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wanie prawidłowości, zgodnie z którą głosowanie w pierwszej turze zazwyczaj
nie tyle wyraża przekonania i preferencje, ile rozważania o charakterze strategicznym174. Konieczność osiągnięcia określonej większości wpływa również
na taktykę kandydatów, ponieważ zdobycie ponad połowy głosów wymaga
w większym stopniu kampanii zorientowanej na pozyskanie różnych grup wyborców, w tym prób „pozyskania” przynajmniej części wyborców konkurentów. Tego typu działania są szczególnie zauważalne podczas kampanii prezydenckich. Większość względna, szczególnie w okręgach wielomandatowych,
pozwala na podejmowanie prób strukturyzacji elektoratu i odwoływania się
do konkretnych grup wyborców. Druga tura wymusza również na kandydatach poszukiwanie poparcia u wyborców głosujących na innych pretendentów w pierwszej turze, co może prowadzić do zawierania koniunkturalnych
porozumień, modyfikacji programów czy porzucenia pewnych postulatów
programowych za cenę wsparcia. System większości bezwzględnej sprzyja
więc osłabieniu więzi z wyborcami i związania programem. Po trzecie, kandydat wybrany większością absolutną cieszy się poparciem wyraźnej większości
i przynajmniej w założeniu reprezentuje interesy możliwie szerokiego spektrum społeczeństwa. System większości bezwzględnej tym samym wzmacnia
funkcję legitymizacyjną wyborów, choć jednocześnie minimalizuje znaczenie
partii małych, które w zasadzie są pozbawione szans uzyskania reprezentacji.
Po czwarte, druga tura może również zniechęcać część wyborców do udziału
w głosowaniu i generować dodatkowe koszty przeprowadzania wyborów.
Dobór określonej metody proporcjonalnej to z kolei nie tylko kwestie
techniczne związane ze sposobem dokonywania obliczeń czy określeniem
dalszych sposobów rozdzielania mandatów, ale również decyzja o charakterze politycznym. Nie jest bowiem do końca możliwe skonstruowanie systemu wyborczego, który prowadziłby do pełnego, niezdeformowanego odzwierciedlenia preferencji wyborców w składzie organu przedstawicielskiego.
W praktyce zastosowanie określonych technik prowadzi do nadreprezentowania jednych partii i podreprezentowania drugich. Oznacza to, że niektóre
zdobywają większy procent mandatów, niż wynika to z liczby otrzymanych
głosów, a inne mniejszy175. W celu ilustracji powyższego zagadnienia warto dokonać obliczeń dla hipotetycznego okręgu 12-mandatowego, w którym
o mandaty rywalizuje pięć partii oznaczonych kolejnymi literami alfabetu
(A uzyskuje 500 głosów, B – 300 głosów, C – 200 głosów, D – 120 głosów,
E – 50 głosów). Zastosowanie metody d’Hondta prowadzi do następującego
rozdziału mandatów (pogrubioną czcionką i w nawiasach w pierwszej kolumnie oznaczyłem zdobyte mandaty).
174
175

W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 96.
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje…, op.cit., s. 280.
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Tabela 7. Podział mandatów metodą d’Hondta
1

2

3

4

5

6

7

8

A (6)

500

250

166,6

125

100

83,3

71,4

62,5

B (3)

300

150

100

75

60

50

42,8

37,5

C (2)

200

100

66,6

50

40

33,3

28,5

25

D (1)

120

60

40

30

24

20

17,1

15

E (0)

50

25

16,6

12,5

10

8,3

7,1

6,25

Źródło: obliczenia własne

Nieco odmiennie wygląda rozkład mandatów przy zastosowaniu metody
Sainte-Laguë:
Tabela 8. Podział mandatów metodą Sainte-Laguë
1

3

5

7

9

11

13

15

A (5)

500

166,6

100

71,4

55,5

45,4

38,4

33,3

B (3)

300

100

60

42,8

33,3

27,2

23,1

20

C (2)

200

66,6

40

28,5

22,2

18,1

15,3

13,3

D (1)

120

40

24

17,1

13,3

10,9

9,2

8

E (1)

50

16,6

10

7,1

5,5

4,5

3,8

3,3

Źródło: obliczenia własne.

Obliczenia przy zastosowaniu metod Hare’a-Niemeyera, Hare’a i Droopa
dają następujące rezultaty:
Tabela 9. Podziały mandatów metodami: Hare’a-Niemeyera, Hare’a i Droopa
Partia

Metoda Hare’a-Niemeyera
Metoda Hare’a
Metoda Droopa
Iloraz wyborczy/liczba mandatów Iloraz wyborczy/liczba mandatów Iloraz wyborczy/liczba mandatów

A

5,13/6

5,13/5

5,50/5

B

3,08/3

3,08/3

3,30/3

C

2,05/2

2,05/2

2,20/2

D

1,23/1

1,23/1

1,32/1

E

0,51/0

0,51/0

0,55/0

Źródło: obliczenia własne.
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Warto zwrócić uwagę, że z przypadków pokazanych w powyższej tabeli tylko obliczenia dokonane przy zastosowaniu metody Hare’a-Niemeyera
prowadzą do rozdzielenia wszystkich mandatów. Wykonanie obliczeń technikami Hare’a i Droopa wymaga natomiast dookreślenia sposobu rozdzielenia ostatniego mandatu. Jeśli przykładowo zastosuje się metodę największych
reszt, to przypadnie on ugrupowaniu E, które w metodzie Hare’a-Niemeyera
nie zdobyło żadnego mandatu.
Przeprowadzone obliczenia pozwalają na zasygnalizowanie jeszcze jednej kwestii. Partia E zdobyła bowiem 4,3 procent wszystkich głosów. Jeśli
więc system wyborczy uzupełni się o kolejną zmienną – próg procentowy
w najczęściej spotykanej wysokości 5 procent, to nie będzie ona brała udziału w podziale mandatów, co w systemach Sainte-Laguë, Hare’a oraz Droopa
wpłynie na ostateczny wynik wyborów. Według zaś obliczeń metodami
d’Hondta i Hare’a-Niemeyera i tak nie zdobywa ona mandatów. W takim
wypadku w systemie Sainte-Laguë jeden mandat więcej przypadnie ugrupowaniu A. W metodach Hare’a i Droopa z kolei nie będzie ona brana pod uwagę w kolejnej turze rozdziału, co spowoduje, że przy zastosowaniu metody
największych reszt jeden mandat więcej zdobędzie ugrupowanie A (metoda
Droopa) lub D (metoda Hare’a). Uogólniając, wprowadzenie do systemu wyborczego klauzuli zaporowej modyfikuje jego proporcjonalność, prowadząc
do zauważalnej deformacji wyniku wyborczego, choć, jak sugeruje przywołany przykład, nie jest to zakłócenie szczególnie istotne i nie zawsze musi
się pojawić. Również w teorii systemów wyborczych zwraca się uwagę, że
znaczenie i represywność klauzul zaporowych jest często wyolbrzymiana176,
mimo że ich wprowadzenie do systemu wyborczego ma pewne znaczenie,
przy czym im wyższy próg procentowy, tym jego większy wpływ na rezultat
wyborów177.
Wielkość okręgu wyborczego dość często jest uznawana za jedną z najistotniejszych zmiennych systemu wyborczego. W pewnym uproszczeniu
można przyjąć, że wraz ze wzrostem wielkości okręgów wyborczych rośnie
prawdopodobieństwo zdobycia mandatów przez partie małe i tym samym
słabnie deformacja wyniku wyborczego, tzn. organ przedstawicielski w większym stopniu spełnia wymóg reprezentatywności. Oznacza to, że największe
deformacje będzie powodować podział na okręgi jednomandatowe, a najmniejsze – występowanie jednego dużego okręgu obejmującego cały obszar,
na którym są przeprowadzane wybory.
Ostatnia zmienna systemu wyborczego, uprawnienie wyborcy w akcie
głosowania i powiązany z nim sposób ubiegania się kandydatów o wybór,
176
177

Ibidem, s. 282.
W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 61.
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nie budzi już tak wielkiego zainteresowania na gruncie nauki, choć wywołuje
znaczące konsekwencje. Jest przy tym oczywiste, że uprawnienia przyznane
wyborcy przynoszą określone konsekwencje dla głosujących, a sposób ubiegania się o wybór – dla kandydatów. W pierwszym obszarze należy zwrócić
uwagę na trzy możliwe zjawiska. Po pierwsze, niektóre badania wskazują, że
systemy w większym stopniu zorientowane na wybór indywidualnych kandydatów sprzyjają tworzeniu więzi wyborcy z reprezentantem. Tam natomiast, gdzie wybiera się przede wszystkim partie, więź ta wyraźnie słabnie178.
Po drugie, stworzenie systemu głosowania pozwalającego wyborcy na bardziej złożone wyrażenie swoich preferencji niż proste wsparcie pojedynczego
kandydata (nawet w ramach listy) może skutkować bardziej przemyślanym
sposobem głosowania. Może wówczas pojawić się albo głosowanie o charakterze strategicznym, gdzie rozważane będą różne warianty wyniku wyborów,
albo możliwość uszeregowania preferowanych kandydatów w postać rankingu może prowadzić do dokładniejszego zapoznania się z całokształtem oferty
wyborczej. Po trzecie, warto również zwrócić uwagę, że im większymi uprawnieniami dysponuje wyborca, tym system głosowania staje się bardziej skomplikowany. Oznacza to, że nagłe wprowadzenie takiego systemu i przyznanie
wyborcom znacznych uprawnień w sytuacji przyzwyczajania się do mechanizmów demokratycznych mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Często przywoływanym przykładem potwierdzającym taki skutek są
wybory samorządowe przeprowadzone w Polsce w 1998 roku, w których
spory odsetek nieważnych głosów tłumaczono znacznym skomplikowaniem
systemu władzy lokalnej po wprowadzeniu samorządu powiatowego i wojewódzkiego179. W obszarze sposobu ubiegania się kandydatów o wybór zwraca się natomiast uwagę, że im bardziej pojedynczy kandydat ma szansę na
zdobycie mandatu, tym bardziej kampania wyborcza odznacza się zdecentralizowanym charakterem oraz tym większa jest niezależność reprezentanta
od władz swojej partii180. Nie jest to oczywiście prawidłowość bezwzględna,
choć rzeczywiście decentralizacja rywalizacji wyborczej (w sensie większej
samodzielności kandydatów startujących z list partyjnych) przekłada się na
relacje z własną partią, lojalność wobec kierownictwa i wyborców oraz sposób sprawowania mandatu.
Ostatni obszar analiz konsekwencji działania systemu wyborczego obejmuje wiele zróżnicowanych parametrów służących do opisu skutków jego
działania jako całości. Warto przypomnieć, że ostateczne konsekwencje systemu wyborczego zależą od wszystkich zmiennych. Spośród najczęściej sto178

Ibidem, s. 100.
A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 173.
180
W. Sokół, Geneza…, op.cit., s. 97–99.
179
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sowanych w politologii wskaźników warto wymienić kilka najbardziej rozpowszechnionych181.
Należy do nich indeks proporcjonalności, który oblicza się według wzoru
wprowadzonego przez Richarda Gunthera182:
IP = 100 – [1∑n = 1(v1 – si)]
gdzie IP oznacza indeks proporcjonalności, vi – procent uzyskanych głosów
przez partię i, a si – procent uzyskanych mandatów przez partię i. Wartość
indeksu proporcjonalności waha się od 0 do 100, przy czym im wynik jest
bliższy maksymalnej wartości, tym deformacja preferencji wyborczych jest
mniejsza. Wartość 100 oznacza więc, że skład organu przedstawicielskiego
w pełni odzwierciedla preferencje głosujących. Zastosowanie tego indeksu
pozwoliło na wyodrębnienie trzech grup systemów wyborczych: 1) relatywnie proporcjonalnych, w których jego wartość wynosi co najmniej 95 – należą
tu między innymi systemy wyborcze RFN, Austrii i Danii; 2) umiarkowanie
deformujących, dla których wartość indeksu wynosi od 85 do 94 (przykładami mogą być Belgia, Norwegia i Szwajcaria); oraz 3) dyskryminujących,
w których wartość indeksu nie przekracza 84. Do ostatniej grupy należą systemy wyborcze Wielkiej Brytanii i Francji183.
Zbliżonym wskaźnikiem służącym do stwierdzenia poziomu reprezentatywności systemu wyborczego jest indeks dysproporcjonalności Douglasa
Rae, wyznaczany według wzoru184:
ID = ∑n i= 1(v1 – si)]
gdzie ID to indeks dysproporcjonalności, vi – procent głosów uzyskanych
przez partię i, a si – procent mandatów uzyskanych przez partię i. Im niższy
wskaźnik tego indeksu, tym bardziej rośnie proporcjonalność systemu wyborczego.
Trzecim, często stosowanym parametrem do opisu efektów działania systemu wyborczego jest również zaproponowany przez Rae’go indeks frakcjonalizacji, obliczany według wzoru:
IF = 1 – ∑ni = 1P2i

181

A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 140–146.
M. Gallagher, Proportionality, Disproportionality, and Electoral Systems, „Electoral
Studies” nr 10/1991, s. 33–51.
183
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje…, op.cit., s. 283–286.
184
A. Lijphart, Patterns…, op.cit., s. 162.
182
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gdzie IF to indeks frakcjonalizacji, n oznacza liczbę partii, a Pi – procent głosów (lub mandatów) zdobytych przez partię i. Indeks frakcjonalizacji może
przyjmować wartości od 0, oznaczającego system w pełni jednopartyjny, do
1, będącego wartością charakterystyczną dla maksymalnie sfrakcjonalizowanego systemu partyjnego, w którym albo każdy wyborca głosuje na inną partię, albo każdy parlamentarzysta należy do innego ugrupowania185.
Czwartym wskaźnikiem często wykorzystywanym przez politologów,
zawierającym te same, choć inaczej przedstawione, dane co indeks frakcjonalizacji, jest indeks efektywnej liczby partii, zaproponowany przez Markku
Laakso i Reina Taageperę186 i obliczany według wzoru:
IEP =

1

∑

n
i =1

P2i

gdzie IEP to indeks efektywnej liczby partii na poziomie parlamentarnym,
n oznacza liczbę partii, a P2i – liczbę głosów lub mandatów partii i.
Jako piąty należy wymienić współczynnik redukcji efektywnej liczby, wyznaczany poprzez zastosowaniem wzoru:
WR =

Eiw – EiP

EiP

x 100

gdzie WR to współczynnik redukcji efektywnej liczby partii, oznacza efektywną liczbę partii na poziomie wyborczym, a EiP – efektywną liczbę partii
na poziomie parlamentarnym187. Analiza procesów wyborczych w Europie
Zachodniej pozwoliła na stwierdzenie, że im większa jest proporcjonalność
systemu wyborczego, tym niższy jest współczynnik redukcji efektywnej liczby partii. Współczynnik ten jest więc odwrotnie proporcjonalny do indeksu
proporcjonalności188.
Szósty, stosunkowo prosty parametr stanowi wskaźnik deformacji, który
oblicza się według wzoru:
WD =

si
vi

gdzie WD to wskaźnik deformacji, si – procent mandatów uzyskanych przez
listę i, a vi – procent mandatów zdobytych przez listę i. Wartość 1 tego wskaź-

185

A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje…, op.cit., s. 214.
M. Laakso, R. Taagepera, Effective Number of Parties: A Measure with Application to
West Europe [w:] „Comparitive Political Studies”, 4/1979, s. 3–27.
187
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje…, op.cit., s. 283–284.
188
Ibidem.
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nika oznacza brak deformacji, wyniki wyższe od jedności – stopień nadreprezentacji, a mniejsze – stopień niedoreprezentowania189.
Na koniec warto przywołać dość istotny wskaźnik, jakim jest tzw. próg
naturalny, oznaczający minimalny procent głosów, jakie należy zdobyć, by
uzyskać mandat w danym okręgu. Do jego wyznaczenia stosuje się wzór:
PN =

v –1
s + P–1

gdzie PN to próg naturalny, v – liczba głosów oddanych w okręgu, s – liczba mandatów obsadzanych w okręgu, a P – liczba partii politycznych rywalizujących w tym okręgu190. Obok progu naturalnego dla każdego systemu
wyborczego można również wyliczyć punkt przełomu, czyli próg poparcia,
poniżej którego pojawia się zjawisko podreprezentacji. Im wyższej jest usytuowany taki próg, tym niższa jest proporcjonalność tego systemu191.
Zarysowane wyżej kwestie wyraźnie wskazują, że proste i potoczne porządkowanie systemów wyborczych w trzy grupy – większościowe, proporcjonalne i mieszane – jest niezadowalające. I nawet jeśli czyni się je punktem
wyjścia określonej analizy, zwraca się uwagę na wewnętrzną złożoność każdej
z grup, powodującą, iż niektóre typy systemów upodabniają się do siebie192.
W teorii systemów wyborczych przedstawia się więc bardziej złożone typologie.
Pierwsza obejmuje pięć podstawowych rodzajów systemów wyborczych:
1) system proporcjonalnej reprezentacji (oparty na głosowaniu na listy lub
STV); 2) system segmentowy, w którym niezależnie od siebie część mandatów obsadza się w formule większościowej, a część proporcjonalnej; 3) system
mieszany – kompensacyjny, polegający na powiązaniu z sobą formuły większościowej i proporcjonalnej w taki sposób, by komponent proporcjonalny
niwelował dysproporcjonalne konsekwencje zastosowania reguły majorytaryzmu; 4) system większości bezwzględnej z dwoma turami głosowania;
5) system większościowy oparty na metodzie większości względnej193.
Dieter Nohlen wyodrębnił z kolei dziesięć typów systemów wyborczych,
z czego pierwszych pięć należy do grupy systemów większościowych, a drugie
pięć – do systemów proporcjonalnych: 1) System większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych; 2) System większości bezwzględnej
189

A. Żukowski, Systemy…, op.cit., s. 144–145.
Ibidem, s. 140.
191
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje…, op.cit., s. 282.
192
A. Lijphart, Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven democracies
1945–1990, Oxford University Press, Oxford 1991, s. 10–56.
193
W. Rafałowski, Klasyfikacje systemów wyborczych państw postkomunistycznych. Porównanie mocy analitycznej i predykcyjnej, „Studia wyborcze”, tom X/2010, s. 49–50.
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w jednomandatowych okręgach wyborczych; 3) System większościowy stosowany w małych okręgach wyborczych. Nohlen do tej grupy zalicza także
systemy stosujące reguły proporcjonalności w małych wielomandatowych
okręgach wyborczych (do pięciu mandatów). Konsekwencje takich systemów
są większościowe, choć należy rozróżnić systemy o nieparzystej liczbie mandatów obsadzanych w okręgach (3 lub 5) i parzystych (2 lub 4). Pierwsze dają
efekt stricte większościowy; 4) System większościowy z reprezentacją mniejszości w wielomandatowych okręgach wyborczych; 5) System większościowy
z proporcjonalną listą dodatkową; 6) System proporcjonalny w nierównych
pod względem wielkości wielomandatowych okręgach wyborczych. Nazywany jest także niedokładnym systemem proporcjonalnym; 7) Dokładny system proporcjonalny; 8) System proporcjonalny z progiem ustawowym na
poziomie krajowym; 9) System pojedynczego głosu przechodniego (STV);
10) Kompensacyjny system proporcjonalny194.

194

D. Nohlen, op.cit., s. 185–190.

Rozdział 2

Systemy wyborcze i wybory
w polskiej historii
2.1. Uwagi wstępne
Dynamikę systemu wyborczego III Rzeczypospolitej warto analizować
z uwzględnieniem polskich historycznych doświadczeń w tym zakresie. Obejmują one zarówno stosunkowo długi okres – regularne wybory praktykowano już w I Rzeczypospolitej, jak i bogactwo oraz różnorodność stosowanych
rozwiązań. Odwołując się do zaproponowanych w poprzednim rozdziale typologii wyborów, można zauważyć, że w zasadzie każdą z wyodrębnionych
postaci wyborów stosowano w jakimś okresie historycznym. Wybierano więc
organy jednoosobowe i kolegialne, usytuowane na szczeblu centralnym (krajowym) lub lokalnym, bezpośrednio lub pośrednio i w końcu w mniej lub
bardziej demokratyczny sposób. Problematyka niniejszej monografii nie pozwala na całościową i wyczerpującą analizę wszystkich polskich rozwiązań
wyborczych w ujęciu historycznym. Dlatego największą uwagę poświęcam
tym okresom w historii, które są najbliższe współczesnemu systemowi politycznemu Polski. Pierwszy podrozdział ma charakter wprowadzający i zawiera tylko podstawowe informacje. Zasadnicze rozważania grupuję w trzy
zasadnicze części poświęcone odpowiednio: II RP, okresowi PRL i wyborom
z czerwca 1989 roku. Należy przy tym nadmienić, że powyższa periodyzacja
obejmuje – jak w przypadku dwudziestolecia międzywojennego – złożoną,
różnorodną i podlegającą wyraźnym zmianom praktykę, choć zamknięcie
jej w tych ramach czasowych wydaje się uzasadnione z punktu widzenia niniejszego opracowania. Osobne potraktowanie wyborów 1989 roku jest podtyktowane dwoma podstawowymi przesłankami. Po pierwsze, wybory te,
z politycznego punktu widzenia, trudno jednoznaczenie przyporządkować
jednemu z dwóch graniczących z sobą okresów. W tym kontekście są one nazywane wyborami „otwierającymi”, co oznacza, iż stanowiły istotne ogniwo
procesu demokratyzacji systemu politycznego Polski1, umożliwiając przejście
1

A. Antoszewski, System polityczny RP, PWN, Warszawa 2012, s. 24–26.
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(transformację) ustroju autokratycznego w demokratyczny. Po drugie, rozwiązania przyjęte do przeprowadzenia czerwcowej elekcji w różnorodnych
sposób oddziaływały czy wręcz kształtowały system wyborczy III RP, o czym
będzie mowa w dalszej części opracowania.

2.2. I Rzeczpospolita
Wybory, jako sposób obsadzania stanowisk państwowych, występowały
w I Rzeczypospolitej w zasadzie przez cały okres jej funkcjonowania. Przybierały jednak raczej postać techniki niż metody, a ich rzeczywiste znaczenie
było uzależnione od aktualnego kształtu ustroju Polski. Z tego punktu widzenia pierwszoplanowe znaczenie odgrywały wybory osoby panującej. Król
nie był oczywiście jedynym organem wybieranym przez głosowanie – należy
wspomnieć, że wybory stosowano również do obsadzania składu pierwszej
(niższej) izby polskiego parlamentu.

2.2.1. Elekcje królewskie
Elekcyjność władcy pojawiła się już w okresie kształtowania się polskiej państwowości. Należy przypomnieć, że już monarchia wczesnośredniowieczna
za czasów dynastii Piastów nie była oparta na zasadzie czystej dziedziczności,
ale stanowiła konstrukcję mieszaną, łączącą dziedziczenie tronu z uzupełniającą ją elekcją2. W praktyce polegało to na tym, że prawo możnych do wyboru
władcy łączono w powszechnym przekonaniu z jego ograniczeniem do osoby
z kręgu dynastii panującej. Dynastyczność była bowiem czynnikiem istotnie
wpływającym na wzmacnianie władzy królewskiej już na poziomie legitymizacji władzy, ponieważ członków dynastii panującej uznawano za podlegających nadnaturalnej opiece. Możnowładcy natomiast w dziedziczeniu władzy
upatrywali również gwarancji swoich interesów w postaci utrwalenia się zasady dziedziczenia dóbr ziemskich3. W późniejszym okresie rozbicia dzielnicowego elekcyjność władców praktykowano przede wszystkim w dzielnicy
krakowsko-sandomierskiej, ale występowała ona również w innych regionach4. W praktyce elekcyjność okazała się rozwiązaniem sprzyjającym integracji i jednoczeniu państwa5.

2

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis,
Warszawa 2009, s. 79–80.
3
Ibidem.
4
M. Kallas, Historia ustroju Polski. X–XX w., PWN, Warszawa 1996, s. 21.
5
Ibidem.
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Z punktu widzenia późniejszego kształtu ustroju Rzeczypospolitej elekcje
pierwszych władców przyniosły trzy podstawowe konsekwencje. Po pierwsze, uwydatniły publicznoprawny charakter władzy, podkreślając, że jest ona
dobrem publicznym, a nie własnością panującego. Po drugie, zaakcentowały
rolę czynników społecznych w procesie obsadzania stanowisk publicznych,
i po trzecie, z elekcjami należy wiązać pierwsze przywileje szlacheckie6.
Zasada elekcyjności polskiego tronu stała się podstawową cechą ustroju
Rzeczypospolitej od czasu objęcia władzy przez dynastię Jagiellonów. Gdy
w 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, nie pozostawiając po sobie legalnego następcy, tron objął jego siostrzeniec Ludwik Węgierski, który z kolei,
nie posiadając syna, w 1374 roku nadając szlachcie przywilej w Koszycach,
uzyskał jej zgodę na objęcie tronu przez jedną ze swoich córek. Stanowiło
to wyłom w dotychczasowym kształcie ustroju państwa, ponieważ zgodnie
z ówczesnym prawem kobiety nie mogły obejmować godności królewskiej.
Po śmierci Ludwika w 1372 roku tron objęła w roku 1374 jego córka Jadwiga,
a w 1386 roku na króla wybrano jej męża, Władysława Jagiełłę7. Jak wyraźnie
podkreśla się w literaturze, była to elekcja osoby, a nie dynastii8. Pomimo iż
do 1572 roku królów wybierano wyłącznie z dynastii Jagiellonów, elekcyjność stała się niekwestionowanym elementem ustroju Polski. Potwierdzały to
wieloletnie zabiegi Władysława Jagiełły, by po śmierci Jadwigi w 1399 roku
zapewnić tron jednemu ze swoich synów z kolejnego małżeństwa9. Zwieńczeniem tych działań stał się przywilej jedlneńsko-krakowski z lat 1430–1433,
wprowadzający nietykalność osobistą szlachty10. Jak zauważył Edward Opaliński, szlachta, uznając elekcyjność za fundament ustroju państwa, była
skłonna łączyć ją z ideą dynastyczności tronu11. Wynikało to z dwóch podstawowych przesłanek politycznych. Po pierwsze, utrzymywanie tronu w rękach
jednej dynastii sprzyjało stabilizacji państwa. Po drugie, zakładano, że „panujący, chcąc zapewnić tron swoim potomkom, nie będą prowadzili, w ostatecznym rozrachunku, polityki sprzecznej tak z racją stanu, jak i oczekiwaniami
społeczeństwa”12. Wyboru króla dokonywał sejm walny, nazywany z racji zadania, jakie wypełniał, sejmem elekcyjnym. Elektorami byli więc arcybiskupi i biskupi Kościoła katolickiego, wojewodowie, kasztelanowie oraz wyżsi
6

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op.cit., s. 84.
T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Uczelniane, BWSH, Koszalin
1998, s. 33–34.
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Ibidem; M. Kallas, op.cit., s. 45.
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M. Kallas, op.cit., s. 45.
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R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Dom Organizatora, Toruń 1997,
s. 29.
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E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. System parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 56.
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Ibidem.
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urzędnicy centralni. W zgromadzeniach elekcyjnych mogli również uczestniczyć członkowie stanu rycerskiego i delegaci miast13. Zamknięciem procedury elekcyjnej była koronacja dokonywana przez prymasa oraz przysięga
króla, zobowiązującego się do poszanowania praw i przywilejów stanów oraz
odzyskania utraconych ziem14.
Trzeci i zarazem ostatni etap w historii elekcji królewskich w Polsce otworzyła w 1572 roku śmierć ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów, Zygmunta II
Augusta. Zasadniczym novum tego okresu w porównaniu z wszystkimi poprzednimi elekcjami było sformalizowanie zasad i procedury wyboru króla,
co stanowiło element kształtującej się wówczas doktryny szlacheckiego państwa prawnego15. Wszystkie poprzednie elekcje królów z dynastii Jagiellonów
nie były bowiem przeprowadzane według ściśle ustalonych zasad, pozostając domeną zwyczajów i często w praktyce różniąc się od siebie16. Pierwsze
działania zmierzające do kodyfikacji zasad przeprowadzania elekcji podjęto
już za panowania Zygmunta I Starego, przy czym były to regulacje nieobejmujące całokształtu procesu wyborczego. Wydany przez króla w 1530 roku
uniwersał miał na celu przede wszystkim wyeliminowanie elekcji vivente
rege (za życia aktualnie panującego), a przywilej z tego samego roku, De electione regis, przyznawał całej szlachcie prawo udziału w zjeździe elekcyjnym
i uczestniczenia w wyborach17. Ponadto, jak podkreśla Wacław Uruszczak,
skutkiem przyjętych ustaw było przekształcenie zwyczajowego prawa elekcji w pisane prawo podmiotowe szlachty18. Zasadnicze ustalenia dotyczące
przebiegu i sposobu przeprowadzania wyboru króla zostały jednak podjęte
już po śmierci ostatniego z Jagiellonów w atmosferze sporów i dyskusji politycznych19. W okresie bezkrólewia władza przechodziła w ręce szlacheckich
konfederacji kapturowych (ich nazwa pochodziła prawdopodobnie od kapturów noszonych w czasie żałoby po śmierci władcy), a funkcję głowy państwa przejmował prymas, otrzymujący wówczas tytuł interrexa20.
13
J. Dzięgielewski, O ustroju, decydentach i dysydentach. Studia i szkice z dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kraków
2011, s. 45–46.
14
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2008,
s. 26–27.
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J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op.cit., s. 205.
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S. Adamkiewicz, Skąd się wzięła elekcja viritim, http://histmag.org/?id=1661 (data odczytania: 13.10.2014).
17
Ibidem.
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W. Uruszczak, Ustawy Zygmunta I z lat 1530–1538 w sprawie elekcji królewskich
[w:] G. Bałtruszajtys (red.), Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, Liber, Warszawa 2000, s. 360.
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Przeprowadzenie wyborów króla wymagało – od strony proceduralnej –
zwołania trzech sejmów. Sejm konwokacyjny ustalał czas i regulamin przeprowadzenia elekcji. Sejm elekcyjny wysłuchiwał posłów przedstawiających
kandydatów na tron, uchwalał pacta conventa i wybierał króla. Zamknięciem
procedury było zwołanie sejmu koronacyjnego. Podczas koronacji, dokonywanej przez prymasa lub biskupa, król składał przysięgę i potwierdzano decyzje podjęte podczas bezkrólewia. Dawała ona prawny tytuł do sprawowania władzy21. Od strony technicznej organizacja wyborów była obowiązkiem
marszałków wielkich – koronnego i litewskiego22.
Z politycznego punktu widzenia warto wskazać na sześć najważniejszych
cech charakterystycznych elekcji królewskich23. Po pierwsze, wybory króla
określano pojęciem wolnej elekcji, które w węższym znaczeniu oznaczało –
niejako w przeciwieństwie do wcześniejszej praktyki – dokonywanie wyboru
bez jakichkolwiek względów dynastycznych, tzn. zakładano dopuszczalność
wszelkich kandydatur24. Nie oznaczało to oczywiście odrzucenia możliwości
wyboru kolejnych panujących z tej samej dynastii, co zdarzało się na przykład
w okresie panowania trzech władców z dynastii Wazów w latach 1587–1668.
W szerszym znaczeniu pojęcie wolnej elekcji obejmowało, wraz z upływem
czasu, dodatkowo dwie kolejne cechy25. Po drugie, przeprowadzenie elekcji
było oparte na zasadzie viritim oznaczającej prawo (a nie obowiązek) każdego
szlachcica do bezpośredniego uczestnictwa w procesie wyboru króla. Realizacja tej zasady napotykała spore trudności, dlatego z niektórych województw
sejmiki wysyłały swoich przedstawicieli26. Po trzecie, wyboru króla dokonywano według zasady jednomyślności, tzn. przy braku głosów przeciwnych.
W praktyce niekiedy niewielką opozycję traktowano jako nieistniejącą. Do
jednomyślności z założenia miano dochodzić przez debatę, choć zdarzały się
rozstrzygnięcia, w których odwoływano się do siły militarnej27. Po czwarte,
z wprowadzeniem wolnej elekcji wiąże się również pojawienie się pierwszego dokumentu w historii Polski, mającego charakter spisanej konstytucji.
Rangę tę przypisuje się Artykułom henrykowskim, uchwalonym przez sejm
21

M. Kallas, op.cit., s. 90–91.
H. Rutkowski, Wolna elekcja – zasady i praktyka wybierania królów polskich [w:] M. Tarczyński (red.), Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli 1575–1764. Upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1997, s. 45.
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w 1573 roku, zawierającym podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej,
w tym między innymi uznanie wolnej elekcji, zrzeczenie się tytułu dziedzica przez monarchę czy obowiązek zwoływania sejmu co dwa lata. Każdy wybrany król zobowiązywał się do przestrzegania zawartych w nich zasad, pod
rygorem wypowiedzenia posłuszeństwa przez szlachtę28. Nazwa dokumentu
pochodzi od imienia pierwszego króla wybranego w wolnej elekcji (Henryka Walezego). Po piąte, jak wynika z ustaleń historyków, liczba uczestników
elekcji wahała się od czterech tysięcy w wyborach 1632 roku (elekcja Władysława IV) i 1674 roku (elekcja Jana III Sobieskiego) do około 50 tysięcy
w 1573 roku (elekcja Henryka Walezego). Zazwyczaj w elekcjach uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Oznacza to, że w pierwszej elekcji uczestniczyło
około 25 procent uprawnionych, a w pozostałych od dwóch do siedmiu procent29. Warto też przypomnieć, że prawem wyborczym dysponowało niecałe
10 procent ogółu mieszkańców ówczesnej Rzeczypospolitej30. Zwykle sejmy
elekcyjne trwały około 50 dni31. Zdecydowaną większość elekcji (10) przeprowadzono na polach wsi Wola, na zachód od Warszawy, a dwie odbyły się
pod wsią Kamion32. Po szóste, pomimo że elekcje królów to odległa historia,
mają one, jak dowodzi Janusz Tazbir, wiele cech wspólnych ze współczesnymi
wyborami. Elekcje to przecież powszechne wybory głowy państw, choć należy powtórzyć, że prawem wyborczym dysponował niewielki odsetek ogółu
społeczeństwa. Szczególnie jednak praktyka elekcji wykazuje wiele analogii
do współczesności. Gdy Tazbir pisze, że wolne elekcje to wielki targ władców,
na którym kupowani, a nie kupujący, licytowali się w najhojniejszych obietnicach pod adresem szlachty33, przypomina to nie tylko ekonomiczną teorię demokracji Anthony’ego Downsa w obszarze wyborczym, ale także wiele
współczesnych kampanii wyborczych. Obietnice te, będące odpowiednikiem
dzisiejszych programów i platform wyborczych, od elekcji Henryka Walezego
ujmowano w pacta conventa i, jak pokazywała praktyka, często pozostawały zbiorem niezrealizowanych haseł i obietnic. Ponadto, jak twierdzi Tazbir,
wielki targ władców wywołuje pewne skojarzenia z dzisiejszymi procesami
lustracyjnymi34. Jeśli do tego dodać, że większość władców rozpoczynała swoje panowanie w atmosferze powszechnego entuzjazmu i nadziei, a kończyła
w poczuciu ulgi, że wreszcie tron obejmie ktoś inny, długie okresy rządów
przebiegały pod znakiem konfliktów z Izbą Poselską, elekcje nierzadko miały
28
29
30
31
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33
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burzliwy przebieg i towarzyszyło im zjawisko nazywane czarnym PR35, to przy
dokładniejszej analizie doświadczenia wyborcze I Rzeczpospolitej pod wieloma względami są bliższe czasom współczesnym, niż może się to pozornie
wydawać.
Od zasady elekcyjności polskiego tronu odeszła Konstytucja 3 Maja
z 1791 roku, wprowadzająca monarchię dziedziczną. Zgodnie z jej postanowieniami, po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miała objąć
saska dynastia Wettynów w osobie Fryderyka Augusta. Elekcje przewidywano jedynie na wypadek wygaśnięcia dynastii36.

2.2.2. Wybory do Izby Poselskiej
Drugą instytucją I Rzeczypospolitej, której skład wyłaniano poprzez wybory,
był parlament. Organ ten kształtował się w drodze ewolucji, wywodząc się
z wieców zwoływanych już w XI wieku37. Stopniowe poszerzanie ich składu,
połączone ze zwiększającą się rolą polityczną, doprowadziło w XIV i XV wieku do wykształcenia się sejmu walnego38, który podczas obrad w Piotrkowie
w 1483 roku przybrał konstrukcję bikameralną39, przy czym wybory stosowano do obsadzania Izby Poselskiej, do wywodzącego się zaś z rady królewskiej
Senatu wchodzili dożywotnio dostojnicy świeccy i duchowni40.
Z punktu widzenia niniejszej monografii warto zauważyć, że w dziejach
sejmu walnego w I RP wyodrębnia się trzy główne etapy. Pierwszy, obejmujący okres od jego pojawienia się do przywilejów nieszawskich z 1454 roku,
cechował się dominującą rolą sejmików i sejmów prowincjonalnych wobec
sejmu. Drugi, obejmujący zasadniczo drugą połowę XV wieku, charakteryzował się stopniowym upowszechnianiem się zasady reprezentacji w miejsce
dominującej wcześniej zasady bezpośredniego uczestnictwa uprawnionych
osób w zgromadzeniach. Etap trzeci, datujący się od konstytucji nihil novi
z 1505 roku, stanowił okres, w którym sejm walny stał się centralnym organem Rzeczypospolitej szlacheckiej41.
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Posłowie zasiadający w Izbie Poselskiej byli wybierani na sejmikach
w województwach, zwoływanych na mocy uniwersału królewskiego, wyznaczającego jednocześnie czas i miejsce obrad sejmu. W poszczególnych województwach wybierano najczęściej sześciu lub dwóch posłów, a całkowita
liczba członków Izby po unii lubelskiej wynosiła około 170 przedstawicieli42.
Zgodnie z przyjętą wówczas konstrukcją mandatu imperatywnego posłowie
byli przedstawicielami sejmików, a nie całej Rzeczypospolitej. Artykuły henrykowskie nałożyły na króla obowiązek zwoływania sejmu co dwa lata (sejmy
zwyczajnie – ordynaryjne). W razie potrzeby król zwoływał też sejmy nadzwyczajne (ekstraordynaryjne)43.
Posłowie zasiadający w Izbie Poselskiej nie byli wybierani na sejmikach
według jakichś ściśle uregulowanych procedur. Dokumentacja historyczna
jest w tym zakresie dość uboga, najczęściej ograniczająca się do wymienienia
nazwisk wybranych przedstawicieli44. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła
jednak na stwierdzenie, że posłów zasadniczo wybierano jednomyślnie, przy
czym czyniono to albo jednogłośnie, czyli za zgodą wszystkich obecnych,
albo zgodnie, co w praktyce oznaczało brak głosów przeciwnych45.
Zmiany w obszarze pozycji ustrojowej sejmu przyniosła Konstytucja
3 Maja. Po pierwsze, twórcy ustawy zasadniczej oparli ustrój państwa na zasadach podziału władz i suwerenności narodu, które wyraźnie należy wiązać z preponderancją sejmu w systemie władz państwowych, przy czym tę
ostatnią zasadniczo utożsamiano z suwerennością stanu szlacheckiego46.
Po drugie, konstytucja ustaliła liczebność Izby Poselskiej, w skład której miało wchodzić 204 posłów wybieranych na sejmikach oraz 24 plenipotentów
miast wybieranych przez zgromadzenia wydziałowe miejskie. Kadencja Izby
wynosiła dwa lata. W skład senatu wchodziło 102 wojewodów i kasztelanów
oraz 30 biskupów diecezjalnych i ministrów. Po trzecie, wiążący posłów mandat imperatywny zastąpiono mandatem wolnym47.
Wybory były więc integralnym elementem porządku ustrojowego I RP
pomimo że pod wieloma względami różniły się od współczesnych elekcji.
Z politologicznego punktu widzenia należy wyeksponować trzy podstawowe
cechy elekcji tego okresu. Po pierwsze, jak wspominałem, z dzisiejszej perspektywy miały one charakter techniki, o czym decydowało przede wszystkim
cenzusowe prawo wyborcze. Po drugie, wybory przeprowadzano, opierając
się na niesformalizowanych, często polegających na zwyczajach, stosunko42
43
44
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wo prostych zasadach i procedurach. Po trzecie, od momentu wprowadzenia
w Polsce zasady elekcyjności tronu i ukształtowania się zasad wolnej elekcji
wybory przestały pełnić formalną i uzupełniającą funkcję w systemie politycznym ówczesnej Rzeczypospolitej, a stały się jedną z kluczowych instytucji
tamtych czasów. Świadczy o tym mająca odległą historię debata o wpływie
wolnych elekcji na upadek Polski pod koniec XVIII wieku.

2.3. Okres zaborów
Wyodrębnienie okresu zaborów w kontekście polskich tradycji wyborczych
może budzić wątpliwości, ponieważ trzeci rozbiór, który nastąpił w 1795 roku,
zlikwidował wszystkie atrybuty polskiej państwowości48. Kolejne jednak
123 lata, jakie upłynęły do odzyskania niepodległości, cechowały się występowaniem, choć w ograniczonym zakresie, organów przedstawicielskich,
których skład był obsadzany przez wybory przez ludność zamieszkującą
ziemie Rzeczypospolitej zaanektowane przez państwa zaborcze. Procedury
wyborcze tego okresu stanowiły w ogólnym ujęciu dość skomplikowaną mozaikę rozwiązań ustrojowych, dodatkowo podlegających różnorodnym zmianom wraz z upływem czasu49.
Ograniczając się do syntetycznych uwag na temat tego okresu polskiej historii, należy zauważyć, iż państwa zaborcze utrzymywały organy przedstawicielskie, dość często wzorując się na parlamencie I RP. W czasach Księstwa
Warszawskiego (1807–1815) funkcjonował dwuizbowy sejm, składający się
z Senatu, którego skład mianował monarcha, oraz Izby Poselskiej, w obrębie
której 100 posłów wybierano na sejmikach, a 66 deputowanych – na zgromadzeniach gminnych50. Podobną konstrukcję posiadał, do 1832 roku, dwuizbowy sejm Królestwa Polskiego – 128 członków Izby Poselskiej wybierano na
sejmikach (77) i zgromadzeniach gminnych (51)51. Z wyborów pochodziła
również większa część posłów (26 z 41) zasiadających w jednoizbowym Zgromadzeniu Reprezentantów Wolnego Miasta Kraków w latach 1815–184652.
Zbliżoną konstrukcję przyjęto w odniesieniu do Sejmu Krajowego Galicji po
1860 roku. 149 zasiadających w nim posłów pochodziło z wyborów, a 12 zasiadało w nim z racji sprawowanych funkcji. Grupę tzw. wirylistów stanowili
48
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wyżsi dostojnicy kościelni i rektorzy uniwersytetów53. Również zdecydowana
większość posłów (44 na 48) sejmu w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1823–1845 pochodziła z wyborów54. Wybory stosowano także do obsadzania składów samorządowych organów przedstawicielskich, szczególnie
w zaborach pruskim i austriackim, gdzie w zależności od okresu funkcjonowały organy tego typu na poziomie gminy, a niekiedy i wyższych szczebli.
W wyborach wybierano zazwyczaj rady gminne lub miejskie55.
Wspólną cechą systemów wyborczych stosowanych przez państwa zaborcze była niedemokratyczność. Prawo wyborcze zasadniczo miało charakter
cenzusowy (najczęściej stosowano cenzus majątkowy lub zawodowy, choć
także cenzus posiadania i służby publicznej). Dodatkowo wybory do galicyjskiego Sejmu Krajowego były oparte na systemie kurialnym. Wyborców
podzielono na cztery kurie, wśród których wyraźnie uprzywilejowana była
kuria wielkiej własności ziemskiej, skupiająca arystokrację i zamożną szlachtę. Reprezentując 0,4 procent ogółu wyborców, wybierała ona około 30 procent posłów56. Pozostałe to kurie: izb przemysłowo-handlowych, większych
i mniejszych miast oraz gmin wiejskich. Członkowie ostatniej kurii wybierali
swoich przedstawicieli w wyborach pośrednich57.
Wspomniane organy, niezależnie od swojego statusu i stosowanych rozwiązań wyborczych, okazały się jednak istotne z punktu widzenia budowania instytucji politycznych niepodległego państwa. Aktywność na forum ciał
przedstawicielskich była bowiem ważnym elementem życia politycznego Polaków, pozwalając na zdobywanie doświadczenia politycznego czy podtrzymywanie narodowej tożsamości. Sprzyjała również kształtowaniu się pierwszych polskich partii politycznych.

2.4. II Rzeczpospolita
2.4.1. Uwagi wstępne
Powrót Polski na mapę Europy po 123 latach zaborów wiązał się z koniecznością zaprojektowania i przyjęcia rozwiązań ustrojowych dla niepodległego państwa. Doniosłe znaczenie przypisywano w tym zakresie wyborom do
53
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parlamentu, ponieważ – jak podkreślał Józef Piłsudski – tylko demokratycznie wybrany sejm posiadał zdolność do przprowadzenia reform ustrojowych58. W konsekwencji wybory stały się jednym z integralnych elementów
porządku ustrojowego II Rzeczypospolitej, a ich formalny i polityczny status
stanowił odzwierciedlenie zasadniczych procesów politycznych zachodzących w tym okresie. Dotyczy to wyborów przeprowadzanych na szczeblu
ogólnopaństwowym zarówno do obu izb parlamentu, których historia wyraźnie obrazuje proces stopniowej ewolucji systemu politycznego Polski od
demokracji parlamentarnej do autorytaryzmu, jak i do organów władzy lokalnej, które z kolei ilustrowały liczne problemy związane z budowaniem instytucji samorządu terytorialnego. Tym samym dwudziestolecie międzywojenne to, z punktu widzenia wyborów i systemu wyborczego, okres niezwykle
ważny, interesujący i zarazem złożony.
Pierwszoplanowe znacznie w systemie politycznym ówczesnej Polski należy przypisać systemowi wyborczemu i wyborom do parlamentu. W okresie
II RP obowiązywały trzy ordynacje wyborcze do sejmu i dwie do senatu, a na
ich podstawie przeprowadzono łącznie sześć elekcji do izby pierwszej i pięć
do drugiej. Szczegółowe dane są zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 10. Ordynacje i wybory w II Rzeczypospolitej na szczeblu ogólnopaństwowym
Organ

Ordynacje

Wybory

28 listopada 1918 r. – Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego

1) 26 stycznia 1919 r.

Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu

2) 5 listopada 1922 r.
3) 4 marca 1928 r.
4) 16 listopada 1930 r.

Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu

5) 8 września 1935 r.
6) 6 listopada 1938 r.

Ustawa z dnia 8 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu

1) 12 listopada 1922 r.
2) 11 marca 1928 r.
3) 23 listopada 1930 r.

Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu

4) 25 sierpnia i 15 września 1935 r.
5) 6 listopada 1938 r.

Sejm

Senat

Źródło: opracowanie własne.

Periodyzacja okresu dwudziestolecia międzywojennego z punktu widzenia systemu wyborczego i wyborów do parlamentu może się opierać na
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kryterium zarówno formalnoprawnym, jak i politycznym. Obie klasyfikacje
uzupełniają się zresztą, dając możliwie pełny i wielowymiarowy obraz zachodzących wówczas procesów politycznych.

2.4.2. Ewolucja systemu wyborczego
Z formalnego punktu widzenia wybory do parlamentu II Rzeczypospolitej można podzielić na trzy główne etapy. Pierwszy z nich obejmuje regulacje prawne, jakie przyjęto u progu niepodległości. Wydane 28 listopada
1918 roku przez Naczelnika Państwa dwa dekrety: o ordynacji wyborczej do
Sejmu Ustawodawczego59 oraz o wyborach do Sejmu Ustawodawczego60 stanowiły ważne ogniwo procesu budowy struktur państwa. Józef Piłsudski, jak
wspominałem, zadanie reformy państwa lokował w demokratycznie wybranym parlamencie, choć nie przywiązywał szczególnej wagi do konkretnych
przepisów, jakie miała zawierać ordynacja61. Zadanie przygotowania jej projektu spoczęło na rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, który zasadnicze prace
wykonał w dniach 19–27 listopada 1918 roku.
Dekret o ordynacji wyborczej, zgodnie z zapowiedziami zawartymi już
w manifeście rządu Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 roku, stanowił,
iż rolę konstytuanty będzie pełnił jednoizbowy Sejm Ustawodawczy62. Drugi
ze wspomnianych dekretów przede wszystkim wyznaczał dzień wyborów na
26 stycznia 1919 roku i określał godziny otwarcia lokali wyborczych od 8.00
do 22.0063.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego były oparte na demokratycznym prawie wyborczym, tj. spełniającym zasady powszechności, równości, bezpośredniości i tajnego głosowania. Często podkreślaną cechą pierwszej polskiej
ordynacji po odzyskaniu niepodległości było przyznanie praw wyborczych
kobietom, czym Rzeczpospolita wyraźnie wyprzedziła wiele innych demokratycznych państw64. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadali obywatele
polscy, którzy ukończyli 21. rok życia. Wybory przeprowadzano w wielomandatowych okręgach wyborczych, konstruowanych w oparciu o zasadę zawartą w art. 12, według której jeden poseł miał przypadać na grupę 50 tysięcy
wyborców (w tym także na ułamki tej liczby, wynoszące powyżej 25 tysięcy wyborców). Zarejestrowanie listy w okręgu wyborczym było stosunkowo
59
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proste, wymagało bowiem zebrania podpisów 50 wyborców z danego okręgu.
W okręgach wybierano od trzech do 16 posłów. Mandaty w okręgach rozdzielano, stosując formułę proporcjonalną opartą na metodzie d’Hondta65.
Spośród licznych okoliczności towarzyszących pracom nad ordynacją
z 1918 roku warto wyeksponować dwie niezwykle istotne. Po pierwsze, przygotowano ją w krótkim czasie, co oczywiście wynikało z dążenia do możliwie szybkiego powołania organu posiadającego demokratyczną legitymację.
Przełożyło się to jednak na stronę redakcyjną tego aktu prawnego, w którym
– jak zwrócił uwagę Kamil Kacperski – zdarzały się niejasne sformułowania pod względem stylistycznym lub nieprecyzyjne regulacje66. Po drugie, co
istotniejsze, wybory miały się odbyć pod koniec stycznia 1919 roku, a więc
w czasie, gdy granice państwa nie były jeszcze precyzyjnie wytyczone. Jak
pisze Andrzej Ajnenkiel, lista 71 okręgów wyborczych zawarta w Dekrecie
o ordynacji wyborczej została przygotowana „bez brania pod uwagę realnych
możliwości przeprowadzenia wyborów”67. A te nie występowały na terenie
zaboru pruskiego oraz części Królestwa Polskiego i części wschodniej Galicji68. Dlatego drugi ze wspomnianych dekretów, wyznaczający datę wyborów,
ograniczał obszar ich przeprowadzenia do 45 okręgów obejmujących były zabór rosyjski, część Galicji i Śląsk Cieszyński69. Wspomniany problem spowodował również, że skład Sejmu Ustawodawczego kształtował się stopniowo.
W styczniu 1919 roku wybrano w głosowaniu 291 posłów w byłym zaborze
rosyjskim i Galicji. Do Sejmu weszło również, na podstawie ordynacji wyborczej, 28 posłów piastujących mandaty w wiedeńskiej Radzie Państwa oraz
16 posłów z parlamentu Niemiec70. W dniu rozpoczęcia obrad Sejm Ustawodawczy liczył więc 335 posłów. Do końca kadencji w 1922 roku liczba parlamentarzystów wzrosła do 42371. Oprócz posłów wybranych w powszechnych
głosowaniach, zarządzanych przez polskie władze na ziemiach przyłączonych
do Rzeczypospolitej, do izby włączono również 20 posłów jako delegację sejmu wileńskiego, wspomnianą 28-osobową grupę reprezentującą społeczeństwo polskie w parlamencie monarchii austro-węgierskiej, siedmiu przedsta65
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wicieli polskiej ludności w parlamencie Rzeszy, a sześciu posłów włączono
w wyniku kompromisu wyborczego na Śląsku Cieszyńskim72.
Drugi etap wyznaczają przepisy konstytucji z 17 marca 1921 roku oraz
uchwalone na jej podstawie ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 28 lipca 1922 roku. W porównaniu z poprzednim okresem swoistym novum było
przyjęcie konstrukcji dwuizbowego parlamentu, przy czym Sejmem, niejako
w przeciwieństwie do I Rzeczypospolitej, nazwano pierwszą izbę, a nazwę
drugiej (Senat) pozostawiono bez zmian73. Obie izby wybierano na pięcioletnie kadencje w wyborach opartych na zasadach: powszechności, równości, bezpośredniości, tajnego głosowania i proporcjonalności. Czynne prawo
wyborcze przysługiwało w wyborach do Sejmu obywatelom polskim, którzy
ukończyli 21 lat, a do Senatu – 30 lat. Granice biernego prawa wyborczego ustalono na poziomie 25 lat do Sejmu i 40 lat do Senatu74. Zarządzenie
wyborów należało do kompetencji prezydenta, przy czym wybory musiały
się odbyć w niedzielę, przypadającą najwcześniej w 78. dzień po ogłoszeniu
wyborów w Dzienniku Ustaw. Głosowanie rozpoczynało się o godzinie 9.00
i trwało do godziny 21.0075. Przyjęto również zasadę głosowania osobistego76.
W trakcie prac zarówno nad konstytucją, jak i nową ordynacją wyborczą
wśród ówczesnych ugrupowań politycznych utrzymanie formuły proporcjonalnej nie budziło większych sporów77. Jak zwraca uwagę Zdzisław Ilski,
zastosowanie formuły większościowej nie było rozważane i choć proporcjonalność miała solidną podbudowę teoretyczną78, to ważną – choć niewyartykułowaną wprost – przesłanką takiego stanowiska była obawa, że reguła
majorytaryzmu doprowadzi do dominacji liczbowej chłopów w parlamencie, stanowiących około 64 procent ludności79. Zasadniczo zgadzano się
również na zastosowanie metody d’Hondta80. Mandaty rozdawano w dwóch
72
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turach. W pierwszej rozdzielano w okręgach 372 mandaty między zgłoszone
listy, a w drugiej, również przy zastosowaniu metody d’Hondta, rozdzielano
72 mandaty z listy państwowej. W drugim podziale uczestniczyły tylko te
ugrupowania, które zdobyły mandaty w co najmniej sześciu okręgach. Zarejestrowanie kandydatury było stosunkowo proste, wymagało bowiem zebrania 50 podpisów wyborców z danego okręgu. Kraj podzielono na 64 okręgi
wyborcze, w których wybierano od czterech do 14 posłów, przy czym można
zauważyć wyraźną przewagę okręgów kilkumandatowych, ponieważ załącznik do ordynacji wymieniał tylko jeden okręg 14-mandatowy, jeden 10-mandatowy, dwa dziewięciomandatowe i jeden ośmiomandatowy. Zazwyczaj występowały okręgi cztero-, pięcio- lub sześciomandatowe81.
System wyborczy do Senatu był w zasadzie kopią systemu wyborczego
do pierwszej izby polskiego parlamentu. Wyraźnie podkreślała to sama ordynacja senacka, stwierdzając w art. 1, że „wybory senatorów odbywać się
będą przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów ustawy, zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu, o ile niniejsza ustawa nie zawiera odmiennych
postanowień”82. A te zasadniczo były tylko konsekwencją innej liczby obsadzanych mandatów w tej izbie. Do obsadzania składu Senatu zastosowano
więc dokładnie ten sam system wyborczy, co w przypadku Sejmu. Łączną
liczbę 111 mandatów senatorskich podzielono więc na dwie części, z których
93 obsadzano w okręgach, a 18 z list państwowych. Przyjęto zasadę, że okręgiem wyborczym jest województwo, ale za odrębny okręg uznano Warszawę.
Tym samym łącznie w 17 okręgach wybierano od trzech do dziewięciu senatorów83.
Antecedencji etapu trzeciego należy doszukiwać się już w przewrocie majowym i tzw. noweli sierpniowej z 1926 roku, stanowiących początek procesu wprowadzenia w Polsce rządów autorytarnych. Jego zwieńczeniem stało
się przyjęcie konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku i na jej podstawie w dniu
8 lipca tego samego roku trzech ordynacji wyborczych – do Sejmu i do Senatu oraz prezydenckiej84. Zasadnicza nowość, jaka wówczas pojawiła się w regulacjach dotyczących wyborów i systemu wyborczego, dotyczyła wyraźnego
ograniczenia poziomu rywalizacyjności wyborów. Wyrazem dążenia twórców ówczesnych rozwiązań prawnych do kontrolowania procesu wyborczego
81
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i w konsekwencji pozbawienia opozycji faktycznej możliwości przejęcia władzy były przede wszystkim postanowienia odnoszące się do trybu zgłaszania
kandydatów w wyborach.
Konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku, opierając się na zasadzie koncentracji
władzy w instytucji Prezydenta, modyfikowała w porównaniu z konstytucją
marcową tryb jego wyboru. Na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku
prezydent był wybierany w wyborach pośrednich przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby parlamentu. Konstytucja kwietniowa, utrzymując
siedmioletnią kadencję głowy państwa, wprowadziła skomplikowany system
wyborczy, zakładający możliwość przeprowadzenia wyborów powszechnych
i bezpośrednich. Prawem wskazania kandydata na urząd głowy państwa dysponowali: urzędujący prezydent oraz Zgromadzenie Elektorów, składające się,
według art. 17, ust. 1 konstytucji, z: marszałków Sejmu i Senatu, premiera,
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz 75 elektorów wybranych „z pośród obywateli najgodniejszych w 2/3
przez sejm i 1/3 przez senat”85. Jeśli prezydent nie skorzystał ze wspomnianego uprawnienia, za wybranego prezydenta uznawano kandydata wskazanego
przez Zgromadzenie Elektorów. Jeśli natomiast prezydent wskazał swojego
następcę, wyboru głowy państwa dokonywano w głosowaniu powszechnym
spośród dwóch kandydatów – „prezydenckiego” i „elektorskiego”. Warto nadmienić, że wspomnianych procedur nigdy nie zastosowano z powodu wybuchu
II wojny światowej. Wykorzystano jednak procedurę przewidzianą w art. 24
konstytucji, upoważniającej prezydenta do wyznaczenia w czasie wojny swojego następcy. Przepisy konstytucji dotyczące wyboru prezydenta rozwijała
ustawa z dnia 8 lipca 1935 roku86, przede wszystkim dookreślając tryb wskazywania kandydatów na urząd głowy państwa i głosowania powszechnego.
Według art. 31 czynnym prawem wyborczym dysponowali obywatele polscy,
którzy ukończyli 24. rok życia. Dodatkowym warunkiem pozwalającym na
uczestnictwo w głosowaniu uregulowanym w art. 32–34 ordynacji, nieprzewidzianym przez ordynacje do Sejmu i Senatu, było otrzymanie legitymacji
wyborczej od przełożonego gminy. Legitymacje miały być wystawiane w ciągu
15 dni od daty zarządzania wyborów87.
W konstytucji kwietniowej stosunkowo niewiele miejsca zajmowała problematyka systemu wyborczego do parlamentu. Według art. 32 Sejm był
wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Według art. 33 z kolei czynne prawo
wyborcze mieli obywatele po ukończeniu 24. roku życia, a bierne – po ukoń85
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czeniu 30 lat. Podniesienie granicy wieku, w porównaniu z poprzednimi regulacjami, nie było przypadkowe. Dzięki temu pozbawiono prawa głosowania
około 10 procent obywateli, głównie – jak pisze Ajnenkiel – uczęszczających
do polskich szkół i odbywających służbę wojskową w polskiej armii88. Sposób
obsadzania składu Senatu uregulowano jeszcze bardziej lapidarnie, ograniczając się w art. 47 do stwierdzenia, że izba o pięcioletniej kadencji składa
się z senatorów powołanych w jednej trzeciej przez prezydenta i w dwóch
trzecich pochodzących z wyboru89. Pozostałe kwestie przekazano do uregulowania w ustawach zwykłych.
Według ordynacji wyborczej do Sejmu z 8 lipca 1935 roku, 208 posłów
wybierano w dwumandatowych okręgach wyborczych w systemie większości
zwykłej. Warunkiem uzyskania mandatu było jednak zdobycie co najmniej
10 tysięcy głosów. Jeżeli tylu głosów nie zdobył żaden z kandydatów, zarządzano ponowne wybory. Z demokratycznymi standardami wyborczymi pozostawały w sprzeczności przepisy dotyczące zgłaszania kandydatów i konstruowania list wyborczych. Ordynacja nie przewidywała bowiem możliwości
zgłaszania kandydatów bezpośrednio przez wyborców lub partie polityczne,
ale przyznawała to prawo zgromadzeniom okręgowym. W skład takiego
zgromadzenia – odrębnego dla każdego okręgu wyborczego – wchodzili według art. 31–33 ordynacji: okręgowy komisarz wyborczy, delegaci jednostek
samorządu terytorialnego i zawodowego oraz osoby wskazane przez grupy
500 wyborców z danego okręgu. Ponadto w okręgach wyborczych liczących
ponad 75 000 ludności miejskiej, w skład okręgów wchodzili delegaci zrzeszeń
technicznych, organizacji kobiecych i szkół akademickich. Zgromadzenie
okręgowe zbierało się 30 dni przed wyznaczoną datą wyborów do Sejmu
i w głosowaniu ustalało jedną listę kandydatów na posłów dla swojego
okręgu. Prawem zgłoszenia kandydata na posła dysponował każdy członek
zgromadzenia okręgowego, a na właściwą, ostateczną, listę kandydatów byli
wpisywani tylko ci, którzy uzyskali w głosowaniu poparcie co najmniej jednej
czwartej członków zgromadzenia.
Senat, zgodnie z postanowieniami ordynacji z 8 lipca 1935 roku, składał
się z 96 senatorów, z których 32 powoływał prezydent, a 64 pochodziło z wyborów pośrednich i elitarnych. Grupę dwóch trzecich senatorów wybierały wojewódzkie kolegia wyborcze wyłonione w powszechnym głosowaniu,
w którym mogli uczestniczyć wyłącznie obywatele, którzy ukończyli 30. rok
życia, należący do jednej z trzech kategorii przewidzianych w art. 2 ordynacji. Pierwszą stanowiły osoby uhonorowane odpowiednimi odznaczeniami
państwowymi, drugą – obywatele legitymujący się wykształceniem wyższym
88
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lub średnim zawodowym, a także posiadający stopień oficerski, a trzecią –
cieszący się zaufaniem obywateli. Pojęcie to oznaczało pełnienie niektórych
funkcji w samorządzie terytorialnym, zawodowym, organizacjach gospodarczych i zawodowych lub stowarzyszeniach użyteczności publicznej. Powyższe ograniczenia spowodowały, że w praktyce czynnym prawem wyborczym
dysponowało około dwóch procent osób posiadających prawo wybierania
pod rządami poprzedniej ordynacji90. Bierne prawo wyborcze przysługiwało
obywatelom posiadającym czynne prawo wyborcze do Sejmu, którzy ukończyli 40. rok życia.
W województwach wybierano od dwoch do sześciu senatorów91. Członków wojewódzkich kolegiów wyborczych wyłaniano na zebraniach w obwodach wyborczych dwa tygodnie przed wyborami do Sejmu. Obwód wyborczy
miał obejmować od 90 do 120 wyborców do Senatu. Na zebraniu wybierano jednego delegata do wojewódzkiego kolegium wyborczego bezwzględną
większością głosów. Delegatem mogła zostać tylko osoba uczestnicząca w zebraniu. Senatorów natomiast, według art. 30 ordynacji, wojewódzkie kolegia
wyborcze wybierały zwykłą większością głosów92.
Ordynacje wyborcze, jak pisze Ajnenkiel, wyrażały antydemokratyczną koncepcję ustrojową sanacji i „zostały skonstruowane tak, by zapewnić
rządzącemu obozowi utrzymanie władzy w swych rękach”93. U podstaw tej
koncepcji tkwiło przekonanie, że zmiany następujące w latach trzydziestych
XX wieku w Europie oznaczały definitywny kres państwa liberalnego i tym
samym głównym wyzwaniem stało się znalezienie nowej formy ustrojowej
sytuującej się – jak to określał Stanisław Car, referując na początku 1934 roku
założenia ustrojowe sanacji – pomiędzy ultraliberalizmami i ultraparlamentaryzmami a dyktaturami94. Parlament w tej nowej formie ustrojowej miał
być nie naczelnym organem państwa o istotnych uprawnieniach, ale instytucją wyrażającą opinię publiczną95. W konsekwencji z zawartymi w konstytucji kwietniowej demokratycznymi zasadami prawa wyborczego nie korespondowały jej konkretne postanowienia i wspomniane regulacje ordynacji
wyborczych. Dodatkowo można w nich odnaleźć szereg innych postanowień,
pozwalających rządzącym na kontrolowanie przebiegu procesu wyborczego.
90
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Organy odpowiedzialne za przeprowadzanie wyborów nie były bowiem
konstruowane, jak to przebiegało zazwyczaj w wyborach rywalizacyjnych,
z udziałem obywateli lub sędziów, ale zasiadały w nich głównie osoby wskazane przez władze administracji ogólnej i przełożonych gmin.

2.4.3. System wyborczy i wybory w praktyce politycznej
Dokonując periodyzacji wyborów parlamentarnych w II RP z praktycznego
punktu widzenia i opierając się na kryterium rzeczywistej realizacji zasady
rywalizacyjności, można wyodrębnić w nich trzy główne etapy. Pierwszy
obejmuje elekcje przeprowadzone w 1919 i w 1922 roku, ze wspomnianym
wcześniej zastrzeżeniem, że w pierwszych wyborach wyłaniano skład jednoizbowego Sejmu. Wybory z tego okresu to elekcje rzeczywiście rywalizacyjne,
oparte na demokratycznych standardach i odbywające się w warunkach pluralizmu politycznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że z udziału w wyborach
wyłączona była partia komunistyczna (do 1925 roku działająca pod nazwą
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, a potem Komunistycznej Partii
Polski). Partia ta u progu II RP została zdelegalizowana, jako dążąca do obalenia systemu demokratycznego i mająca siedzibę poza granicami Polski96.
Niniejsze opracowanie nie pozwala na pełną prezentację wyników wyborów, dlatego ograniczam się do podstawowych uwag o charakterze syntetycznym. Pierwsze dwa parlamenty II RP, w konsekwencji warunków rywalizacyjności i działania systemu wyborczego, były wyraźnie sfragmentaryzowane
i rozbite polityczne. W Sejmie Ustawodawczym zaraz po wyborach powstało
10 klubów poselskich, z których najliczniejszy skupiał 109 posłów97. Z czasem, w wyniku przekształceń politycznych i stopniowego poszerzania składu,
liczba klubów wzrosła do 17, a najliczniejszy posiadał 96 mandatów. W lipcu
1922 roku kluby prawicy miały prawie 25 procent mandatów, centrum – blisko 54 procent, lewicy – 16,5 procent, a mniejszości narodowych niespełna
cztery procent98. Fragmentaryzacja systemu partyjnego pogłębiła się po wyborach 1922 roku – w Sejmie powstało 17 klubów, a w senacie 11. Najliczniejsze skupiały odpowiednio 163 i 29 członków99. Najwięcej głosów w wyborach
do Sejmu uzyskały partie prawicy – 29 procent, lewica zebrała 25 procent,
centrum – 24 procent, a partie mniejszości narodowych – 22 procent100. Skład
Senatu w niewielkim stopniu różnił się od składu pierwszej izby. Konsekwen96
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cją oblicza politycznego Sejmu była z jednej strony niezdolność parlamentu
do prowadzenia konsekwentnej i spójnej polityki legislacyjnej, a z drugiej
wysoka niestabilność władzy wykonawczej – do przewrotu majowego zaledwie pięć rządów miało charakter koalicyjny, a osiem pozaparlamentarny,
ponieważ ich członkowie nie wywodzili się z ugrupowań sejmowych101.
Etap drugi to dwie sąsiadujące z sobą elekcje przeprowadzone w 1928
i 1930 roku. W tym okresie demokratyczne procedury wyborcze łączyły się
z przeciwstawnymi demokratycznym standardom działaniami władz, stopniowo spychając przebieg wyborów w kierunku modelu charakterystycznego
dla systemów autorytarnych. Proces ten rozpoczął się, jak wspominałem, zamachem stanu z maja 1926 roku i zmianami konstytucyjnymi dokonanymi
na mocy noweli sierpniowej102. W wyborach do Sejmu z 4 marca i do Senatu
z 11 marca 1928 roku można zauważyć trzy podstawowe działania wskazujące na ograniczenie poziomu rywalizacyjności.
Po pierwsze, rząd kierowany przez Józefa Piłsudskiego wykorzystywał
administrację państwową (rządową) i inne organy państwa do agitacji oraz
działań na rzecz zwiększania poparcia dla powołanej na przełomie 1927
i 1928 roku własnej formacji politycznej – Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Wyraźnym posunięciem rządu o takim charakterze
było na przykład mianowanie, wbrew przepisom ordynacji wyborczej, bliskiego współpracownika Piłsudskiego i wiceministra sprawiedliwości w jego
rządzie Stanisława Cara Generalnym Komisarzem Wyborczym103. Po drugie, do działań zmierzających do zwiększania poparcia dla BBWR wykorzystywano środki publiczne będące w dyspozycji rządu. Przeznaczano je nie
tylko na finansowanie kampanii wyborczej, ale również na przekupywanie
polityków opozycji i prasy104. Po trzecie, sanacja prowadziła również działania wymierzone w opozycję, nie tylko propagandowe, ale też zmierzające
do pozbawienia jej pomocy finansowej organizacji gospodarczych, utrudnienia stworzenia bloków i porozumień wyborczych czy wręcz uniemożliwienia zarejestrowania list kandydatów105. Wybory 1928 roku nie doprowadziły
wprawdzie do zmniejszenia liczby partii parlamentarnych, ale zakończyły
się wyraźnym zwycięstwem BBWR, który uzyskał 125 mandatów w Sejmie
i 41 w Senacie, przy czym, jak zwraca uwagę Ajnenkiel, takiego wyniku nie
można wyłącznie tłumaczyć manipulacjami i nadużyciami w procesie wy-
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borczym, ale również atmosferą tamtej elekcji i rzeczywistym wsparciem
przez część wyborców Piłsudskiego i jego działań106.
Wspomniane tendencje nasiliły się przed wyborami 1930 roku. Zasadniczym celem podjętych wówczas działań było zapewnienie BBWR nie tylko
zwycięstwa, ale przede wszystkim bezwzględnej większości mandatów w nowym parlamencie, i tym samym pozbawienie opozycji wpływu na funkcjonowanie rządów oraz na politykę sanacji. A ta z kolei zmierzała do wprowadzenia w Polsce, jak ujął to Andrzej Garlicki, „dyktatury rzeczywistej przy
zachowaniu pozorów demokracji”107. Przeprowadzone 16 listopada przedterminowe wybory do Sejmu i 23 listopada wybory do Senatu poprzedzono
więc licznymi, zaplanowanymi działaniami wymierzonymi w opozycję. Najbardziej spektakularne posunięcie władz w tym zakresie, jakim było aresztowanie 18 posłów opozycji i uwięzienie w wojskowej twierdzy w Brześciu nad
Bugiem, doprowadziło nawet do określenia elekcji 1930 roku pojęciem wyborów brzeskich, oznaczającym rzeczywisty kres demokracji parlamentarnej
w II Rzeczypospolitej. Aresztowań dokonano bowiem z naruszeniem obowiązującego prawa, na polecenie ministra spraw wewnętrznych, z ogólnie określonych powodów, jakimi były rzekomo popełnione przestępstwa kryminalne i polityczne. Nad grupą aresztowanych znanych i popularnych polityków,
wśród których znaleźli się między innymi Norbert Barlicki, Adam Ciołkosz,
Herman Lieberman i Wincenty Witos, znęcano się fizycznie i psychicznie,
o czym opinia publiczna dowiedziała się dopiero po wyborach108. Metody
„terroru policyjnego i bezprawia”, jak nazywa je Garlicki109, stosowano zresztą dość często i dotyczyły one nie tylko sześciu partii będących w opozycji do
sanacji i skupionych pod szyldem Centrolewu, ale również Kresów Wschodnich, gdzie przez represje i unieważnianie list wyborczych BBWR zmonopolizował rywalizację wyborczą110. Unieważnianie list wyborczych zastosowano
również do Centrolewu, pozbawiając opozycję list w 11 okręgach, w których
dwa lata wcześniej uzyskała wysokie poparcie. Listy unieważniano w rozmaity sposób – kwestionując autentyczność podpisów czy też stosując szantaż
lub przekupstwo w celu ich wycofania. Obok tego stosowano sprawdzone
w 1928 roku metody polegające na zaangażowaniu w kampanię wyborczą
administracji państwowej i urzędników czy wspomagania BBWR finansowo.
Do nadużyć dochodziło również na etapie ustalania wyniku wyborów, kiedy dokonywano zwyczajnych fałszerstw. Te „cuda nad urną” o nieustalonej
skali, jak pisze Garlicki, „sprawiają, że analiza wyników wyborów brzeskich
106
107
108
109
110
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jest w jakiejś mierze zajęciem pozbawionym sensu”111. Ich wynik przyniósł
zdecydowane zwycięstwo BBWR, który przejął 247 mandatów w Sejmie
i 75 w Senacie. Drugi w kolejności Związek Ludowo-Narodowy (Stronnictwo
Narodowe) kontrolował tylko 62 mandaty w pierwszej izbie. Wyraźnie spadła też liczba partii na poziomie parlamentarnym – mandaty przejęły łącznie
cztery ugrupowania, w tym Centrolew, będący koalicją sześciu partii, który
w sumie zdobył 79 mandatów112. Trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu wspomniane nadużycia zadecydowały o takim wyniku
elekcji. Z jednej strony opozycja formułowała sporo zarzutów wobec przebiegu procesu wyborczego, ale z drugiej, jak wskazują Czesław Brzoza i Andrzej
L. Sowa, autorytet osobisty Piłsudskiego niewątpliwie mógł przysporzyć sanacji zwolenników, szczególnie że nazwisko marszałka figurowało na liście
państwowej113. Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy rozpatrujący liczne skargi
wyborcze nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości mogących wpłynąć na
ostateczny rezultat wyborów114.
Ostatni, trzeci etap to wybory przeprowadzone w 1935 i w 1938 roku.
Odbywały się one w nowych warunkach polityczno-ustrojowych, wyznaczanych przepisami konstytucji kwietniowej i nowych ordynacji wyborczych
oraz funkcjonującym systemem autorytarnym. Pełna kontrola sprawowana
przez rządzących nad przebiegiem procesu wyborczego i pozbawienie opozycji szans nawet na wprowadzenie znaczącej reprezentacji do parlamentu
spowodowały, że wszystkie ugrupowania opozycyjne – od komunistów do
endecji – zdecydowały się na bojkot obu elekcji115. Nie jest zatem zaskakujące,
że – nawet pomimo pewnych tarć wewnętrznych (rozgrywek personalnych)
w ekipie rządzącej, widocznych podczas procesu zgłaszania kandydatów116 –
sanacja (w 1935 roku jeszcze pod szyldem BBWR, a trzy lata później Obozu
Zjednoczenia Narodowego – OZN) zdobyła zdecydowaną większość mandatów w obu izbach. Niewielki odsetek mandatów (kilkanaście procent) przypadł reprezentantom mniejszości narodowych117.
Należy jednak zauważyć, że wymiar zwycięstw wyborczych BBWR i OZN
w wyborach do Sejmu wyraźnie osłabiały dwie okoliczności. Po pierwsze,
niekiedy kandydaci umieszczeni na pierwszych miejscach list wyborczych
– a więc najbardziej preferowani przez władzę do zdobycia mandatów po111
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selskich – przegrywali z umieszczonymi na dalszych pozycjach. W Sejmie
wybranym w 1935 roku znalazło się ostatecznie 130 posłów z dalszych miejsc
na listach, których obecności w parlamencie sanacja pierwotnie w ogóle nie
przewidywała118. W 1938 roku skala tego zjawiska była już wyraźnie mniejsza, choć warto odnotować prestiżową porażkę szefa OZN, gen. Stanisława
Skwarczyńskiego startującego z pierwszego miejsca w Wilnie, który mimo że
zdobył mandat, otrzymał zdecydowanie mniej głosów niż gen. Lucjan Żeligowski, znany z antysanacyjnych wypowiedzi119. Po drugie, zarówno w głosowaniu w 1935, jak i 1938 roku wyraźnie spadła frekwencja (zob. tabela 11,
zawierająca szczegółowe dane dotyczące frekwencji wyborczej w II RP) w porównaniu z poprzednimi elekcjami. Szczególnie istotny wydaje się spadek
liczby głosujących o ponad 28 procent w wyborach 1935 roku w porównaniu
z wyborami brzeskimi.
Tabela 11. Frekwencja wyborcza w II RP (dane w procentach)
Wybory

1919 r.

1922 r.

1928 r.

1930 r.

1935 r.

1938 r.

Frekwencja
(Sejm/Senat)

75*

68 /61,5

78,3/63,9

75/63,4

46,57/62,4

67,1/70

*Dane te dotyczą głosowania przeprowadzonego 26 stycznia 1919 roku i mają charakter szacunkowy ze
względu na specyficzne warunki, w jakich je przeprowadzano. Przede wszystkim sporo trudności nastręczało niektórym komisjom ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania, w czego wyniku podawane
przez nie dane były niepełne. Niektóre komisje w ogóle nie przedstawiły protokołów – zob. K. Kacperski,
System…, op.cit., s. 110–114.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. Tom II. Część II…,
op.cit., s. 84, 86, 134, 158, 197, 198–199.

Podstawowym wytłumaczeniem tego zjawiska jest bojkot wyborów, do
którego opozycja wezwała w 1935 roku. W 1938 roku frekwencja wzrosła, co
Ajnenkiel wiąże z trzema czynnikami: poprawą sytuacji gospodarczej, obietnicami zmiany ordynacji wyborczej i sytuacją międzynarodową (przyłączenie Zaolzia uznawano za dowód rosnącego znaczenia i pozycji Polski)120. Ponadto w dwóch ostatnich elekcjach sejmowych w II RP oddano stosunkowo
dużo głosów nieważnych (każdorazowo około pół miliona) pomimo dość
prostego systemu wyborczego, co również można uznać za formę artykulacji
sprzeciwu wobec rządzących. Głosy te przypisywane są zazwyczaj osobom
pracującym w administracji państwowej i przedsiębiorstwach państwowych,
118
119
120
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które na skutek wspominanych nacisków musiały uczestniczyć w głosowaniach121. Opisywane problemy nie występowały w wyborach do Senatu.
Przepisy ordynacji z 1935 roku pozwalały bowiem na obsadzenie jego składu
zgodnie z oczekiwaniami ekipy rządzącej.

2.4.4. Wybory lokalne i samorządowe
Obok szczebla centralnego w II Rzeczypospolitej wybory stosowano również, jak wspominałem, do obsadzania składu organów samorządu terytorialnego. W tym obszarze systemu politycznego Polski międzywojennej sytuacja była jednak wyjątkowo skomplikowana, ponieważ na wspomniane
wcześniej ogólne procesy polityczne nakładały się specyficzne właściwości
ustroju władz lokalnych. Polska wraz z odzyskaniem niepodległości odziedziczyła rozwiązania w tym zakresie po państwach zaborczych – cechowały
się one nie tylko sporą różnorodnością, ale niekiedy również niedemokratycznością122. W konstytucji marcowej zadeklarowano wprawdzie (w art. 3)
zbudowanie szerokiego samorządu opartego na trójstopniowym podziale na
gminy, powiaty i województwa (art. 65), ale realizacja tych zapowiedzi napotkała spore trudności. Udało się je częściowo zrealizować dopiero tzw. ustawą scaleniową z 23 marca 1933 roku123, dotyczącą tylko poziomu gminnego
i powiatowego samorządu. W praktyce oznaczało to, że przez kilkanaście lat
ustój władz lokalnych był regulowany albo przez znowelizowane ustawodawstwo państw zaborczych, albo przez szereg aktów prawnych wydanych
pod koniec 1918 roku w odniesieniu do terenu Królestwa Polskiego124. Ten
zróżnicowany, niespójny system prawa miał doniosłe konsekwencje dla wyborów samorządowych. Przeprowadzono je wprawdzie w pierwszych latach
niepodległości na poziomie gminnym oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu
także wojewódzkim, ale opierając się na nieco różniących się od siebie rozwiązaniach125. Brak jednolitych regulacji odnoszących się do samorządu terytorialnego powodował również, że kolejne kadencyjne wybory na większo121
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ści obszaru państwa, poza byłą dzielnicą pruską, odraczano pod pretekstem
oczekiwania na ich wydanie. A jeśli przeprowadzano, to – jak na przykład
w 1927 roku – na podstawie indywidualnych decyzji organów wyborczych
o rozwiązaniu organów stanowiących126. Uporządkowanie systemu władz
lokalnych, w tym rozwiązań wyborczych, przyniosła wspomniana ustawa
z 1933 roku. Ujednolicała ona kadencję organów stanowiących gmin i powiatów do pięciu lat. Czynne prawo wyborcze przysługiwało od 24., a bierne
od 30. roku życia. Wybory bezpośrednie stosowano jednak tylko do obsadzania składu najniższych jednostek podziału administracyjnego państwa, czyli
rad miejskich i rad gromadzkich. Wybory zaś do rad powiatów i rad gmin
wiejskich były pośrednie127. Rady miejskie wybierano w formule proporcjonalnej, opartej na metodzie d’Hondta, a rady gromadzkie –większościowej. Zamknięciem ewolucji sfery normatywnej samorządu było uchwalenie
16 sierpnia 1938 roku dwóch ustaw: o wyborze radnych miejskich128 i o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych129. Ustawy te normowały wiele szczegółowych kwestii dotychczas regulowanych przez regulaminy ministra spraw wewnętrznych (np. w odniesieniu do wyborów radnych
gromadzkich wprowadzano obligatoryjne tajne głosowanie i obniżono cenzus wieku dla radnych do 27 lat), a ich wspólnym mianownikiem było dążenie władz do zwiększenia poziomu rywalizacyjności wyborów i tym samym
mobilizacji społeczeństwa w obliczu niekorzystnej sytuacji międzynarodowej130. W praktyce przełożyło się to na pewien sukces opozycji w elekcji przeprowadzonej w latach 1938–1939. W poprzednich wyborach, które odbyły
się po wejściu w życie ustawy scaleniowej (w latach 1933–1935),występowały
bowiem tendencje opisywane przy okazji wyborów parlamentarnych z tego
okresu, związane z szykanowaniem i ograniczaniem roli opozycji.
Szczególną pozycję w systemie władzy lokalnej II RP zajmowało województwo śląskie. Dysponujące szeroką autonomią, na podstawie ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, będącej jednocześnie jej statutem131,
posiadało własny organ pochodzący z wyborów – Sejm Śląski – wyposażony
w szerokie kompetencje, rodzące zresztą liczne trudności w określeniu statusu
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Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich, Dz.U. 1938, nr 68,
poz. 480.
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Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych, Dz.U. 1938, nr 68, poz. 481.
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H. Izdebski, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, op.cit., s. 154–155.
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tej jednostki i wywołujące liczne spory w nauce w tym zakresie132. System
wyborczy do Sejmu Śląskiego został uregulowany w statucie województwa.
Dodatkowo zastosowanie miały przepisy ordynacji sejmowych, do których
statut odsyłał, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 1922 roku133.
Organ ten był wybierany na pięcioletnią kadencję według pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. Zgodnie z art. 13 statutu jeden poseł przypadał
na grupę 25 tysięcy mieszkańców, co w praktyce oznaczało, że składał się
z 48 członków. Posłów Sejmu Śląskiego wybierano według formuły d’Hondta,
w trzech dużych okręgach wyborczych – w dwóch obsadzano 15 mandatów,
a w największym – 18134. Istotne zmiany w systemie wyborczym województwa śląskiego wprowadziły konstytucja kwietniowa i ordynacja wyborcza
do Sejmu z 1935 roku. Nowe regulacje zmniejszyły liczbę posłów o połowę
i ustanowiły system większościowy oparty na okręgach dwumandatowych135.
W dwudziestoleciu międzywojennym łącznie przeprowadzono cztery elekcje
do Sejmu Śląskiego, przy czym na rywalizację wyborczą oddziaływały tej
same tendencje, o których wspominałem przy wyborach do parlamentu.
O ile pierwsze dwa głosowania (z 24 września 1922 roku i 11 maja 1930 roku)
można uznać za spełniające standardy demokratyczności, o tyle trzecia,
przedterminowa, elekcja z 23 listopada 1930 roku136 wpisała się w tendencje widoczne podczas wyborów brzeskich. Wśród aresztowanych wówczas
osób był znany i zasłużony śląski polityk Wojciech Korfanty. Ostatnie wybory
z 8 września 1935 roku, podobnie jak wybory sejmowe, zostały zbojkotowane
przez opozycję i pozwoliły sanacji przejąć kontrolę nad większością mandatów w Sejmie Śląskim137.
II Rzeczpospolita to zróżnicowany wewnętrznie i cechujący się sprzecznymi tendencjami okres w historii Polski, w którym po raz pierwszy w sposób
systematyczny i uregulowany formalnie praktykowano wybory. Daty elekcji
parlamentarnych stanowią wyraźnie cezury w ciągu całego dwudziestolecia.
I choć system polityczny Polski stopniowo ewoluował – od demokracji parla-

132
W. Wytrążek, Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin
2009, s. 71–75.
133
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego, Dz.U. 1922, nr 59, poz. 527.
134
Ibidem.
135
A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. Tom II. Część II…, op.cit., s. 235.
136
Sejm Śląski został rozwiązany rozporządzeniem Prezydenta z dnia 25 września
1930 roku. Jako powód prezydent wskazał konflikt z wojewodą dotyczący uchwalenia budżetu. Na decyzję głowy państwa w znaczącym stopniu wpłynęła również ówczesna sytuacja
polityczna w państwie, w tym zorganizowany kilka dni wcześniej kongres opozycji – ibidem,
s. 230–231.
137
Ibidem, s. 223–235.
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mentarnej do autorytaryzmu – to doświadczenia tego okresu stały się wyraźnym punktem odniesienia do późniejszych doświadczeń wyborczych.
Wybuch II wojny światowej nie przerwał ciągłości istnienia państwa.
Polska istniejąca w formie państwa podziemnego i władz działających na
emigracji wypełniała większość funkcji państwowych138. Nie posiadała jednak organów pochodzących z wyborów. Prezydent Władysław Raczkiewicz
2 listopada 1939 roku wydał zarządzenie rozwiązujące obie izby parlamentu, a 1 grudnia tego samego roku wyznaczył termin nowych wyborów na
przedostatnią niedzielę w przypadku Sejmu i ostatnią w odniesieniu do Senatu, przypadającą w terminie 60 dni od zakończenia działań wojennych139.
Realizacja zarządzeń głowy państwa po zakończeniu wojny nie była jednak
możliwa z powodów, o których piszę poniżej.

2.5. Polska Rzeczpospolita Ludowa
2.5.1. Uwagi wstępne
Po II wojnie światowej w Polsce powrócono do regularnego praktykowania
wyborów. Analogicznie do tych u progu II Rzeczypospolitej pierwsze wybory odegrały ważną rolę w procesie budowania porządku polityczno-ustrojowego, jednak rola ta była zupełnie odmienna, podobnie jak okoliczności,
w których je przeprowadzono. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się trzy,
które należy wyeksponować, i jednocześnie można je uznać za podstawowe
cechy charakterystyczne wyborów właściwie do końca lat osiemdziesiątych
XX wieku.
Po pierwsze, w konsekwencji sytuacji geopolitycznej ukształtowanej
w czasie wojny, Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR140, wprowadzając – narzucony przez hegemona także innym krajom Europy Środkowej
i Wschodniej – system polityczny oparty na wzorcach radzieckich, cechujący
się niedemokratyzmem, początkowo w skrajnej postaci totalitaryzmu. System ten charakteryzowała trwała dominacja jednej partii politycznej, skoncentrowanie decyzji politycznych w rękach partyjnej elity, uzależnienie od
138
A. Jankiewicz, Rzeczpospolita bez parlamentu. Organa reprezentacji politycznej w latach
1939–1945 [w:] J. Bardach (red.), Dzieje sejmu polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2011, s. 187.
139
Ibidem, s. 187–188.
140
E. Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód–Zachód [w:] E. Cziomer (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2008,
s. 127–129.
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niej aparatu państwowego, manipulacyjne traktowanie prawa i w rezultacie
odrzucenie zasady pluralizmu politycznego141.
Po drugie, jeśli za jeden z podstawowych fundamentów systemu politycznego Polski uznawano dominację jednej partii, która wraz z „jej ideologią, językiem i rytuałami dążyła do wypełnienia całej przestrzeni społecznej, a także życia prywatnego”142, to jest oczywiste, że nie było w nim miejsca na wolne
i rywalizacyjne wybory. Były one wraz z systemem wyborczym traktowane
instrumentalnie, wypełniając opisane wcześniej funkcje charakterystyczne
dla totalitaryzmu i autorytaryzmu.
Po trzecie, system polityczny Polski powojennej cechował się również pozakonstytucyjnymi mechanizmami władzy. Oznaczało to, że organy państwa
uznawane w konstytucji za główne podmioty decyzyjne w praktyce – jak pisze
Marek Bankowicz – „nie miały żadnych poważniejszych uprawnień, pełniąc
rolę całkowicie fasadową i dekoracyjną. Władzę sprawowała partia komunistyczna (…), której instancje stały nad konstytucyjnymi organami władzy
państwowej”143. Ta wyraźna nadrzędność partii komunistycznej była zresztą
zgodna z wewnętrzną logiką ówczesnego systemu politycznego i znajdowała
odzwierciedlenie w literaturze tamtego okresu. Sylwester Zawadzki podkreślał, że „w mechanizmie tym kierowniczą siłą jest partia marksistowsko-leninowska, która jednoczy wysiłki wszystkich organów państwowych i organizacji mas pracujących i kieruje je ku wspólnemu celowi”144. Cel ten zawarty
był w programie partii rządzącej (monopartii) i przedstawiano go jako „najbardziej wszechstronny i oparty na naukowych podstawach program przebudowy społeczeństwa, zmierzający do zbudowania (…) – socjalizmu, a następnie komunizmu”145. Tym samym należy pamiętać, że analiza ustroju PRL,
w tym systemu wyborczego, prowadzona z perspektywy obowiązujących regulacji prawnych, jest w dużym stopniu ułomna i może prowadzić do błędnych wniosków, w tym do stworzenia fałszywego obrazu tamtego systemu
politycznego. Skoro bowiem oficjalne instytucje państwowe odgrywały rolę
fasadową i dekoracyjną (lub pomocniczą, jak ujęłaby to ówczesna literatura),
dotyczy to również prawa wyborczego, które służyło za jeden z instrumentów
realizacji określonej ideologii.
W konsekwencji powyższych cech wybory nie odgrywały w okresie Polski
ludowej pierwszoplanowej roli. Były „techniką” wykorzystywaną przez ów141

A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Iskry, Warszawa 2003, s. 161–162.
Ibidem, s. 169.
143
M. Bankowicz, Transformacje…, op.cit., s. 134.
144
S. Zawadzki, Państwo socjalistyczne i istota demokracji, Książka i Wiedza, Warszawa
1968, s. 32.
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czesną władzę do realizacji funkcji wspomnianych w rozdziale pierwszym.
A brak rzeczywistego pluralizmu politycznego i rywalizacyjności, połączony
z trwałą dominacją partii komunistycznej, znajdował szerokie uzasadnienie
w koncepcjach demokracji socjalistycznej (ludowej) przeciwstawianej założeniom demokracji zachodniej (liberalnej), nazywanej przez ówczesną naukę
burżuazyjną146. Tym samym wybory i system wyborczy stały się jedną z wielu
„partyjnych” instytucji.
Z punktu widzenia wyborów i systemu wyborczego w PRL można wyodrębnić dwa główne etapy. Pierwszy, związany z procesem instalowania
rozwiązań polityczno-ustrojowych opartych na wzorcach radzieckich, obejmuje okres do 1952 roku, a drugi, w którym funkcjonowały już instytucje
i rozwiązania typowe dla demokracji socjalistycznej (ludowej) – okres do
schyłku lat osiemdziesiątych.

2.5.2. Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku
Pierwsze po II wojnie światowej wybory, do jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzono 19 stycznia 1947 roku. Wprawdzie od końca
wojny trwał już w Polsce proces stopniowego instalowania władzy komunistycznej, który przejawiał się w powołaniu instytucji wypełniających funkcje
podstawowych organów państwa: Krajowej Rady Narodowej (KRN), spełniającej funkcję parlamentu, i Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
(PKWN), będącego organem wykonawczym rady147, żadna z nich jednak nie
pochodziła z wyborów. Skład KRN, jako tymczasowego podziemnego parlamentu, został wyłoniony w oparciu o partie i organizacje o komunistycznej
proweniencji, z Polską Partią Robotniczą (PPR)148 na czele, a PKWN utworzono w Moskwie pod ścisłą kuratelą Józefa Stalina149. Dlatego zapowiedź
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego, opartych na pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym, została zawarta już w Manifeście
PKWN z 22 lipca 1944 roku150. Dążenie do legitymizacji zachodzących przemian i budowanego systemu politycznego (zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym) nie było jednak jedyną przesłanką prowadzą146

Zob. ibidem, s. 11–19.
M. Bankowicz, Transformacje…, op.cit., s. 131–132.
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Według ustawy z 11 września 1944 roku liczba członków KRN nie mogła przekroczyć 444 osób. W praktyce zdarzały się przypadki przekroczenia tej liczby, a rzeczywista liczba
osób zasiadających w radzie ulegała zmianom. Na przykład w ostatnim imiennym głosowaniu
wzięło udział 346 członków – J. Zakrzewska, Krajowa Rada Narodowa [w:] A. Ajnenkiel (red.),
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cą do przeprowadzenia elekcji parlamentarnej opartej na demokratycznych
standardach z „udziałem wszystkich stronnictw demokratycznych i antyfaszystowskich”. Konieczność przeprowadzania rywalizacyjnych wyborów
wynikała również z postanowień konferencji w Jałcie151. Spośród licznych
uwarunkowań wyborów z 1947 roku należy wyeksponować najważniejsze.
Formalne podstawy do przeprowadzenia wyborów zawarto w dwóch
źródłach. Pierwszym z nich były postanowienia konstytucji marcowej, która została w Manifeście PWKN uznana za legalną i obowiązującą152. Odrzucenie konstytucji kwietniowej stanowiło zarówno element walki politycznej
z rządem emigracyjnym, ponieważ pozwalało kwestionować jego legalność,
jak i zabieg mający na celu pozyskanie aprobaty części społeczeństwa przez
nawiązanie do konstytucji symbolizującej odrodzenie niepodległej Polski po
I wojnie światowej153. Było więc również „szukaniem podstawy legalności nowej władzy”154. Konsekwencją takiego stanowiska była konieczność przyjęcia
i zastosowania opisywanych wcześniej postanowień konstytucji z 1921 roku
w obszarze systemu wyborczego do parlamentu. Zasadnicza różnica, w porównaniu z początkiem lat dwudziestych, polegała na ograniczeniu wyborów, w konsekwencji referendum z 30 czerwca 1946 roku, tylko do pierwszej
izby parlamentu. Drugi dokument konkretyzujący postanowienia ustawy zasadniczej stanowiła ordynacja wyborcza uchwalona przez KRN 22 września
1946 roku155, opierająca się na ordynacji wyborczej do Sejmu z 1922 roku156.
W ordynacji z 1946 roku przewidziano identyczną liczebność Sejmu, który
składał się z 444 posłów, wprowadzono formułę proporcjonalną z metodą
d’Hondta i dwustopniowy podział mandatów (372 obsadzano w okręgach,
a 72 z listy krajowej) oraz utrzymano granice czynnego i biernego prawa wyborczego odpowiednio na poziomie 21 i 25 lat. Obie ordynacje różniły się jednak w wielu innych szczegółowych postanowieniach: w regulacji z 1946 roku
podzielono kraj na mniejszą liczbę okręgów wyborczych (52) o zbliżonych
151
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Wydawnictwo Gama,
Rzeszów 1990, s. 100–101.
152
Zakres i podstawy obowiązywania konstytucji marcowej wywoływały ożywioną dyskusję wśród konstytucjonalistów, a użyta w manifeście PKWN formuła „podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać będą aż do zwołania wybranego w głosowaniu
powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego” była
przedmiotem odmiennych interpretacji – zob. K. Działocha, J. Trzciński, Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polce Ludowej 1944–1952, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 9–11.
153
J. Zakrzewska, op.cit., s. 82–83.
154
K. Działocha, J. Trzciński, op.cit., s. 5.
155
Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego,
Dz.U. 1946, nr 48, poz. 274.
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rozmiarach (wybierano w nich od czterech do 12 posłów), zmodyfikowano
godziny otwarcia lokali wyborczych (od 7.00 do 19.00) czy zmieniono tryb
zgłaszania kandydatów – lista musiała zostać poparta podpisami co najmniej
100 wyborców z danego okręgu. Wybory zarządzało Prezydium KRN157.
W postanowieniach ordynacji z 1946 roku należy również zwrócić uwagę
na te, które miały niedemokratyczny charakter, tzn. mogły prowadzić do ograniczenia zasady powszechności prawa wyborczego. W art; 2) ust. 2 zawarto
bowiem stwierdzenie, że „nie biorą udziału w głosowaniu osoby współdziałające z podziemnymi organizacjami faszystowskimi lub bandami, dążącymi
do obalenia demokratycznego ustroju Polski”158. W praktyce na podstawie
tej regulacji, jak podaje Czesław Osękowski, opierając się na źródłach PPR,
z udziału w głosowaniu wyłączono 520 133 osoby159. Według art. 3 ust. 4
Państwowa Komisja Wyborcza mogła natomiast pozbawić biernego prawa
wyborczego „osoby, które w okresie okupacji, zajmując kierownicze stanowiska w kraju lub na emigracji, przeciwdziałały walce zbrojnej z okupantem”160.
Według zaś ust. 2 tego samego artykułu PWN mogła przyznać bierne prawo
wyborcze osobom poniżej 25. roku życia, ale posiadającym prawo wybierania
za szczególne zasługi w walce z okupantem lub za wkład w odbudowę kraju.
Wybory nieprzypadkowo przeprowadzono dopiero na początku
1947 roku. PPR – obawiając się możliwości powtórzenia w Polsce węgierskiego precedensu, gdzie w szybko zorganizowanych wyborach (4 listopada
1945 roku) sukces odniosła niekomunistyczna opozycja, zdobywając 57 procent głosów (komuniści uzyskali 17 procent)161 – zrezygnowała z pomysłu
wyznaczenia daty głosowania najpóźniej na lato 1946 roku162. Czas, jaki w ten
sposób zyskano, pozwolił komunistom na podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia sobie zwycięstwa w wyborach. Prowadzono je w trzech głównych obszarach.
Po pierwsze, PPR, zdając sobie sprawę z niewielkiego poparcia w społeczeństwie, podjęła wielopłaszczyznową i systematyczną działalność zmierzającą do zyskania społecznej aprobaty. Przybierała ona różnorodne formy –
od agitacji i propagandy, na co pozwalał de facto monopol w sferze mediów,
przez szeroko zakrojoną działalność organizatorską administracji publicznej
podejmującej wysiłki na rzecz odbudowy państwa po wojnie, po wykorzysty157
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wanie służb bezpieczeństwa i wojska do pacyfikacji i tłumienia różnorodnych
form artykulacji sprzeciwu czy niezadowolenia z ustanawianego porządku
polityczno-gospodarczego163. Częste były również przypadki wymuszania na
wyborcach składania deklaracji jawnego głosowania na listę Bloku Demokratycznego, a ogólnym celem działań stało się „wywołanie psychozy strachu”164.
Jak podsumowuje Andrzej Paczkowski, „prezentowano czarno-biały obraz,
w którym PPR i jej sojusznicy okazywali się nie tylko jedynymi gwarantami
nowego kształtu terytorialnego Polski (…), ale też jedyną siłą, która jest zdolna podnieść kraj z ruin, «repolonizować prastare piastowskie ziemie» i dokonać dzieła reform gospodarczych”165. Wątki te rozwijano następnie w ramach
kampanii wyborczej, a znajdowały one wyraz na przykład w plakatach wyborczych z hasłami „Blok Demokratyczny to najmocniejszy słup graniczny”
czy „Blok Demokratyczny dźwignie Polskę z ruin i zgliszcz”166.
Po drugie, znaczącą barierą dla zwycięstwa wyborczego komunistów była
opozycja. Wprawdzie ustanawiany porządek ustrojowy zasadniczo wykluczał
istnienie rzeczywistej opozycji, jednak uznanie rządu Polski przez mocarstwa
zachodnie było uzależnione od wprowadzenia, nawet w okrojonej postaci,
zasady pluralizmu politycznego167. W konsekwencji powyższych czynników, niejako wbrew zamierzeniom komunistów, po zakończeniu II wojny
światowej ukształtował się w Polsce system partii dominującej o bipolarnej
strukturze rywalizacji politycznej, mający trzy cechy charakterystyczne168:
1) Rzeczywiście dominującą pozycję zajmowała PPR, decydując o legalnej
działalności innych partii politycznej169; 2) Dopuszczenie do legalnej działalności tylko tych partii, które aprobowały taką pozycję PPR, a odmawianie legalizacji tym, które aspirowały do przejęcia władzy i odgrywania samodzielnej roli politycznej. Jak wskazuje Janusz Wrona, ludowcy i socjaliści
początkowo nie zdawali sobie sprawy z funkcjonowania tej zasady, co prowadziło do szeregu błędów w taktyce poszczególnych partii170; 3) Po fiasku lan163
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sowanej przez komunistów koncepcji wspólnego bloku wyborczego wszystkich legalnie działających partii politycznych, w pierwszych miesiącach 1946
roku utrwalił się podział na dwa bloki – zdominowany przez PPR tzw. Blok
Demokratyczny, obejmujący oprócz niej także Polską Partię Socjalistyczną,
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, oraz opozycję, którą
stanowiły PSL i Stronnictwo Pracy171. Dość szybko jedynym legalnym ugrupowaniem opozycyjnym pozostało PSL, komunistom udało się bowiem rozbić SP od wewnątrz i w rezultacie – jako partia opozycyjna – zawiesiło ono
działalność 18 lipca 1946 roku, a jego lider Karol Popiel wycofał się z życia
politycznego172. Wprawdzie już 13 sierpnia grupa Feliksa Widy-Wirskiego
wznowiła działalność Stronnictwa, ale przyjęła postawę serwilistyczną wobec
komunistów, reorientując politykę w kierunku coraz ściślejszych związków
z PPR173. W miarę zbliżania się wyborów PPR, wykorzystując w szerokim zakresie aparat państwowy, podjęła szeroką akcję zmierzającą do zminimalizowania wpływów Stronnictwa w społeczeństwie, osłabienia jego struktur oraz
zniechęcenia działaczy i sympatyków do aktywności w okresie wyborczym174.
Stosowano przy tym wszelkie możliwe metody: nękanie osób podejrzewanych o sprzyjanie PSL przez UB i milicję (np. przez rewizje, zatrzymania,
konfiskaty materiałów wyborczych, rozpędzanie zebrań wyborczych), unieważnianie list wyborczych (łącznie unieważniono 10 list okręgowych zgłoszonych przez ludowców), szykanowanie mężów zaufania wytypowanych
przez PSL do komisji wyborczych, zastraszanie i pobicia, liczne aresztowania
dotykające zarówno samych kandydatów (łącznie aresztowano ich 149), jak
i zwykłych członków (liczbę aresztowanych szacuje się na ponad 100 tysięcy). Lider PSL Stanisław Mikołajczyk oceniał również, że 130 z nich zamordowano175. W tle szeroko stosowanych represji manipulowano numerami
list wyborczych w celu dezorientacji wyborców, prowadzono szerokie akcje
propagandowe176. Wykorzystywano także wspominane wcześniej przepisy
ordynacji wyborczej – przykładowo PWK odmówiła umieszczenia na liście
krajowej Kazimierza Bagińskiego, uznając, że był związany ze zbrojnym podziemiem i zwalczał po wojnie władze177.
Po trzecie, niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania wyborów było powołanie organów wyborczych. Wprawdzie przepisy ordynacji
Środkowo-Wschodniej i uzna ludowców, w świetle dużego poparcia społecznego dla nich, za
partnera w budowaniu relacji z Polską – zob. ibidem, s. 155.
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Ibidem, s. 71.
177
Ibidem.

104

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

wyborczej dawały opozycji możliwość wyznaczenia kandydatów do okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, w praktyce jednak zdominowały
je osoby wyznaczone przez PPR i PPS – w składzie żadnej komisji okręgowej
nie znalazł się przedstawiciel PSL, a na poziomie komisji obwodowych reprezentacja była zaledwie symboliczna. Było to wynikiem procedury obsadzania
składów poszczególnych komisji, o których częściowo decydowały rady narodowe, a częściowo organy wyborcze wyższego poziomu178.
Istotną przyczyną (jak i pretekstem) do odsunięcia terminu wyborów było
referendum konsultacyjne z 30 czerwca 1946 roku, w którym zadano trzy
pytania dotyczące ustroju politycznego i gospodarczego oraz kształtu granic powojennej Polski. Referendum pozwoliło również na podjęcie wstępnych działań w opisywanych wyżej obszarach – osłabienia opozycji, zyskania
wsparcia dla wprowadzanych zmian w systemie gospodarczym, jak również
sprawdzenia w praktyce sposobu funkcjonowania organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie głosowania179. Z punktu widzenia późniejszych wyborów doniosłe znaczenie miał fakt sfałszowania wyników głosowania180, pozwalał bowiem komunistom odpowiednio przygotować styczniowe wybory.
Według oficjalnie ogłoszonych wyników głosowanie z 19 stycznia
1947 roku, przy wysokiej frekwencji wynoszącej 89,9 procent, zakończyło się
zdecydowanym zwycięstwem Bloku Demokratycznego, na którego listy głosowało 80,1 procent wyborców. Na listy PSL głosy oddało 10,3 procent, a na
listy SP – 4,7 procent. Na pozostałe listy oddano prawie 4 procent głosów.
W konsekwencji partiom „bloku” przypadły 394 mandaty, PSL – 28, a SP –
12. Pozostałe ugrupowania podzieliły pomiędzy siebie 10 mandatów181. Należy jednak zauważyć, że wybory odbywały się pod ścisłą kontrolą władzy,
która stawiając na masowe i jawne głosowanie i wykorzystując w szerokim
zakresie służby bezpieczeństwa do kontrolowania poczynań wyborców nie
tylko nadawały im fasadowy charakter, ale były one często także dokładnie
wyreżyserowanym przedstawieniem, gdy „prowadzono (…) ludzi do urn wyborczych całymi wsiami, zakładami pracy i ulicami, nierzadko z orkiestrą
i transparentami”182. W rzeczywistości o ostatecznym rezultacie zdecydowały przede wszystkim fałszerstwa dokonywane przez komisje wyborcze. Ich
skala nie została wprawdzie dokładnie ustalona, ale z badań prowadzonych
przez Osękowskiego wynika, że rezultat wyborów ustalono jeszcze przed gło178
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sowaniem183, a fałszerstw dokonywano głównie na dwa sposoby. Pierwszy
stosowano w komisjach pracujących bez udziału mężów zaufania PSL. Brak
przedstawicieli opozycji pozwalał takim komisjom na swobodne działanie
i wykorzystywanie do ustalenia wyniku wyborów przygotowanych wcześniej
schematów zawierających warianty podziału mandatów metodą d’Hondta
w zależności od rzeczywistej frekwencji. Tam natomiast, gdzie byli obecni
przedstawiciele PSL, stosowano inne zabiegi – dokładano do urn koperty
z oddanymi głosami, podmieniano głosy oddane na ludowców czy wręcz zamieniano całe urny184. PSL próbowało kwestionować wynik wyborów, powołując się na własne ustalenia z kilku obwodów wyborczych i kierując jeden
protest ogólny oraz 52 protesty szczegółowe do Sądu Najwyższego. Wszystkie
zostały jednak odrzucone. Podobny, symboliczny skutek odniosły stanowiska USA i Wielkiej Brytanii, protestujących przeciwko fałszerstwom wyborczym185.
Wybory 1947 roku zamknęły etap walki o władzę w powojennej Polsce
i wyznaczyły kierunek dalszej ewolucji jej systemu politycznego. Jak słusznie
zwraca uwagę Janusz Wrona, wynik tej walki został przesądzony w chwili
powołania w Moskwie PKWN186. Były to też ostatnie w ciągu długiego czasu
wybory, w których występował pewien minimalny stopień prawdziwej rywalizacyjności. W ich konsekwencji władzę przejęła PPR, która wraz z sojuszniczymi ugrupowaniami rozpoczęła przebudowę ustroju zgodnie ze wzorcem radzieckim, w tym szybko likwidując ograniczoną formę pluralizmu
politycznego, wprowadzając model partii hegemonicznej187. Zamknięciem
tego etapu ustanawiania w Polsce systemu komunistycznego było powołanie
15 grudnia 1948 roku z połączenia PPR i PPS, partii typu leninowskiego, czyli
PZPR188.

2.5.3. System wyborczy i wybory według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Drugi etap, jak wspominałem, rozpoczął się wraz z przyjęciem Konstytucji PRL 22 lipca 1952 roku189, wprowadzającej ustrój określony w art. 1 jako
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demokracja ludowa190. Konstytucja, zawierając fundamentalne dla systemu
wyborczego postanowienia, wprowadzała wiele nowych rozwiązań charakterystycznych dla państw socjalistycznych191, tym samym kształtując praktykę polityczną. Wśród cech charakteryzujących system wyborczy PRL należy
wyeksponować następujące.
Po pierwsze, przez wybory wyłaniano skład jednoizbowego Sejmu i rad
narodowych. Sejm o czteroletniej kadencji początkowo nie miał konkretnie
ustalonego składu. Pierwotnie w konstytucji przyjęto rozwiązanie, zgodnie
z którym jeden poseł przypadał na grupę 60 tysięcy wyborców. W praktyce
oznaczało to, że po wyborach 1952 roku Sejm liczył 425 posłów, a po wyborach 1957 roku – 459192. 22 grudnia 1960 roku znowelizowano konstytucję,
ustalając, że Sejm liczy 460 posłów193.
Do problematyki rad narodowych powrócę w dalszej części podrozdziału.
Po drugie, kształt systemu wyborczego wyznaczały zawarte w ustawie zasadniczej podstawowe zasady ustroju politycznego PRL – zasada suwerenności ludu pracującego miast i wsi, sojuszu robotniczo-chłopskiego, przedstawicielskiej formy sprawowania władzy przez suwerena i – od nowelizacji
z 1976 roku194 – przewodniej roli PZPR w budowie socjalizmu195. Zasady te,
jak zwraca uwagę Marian Kallas, mogły prowadzić do ograniczania praw
wyborczych w stosunku do grup niemieszczących się w kategorii „ludu pracującego miast i wsi”196 i ustanowienia charakterystycznego dla niektórych
państw socjalistycznych cenzusu klasowego197. Zgodnie z tym ujęciem, charakterystycznym dla literatury tamtego okresu, lud pracujący uznawano za
kategorię socjologiczną, obejmującą wspólnotę, która wykonuje pracę społecznie użyteczną i nie wyzyskuje innych ludzi198. Sformułowania można
jednak traktować jako wyraz ówczesnej ideologii, w artykułach 2 ust. 1 i 80
konstytucji zadeklarowano bowiem oparcie prawa wyborczego na zasadach
powszechności, równości, bezpośredniości i tajnego głosowania, a w art. 81
nie zawierała postanowień dotyczących systemu wyborczego, utrzymując w mocy przywoływane postanowienia konstytucji marcowej w tym zakresie – Dz.U. 1947, nr 18, poz. 71.
190
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doprecyzowano, że „prawo wybierania posiada każdy obywatel, który ukończył lat 18, bez względu na płeć, przynależność rasową i narodową, wyznanie, wykształcenie, czas zamieszkiwania, pochodzenie społeczne, zawód
i stan majątkowy”199. Biernym prawem wyborczym dysponowały osoby, które
ukończyły 21 lat w przypadku Sejmu i 18 w odniesieniu do rad narodowych.
W praktyce dużo większe znaczenie i zdecydowanie bardziej niedemokratyczny wyraz miał art. 86, przyznający prawo zgłaszania kandydatów w wyborach organizacjom politycznym i społecznym zrzeszającym obywateli w miastach i wsiach. Artykuł ten, uściślany w kolejnych ordynacjach wyborczych,
będąc rzeczywistym ograniczeniem zasady powszechności biernego prawa
wyborczego, jak pisze Tadeusz Mołdawa, stanowił przykład „odpowiedniego
składu społeczno-politycznego sejmu”200. Potwierdzała to praktyka polityczna – we wszystkich dziewięciu elekcjach parlamentarnych PRL wystawiano w okręgach wspólne listy kandydatów: w 1952 roku pod szyldem Frontu Narodowego (FN), w wyborach przeprowadzonych w latach 1957–1980
– Frontu Jedności Narodu (FJN)201, a w ostatniej elekcji, w 1985 roku, powołanego dwa lata wcześniej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
(PRON)202. Listy te skupiały kandydatów wskazanych przez PZPR i satelickie
wobec niej ugrupowania (ZSL i SD), a znajdowało to wyraźne odzwierciedlenie w składzie Sejmu. Jak wynika z ustaleń Mołdawy, obejmujących osiem
elekcji przeprowadzonych w latach 1952–1980, członkowie PZPR piastowali
średnio 56,45 procent mandatów poselskich, członkowie ZSL – 24,71 procent, a SD – 8,05 procent203.
Wskazane powyżej trzy kategorie – ludu pracującego jako suwerena, powszechnego i normatywnie w zasadzie demokratycznego prawa wyborczego
i ograniczenia prawa zgłaszania kandydatów do wspomnianych organizacji
– tworzyły, według Lecha Mażewskiego, spójną konstrukcję. Jego zdaniem
lud pracujący to „zbiorowość ukierunkowana na «budowę socjalizmu», posiadająca w tym celu wykształconą strukturę wewnętrzną, która ma umożliwić ludowi realizację tego celu”204. Podstawową strukturą organizującą lud
była oczywiście partia komunistyczna (PZPR). Oznaczało to w praktyce, że
wprawdzie prawem wyborczym dysponował ogół obywateli, ale za właściwego suwerena uznawano tylko tych z nich, którzy przez odpowiednie struktury podejmowali działania na rzecz budowy socjalizmu. Ta swoista dualistycz-
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na struktura ludu pracującego pozostawała zresztą, jak dowodzi Mażewski,
w zgodzie z przepisami Konstytucji PRL205.
Po trzecie, szczegółowe zasady wyboru posłów były określane w ordynacjach wyborczych. W okresie Polski Ludowej obwiązywały cztery ordynacje
wyborcze do Sejmu, na podstawie których przeprowadzono łącznie dziewięć
elekcji parlamentarnych. Zgodnie z zastrzeżeniami wyrażonymi na początku
rozdziału nie wliczam do nich ordynacji wyborczej i wyborów 1989 roku.
Szczegółowe dane dotyczące ordynacji wyborczych do Sejmu obowiązujących w okresie PRL i przeprowadzanych na ich podstawie wyborów zawiera
tabela 12.
Tabela 12. Ordynacje wyborcze i wybory do Sejmu w okresie PRL
Ordynacje

Wybory

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

26 października 1952 r.

Ustawa z dnia 24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

1) 20 stycznia 1957 r.
2) 16 kwietnia 1961 r.
3) 30 maja 1965 r.
4) 1 czerwca 1969 r.
5) 19 marca 1972 r.

Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

1) 21 marca 1976 r.
2) 23 marca 1980 r.

Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

13 października 1985 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1952, nr 35, poz. 246; Ustawa z dnia 24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1956, nr 47, poz. 210; Ustawa z dnia
17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych, Dz.U.
1976, nr 2, poz. 15; Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, Dz.U. 1985, nr 26, poz. 112; T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit., s. 169.

Posłów w całym okresie PRL wybierano, opierając się na systemie wyborczym, którego zasadniczy kształt został określony w ordynacji wyborczej
z 1952 roku. Kolejne ordynacje, a także ich nowelizacje wprowadzały liczne
zmiany, niekiedy o istotnym znaczeniu dla głosowania, ale nie modyfikowały
jego podstawowych założeń. Posłów wybierano na podstawie większościowej
formuły wyborczej – proporcjonalność uznawano za nieprzydatną z powodu
wspomnianych ograniczeń w zgłaszaniu kandydatów – opartej na okręgach
wielomandatowych i większości bezwzględnej. Liczba okręgów podlegała
205

Ibidem, s. 27.
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zmianom i wahała się od 67 okręgów ustanowionych w celu przeprowadzenia
głosowania w 1952 roku do 116 okręgów ustanowionych na potrzeby elekcji
z 1957 roku. Od ustalenia stałej liczby posłów w 1960 roku posłów wybierano w okręgach: 80 (1961, 1965, 1969, 1972), 71 (1976), 72 (1980) i 74 (1985)
W okręgu wybierano zazwyczaj sześciu lub siedmiu posłów206. Najistotniejszą zmianę w konstrukcji okręgów wyborczych przeprowadzono w ordynacji
z 1985 roku. Polegała ona na wprowadzeniu listy krajowej, z której według
ordynacji wybierano maksymalnie 15 procent posłów. Konkretną liczbę
50 posłów wybieranych z tej listy ustaliła Rada Państwa w zarządzeniu
z 10 czerwca 1985 roku207. Nieuzyskanie większości bezwzględnej przez żadnego z kandydatów obligowało Radę Państwa do zarządzenia ponownych
wyborów w okręgu w ciągu dwóch tygodni (według ordynacji z 1985 roku –
trzech tygodni). Ponowne wybory zarządzano również w przypadku, gdyby
w wyborach w danym okręgu wzięła udział mniej niż połowa uprawnionych.
Ze spełnieniem tego warunku nie było jednak większych kłopotów ze względu na bardzo wysoką frekwencję w głosowaniach (zob. poniższa tabela).
Tabela 13. Frekwencja w wyborach do Sejmu PRL
Data wyborów

Frekwencja

26 października 1952 r.

95,03%

20 stycznia 1957 r.

94,14%

16 kwietnia1961 r.

94,83%

30 maja 1965 r.

96,62%

1 czerwca 1969 r.

97,61%

19 marca 1972 r.

97,74%

21 marca 1976 r.

98,27%

23 marca 1981 r.

98,87%

13 października 1985 r.

78,75%

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczenia PKW o wynikach wyborów208.
206

T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit., s. 160.
Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia liczby posłów
wybieranych z krajowej listy wyborczej, Dz.U. 1985, nr 27, poz. 114.
208
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 1952 r. w sprawie
wyników wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 26 października 1952 r.,
M.P. 1952, nr 91, poz. 1414; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia
1957 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych
dnia 20 stycznia 1957 r., M.P. 1957, nr 5, poz. 30; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 kwietnia 1961 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
207
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W ordynacji wyborczej z 1952 roku przyjęto również rozwiązanie polegające na ustaleniu górnego limitu liczby zgłoszonych kandydatów w okręgu. Według art. 39 ordynacji nie mogła ona przekroczyć liczby obsadzanych
w niej mandatów. Jak wyjaśniała ówczesna nauka, „w państwach socjalistycznych, gdzie istnieje jeden tylko program polityczny i jedna lista kandydatów,
element preferencji polityczno-programowej w wyborach staje się aktem plebiscytarnego opowiedzenia się za lub przeciw temu programowi”209. W kolejnych ordynacjach zrezygnowano, choć nie całkowicie, z ograniczenia o takim
charakterze, aby – jak ujęło to VII Plenum KC PZPR w 1956 roku – pozwolić
wyborcom zdecydować, kto ma ten program realizować210. Z tego powodu
art. 39 ordynacji z 1956 roku stanowił, że „liczba kandydatów na liście powinna przewyższać liczbę posłów przypadającą na dany okręg, nie więcej jednak niż o dwie trzecie”211. W nowelizacji ordynacji z 22 grudnia 1960 roku212
zmniejszono ten limit do połowy liczby posłów, a rozwiązanie to powtórzyła
ordynacja z 1976 roku w art. 41 ust. 2213. W ordynacji zaś z 1985 roku w pewnym stopniu powrócono do pierwotnych ograniczeń – liczba kandydatów do
uzyskania mandatów z listy krajowej miała odpowiadać liczbie obsadzanych
z niej mandatów, a w okręgach do każdego mandatu zgłaszano po dwóch
kandydatów (ust. 1 i ust. 2 art. 61)214.
Powyższe rozwiązania uzupełniały występujące właściwie przez cały okres
Polski Ludowej specyficzne mechanizmy głosowania określane jako „miejprzeprowadzonych dnia 16 kwietnia 1961 r., M.P. 1961, nr 30, poz. 145; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 1965 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 30 maja 1965 r., M.P. 1965, nr 29, poz. 157;
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 1969 r. o wynikach wyborów
do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 1 czerwca 1969 r., M.P.
1969, nr 22, poz. 177; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 marca 1972 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia
19 marca 1972 r., M.P. 1972, nr 17, poz. 110; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 marca 1976 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 21 marca 1976 r., M.P. 1976, nr 11, poz. 52; Obwieszczenie Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 1980 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 23 marca 1980 r., M.P. 1980, nr 9, poz. 37; Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 1985 r. o wynikach wyborów do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 13 października 1985 r., M.P. 1985,
nr 28, poz. 198.
209
S. Zawadzki, J. Chwistek, Rady narodowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Książka
i Wiedza, Warszawa, 1981, s. 94.
210
T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit., s. 162.
211
Ustawa z dnia 24 października 1956 r. …, Dz.U. 1956, nr 47, poz. 210.
212
Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa
wyborczego, Dz.U. 1960, nr 57, poz. 323.
213
Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. …, Dz.U. 1976, nr 2, poz. 15.
214
Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. …, Dz.U. 1985, nr 26, poz. 112.
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sca mandatowe” i „jawne głosowanie bez skreśleń”215. Miejsce kandydata na
liście oznaczało niejako jego pozycję w porządku pierwszeństwa do uzyskania mandatu, a ponieważ każdy wyborca dysponował tylko jednym głosem,
zasadniczo mógł zaaprobować lub odrzucić całą listę, albo dokonując na niej
skreśleń, zmienić ów porządek pierwszeństwa216. Dążenie władzy do obsadzenia mandatów kandydatami z pierwszych miejsc w praktyce przekładało się na propagowanie w kampaniach wyborczych jawnego głosowania bez
skreśleń217 pomimo wyrażonej w konstytucji zasady tajnego głosowania218,
mającej zagwarantować wyborcy swobodę dokonania wyboru219. W praktyce, jak wynika z ustaleń Mołdawy, pomijając wyjątkowe sytuacje, zdecydowana większość wyborców (około 90 procent) głosowała w sposób oczekiwany
przez władzę220. Warto dodać, że lokale wyborcze we wszystkich dziewięciu
elekcjach były otwarte od godziny 6.00 do 22.00.
Po czwarte, nie można oczywiście zapominać o wspominanych wcześniej ogólnych uwarunkowaniach systemu wyborczego PRL. Potwierdzają to
spostrzeżenia Mołdawy odnoszące się do rzeczywistej roli Sejmu w początkowym okresie działalności – izba I kadencji zbierała się stosunkowo rzadko (dwa razy w roku na dwu- lub trzydniowe sesje), by biernie przyjmować
przedstawiane mu projekty ustaw221. Również w późniejszym okresie, mimo
wyraźnie większej aktywności, Sejm „nie uzyskał w praktyce (…) pozycji organu realnie kształtującego prawodawstwo, w pełni nadrzędnego nad rządem, sprawującym nad nim rzeczywistą kontrolę i autentycznie wytyczającego kierunki jego działania”222. Do tego dochodziły nierzadkie przypadki
instrumentalnego traktowania prawa i procedur. Przykładowo uchwalenie
nowej ordynacji wyborczej w 1956 roku pozwoliło formalnie uzasadnić przesunięcie terminu wyborów – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny
się odbyć do 26 grudnia 1956 roku. Jednak napięta sytuacja polityczna jesienią tego roku spowodowała, że podjęto decyzję o ich przesunięciu. Ordynacja z 24 października 1956 roku pozwalała bowiem uznać, że bieg kadencji

215

T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit., s. 162.
Z. Jarosz, op.cit., s. 274–278.
217
T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit. s.163.
218
Zasada tajności bywała zresztą niekiedy lekceważona w literaturze przedmiotu z okresu PRL. W podręczniku z 1951 roku jej charakterystyka została ograniczona do jednego zdania. Według autorów zasada tajności jest „równoznaczna w przeważającej mierze z zasadą
pisemności wyborów” – J. Sieklucki, S. Rokita, Prawo administracyjne. Zagadnienia wstępne,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1951, s. 38.
219
A. Burda, Polskie prawo państwowe, PWN, Warszawa 1978, s. 235.
220
T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, op.cit., s. 163–165.
221
Ibidem, s. 148.
222
Ibidem, s. 154.
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Sejmu liczy się od dnia otwarcia pierwszej sesji. Dzięki takiemu stanowisku
wybory wyznaczono na 20 stycznia 1957 roku223.

2.5.4. Wybory i system wyborczy do rad narodowych
Oprócz Sejmu z wyborów pochodziły również rady narodowe różnych
szczebli jako organy władzy lokalnej (czy ściślej terenowe organy władzy państwowej). Obsadzanie ich składu w drodze elekcji wynikało z postanowień
konstytucji z 1952 roku. We wcześniejszym okresie (od 1944 roku) rozwiązania w zakresie ustroju władz lokalnych były dość osobliwe. Uznanie konstytucji marcowej za obowiązującą pociągnęło za sobą konieczność przywrócenia samorządu terytorialnego w wersji z początku II RP. Ówczesne władze,
aby uniknąć kłopotliwych wyborów do organów samorządu, uznały jednak
tworzony wokół KRN system rad narodowych za organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego224. Rady narodowe nie pochodziły, w myśl ustawy
z 11 września 1944 roku, z wyborów, ale składały się z osób delegowanych
przez organizacje o charakterze demokratycznym i niepodległościowym225.
Wybory do rad narodowych zaczęto więc przeprowadzać od 1954 roku,
tj. od wejścia w życie pierwszej ordynacji wyborczej z 25 września 1954 roku226.
W głosowaniach wybierano rady funkcjonujące na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa: gromadzkim (od 1972 roku gminnym),
powiatowym (do 1972 roku), wojewódzkim, a także dzielnicowym i miejskim227. Do końca lat osiemdziesiątych system rad narodowych podlegał częstym zmianom, co wiązało się ze zmianami zarówno w podziale administracyjnym państwa, jak i w organizacji administracji państwowej. Zmieniano
również ordynacje wyborcze – wspomnianą z 1954 roku szybko zastąpiła
ordynacja z 31 października 1957 roku228, kolejną uchwalono 17 stycznia
1976 roku229, a ostatnia została przyjęta przez Sejm 13 lutego 1984 roku230. Rady
223

P. Machcewicz, Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 8.
224
S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa, historia
i współczesność, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999, s. 214.
225
N. Honka, Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 36.
226
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych,
Dz.U. 1954, nr 43, poz. 193.
227
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa…, op.cit., s. 393.
228
Ustawa z dnia 31 października 1957 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych,
Dz.U. 1957, nr 55, poz. 270.
229
Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. …
230
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych, Dz.U. 1984,
nr 8, poz. 32.
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narodowe początkowo wybierano na trzyletnie, a od 1963 roku na czteroletnie kadencje231, przy czym przez regulacje ustawowe doraźnie je skracano lub
wydłużano232. Zjawisko „manipulowania kadencją”233 dodatkowo łączyło się
niekiedy z jednoczesnym organizowaniem wyborów do rad narodowych i do
Sejmu, uzasadniane jednolitością systemu władzy i systemu wyborczego234
– wyraźnie potwierdzało ono instrumentalne traktowanie instytucji ustrojowych. W okresie PRL łącznie przeprowadzono 11 elekcji do rad narodowych: 5 grudnia 1954 roku235, 2 lutego 1958 roku236, 16 kwietnia 1961 roku237,
30 maja 1965 roku238, 1 czerwca 1969 roku239, 9 grudnia 1973 roku240, 21 marca 1976 roku241, 5 lutego 1978 roku242, 23 marca 1980 roku243, 17 czerwca
1984 roku244 i 19 czerwca 1988 roku245. Nie podejmując szczegółowej analizy systemu wyborczego do rad narodowych, przekraczającej możliwości niniejszego opracowania, można ograniczyć się do ogólnej konkluzji, że pod
względem ogólnych mechanizmów system ten cechował się pewną stabilności i w dużym stopniu przypominał rozwiązania stosowane w wyborach
do Sejmu PRL, przede wszystkim w obszarze stosowanej formuły większościowej opartej na wielomandatowych okręgach wyborczych i jednej wspól231

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa…, op.cit., s. 393.
Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, PWN, Warszawa 1987, s. 328–329.
233
Ibidem.
234
Ibidem.
235
Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych, Dz.U. 1954, nr 45, poz. 210.
236
Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1957 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych, Dz.U. 1957, nr 55, poz. 271.
237
Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych, Dz.U. 1960, nr 60, poz. 333.
238
Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1965 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do Rad Narodowych, Dz.U. 1965, nr 10, poz. 62.
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240
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241
Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego, Dz.U. 1976, nr 2,
poz. 16.
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Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. o zarządzeniu wyborów do rad
narodowych stopnia podstawowego, Dz.U. 1977, nr 33, poz. 144.
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Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego, Dz.U. 1980, nr 2,
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nej liście wyborczej. Wybory do rad narodowych z 1988 roku były ostatnią
elekcją okresu PRL sensu stricto i stanowiły zarówno zapowiedź późniejszych
zmian, jak i objaw obumierania ustroju demokracji ludowej. Z najbardziej
symptomatycznych cech tych wyborów należy wymienić wyraźnie mniejszą
niż w poprzednich głosowaniach frekwencję, wynoszącą 55 procent, oraz
stosunkowo wysoki poziom zachowań wyborczych niezgodnych z oczekiwaniami władz246. Przejściowy charakter wyborów wynika także z obszernych
analiz Jacka Raciborskiego, który pisze, że
(…) były one (…) po trosze rytuałem, po trosze plebiscytem i po trosze «prawdziwymi» wyborami. Gdyby formułować odpowiedź na pytanie, czym były przede wszystkim – trzeba by powiedzieć, że były one nie mającą analogii w przeszłości formą pośrednią między wyborami plebiscytarnymi a wyborami w pełni konkurencyjnymi247.

System wyborczy Polski Ludowej z formalnego punktu widzenia był spójną i stabilną konstrukcją. Służył jednak obsadzaniu składu organów o fasadowej pozycji ustrojowej i zawierał szereg elementów petryfikujących niedemokratyczny charakter systemu politycznego tamtego okresu.

2.6. Wybory parlamentarne w 1989 roku
2.6.1. Uwagi wstępne
Wybory przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989 roku to jedna z najbardziej
szczególnych elekcji w polskiej historii. Ich zasadnicze znaczenie polegało na
tym, że stały się wyraźnym etapem procesu przekształcania systemu demokracji ludowej w demokrację liberalną248. I choć w historii Polski występowały głosowania (jak z 1930 czy 1947 roku), które można traktować jako zamknięcie jednego i początek kolejnego etapu w procesie zmiany systemowej,
to jednak są one jedynymi wyborami z wektorem wyraźnie skierowanym ku
demokracji. Droga do czerwcowych wyborów prowadziła właściwie od początku lat osiemdziesiątych i powstania Solidarności i stanowiła wielopłaszczyznową konstrukcję, w której obrębie należy wskazać na trzy podstawowe
246
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce
1988–1990, Arcana, Kraków 2004, s. 158–160.
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komponenty. Po pierwsze, wybory były konsekwencją stopniowego uświadamiania sobie przez ówczesną władzę, że bez autentycznego dialogu i kompromisu z opozycją nie będzie możliwe wyprowadzenie państwa z poważnego kryzysu249. Dlatego, jak twierdzi Andrzej Małkiewicz, pierwsze pomysły
przeprowadzenia wyborów z udziałem opozycji zrodziły się w gremiach kierowniczych PZPR250. Po drugie, wybory były również wynikiem dominującej
w ramach opozycji koncepcji działania, w ramach której zasadniczo odrzucano rewolucyjną drogę zmiany systemu politycznego, poszukując pokojowych metod zmian. Trafnie wyraził to cytowany przez Jana Skórzyńskiego
rzecznik Solidarności Janusz Onyszkiewicz: „Przyszłość, przynajmniej ta
najbliższa, należy do działań jawnych, do wciskania nogi w każde uchylone przez władzę drzwi, aby później móc wsadzić kolano, a może i otworzyć
je na oścież”251. Tym samym wybory miały odegrać rolę otwierającą zasadnicze zmiany w systemie politycznym252. Należy jednak wspomnieć, na co
wyraźnie zwraca uwagę Krzysztof Łabędź, że wewnętrznie zróżnicowana
opozycja (zarówno pod względem programowym, jak i preferowanej metody działania)253 „do budowy nowego ustroju przystąpiła w znacznej mierze
nieprzygotowana koncepcyjnie”254. I po trzecie, „po obu stronach politycznej
barykady”255 wybory mieściły się w ramach szerszych koncepcji dotyczących
formy porozumienia z drugą stroną oraz przeprowadzenia reformy systemu
lub w ramach niego. Nie wnikając w szczegóły, należy zasygnalizować jednak kwestie związane z wyborami. Idea przeprowadzenia wyborów z udziałem władzy i opozycji zaczęła nabierać wyraźnych kształtów od 24 sierpnia
1988 roku, kiedy to Solidarność przedstawiła kierownictwu PZPR propozycję, w której obrębie znalazło się, jak pisze Skórzyński, pewne novum w postaci nie do końca sprecyzowanej formułą wspólnej platformy wyborczej256.
Pomysł ten został pozytywnie odebrany w gremiach kierowniczych PZPR,
z czasem przyjmując postać formuły „wyborów niekonfrontacyjnych, ale
konkurencyjnych”257, rozwiniętą i doprecyzowaną podczas obrad Okrągłego
Stołu. Niekonfrontacyjność oznaczała wykluczenie bezpośredniej rywaliza249
J. Skórzyński, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Presspublica, Warszawa 1995, s. 7.
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cji między władzą i opozycją, niekwestionowanie fundamentalnych założeń
ustroju demokracji ludowej (np. w postaci przewodniej roli PZPR) i przyjęcie
odgórnie ustalonego mechanizmu podziału mandatów sejmowych, z których
większość przypadałaby PZPR i organizacjom sojuszniczym, a mniejszość
opozycji. Konkurencyjność z kolei zakładała wprowadzenie elementów rywalizacji do procesu wyborczego w wymiarach: personalnym (kilku kandydatów rywalizuje o jeden mandat) czy programowym, dotyczącym kwestii
drugorzędnych258.
Zasadnicze ustalenia związane z wyborami zostały podjęte podczas toczących się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku obrad Okrągłego Stołu259
i następnie w dniu 7 kwietnia przetworzono je w odpowiednie regulacje
prawne, spośród których należy wymienić: nowelizację konstytucji PRL260,
ordynację wyborczą do Sejmu261, ordynację wyborczą do Senatu262 i ustawę
Prawo o stowarzyszeniach263. Na podstawie ordynacji wyborczej do Sejmu
Rada Państwa w dniu 13 kwietnia podjęła trzy uchwały: zawierającą kalendarz wyborczy, w tym daty głosowań264, określającą liczbę posłów wybieranych z listy krajowej265 i regulującą podział na okręgi wyborcze266, znowelizowaną 21 kwietnia267.

2.6.2. Cechy czerwcowych wyborów
Ze względu na swój otwierający charakter i – jak wspominałem – wektor
zwrócony ku demokracji elekcja 1989 roku nie ma swojego odpowiednika
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w polskiej historii. Tym samym należy podkreślić jej cztery podstawowe cechy charakterystyczne.
Pierwszą z nich jest kontraktowość. Przymiotnik „kontraktowe” jest zresztą najczęściej łączony z czerwcową elekcją 1989 roku i oznacza przede wszystkim, że wybory były integralnym i ważnym elementem porozumienia władzy
i opozycji, w którym każda ze stron w zamian za ustępstwa w określonych
sferach otrzymywała swoisty ekwiwalent w innych. Kontrakt był oparty, jak
wskazuje Małkiewicz, na pięciu fundamentach. Pozwalał PZPR na: 1) uniknięcie wybuchu niezadowolenia społecznego i 2) utrzymanie władzy w ograniczonej formie; Solidarności natomiast na: 3) legalizację, 4) włączenie do
systemu władzy oraz 5) stopniową zmianę systemu politycznego z pozaprawnych rządów monopartii w kierunku rzeczywistej demokracji i pluralizmu268.
Konsekwencją tych ogólnych formuł było wprowadzenie po zakończeniu
obrad Okrągłego Stołu do systemu ustrojowego PRL instytucji pozwalających na urzeczywistnienie i jednocześnie zagwarantowanie przestrzegania
powyższych ustaleń. Należały do nich: Senat jako druga izba parlamentu
posiadająca uprawnienia głównie w obszarze kontroli jakości stanowionego
prawa, prezydent wybierany na sześcioletnią kadencję przez Zgromadzenie
Narodowe, posiadający istotne uprawnienia władcze269, zasada nieusuwalności sędziów, regulacje pozwalające na swobodne zakładanie stowarzyszeń
i związków zawodowych oraz oczywiście system wyborczy do Sejmu i Senatu270. Wybory parlamentarne spinały w całość powyższe ustalenia, stanowiąc
podstawowy mechanizm ich urzeczywistnienia w praktyce przede wszystkim
dlatego, że dzięki nim opozycja stawała się integralnym i legalnym elementem systemu politycznego. I choć na tym etapie była to tylko korekta mechanizmów władzy, ta bowiem miała nadal pozostawać w rękach PZPR271, to owa
zmiana rzeczywiście przełamywała monopol rządów jednej opcji politycznej.
Nie jest zatem zaskakujące, że ustalenia dotyczące tego, jak przeprowadzić
wybory z udziałem opozycji, by jednocześnie zachować dominującą pozycję
PZPR i jej organizacji satelickich w systemie władzy, były jednym z trzech
najbardziej spornych obszarów negocjacji podczas obrad Okrągłego Stołu272.
Pozostałe dwa pozostawały zresztą w bliskim związku z systemem wyborczym. Druga zasadnicza kwestia sporna dotyczyła bowiem kompetencji pre268
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zydenta, w tym przede wszystkim względem Sejmu i Senatu, a trzecia – relacji między dwiema izbami parlamentu273.
Druga cecha wyborów 1989 roku to semirywalizacyjność. Umieszczając tę
cechę w scharakteryzowanej powyżej kategorii kontraktu, można zauważyć, że
opozycja godziła się na udział w wyborach o ograniczonym poziomie rywalizacyjności w zamian za zobowiązanie, że przyjęte rozwiązania znajdą tylko
jednorazowe zastosowanie, tzn. kolejne wybory będą już w pełni demokratyczne274. W odniesieniu do wyborów do Sejmu ustalono podział 460 mandatów na dwie odrębne od siebie pule. Pierwsza, obejmująca 299 mandatów
(czyli 65 procent), była przeznaczona dla PZPR i jej organizacji satelickich.
O drugą zaś pulę 161 mandatów (35 procent) miała toczyć się rywalizacja wyborcza w okręgach. Wybory do Senatu miały z kolei być w pełni rywalizacyjne.
Należy przy tym zauważyć, że początkowo nie rozważano takiego wariantu,
a propozycja, by odgórny mechanizm podziału mandatów ograniczyć tylko
do pierwszej izby parlamentu, została sformułowana 2 marca przez Aleksandra Kwaśniewskiego jako element trudnych dyskusji na temat sposobu podziału mandatów sejmowych275. Tym samym z obsadzanych w głosowaniu
560 mandatów parlamentarnych prawdziwa walka wyborcza toczyła się o 261.
Podział ten pozwalał obozowi rządzącemu przejąć na pewno 46,43 procent
mandatów w Zgromadzeniu Narodowym276 i w założeniu nie tylko pozwolić
na obsadzenie urzędu prezydenta, ale też umożliwić kształtowanie procesu
legislacyjnego. Ten ostatni element utrudniała częściowo ustalona podczas
obrad Okrągłego Stołu większość dwóch trzecich głosów, jaką Sejm mógł
odrzucić stanowisko Senatu. Stronie rządowej mogło wprawdzie, w przypadku niezdobycia żadnego mandatu z puli „rywalizacyjnej”, zabraknąć do niej
kilku głosów, ale ze względu na procesy erozji w PZPR i pozostałych ugrupowaniach koalicji w praktyce nie miało to większego znaczenia.
Wybory 1989 roku, choć nie w pełni rywalizacyjne i tym samym nie w pełni demokratyczne, były jednak uczciwe – co można uznać ze trzecią cechę,
w tym sensie, że pomimo odgórnie przyjętego systemu podziału mandatów
w innych wymiarach spełniały założenia demokratycznej elekcji. Dotyczyło
to w szczególności czterech obszarów: swobodnego zgłaszania kandydatów,
możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, w tym także formułowania
273
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i przedstawiania programów wyborczych, głosowania zgodnie z założeniami
zasady tajności oraz ustalenia wyniku wyborów277. Szczególnie w tej ostatniej
sferze obyło się bez znanych z początku Polski Ludowej fałszerstw i manipulacji, poza tym już na poziomie ordynacji wyborczych wprowadzono demokratyczne mechanizmy kontrolne. Powadzeniu kampanii służyło z kolei
umożliwienie opozycji, zgodnie z porozumieniem Okrągłego Stołu, dostępu
do radia i telewizji oraz wydawania własnej prasy – 8 maja 1989 roku ukazał
się pierwszy numer dziennika „Gazeta Wyborcza”278.
Wybory te miały również specyficzny, polityczny kontekst, który można
określić pojęciem plebiscytarności279. Były plebiscytarne w dwojakim sensie.
Po pierwsze, rywalizacja w nich toczyła się między dwoma przeciwstawnymi opcjami politycznymi i po drugie, była to elekcja, w której de facto rozstrzygano kwestie kierunku zmiany systemowej. W tym znaczeniu wybory
czerwcowe to plebiscyt za lub przeciw komunizmowi280. Dobitnie, choć dyskusyjnie z punktu widzenia przebiegu procesu zmiany systemu politycznej,
wynik plebiscytu oddała w słynnej wypowiedzi aktorka Joanna Szczepkowska, twierdząc, że „czwartego czerwca skończył się w Polsce komunizm”281.

2.6.3. System wyborczy
Z punktu widzenia zastosowanych rozwiązań system wyborczy przyjęty w ordynacjach z 7 kwietnia 1989 roku był stosunkowo skomplikowany.
W wyborach do Sejmu przyjęto formułę większości bezwzględnej, opartą na
wielomandatowych okręgach wyborczych, w których wybierano od dwóch
do pięciu posłów. Dodatkowo część mandatów – nie więcej niż 10 procent
według ordynacji – obsadzano z listy krajowej. 13 kwietnia 1989 roku Rada
Państwa w przywoływanym wcześniej rozporządzeniu ustaliła, że z listy krajowej będzie obsadzanych 35 mandatów, przy czym prawem zgłoszenia tej
listy dysponowała wyłącznie, według art. 44 ordynacji sejmowej, koalicja
PZPR i jej ugrupowań sojuszniczych. Przepis ten był konsekwencją rozbieżności, jakie powstały podczas obrad Okrągłego Stołu. Strona rządowa chciała
bowiem nakłonić opozycję do wspólnego wystawienia kandydatów na liście
krajowej, co w założeniu miało potwierdzać niekonfrontacyjny charakter wyborów, ale idea wspólnej listy nie spotkała się z aprobatą Solidarności, która
277
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uzasadniając swój sprzeciw, wskazywała na ochronę własnej tożsamości282,
a Jacek Kuroń dodawał, że nie można stwarzać wrażenia, że wybory to próba
poszerzenia rządzącej dotychczas koalicji283. Ostateczny, rzeczywisty podział
mandatów sejmowych przynależnych do puli rządowej przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 14. Podział mandatów sejmowych z puli rządowej w wyborach 1989 roku
Ugrupowanie

Liczba mandatów w okręgach

Liczba mandatów z listy krajowej

Łącznie

PZPR

156

15

171

ZSL

67

9

76

SD

24

3

27

PAX

7

3

10

UChS

6

2

8

PZKS

4

1

5

Bezpartyjni

–

2

2

264

35

299

Suma

Źródło: A. Małkiewicz, op.cit., s. 23.

O pozostałe 161 mandatów miała się toczyć rywalizacja wyborcza
w 108 okręgach wyborczych. Według art. 39 ordynacji sejmowej w każdym
okręgu przynajmniej jeden mandat miał być przeznaczony dla kandydata
bezpartyjnego, co oznaczało, że w każdym okręgu miało dojść do rywalizacji wyborczej. Granice czynnego prawa wyborczego określono na poziomie
18 lat, a biernego – 21. W ordynacji prawo zgłaszania kandydatów w okręgach przyznano trzem grupom podmiotów: 1) naczelnym i wojewódzkim
władzom PZPR, ZSL, SD, Stowarzyszeniu PAX, Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu; 2) naczelnym i wojewódzkim władzom organizacji społecznych o zasięgu ogólnokrajowym;
3) wyborcom z danego okręgu wyborczego. Ostatnie dwa podmioty musiały
zebrać co najmniej trzy tysiące podpisów.
System wyborczy do Senatu był bardzo podobny do zastosowanego w wyborach do izby pierwszej, przy wspomnianym wcześniej zastrzeżeniu, że rywalizowano o wszystkie mandaty. Wybory do Senatu opierały się więc na formule większości bezwzględnej i wielomandatowych okręgach wyborczych.
Okręgiem wyborczym było województwo, przy czym w 47 województwach
282
283
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wybierano po dwóch senatorów, a w województwach warszawskim i katowickim po trzech. Prawo zgłaszania kandydatów zawężono do dwóch kategorii
podmiotów: naczelnych i wojewódzkich władz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz wyborców. Zarejestrowanie kandydatury wymagało zebrania za każdym razem trzech tysięcy
podpisów. Głosowanie miało się odbywać od godziny 6.00 do 22.00.
W zarysowanym wyżej systemie wyborczym należy wskazać na dwa
istotne zagadnienia. Po pierwsze, formuła większości bezwzględnej wiązała
się z koniecznością przyjęcia regulacji dotyczących przypadku nieobsadzenia mandatu. Zdecydowano się na najpopularniejszy wariant drugiej tury
(przeprowadzanej po dwóch tygodniach) z udziałem dwóch kandydatów
z pierwszej o największym poparciu, a jeśli takiej kolejności nie dało się ustalić, z udziałem wszystkich kandydatów o równej liczbie głosów. Zasadniczy
problem polegał na tym, że formułę większości bezwzględnej zastosowano
także do listy krajowej, a w jej przypadku ordynacja sejmowa nie wspominała
o drugiej turze. Nie było to jednak przeoczenie, ponieważ w kierownictwie
PZPR przeważała opinia, że mandaty z listy krajowej, na której planowano
umieścić polityków ze ścisłego kierownictwa partii i organizacji afiliowanych, na pewno zostaną obsadzone284. Jak pisze Małkiewicz, w trakcie prac
nad ordynacją sugerowano się wynikami głosowania na listę krajową sprzed
czterech lat i mechanicznie przeniesiono do niej przepisy poprzedniej ordynacji wyborczej z 1985 roku285. Brak realizmu politycznego ówczesnej władzy
potwierdziły wyniki głosowania z 4 czerwca, w którym mandaty zdobyło zaledwie dwóch kandydatów z listy. W zaistniałej sytuacji zarówno obowiązujące przepisy, jak i standardy wyborcze nakazywały uznać, że 33 mandaty
pozostaną nieobsadzone. Jednocześnie zdawano sobie jednak sprawę, że ich
brak to w pewnym sensie naruszenie ustaleń politycznego porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole, który może istotnie rzutować na późniejsze
działania Sejmu. Kwestia ta stała się przedmiotem dyskusji obu stron w dniu
8 czerwca w ramach Komisji Porozumiewawczej utworzonej przy Okrągłym
Stole, podczas której ustalono, że Rada Państwa dokona w drodze dekretu
nowelizacji ordynacji, by umożliwić stronie rządowej obsadzenie tych mandatów286. Odpowiedni akt został wydany 12 czerwca287. Rada Państwa przekazała w nim nieobsadzone mandaty do okręgów wyborczych, a mieli się
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A. Dudek, Reglamentowana..., op.cit., s. 255–256.
A. Małkiewicz, op.cit., s. 44.
286
A. Garlicki, Karuzela..., op.cit., s. 332–335.
287
Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego głosowania do
mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej, Dz.U. 1989, nr 36, poz. 199.
285
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o nie ubiegać zupełnie nowi kandydaci. Z puli 33 nieobsadzonych mandatów
PZPR przeznaczono 16, ZSL – 8, SD – 3, PAX – 3, UChS – 2, PZKS – 1288.
Po drugie, przedmiotem kontrowersji w trakcie obrad Okrągłego Stołu
była forma list wyborczych i powiązany z nią sposób oddawania głosu. Druga
kwestia nie budziła większych dyskusji – zdecydowano się bowiem na utrzymanie sposobu głosowania przez skreślenia. Polegał on na tym, że głosujący
wykreślał z listy wszystkich kandydatów z wyjątkiem popieranego. Jeśli zostawił więcej nieskreślonych nazwisk, głos był nieważny. Na ważność głosu nie
wpływało natomiast, według art. 71 ordynacji, ewentualne dopisywanie nazwisk do listy lub dokonywanie innych adnotacji. Powyższe zasady nie znajdowały zastosowania w odniesieniu do listy krajowej, ponieważ, jak stanowił
art. 66 ordynacji sejmowej, „(…) wyborca oddaje głos na tych kandydatów,
których nazwiska pozostawia na karcie do głosowania nie skreślone”289. Tym
samym wyborca mógł skreślić nazwiska nawet wszystkich kandydatów. Dużo
bardziej sporna okazała się kwestia list wyborczych. Strona rządowa nalegała,
by w każdym okręgu wyborczym wyborcy otrzymywali tylko jedną kartę do
głosowania podzieloną na poszczególne mandaty. Na to nie godziła się opozycja, powołując się na przywołany wcześniej argument ochrony własnej tożsamości. Ostatecznie przyjęto wariant korzystny dla Solidarności – wyborca
w okręgu otrzymywał tyle kart do głosowania, ile było w nim mandatów do
obsadzenia290.

2.6.4. Wyniki wyborów
Wybory przeprowadzone 4 i 18 czerwca zakończyły się porażką ówczesnej
władzy i sukcesem opozycji. Ich wynik można rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach291. Po pierwsze, w wymiarze liczbowym Solidarność
zdobyła wszystkie ze 161 mandatów poselskich przeznaczonych do rywalizacji wyborczej i 99 ze 100 mandatów senatorskich (jeden przypadł bezpartyjnemu przedsiębiorcy Henrykowi Stokłosie kandydującemu w Pile). Co więcej, w pierwszej turze opozycja obsadziła 160 mandatów poselskich, a strona
rządowa zaledwie trzy. Podobnie wyglądał wynik pierwszej tury w wyborach
senatorów, w których Komitety Obywatelskie Solidarności zdobyły 92 mandaty, a w pozostałych ośmiu okręgach wprowadziły swoich kandydatów do
drugiej tury. Dla PZPR i organizacji sojuszniczych szczególnie dotkliwa była
klęska listy krajowej, z której 4 czerwca, jak wspominałem, obsadzono tyl288
289
290
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A. Garlicki, Karuzela..., op.cit., s. 335.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. …
J. Salamon, op.cit., s. 149.
A. Małkiewicz, op.cit., s. 78–81.
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ko dwa mandaty (zdobyli je Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński), choć
niektórym kandydatom niewiele zabrakło do osiągnięcia wymaganej większości bezwzględnej292. Frekwencja w pierwszej turze głosowania wyniosła
62 procent, a w drugiej już tylko 25,1 procent, co również można uznać za
arytmetyczny wymiar porażki strony rządowej, ponieważ głosowanie w dniu
18 czerwca służyło głównie obsadzeniu mandatów przyznanych PZPR i pozostałym organizacjom sojuszniczym. Po drugie, porażka władzy miała także
aspekt jakościowy. Klęska listy krajowej oznaczała, że mandatów nie zdobyli
czołowi działacze PZPR, ZSL i SD. Ponadto w okręgach wyborczych wyborcy często skreślali pierwszych sekretarzy, wojewodów, ministrów, członków
Rady Państwa czy czołowych działaczy partyjnych. W rezultacie PZPR wprowadziła do Sejmu zaledwie 13 posłów piastujących mandat w poprzedniej
kadencji, a łącznie w roli debiutantów wystąpiło aż 422 posłów293. Ostatni
wymiar – moralny – oznaczał, że PZPR utraciła legitymację do dalszego sprawowania władzy, a wynik wyborów, pomimo wypełnienia kontraktu zawartego przy Okrągłym Stole, nie mógł zostać odczytany inaczej niż odrzucenie dotychczasowego systemu władzy. Obejmujący mandaty posłowie PZPR
zdawali sobie sprawę, że obciąża ich nie tylko przeszłość, ale też brak wiarygodności w społeczeństwie294. Taki wynik wyborów dość szybko przyniósł
pierwsze konsekwencje. I choć konieczność zmiany roty przysięgi, w której
deklarowano wierność ideom socjalizmu, której złożenia w dotychczasowej
formie odmówili parlamentarzyści opozycji295, miała raczej wymiar symboliczny, to późniejsze działania związane z wyborem prezydenta (Wojciecha
Jaruzelskiego wybrano dzięki postawie części posłów opozycji), a potem
powołanie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej rządu kierowanego przez polityka opozycji296 oznaczały rzeczywiste przyspieszenie procesu
292
Dwudziestu kandydatom zabrakło mniej niż dwa procent głosów do osiągnięcia większości bezwzględnej. Najbliżej zdobycia mandatu był z tej grupy Kazimierz Olesiak, który uzyskał poparcie 49,98 procent głosujących. Najniższe poparcie otrzymał Kazimierz Barcikowski,
na którego głosowało ogółem 38,76 procent wyborców. Na podstawie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r., M.P. 1989,
nr 21, poz. 149.
293
S. Gebethner, Wprowadzenie [w:] S. Gebethner, J. Raciborski (red.), Wybory’91
a polska scena polityczna, Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych „Polska w Europie”,
Warszawa 1993, s. 9; A. Małkiewicz, op.cit., s. 56, 68, 78–79.
294
J. Pawlak, Podziały w klubach poselskich [w:] J. Wasilewski, W. Wesołowski (red.),
Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontaktowego Sejmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992, s. 108.
295
M. Chmaj, Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej
Polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 52.
296
Ibidem, s. 58–59.
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wiodącego ku demokracji i wyborom opartym na demokratycznych standardach. Można również odnieść wrażenie, że wybory 1989 roku to najbardziej
sporna elekcja w polskiej najnowszej historii, do dziś będąca przedmiotem
zróżnicowanych ocen i polaryzująca polską scenę polityczną297.
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M. Rączkiewicz, Wpływ wyborów z 4 czerwca 1989 r. na polski system polityczny,
„Studia Wyborcze”, tom XII/2011, s. 95–99.

Rozdział 3

Prawo wyborcze III Rzeczypospolitej
3.1. Podstawy normatywne
Wynik wyborów z czerwca 1989 roku otworzył drogę do przeprowadzenia
w pełni demokratycznych i rywalizacyjnych wyborów oraz uchwalenia niezbędnych do realizacji tego celu regulacji prawnych. Zgodnie z założeniami
hierarchicznie uporządkowanego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, były one wydawane na trzech podstawowych poziomach: konstytucyjnym, ustawodawstwa zwykłego oraz aktów niższego rzędu, głównie
wykonawczych, tworząc wertykalnie i horyzontalnie niezwykle złożoną konstrukcję.
Na poziomie konstytucyjnym, obejmującym początkowo kilkakrotnie
nowelizowaną Konstytucję PRL z 22 lipca 1952 roku, potem tzw. Małą Konstytucję z 17 października 1992 roku1, a obecnie Konstytucję RP z 2 kwietnia
1997 roku, w regulacjach odnoszących się do wyborów i systemu wyborczego
wyodrębniam trzy główne obszary.
Pierwszy z nich obejmuje podstawowe zasady ustroju politycznego. Proces wprowadzania do porządku ustrojowego Polski katalogu zasad ustrojowych wspólnych dla demokratycznych systemów politycznych, opisywanych
w rozdziale pierwszym, rozpoczął się wraz z nowelizacją Konstytucji PRL
z dnia 29 grudnia 1989 roku2, choć pierwszy krok w tym kierunku uczyniono
już 7 kwietnia. Dokonane wtedy zmiany służyły jednak przede wszystkim
organizacji czerwcowych wyborów. W grudniowej rewizji konstytucji należy wskazać na trzy elementy istotne z punktu widzenia systemu wyborczego. Po pierwsze, zmieniono konstytucyjne określenie suwerena – w miejsce
charakterystycznego dla demokracji ludowej ludu pracującego miast i wsi
wprowadzono kategorię narodu. Po drugie, Rzeczpospolitą Polską zdefinio1

Pełna nazwa: Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym, Dz.U. 1992, nr 84, poz. 426.
2
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989, nr 75, poz. 444.
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wano jako demokratyczne państwo prawne. I po trzecie, wprowadzono zasadę pluralizmu politycznego3. Wszystkie trzy zasady tworzyły niezbędne
formalne fundamenty do przeprowadzenia w pełni rywalizacyjnych wyborów i były również przejawem zerwania z założeniami ustroju demokracji
socjalistycznej4. Nie bez racji Krzysztof Wojtyczek właśnie tej zmianie przypisuje największe znaczenie z punktu widzenia systemu wyborczego w całym procesie transformacji ustrojowej, obejmującym również uchwalenie
Konstytucji w 1997 roku5. Jak słusznie zwraca uwagę, zmiany te oznaczały
„wymóg stworzenia procedury wyborczej, która uzależnia skład polityczny
wybieranego organu od preferencji wyborców i zapewnia równość szans dla
wszystkich ugrupowań politycznych”6. W tzw. Małej Konstytucji z 1992 roku
nie poruszano expressis verbis problematyki zasad ustrojowych, choć jej postanowienia wprowadzały zasadę podziału władzy w miejsce dotychczas obowiązującej na gruncie Konstytucji PRL zasady jednolitości władzy państwowej7. Zwieńczeniem tego procesu stała się Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997
roku, zawierająca rozbudowany katalog zasad ustrojowych. I choć precyzyjne ustalenie jego zawartości jest przedmiotem kontrowersji wśród konstytucjonalistów8, to należy zgodzić się z Pawłem Sarneckim, że jedną z trzech
podstawowych idei przewodnich Konstytucji RP (obok państwa służebne3

W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Morpol, Lublin 2001, s. 84.
P. Winczorek, Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Problem aksjologii, „Przegląd
Sejmowy”, nr 4(16)/1996, s.10.
5
K. Wojtyczek, Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej
[w:] F. Rymarz (red.), Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000),
Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2000, s. 102.
6
Ibidem.
7
J. Czajowski, Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993, s. 12.
8
Inaczej katalog podstawowych zasad ustrojowych konstytuują autorzy popularnych
podręczników prawa konstytucyjnego. Przykładowo Leszek Garlicki wymienia siedem zasad
(suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa
prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, podziału władz, społecznej gospodarki rynkowej,
przyrodzonej godności człowieka), w pracy pod redakcję Zbigniewa Witkowskiego wymieniono dziewięć zasad (suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności RP, republikańskiej
formy państwa, demokratycznego państwa prawa, reprezentacji politycznej, podziału i równoważenia się władz, pluralizmu politycznego, społecznej gospodarki rynkowej, pomocniczości), a podręcznik pod redakcją Wiesława Skrzydło zawiera ich 13 (republikańskiej formy
rządu, demokratycznego państwa prawnego, autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi,
wolności i prawa człowieka i obywatela, suwerenności narodu, reprezentacji politycznej, podziału i równowagi władz, dwuizbowości, pluralizmu politycznego, parlamentarnego systemu rządów, odrębności i niezależności sądów i trybunałów, społecznej gospodarki rynkowej,
decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego) – zob. L. Garlicki, Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2004, s. 54–85; Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 81–108; W. Skrzydło (red.), op.cit., s. 119–159.
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go i praworządności) jest demokratyzm jej rozwiązań zarówno w wymiarze
formalnym (przez proklamowanie zasady suwerenności narodu i tworzenie
mechanizmów jej realizacji), jak i materialnym, przejawiającym się w stworzeniu podstaw do rzeczywistego kształtowania się pluralizmu politycznego9. Z punktu widzenia zasad ustrojowych Konstytucja RP w porównaniu
z Konstytucją PRL przyznała wyborom pierwszoplanowe miejsce wśród mechanizmów sprawowania władzy. Zawarte w art. 4 stwierdzenie, że „władza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu”10, wpisuje się przy
tym w polską tradycję konstytucyjną, akcentującą stały charakter zwierzchnictwa narodu11. Jak pisze Zbigniew Witkowski, „ta suwerenność narodu trwa
więc cały czas i bynajmniej nie wyczerpuje się w całości w demokratycznym
akcie wyborczym”12. Pomijając niemieszczące się w tematyce pracy inne instytucje ustrojowe służące urzeczywistnianiu zasady suwerenności narodu,
należy zwrócić uwagę, że uzupełniają ją inne zasady – demokratycznego państwa prawnego, reprezentacji czy pluralizmu politycznego – mające stanowić
gwarancję rywalizacyjności i wolności procesu wyborczego. Te ogólne postanowienia Konstytucji odnoszące się do wyborów znajdują odzwierciedlenie
w katalogu zasad demokratycznego prawa wyborczego, formułowanego zarówno na poziomie ustawy zasadniczej, jak i ustaw zwykłych. Do tej problematyki powrócę w dalszej części opracowania.
Drugi obszar regulacji konstytucyjnych polega na określeniu, jakie organy
wybierane są w głosowaniach, czyli w jaki sposób urzeczywistniana jest zasada suwerenności narodu w sferze demokracji przedstawicielskiej. W regulacjach konstytucyjnych tej problematyki należy wskazać na dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, lista instytucji pochodzących z wyborów była
stopniowo rozszerzana. Początkowo, od wspominanej nowelizacji Konstytucji PRL z 7 kwietnia, figurowały na niej: Sejm, Senat i rady narodowe. Zmiana Konstytucji RP z 8 marca 1990 roku usunęła z listy rady narodowe (jako
instytucje charakterystyczne dla ustroju demokracji ludowej), wprowadzając na ich miejsce w art. 45 organy stanowiące samorządowych gmin13. Nowelizacja z 27 września 1990 roku wprowadziła do Konstytucji powszechne

9

P. Sarnecki, Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
„Przegląd Sejmowy”, nr 5(22)/1997, s. 19–20.
10
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
11
Z. Witkowski, Zakres konstytucjonalizacji zasad ustrojowych w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 88.
12
Ibidem.
13
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. 1990, nr 16, poz. 94.
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wybory Prezydenta RP14. Kolejne zmiany przyniosła Mała Konstytucja
z 1992 roku, rozszerzając zastosowanie wyborów do obsadzania składu organów stanowiących samorządu terytorialnego także innych poziomów
niż gmina. W praktyce przepis ten, zawarty w art. 72 ustawy konstytucyjnej, był stosowany tylko w odniesieniu do rad gmin, ponieważ pod rządami Małej Konstytucji nie doszło do powołania samorządu terytorialnego na
innych poziomach podziału administracyjnego państwa. Konstytucja RP
z 2 kwietnia 1997 roku nie wprowadziła na tak skonstruowanej liście zasadniczych zmian. Poza tym można zauważyć, że lista pochodzących z wyborów instytucji zawarta w ustawie zasadniczej nie jest kompletna. Wskazano
w niej organy centralne pochodzące z wyborów, nie wymieniono natomiast
wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Parlamentu
Europejskiego. Brak precyzyjnych regulacji dotyczących ustroju jednostek
samorządu terytorialnego nie jest przypadkowy, ponieważ w trakcie prac nad
Konstytucją nie udało się wypracować całościowej, spójnej konstrukcji samorządu terytorialnego. W konsekwencji zawarcia, jak to określił Stanisław
Gebethner, „kompromisu dylatoryjnego”15 przekazano tę kwestię do regulacji
w ustawodawstwie zwykłym. Lista organów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów uległa więc stopniowo wydłużeniu. Najpierw,
5 czerwca 1998 roku, ustawy o samorządzie powiatowym16 oraz o samorządzie województwa17 wprowadziły wybory jako sposób powoływania składu organów stanowiących obu poziomów, a później ustawa z 20 czerwca
2002 roku18 zmieniła ustrój samorządu gminnego, zastępując kolegialne zarządy wybierane przez organy stanowiące organami jednoosobowymi wybieranymi w powszechnych głosowaniach. Poprzez wybory mogą być obsadzane
również organy jednostek pomocniczych gmin – prawo ich tworzenia wprowadzono już w ustawie o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku19
– w tym jednak wypadku zasadne było, z punktu widzenia niezależności i samodzielności gmin, pozostawienie tej kwestii do pełnej regulacji w statutach
gminnych i wprowadzenie tylko ogólnych zasad na poziomie ustawowym.
W Konstytucji nie jest wymieniony również Parlament Europejski, którego skład obsadzany jest w drodze wyborów organizowanych w państwach
14

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. 1990, nr 67, poz. 397.
15
S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje
w procesie stanowienia nowej konstytucji RP, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998, s. 66.
16
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
17
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
18
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta, Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984.
19
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
Ustawa ta obowiązuje do dziś, ale pod nazwą O samorządzie gminnym.

Prawo wyborcze III Rzeczypospolitej

129

należących do Unii Europejskiej. Nie jest to bowiem organ RP, ale instytucja
Unii Europejskiej, której status został uregulowany w prawie unijnym, będącym od 1 maja 2004 roku częścią polskiego porządku prawnego. Regulacje
zawarte w prawie UE odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego zasadniczo wypełniają lukę w Konstytucji RP wynikającą z pominięcia
tej instytucji. Jest to konsekwencją specyficznego statusu prawa Unii Europejskiej wyznaczanego zasadą nadrzędności (prymatu) tego prawa nad prawem krajowym państw członkowskich20 i charakterystycznego dla przebiegu
integracji europejskiej procesu konstytucjonalizacji21. Należy zauważyć, że
pominięcie problematyki praw wyborczych do PE w polskiej konstytucji jest
raczej regułą niż wyjątkiem na tle innych państw Unii22. Z punktu widzenia
wyborów najistotniejsze znaczenie mają regulacje traktatowe. Art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stwierdza w ust. 1, że „podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska”, a w ust. 2, że „obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim”23.
TUE zawiera również w art. 14 ust. 3 katalog zasad odnoszących się do
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Postanowienia dotyczące wyborów zawiera również traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), określający w art. 22 warunki korzystania z prawa wyborczego. Na
poziomie prawa wtórnego (pochodnego) najistotniejsze znaczenie mają: Akt
z 20 września 1976 roku (wydany w formie decyzji Rady), wprowadzający
bezpośrednie wybory posłów do PE, zmieniony Decyzją Rady z 25 czerwca
i 23 września 2002 roku, oraz Dyrektywa Rady z 6 grudnia 1993 roku, ustanawiająca szczegółowe warunki w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego. Akty te wymagają implementacji w prawie krajowym24. Ogólnie zakres
regulacji prawa UE w zakresie prawa wyborczego oceniany jest jako skromny, pozostawia bowiem sporo kwestii do rozwinięcia w prawie krajowym25.
Trzeci obszar regulacji poziomu konstytucji obejmuje postanowienia dotyczące procedur wyborczych. Są one wprawdzie szczegółowo unormowane
na poziomie ustaw zwykłych, ale w odniesieniu do wyboru składów Sejmu
i Senatu oraz prezydenta Konstytucja zawiera przepisy dotyczące czterech zagadnień: 1) zarządzania wyborów; 2) warunków korzystania z biernego prawa wyborczego, w tym zgłaszania kandydatów; 3) ustalania wyniku wybo20

M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 51–58.
J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007, s. 208–209.
22
I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Obywatel Unii, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2010, s. 106–107.
23
Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, Dz.U. UE. C83 z 30.03.2010.
24
I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, op.cit., s. 102–103.
25
M. Rulka, Regulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej,
„Studia Wyborcze”, tom XVI/2013, s. 52–53.
21
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rów; 4) gwarancji prawidłowości i uczciwości przebiegu procesu wyborczego.
Do zagadnień tych odniosę się w dalszej części rozdziału.
Na podstawie przepisów Konstytucji od 1990 roku zagadnienia związane z wyborami były rozwijane i doprecyzowywane na poziomie ustaw zwykłych. Wśród nich najważniejsze znaczenie należy przypisać ordynacjom
wyborczym26, choć nie są to jedyne ustawy stosowane do organizacji wyborów. Przepisy różnych ordynacji wyborczych odsyłają bowiem dość często
do przepisów innych ustaw (przykładowo do organizacji wyborów samorządowych niezbędne jest również odwołanie się do przywołanych wcześniej
tzw. ustaw samorządowych z 8 marca 1990 i 5 czerwca 1998 roku). Obowiązujące po 1989 roku ordynacje wyborcze przedstawione są w tabeli 15.
Jak wynika z tabeli 15, od początku lat dziewięćdziesiątych obowiązywało
w Polsce łącznie 10 ordynacji wyborczych, wliczając w to obowiązujący obecnie Kodeks wyborczy. Niektóre ordynacje cechowały się przy tym trwałością (jak prezydencka), inne były po pewnym czasie zastępowane przez nowe
akty (jak ordynacja sejmowa lub samorządowa). Należy jednak podkreślić
– o czym będzie jeszcze mowa – że stabilności polskiego systemu wyborczego nie można mierzyć trwałością poszczególnych aktów prawnych, które były często nowelizowane, jak na przykład ustawa o wyborze prezydenta
RP, z której w pierwotnym brzmieniu po 20 latach obowiązywania pozostało zaledwie 10 artykułów27. Niekiedy były to zmiany o istotnym znaczeniu,
a czasem nowelizacje niemodyfikujące w zasadniczy sposób trybu wyboru
danej instytucji. Tabela wskazuje również na wyraźną tendencję zmierzającą
do uporządkowania przepisów wyborczych w jednym dokumencie. Stał się
nim Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku.
Na podstawie przepisów konstytucji i ustaw zwykłych były wydawane akty
wykonawcze. Przyjmowały one postać rozporządzeń, uchwał, komunikatów
i postanowień wydawanych przez różnorodne instytucje włączone w proces
wyboru danej instytucji. Zakres ich regulacji był stosunkowo obszerny i dotyczył – posiłkując się zaproponowaną w rozdziale pierwszym kategoryzacją
etapów procesu wyborczego – takich kwestii, jak: zarządzanie głosowania,
ustalanie spisu wyborców, zarejestrowanie kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wyniku głosowania oraz stwierdzenie jego ważności. Akty te
służyły więc organizacji konkretnego głosowania i polegały na wypełnianiu
26

Pojęcie ordynacji pochodzi od łacińskiego słowa ordinatio (dosłownie tłumaczonego
jako uporządkowanie) i oznacza akt prawny będący zbiorem przepisów z danej dziedziny.
Ordynacja wyborcza jest więc aktem prawnym normującym organizację i tryb wyboru określonych organów. Za: J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 522.
27
M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2011, s. 11.
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Tabela 15. Ordynacje wyborcze w Polsce po 1989 roku

Sejm

Ustawa z dnia
28 czerwca 1991 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.
1991, nr 59,
poz. 252)

Senat

Ustawa z dnia
10 maja 1991 r.
Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 1991,
nr 58, poz. 246).

Ustawa z dnia
28 maja 1993 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.
1993, nr 45,
poz. 205).

Prezydent RP

Ustawa o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
z 27 września
1990 r. (Dz.U.
1990, nr 67,
poz. 398).

Organy samorządu terytorialnego

Stanowiące

Wykonawcze

Ustawa z dnia
8 marca 1990 r.
Ordynacja
wyborcza do
rad gmin (Dz.U.
1990, nr 16,
poz. 96).

Ustawa z dnia
20 czerwca
2002 r.
o bezpośrednim
wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta
(Dz.U. 2002,
nr 113, poz. 984).

Ustawa z dnia
16 lipca 1998 r.
Ordynacja
wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików
województw
(Dz.U. 1998,
nr 95, poz. 602).

Parlament
Europejski

Ustawa z dnia
23 stycznia
2004 r. Ordynacja
wyborcza do
Parlamentu
Europejskiego
(Dz.U. 2004,
nr 25, poz. 219).

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
2001, nr 46, poz. 499).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112).
Źródło: opracowanie własne.

dyspozycji zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu. Z powodu daleko
posuniętej formalizacji procesu wyborczego aktów wykonawczych zazwyczaj
wydawanych było dość dużo – przykładowo na podstawie ordynacji prezydenckiej z 1990 roku przez ponad 20 lat jej obowiązywania wydano 227 aktów wykonawczych dotyczących pięciu elekcji prezydenckich28.

28
Lista aktów wykonawczych wydanych na podstawie ordynacji prezydenckiej
z 27 września 1990 roku, http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19900670398&type=
9&isNew=true (data odczytania: 26.08.2013).
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3.2. Zasady prawa wyborczego
3.2.1. Uwagi wstępne
Problematyka zasad (demokratycznego) prawa wyborczego posiada bogatą
literaturę, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do polskiego systemu wyborczego29. Dlatego w niniejszym podrozdziale ograniczam się do
przedstawienia prawnoustrojowego statusu poszczególnych zasad oraz najważniejszych praktycznych konsekwencji ich przyjęcia w polskim prawie wyborczym. Ujmując to inaczej – i nie rozwijając wielu związanych z nimi kwestii – koncentruję się na wyjaśnieniu, co w praktyce oznacza sformułowanie
określonej zasady w stosunku do wyborów konkretnej instytucji, traktując je
jako ważną perspektywę i jednocześnie fundament dalszej charakterystyki
systemu wyborczego III RP.
Zasady prawa wyborczego to wykształcone w XIX i XX wieku w systemach
politycznych demokracji zachodnich podstawowe standardy demokratyczności procesu wyborczego. Zgodnie z nimi demokratyczne wybory są: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w tajnym głosowaniu. Katalog
czterech podstawowych zasad jest niekiedy uzupełniany o zasadę wyborów
wolnych i zasadę wyborów proporcjonalnych30. Ujmując te zasady w dużym
skrócie: 1) powszechność oznacza zakaz wyłączania od udziału w wyborach
jednostek lub grup społecznych tworzących zbiorowy podmiot suwerenności31 wskazany zazwyczaj w konstytucji, jakim jest naród lub lud, tym samym
wykluczając stosowanie arbitralnych lub nieuzasadnionych cenzusów, jak na
przykład płci, wykształcenia, majątku czy wyznania; 2) równość to obowiązek
jednakowego traktowania wszystkich osób uczestniczących w wyborach,
szczególnie w obszarach liczby posiadanych głosów (tzw. równość formalna)
oraz ich wpływu na ostateczny wynik wyborów (tzw. równość materialna),
choć oczywiście wymóg ten dotyczy całokształtu procesu wyborczego;
3) bezpośredniość zakłada – co do zasady – wykluczenie podjęcia decyzji
wyborczej przez kogoś innego niż wyborca32 i zastąpienia go w czynnościach
29

Były one przedmiotem wnikliwych studiów Zdzisława Jarosza w cytowanej wcześniej
pracy System wyborczy PRL, PWN, Warszawa 1969, w której, ze względu na czas jej powstania,
szczególną wartość zachowuje opis treści poszczególnych zasad oraz historycznego kontekstu
ich wykształcenia się. Z kolei zasady prawa wyborczego III RP były przedmiotem zainteresowania Jerzego Buczkowskiego w zachowującej w sporym stopniu aktualność monografii
Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
30
J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 39.
31
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 288.
32
Ibidem, s. 301.
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związanych z aktem głosowania; 4) tajność natomiast to przeciwieństwo jawnego głosowania33.
Ustalenie treści pozostałych dwóch zasad jest już jednak bardziej skomplikowane. Zasada proporcjonalności najczęściej jest łączona z: 1) zakazem
wprowadzania do systemu wyborczego mechanizmów deformujących proporcje między liczbą oddanych głosów a liczbą wynikających z nich mandatów, które nie są uzasadnione merytorycznie; 2) podmiotowością prawną
partii politycznych, a nie pojedynczych kandydatów; 3) wyrażaniem w akcie głosowania przez wyborcę przede wszystkim preferencji programowych,
a w ograniczonym stopniu personalnych; 4) systemem głosowania na listy
wyborcze w okręgach wielomandatowych; 5) zastosowaniem matematycznych sposobów przeliczania głosów na mandaty34.
Zasada wyborów wolnych jest z kolei wprowadzana do wyborczego katalogu zasad w celu podkreślenia jakościowej różnicy między wyborami
przeprowadzanymi w państwach demokratycznych i autokratycznych (niedemokratycznych). Nie jest przypadkiem, że po raz pierwszy sformułowano
ją w konstytucjach państw odbudowujących demokrację po okresie totalitaryzmu, tj. w konstytucji Włoch z 1947 i RFN z 1949 roku35. W nauce nie ma
jednak zgodności, jaką konkretną treść zawiera ta zasada i jakie tym samym
stawia wymagania systemowi wyborczemu. Liczne definicje przytaczane
przez Grzegorza Kryszenia różnią się przede wszystkim stopniem ogólności36, a łączy je – jak sądzę – akcentowanie trzech zasadniczych cech wolnej elekcji. Po pierwsze, pełnej rywalizacyjności w wymiarach personalnym
i programowym. Po drugie, „wolności od” jakichkolwiek zewnętrznych nacisków mogących wpłynąć na treść wyrażanych w głosowaniu preferencji. I po
trzecie, uczciwości odnoszącej się do przebiegu całego procesu wyborczego.

3.2.2. Zasady prawa wyborczego w ujęciu normatywnym
Przymiotniki wyborcze stosowane w prawie wyborczym III RP (tj. od początku lat dziewięćdziesiątych) przedstawiłem w tabeli 16. Z powodu uregulowania problematyki wyborów poszczególnych instytucji w różnych aktach prawnych konstrukcję tabeli oparłem na przymiotnikach wyborczych
33

J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 39.
B. Banaszak, Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Toruń 2008, s. 5–6; A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Olsztyn 1999, s. 39.
35
J. Buczkowski, Istota i gwarancje „wolnych wyborów”, Wyższa Szkoła Administracji
i Zarządzania, Przemyśl 1998, s. 15.
36
G. Kryszeń, Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Temida 2, Białystok
2007, s. 68–79.
34
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zawartych w przepisach konstytucyjnych i ustawowych, a w przypadku
Parlamentu Europejskiego również w regulacjach prawa unijnego. Jest to
także uzasadnione dwoma innymi przyczynami. Po pierwsze, nie zawsze
problematyka zasad prawa wyborczego była uregulowana na poziomie
konstytucyjnym (jak w przypadku organów wykonawczych samorządu terytorialnego), i po drugie, niekiedy katalog zasad był sformułowany różnie
w ustawie zasadniczej lub prawie unijnym (w odniesieniu do Parlamentu
Europejskiego) i w ustawodawstwie zwykłym. Wyjaśnienia wymagają również oznaczenia zastosowane w tabeli. Znak „+” oznacza, że dana zasada występowała we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących wyborów danej
instytucji, znak „–”, że nigdy się one nie pojawiały, oznaczenie „–/+”, że dana
zasada nie występowała na poziomie konstytucyjnym lub prawa unijnego, ale
pojawiała się w ustawodawstwie zwykłym, a „+/–”, że dana zasada była obecna w aktach wyższego rzędu i nieobecna na poziomie ustawowym. Dotyczy
to jednak tylko wyborów tych organów, w odniesieniu do których zasady były
lub są formułowane na poziomie konstytucyjnym. Pewną specyfiką cechują
się bowiem zasady odnoszące się do wyborów organów wykonawczych gmin,
ponieważ expressis verbis nie wspomina o nich ustawa zasadnicza.
Tabela 16. Zasady prawa wyborczego w prawie wyborczym III RP
Organ
Sejm

Senat

Prezydent

Organy
stanowiące
JST

Organy
wykonawcze
JST

Parlament
Europejski

Powszechności

+

+

+

+

+

+

Równości

+

–

+

+

+

– /+

Bezpośredniości

+

+

+

–/+

+

+

Tajności

+

+

+

+

+

+

Proporcjonalności

+/–

–

–

–

–

+

Wyborów wolnych

–/+

+/–

–

–

–

+/–

Zasada

Źródło: opracowanie własne.

Jak można zauważyć, tylko dwie zasady prawa wyborczego zaznaczone są
we wszystkich kolumnach znakami „+” – są to zasady powszechności i tajnego głosowania. Oznacza to, że występowały we wszystkich regulacjach prawnych odnoszących się do wyborów wszystkich instytucji. Status pozostałych
zasad wymaga więc wyjaśnienia.
Równość jako zasada prawa wyborczego nie pojawiała się w regulacjach
dotyczących Senatu i częściowo Parlamentu Europejskiego. W przypadku
drugiej izby polskiego parlamentu jest to konsekwencją rozwiązań przyjętych
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w ordynacji z 10 maja 1991 roku dotyczących okręgów wyborczych, których
konstrukcja często – jak wskazuje Piotr Uziębło – przeczy zasadzie materialnej równości37. W przypadku Senatu wynikało to z przyjęcia ówczesnych województw jako okręgów wyborczych, w których obsadzano po dwa mandaty,
a w dwóch największych (katowickim i warszawskim) po trzy. Dysproporcje
demograficzne między województwami nie pozwalały na zapisanie tej zasady
w Konstytucji RP38. Zrezygnowano natomiast w niej z konieczności konstruowania okręgów wyborczych w oparciu o podział na województwa, tworząc
podstawy do urzeczywistnienia tej zasady. Nie zawiera jej również Kodeks
wyborczy, mimo iż wprowadza nowe rozwiązania w zakresie podziału na
okręgi wyborcze. Należy podkreślić, że brak zasady równości zapisanej w regulacjach odnoszących się do Senatu dotyczy tylko jej materialnego aspektu
i nie wyklucza możliwości kształtowania okręgów wyborczych, tak by była
rzeczywiście zrealizowana39.
Zasada równości nie została również wymieniona w art. 14 ust. 3 TUE
w odniesieniu do wyborów członków Parlamentu Europejskiego. Pominięcie
tej zasady należy wiązać z podziałem mandatów między państwa członkowskie UE opartym wprawdzie o ich potencjał demograficzny, ale zgodnie z założeniami degresywnej proporcjonalności40 nieodzwierciedlającym w pełni
ich liczby ludności. Uwzględniając podział mandatów w PE skorygowany
w traktacie z Lizbony i posiłkując się danymi Eurostatu dotyczącymi liczby
ludności w krajach UE na koniec 2012 roku, można zauważyć, że w RFN
jeden mandat przypada na 852 539 mieszkańców, w Polsce na 755 656, a na
Malcie na 69 59141. Tym samym trudno jest mówić o realizacji zasady równości materialnej na poziomie Unii Europejskiej. Zasadę tę wymienia jednak
kodeks wyborczy, choć nie zawierała jej ordynacja wyborcza z 23 stycznia
2004 roku. Było to jednak przedmiotem krytyki ze względu na pełną możliwość jej realizacji na poziomie krajowym, zgodność z polską tradycją wyborczą i logikę demokratycznej elekcji42.
37

P. Uziębło, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 144.
38
Jak wyliczył Jerzy Buczkowski, opierając się na danych GUS z 1994 roku, przykładowo
siła głosu mieszkańców województwa chełmskiego była jedenastokrotnie silniejsza od siły głosów mieszkańców województwa katowickiego – J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 144.
39
M. Chmaj, W. Skrzydło, op.cit., s. 49.
40
M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej
po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Difin, Warszawa 2012, s. 74.
41
Obliczenia własne na podstawie: Eurostat – dane o populacji państw UE, http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelectio
n=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 (data odczytania: 29.08.2013).
42
B. Michalak, Model podziału na okręgi wyborcze do PE w Polsce, „Studia Wyborcze”,
tom X/2010, s. 15–16.
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Zasada bezpośredniości tylko raz nie pojawiła się w katalogu zasad prawa wyborczego – nie została wymieniona w Małej Konstytucji z 1992 roku
w art. 72 ust. 1 wśród innych zasad stosowanych do wyboru organów stanowiących samorządu terytorialnego. Nie było to przypadkowe. W tym czasie
toczyły się już prace nad kolejnym etapem reformy samorządowej i nie był do
końca przesądzony kształt ustroju jednostek wyższego poziomu43. W dyskusjach nad ustrojem powiatów brano pod uwagę koncepcje, w których organy
stanowiące tego poziomu byłyby wybierane w wyborach pośrednich44. Do
Konstytucji z 1997 roku, jak również do wydanych na jej podstawie ordynacji
wyborczych, wpisano zasadę bezpośrednich wyborów organów stanowiących samorządu terytorialnego.
Zasada proporcjonalności jest natomiast stosowana do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego. W przypadku pierwszej
izby polskiego parlamentu była ona zapisywana we wszystkich regulacjach
za wyjątkiem pierwszej ordynacji z 28 czerwca 1991 roku. Wprowadzała co
prawda formułę proporcjonalną, ale brak tego przymiotnika był prawdopodobnie rezultatem przebiegu prac w parlamencie, w których rozpatrywano
także możliwość oparcia systemu wyborczego do Sejmu na formule mieszanej45. W odniesieniu do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego proporcjonalność została wpisana do ordynacji wyborczej z 2004 roku
i Kodeksu wyborczego. Nie jest wymieniona w TUE w art. 14 ust. 3, choć
stanowi integralny element unijnych reguł wyborczych46. Najpierw zasadzie
proporcjonalności status standardu wyborczego nadawał raport Georgiosa Anastassopoulosa, przyjęty przez PE 15 lipca 1998 roku47, a 25 czerwca
i 23 września 2002 roku proporcjonalność została wprowadzona jako zasada
prawna w drodze dyrektywy Rady48. Proporcjonalność nie może być stosowana do wyboru organów monokratycznych, a w przypadku Senatu i organów stanowiących samorządu terytorialnego nie wprowadzono tej zasady do
katalogu zasad prawa wyborczego zawartego w konstytucji. Pozwala to swo43

B. Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 106–129
44
A. Piekara, Decentralizacja i samorząd terytorialny w III RP [w:] A. Piekara (red.), Cele
i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999–2001, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 32–37.
45
R. Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998, Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 1999, s. 57–59.
46
J. Ruszkowski, Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna,
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 102.
47
T. Kownacki, Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 21.
48
M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo,
Warszawa 2010, s. 11–14, także J. Ruszkowski, Parlament…, op.cit., s. 102.
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bodnie kształtować system wyborczy na poziomie ustawodawstwa zwykłego.
W przypadku Senatu dodatkowo w wszystkich trzech ordynacjach zawarto
sformułowanie, że członkowie tej izby są wybierani według zasady większości (odpowiednio w art. 2 ust. 1 ordynacji z 1991 roku, art. 189 ordynacji
z 2001 roku i art. 256 Kodeksu wyborczego).
Ostatnia zasada występująca w polskim prawie wyborczym – wolnych
wyborów – w przypadku parlamentu pojawiała się w regulacjach z początku
lat dziewięćdziesiątych. Najpierw wymieniała ją ordynacja sejmowa z 1991
roku (nie została natomiast sformułowana w ordynacji senackiej), a później
Mała Konstytucja w art. 3, przy czym, co ciekawe, tylko w odniesieniu do
Senatu. O ile sam fakt obecności tej zasady w prawie wyborczym tego okresu
można wytłumaczyć dążeniem do podkreślenia demokratyczności procesu
wyborczego po doświadczeniach epoki PRL i nie w pełni wolnych wyborów
1989 roku, o tyle widocznej niespójności w przepisach Małej Konstytucji nie
da się racjonalnie uzasadnić. Jest ona wyjaśniana meandrami procesu legislacyjnego, a nie świadomymi i celowymi działaniami ustrojodawcy49. Wolność
jest również zasadą wyboru posłów do PE, zawartą w przywoływanym art. 14
ust. 3 TUE. Została ona powtórzona w art; 2) ust. 1 ordynacji z 2004 roku.
Zrezygnowano natomiast z umieszczania jej w przepisach Kodeksu wyborczego. Treść powyższych zasad w istotny sposób kształtuje rozwiązania przyjęte w polskim systemie wyborczym.

3.2.3. Praktyczny wymiar zasad prawa wyborczego
3.2.3.1. Zasada powszechności
Zasada powszechności, jak wspominałem, określa, kto jest uprawniony do
udziału w wyborach, czyli kto dysponuje czynnym i biernym prawem wyborczym. Zgodnie z leżącą u podstaw systemu wyborczego zasadą suwerenności narodu prawo to przysługuje wszystkim członkom tej zbiorowości, przy
zastrzeżeniu, że ustrojodawca przyjął polityczne, a nie etniczne, rozumienie
narodu50, określając go jako „wspólnotę wszystkich obywateli”51. Taka konstrukcja wynika z preambuły konstytucji, w której zawarto stwierdzenie: „my,
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”52. Tak zdefiniowanego
podmiotu suwerennej władzy nie należy całkowicie utożsamiać z prawną kategorią polskiego obywatelstwa53. Prawo wyborcze przysługuje więc człon49
50
51
52
53

J. Buczkowski, Istota…, op.cit., s. 13–15.
Z. Witkowski (red.), Prawo…, op.cit., s. 82.
Ibidem.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…
Z. Witkowski (red.), Prawo…, op.cit., s. 82–83.
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kom tak ogólnie zdefiniowanej wspólnoty, z zastrzeżeniem, że aby korzystać
z tego prawa, muszą spełnić trzy podstawowe warunki (cenzusy).
Pierwszy z nich, najbardziej oczywisty, to cenzus wieku. W polskim systemie wyborczym prawem do głosowania dysponują osoby, które ukończyły 18 lat. Granice pozwalające na korzystanie z biernego prawa wyborczego
są natomiast zróżnicowane w zależności od wybieranego organu i wynoszą:
18 lat w odniesieniu do organów stanowiących samorządu terytorialnego,
21 lat – do Sejmu, 25 lat – do organów wykonawczych gmin, 30 lat – do Senatu, i 35 – na prezydenta. Regulacje w tym obszarze cechuje stabilność, od
początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła w nich tylko jedna zmiana – Konstytucja RP z 1997 roku wprowadziła przywołany wcześniej cenzus wieku
w zakresie biernego prawa wyborczego do Senatu. W obowiązujących wcześniej przepisach kandydatom do Sejmu i do Senatu ordynacje stawiały te same
wymagania dotyczące wieku.
Drugi cenzus wiąże możliwość korzystania z prawa wyborczego z kategorią obywatelstwa. Przy warunku tym – najbardziej oczywistym na tle pozostałych – należy dodać dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, od momentu wejścia Polski do UE, zgodnie z regulacjami zawartymi w prawie unijnym (we
wspomnianym wcześniej art. 22 TFUE doprecyzowanym dyrektywą Rady
z 19 grudnia 1994 roku) w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach organów stanowiących gmin prawem wyborczym dysponują również
obywatele Unii Europejskiej, pod warunkiem że nie zostali pozbawieni praw
wyborczych w państwie, którego obywatelstwo posiadają. Obywatele UE
mają również czynne prawo wyborcze w wyborach organów wykonawczych
gmin. Nie posiadają natomiast biernego prawa wyborczego w wyborach tych
organów. Na takie ograniczenie pozwalają przepisy zawarte w dyrektywie
z 1994 roku, dopuszczające zastrzeżenie określonych stanowisk kierowniczych we władzach lokalnych dla własnych obywateli54. Z przepisów prawa unijnego wynika również, że opisywane prawa wyborcze dotyczą tylko
wspólnot lokalnych stopnia podstawowego, którymi w Polsce zgodnie z Załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego z 2003 roku są gminy55. Po drugie,
na początku procesu kształtowania systemu wyborczego RP, tj. w ordynacji
prezydenckiej z 1990 roku i sejmowej z 1991 roku, przyznano również prawo
wyborcze apatrydom (bezpaństwowcom), czyli osobom, których obywatelstwo polskie nie zostało stwierdzone, a nie posiadały one obywatelstwa innego państwa, ale stale zamieszkiwały terytorium Polski co najmniej od pięciu
lat56. W trakcie prac nad kolejnymi ordynacjami kwestia ta była przedmiotem
54
55
56

I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, op.cit., s. 110.
Ibidem, s. 116.
J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 56.
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sporów, a ostatecznie o nieprzyznawaniu tej grupie społecznej praw wyborczych przesądziła Konstytucja z 1997 roku57.
Zgodnie zaś z trzecim cenzusem korzystanie z biernego prawa wyborczego jest uzależnione od spełnienia warunku zamieszkiwania. Cenzus domicylu występował w systemie wyborczym III RP, choć jego status podlegał
zauważalnym zmianom i obecnie stosowany jest dość niekonsekwentnie.
Cenzus zamieszkiwania został wprowadzony do systemu wyborczego III RP
na mocy nowelizacji Konstytucji RP z 19 kwietnia 1991 roku58. Jak wskazywano w uzasadnieniu dołączonym do nowelizacji, „doświadczenia ostatnich
wyborów prezydenckich wskazują na potrzebę uzależnienia biernego prawa
wyborczego, czyli kandydowania na urząd Prezydenta oraz na posła i senatora, od określonej czasem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej więzi z krajem i jego życiem publicznym”59. Praktyczną przesłanką
wprowadzenia pięcioletniego cenzusu domicylu był więc wynik wyborczy
Stanisława Tymińskiego, osiągnięty w wyborach prezydenckich 1990 roku,
w których przybyły z zagranicy kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów. W przepisach Małej Konstytucji pominięto ten wymóg w stosunku do
kandydatów na urząd głowy państwa, utrzymując go jednak w odniesieniu
do kandydatów na posłów i senatorów60. Z cenzusu domicylu zrezygnowano
w Konstytucji RP z 1997 roku. Uznano bowiem, że ten niemający racjonalnego uzasadnienia wymóg przeczy zasadzie równości i ogranicza swobodę
dokonania wyboru61. Cenzus ten jednak wprowadzono później w przepisach
ordynacji wyborczych w odniesieniu do dwóch organów. Po pierwsze, wymóg pięcioletniego zamieszkiwania stosowany jest w stosunku do kandydatów do Parlamentu Europejskiego, przy czym dotyczy on terytorium Polski
lub innego państwa członkowskiego UE. Cenzus ten zawierała ordynacja
z 2004 roku i powtarza go Kodeks wyborczy, choć prawo UE nie obliguje
państw do wprowadzania takiego wymogu w prawie krajowym. Po drugie,
warunek stałego zamieszkiwania muszą również spełnić kandydaci do organów stanowiących samorządu terytorialnego, chociaż bez wskazywania jego
okresu. Wymóg ten utrzymuje się od ordynacji z 1990 roku. Warto jednak
zauważyć, że cenzusu domicylu nie wprowadzono w stosunku do kandydatów na urząd wykonawczy gminy, i to zarówno w ordynacji z 2002 roku, jak
i Kodeksie wyborczym.
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Oprócz trzech wskazanych wyżej wyłączeń o charakterze ogólnym, z zasadą powszechności nie są sprzeczne ograniczenia indywidualne, jeśli dotyczą osób, które nie potrafią w świadomy sposób kierować swoim postępowaniem lub dopuściły się czynów karnych albo powszechnie uznanych
za niemoralne62. Wskazane powyżej przypadki – występujące w systemach
wyborczych różnych państw – w polskim prawie uległy konkretyzacji na
poziomie przepisów konstytucji i ustaw zwykłych63. Zgodnie z nimi pozbawione praw wyborczych są osoby: 1) pozbawione praw publicznych orzeczeniem sądu; 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego64. Te trzy podstawowe
ograniczenia podlegają, oczywiście, dalszej konkretyzacji w przepisach prawa, określających przesłanki i procedury ich wprowadzenia.
Spośród innych istotnych elementów charakteryzujących polski system
wyborczy, związanych z zasadą powszechności, warto zwrócić uwagę na
problematykę external voting, czyli wprowadzenia rozwiązań pozwalających
na uczestniczenie w głosowaniach osób, które posiadają pełne prawa wyborcze, ale w dniu wyborów (stale lub czasowo) znajdują się poza granicami
kraju. Obywatele polscy przebywający za granicą po raz pierwszy możliwość
głosowania uzyskali w latach pięćdziesiątych XX wieku, a odpowiednie regulacje wprowadzono uchwałą PKW z 21 listopada 1956 roku i nowelizacją ordynacji wyborczej do Sejmu uchwaloną 22 grudnia 1960 roku65. Rozwiązanie
to dotyczyło tylko wyborów do Sejmu. W okresie transformacji ustrojowej
kwestia utrzymania prawa do głosowania osób znajdujących się poza terytorium RP budziła sporo kontrowersji66, ale ostatecznie została zachowana
w prawie wyborczym. Prawo to obejmuje wybory prezydenckie, do Sejmu
62

Ibidem, s. 64.
Odpowiednie regulacje zawiera art. 99 ust. Konstytucji RP i art. 10. ust. 2 Kodeksu
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s. 190.
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i do Senatu. Obwody wyborcze tworzone są jedynie tam, gdzie obywatele
polscy występują w zwartych grupach, a obecność placówek dyplomatycznych lub konsularnych pozwala na zorganizowanie głosowania. Obwód może
mieć charakter transgraniczny. Warto także zwrócić uwagę, że takie eksterytorialne obwody zawsze wchodzą w skład okręgu wyborczego tworzonego
dla jednej z dzielnic Warszawy. Liczba obwodów, jak również głosujących
w nich osób podlega zmianom. Przykładowo, jak podaje Krzysztof Skotnicki,
w 1991 roku w wyborach parlamentarnych utworzono 156 takich obwodów
(znajdowało się w nich 57 648 osób), a w wyborach do Sejmu i Senatu z 2011
było ich już 268 (a liczba wyborców wynosiła 139 415 osób)67.

3.2.3.2. Zasada równości
W odniesieniu do zasady równości, uwzględniając sformułowane wcześniej
spostrzeżenia, należy poruszyć trzy kwestie.
Po pierwsze, równość w znaczeniu formalnym, szczególnie w obszarze
liczby posiadanych głosów, była gwarantowana przez wszystkie ordynacje
wyborcze III RP. Tym samym przepisy poszczególnych ordynacji wykluczały możliwość wprowadzenia głosowania pluralnego lub wielokrotnego, choć
niekiedy konkretne akty prawne krytykowano za niewystarczające gwarancje
w tym zakresie68.
Po drugie, zapewnienie równości w znaczeniu materialnym było już zadaniem bardziej skomplikowanym, wiążącym się głównie z koniecznością
wprowadzenia określonej metody konstruowania podziału na okręgi wyborcze. I choć wszystkie ordynacje wyborcze w odniesieniu do wyborów kolegialnych opierały podział na (jednolitej) normie przedstawicielstwa, problematyce tej warto poświęcić więcej uwagi – omówię ją w rozdziale 4.
Po trzecie, z punktu widzenia zasady równości interesujące i ważne wydaje się nowe rozwiązanie wprowadzone do polskiego systemu wyborczego
przez Kodeks wyborczy, czyli tzw. parytet płci69. W odniesieniu do wyborów
do Sejmu i organów stanowiących samorządu terytorialnego (tylko wybieranych w formule proporcjonalnej) kodeks stanowi (odpowiednio w art. 211
ust. 3 i art. 425 ust. 3), że „na liście kandydatów: 1) liczba kandydatów-kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście; 2) liczba kandydatów-mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby
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Ibidem, s. 192–195.
J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 132–141.
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Kwoty płci wprowadzane są do systemów wyborczych od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i funkcjonują, jak podaje Arkadiusz Żukowski, w 19 krajach świata, w tym
w 13 afrykańskich – zob. A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Studiów Wyborczych, Toruń 2011, s. 37–38.
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wszystkich kandydatów na liście”70. Należy zwrócić uwagę, że zastosowane
rozwiązanie powinno określać się pojęciem kwoty, ponieważ parytet – będący jednym z jej wariantów – zakłada podział w proporcji 50:5071. Propozycja
wprowadzenia kwoty płci wywołała sporo dyskusji72, w których pojawiały
się opinie, według których mechanizm ten jest pewną formą dyskryminacji
(a tym samym zaprzecza zasadzie równości). Dobitnie ujął to bp Tadeusz
Pieronek: „parytet, czy to ze względu na płeć, czy ze względu na rasę, religię, język, jawi się jako podstawowe wypaczenie zasad demokracji”73. Jak
dodawały przeciwniczki parytetu w liście opublikowanym w dzienniku
„Rzeczpospolita”, równość nie może oznaczać przymusowej aktywności74.
Podkreślały również, że „ten system bardzo szybko doprowadzi do sytuacji,
w której promowane będą osoby nie tyle wybitne, ile statystycznie przydatne
w procentowym reprezentowaniu określonej płci. Jest to de facto niezgodne z Konstytucją RP, gdzie kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa,
a nie identyczną liczbę identycznych krzeseł”75. Rozwiązanie kwotowe w tym
istotnie literalnym ujęciu kłóci się z zasadą równości, wprowadza bowiem
płeć jako kryterium konstruowania list wyborczych i tym samym może prowadzić do sytuacji, w której bardziej wartościowy kandydat (np. względu na
kwalifikacje, doświadczenie lub popularność uzyskaną w prawyborach) nie
znajdzie się na liście z powodu płci. Podkreśla się jednak, że kwota to forma dyskryminacji pozytywnej (lub wyrównawczej)76, której zadaniem jest
równoważenie rzeczywistego niedoreprezentowania jednej z płci w organach
przedstawicielskich, i dzięki temu dopuszczalnej. W takim rozumieniu kwota
płci pełni pozytywne funkcje, umożliwiając w sferze polityki zrealizowanie
zasady zawartej w art. 33 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym, że „kobieta
i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”77. Tym samym nie jest ona
narzędziem dyskryminowania określonej grupy. Dodatkowo, jak podkreśla
Piotr Winczorek, „(…) wprowadzenie parytetu płci na listach kandydatów
70

Kodeks wyborczy…
M. Szewczyk, Parytet płci w ujęciu prawnoporównawczym, „Studia Iuridica Torunesia”,
IX/2011, s. 140–166.
72
Obszerna lista argumentów za i przeciw kwocie płci – zob. A. Żukowski, Partycypacja…, op.cit., s. 56–59.
73
Parytet płci – wypaczenie zasad demokracji (wywiad z bp. Tadeuszem Pieronkiem),
„Przewodnik Katolicki”, 36/2009, http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/parytet_plci_wypaczenie_zasad.html (data odczytania: 11.09.2013).
74
Nie chcemy parytetów, „Rzeczpospolita” z 9 lipca 2009 roku.
75
Ibidem.
76
P. Uziębło, Parytet płci i kwoty na listach wyborczych – za i przeciw, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego”, I/2010, s. 49–50.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…
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(…) nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem obecności jakiegoś z góry
przewidzianego odsetka kobiet w składzie wybieranych organów władzy. To,
ile kobiet, a ilu mężczyzn znajdzie się w Sejmie czy radach samorządowych,
zależeć będzie od przebiegu kampanii wyborczej i woli obywateli”78. Parytet
lub kwota nie mogą również być traktowane jako stały mechanizm prawa wyborczego – z założenia mają być rozwiązaniem tymczasowym, którego skutki
należy na bieżąco monitorować79, a dalsze działania powinny zostać zdeterminowane osiągniętymi rezultatami80.

3.2.3.3. Zasada bezpośredniości
Zasada bezpośredniości – charakteryzująca, jak wspominałem, właściwie
wszystkie regulacje prawa wyborczego w III RP (z jednym niewielkim wyjątkiem) – wskazuje na trzy cechy polskiego systemu wyborczego. Po pierwsze,
wybory mają – co do zasady – charakter jednostopniowy. Jedynym wyjątkiem
– dyskusyjnym z punktu widzenia tej zasady – była instytucja list krajowych
(państwowych) stosowana w wyborach do Sejmu na podstawie ordynacji
z 1991 i 1993 roku81. Zrezygnowano z niej w ordynacji z 2001 roku. Głównym założeniem instytucji listy krajowej było podzielenie 69 mandatów poselskich między te ugrupowania, które w okręgach wyborczych w skali całego
państwa zdobyły co najmniej pięć procent (według ordynacji z 1991 roku)
lub siedem procent głosów (według ordynacji z 1993 roku). Ordynacje nie
przewidywały więc możliwości bezpośrednio oddania głosu na listę krajową,
co mogło rodzić uzasadnione obawy o ich zgodność z wyrażoną w przepisach
konstytucyjnych i ustawowych zasadą bezpośredniości. Obie ordynacje zawierały jednak (odpowiednio w art. 76 ust. 4 i art. 91 ust. 6) wymóg umieszczania na liście krajowej tylko tych kandydatów, którzy zostali zarejestrowani
w okręgach wyborczych, co pozwala uznać, że tym samym zasada bezpośred-
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P. Winczorek, Uchwalić i uchylić, „Polityka”, nr 11(2747)/2010, s. 32–33.
Pierwsze badania pokazały jednak, że nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów –
wprawdzie liczba kobiet na listach wzrosła, ale w przypadku składu Sejmu wzrost był niewielki. W Sejmie VI kadencji kobiety stanowiły 21 procent składu izby, a w Sejmie VII kadencji
– 24 procent – A. Kęska, Z. Kinowska, Dysfunkcje reprezentacji obywatelskiej i systemu wyborczego [w:] M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Instytut Studiów Politycznych
PAN, Warszawa 2012, s. 132–133.
80
P. Winczorek, Uchwalić…, op.cit.; także M. Cudak-Niewiadomska, Uregulowania prawne dotyczące reprezentacji kobiet w kolegialnych organach władzy w Polsce, w kontekście wyniku
wyborów parlamentarnych w 2011 roku, „Studia Wyborcze”, tom XIII/2012, s. 19.
81
J. Mordwiłko, W sprawie zgodności „listy ogólnopolskiej” w wyborach do Sejmu z konstytucyjnymi zasadami prawa wyborczego, w szczególności z zasadą równości biernego prawa
wyborczego, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(42)/2001, s. 61–62
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niości została jednak zrealizowana82. Po drugie, w polskim systemie wyborczym przez długi czas utrzymywano wyrażoną expressis verbis zasadę głosowania osobistego. Została ona zawarta już w art. 6 ust. 2 pierwszej ordynacji
III RP (tj. do rad gmin z 8 marca 1990 rok) i była stosowana w wyborach
pozostałych instytucji. Pierwsze, zasadnicze zmiany wprowadzono ustawą
z 12 lutego 2009 roku83, umożliwiając określonym grupom wyborców głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Następnie ustawa z 19 listopada 2009 roku84 rozszerzyła głosowanie przez
pełnomocnika na wybory prezydenckie i samorządowe, a Kodeks wyborczy
w rozdziale VII uczynił ten typ głosowania integralną częścią całego polskiego systemu wyborczego. Z tego typu ułatwienia skorzystać mogą jednak
jedynie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 roku85) lub które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 75. rok życia. Pełnomocnictwo – udzielone
zgodnie z uregulowaną w kodeksie procedurą – ma charakter jednorazowy
(tzn. dotyczy konkretnych wyborów) i może być cofnięte przez osobę, która go udzieliła. Wprowadzenie możliwości głosowania przez pełnomocnika
wywołało kontrowersje związane z ustaleniem treści zasady bezpośredniości,
w tym określenia, czy wynika z niej konieczność utrzymania głosowania osobistego. Taki pogląd zaprezentowała bowiem grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, kierując 7 marca 2011 roku do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
o stwierdzenie zgodności przepisów Kodeksu wyborczego, między innymi
dotyczących właśnie instytucji pełnomocnika wyborczego86. Trybunał nie
podzielił jednak zarzutów wnioskodawców, stwierdzając, że zasada bezpośredniości odnosi się do wyborów, a nie do aktu głosowania, i tym samym
oznacza jedynie, że wybory muszą być jednostopniowe, a oddanie głosu osobiście nie jest już konieczne do jej realizacji87. W doktrynie nie ma jednak –
82

L. Garlicki, K. Gołyński, Polskie prawo konstytucyjne: wykłady, Liber, Warszawa 1996,

s. 22.
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Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego, Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1547.
84
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. 2009, nr 213,
poz. 1651.
85
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
86
J. Zbieranek, Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
[w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2011, s. 66–67.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, s. 44–45.
Dz.U. 2011, nr 149, poz. 889.
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jak zwróciła uwagę w Zdaniu odrębnym sędzia Teresa Liszcz – pełnej zgodności w tym zakresie i część badaczy opowiada się za poglądem przeciwnym88.
Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz podkreśliła natomiast, że
(…) wprowadzona w Kodeksie wyborczym konstrukcja (…) bardziej zbliża się do
przekazania swojego głosu innemu wyborcy niż zapewnienia możliwości wyrażenia
swoich preferencji wyborczych przez osoby niepełnosprawne i starsze. (…) Pełnomocnik (…) ma swobodę co do treści głosu oddanego w imieniu udzielającego pełnomocnictwa, może więc zadysponować przekazanym mu głosem w sposób niezgodny
z wolą udzielającego pełnomocnictwa89.

Sądzę, że w ogólnej ocenie wprowadzenia instytucji głosowania przez
pełnomocnika dla określonych grup wyborców należy uwzględnić dwie
okoliczności. Nawet jeśli uzna się jej kolizję z zasadą bezpośredniości
wyborów, to należy pamiętać, że uzupełnienie polskiego systemu wyborczego
o to rozwiązanie – znane zresztą wielu współczesnym państwom – wynikało z pozytywnych przesłanek i nie służyło ograniczeniu wolności, uczciwości czy rywalizacyjności wyborów. Cel był zgoła przeciwny – umożliwienie
wykorzystania prawa wyborczego przez osoby mogące mieć, ze względów
obiektywnych, problemy z dotarciem do lokalu wyborczego w dniu wyborów.
Jest to zresztą przypadek analogiczny do opisywanej wyżej kwestii parytetów (kwot) płci i w moim przekonaniu należy oceniać go podobnie. Z takich
pragmatycznych przesłanek wyszedł, jak się wydaje, Trybunał Konstytucyjny. Ponadto – odnosząc się do sporów natury doktrynalnej – należy uznać,
że zasada bezpośredniości może być zrealizowana w różnym stopniu. Konieczne minimum to głosowanie jednostopniowe. Głosowanie osobiste oraz
wspomniane uprawnienia wyborcy stanowią realizację tej zasady w stopniu
większym (czy zupełnym), ale jak orzekł Trybunał – niekoniecznym. Na
marginesie warto zwrócić uwagę, że we wspomnianym wniosku kwestionowano instytucję pełnomocnika również z punktu widzenia zasady równości
formalnej, wskazując, że osoba pełniąca taką funkcję de facto dysponuje dwoma głosami. Trybunał odrzucił jednak taką argumentację, wskazując, że pełnomocnik dysponuje drugim głosem w imieniu osoby, która mu go udzieliła.
Nie jest więc to jego własny głos90. Po trzecie, bezpośredniość należy łączyć
również z uprawnieniami przysługującymi wyborcom w akcie głosowania.
Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w rozdziale 4 książki.
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Ibidem, s. 124.
Ibidem, s. 93.
Ibidem, s. 45.
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3.2.3.4. Zasada tajnego głosowania
Ostania z podstawowych zasad prawa wyborczego – tajnego głosowania –
stała się integralnym, stałym elementem polskiego systemu wyborczego dopiero od wyborów 1989 roku. We wcześniejszym okresie, nie tylko PRL, ale
też II RP, jak wskazuje Jerzy Buczkowski, występowały liczne zarówno formalne, jak i rzeczywiste ograniczenia w jej stosowaniu91. Oznacza ona, że nikt
bez zgody wyborcy nie może uzyskać informacji o tym, jak głosował. Tym
samym nakłada na organy przeprowadzające wybory obowiązek zapewnienia głosującemu pełnej swobody w wyrażaniu własnych preferencji w akcie
głosowania92. Podstawowy problem, jaki się pojawił w praktyce, był związany z koniecznością ustalenia, czy tajne głosowanie to obowiązek, czy tylko
uprawnienie wyborcy. Asumptem do rozwiązania tego dylematu była kolejna nowa instytucja wprowadzona do polskiego systemu wyborczego przez
kodeks wyborczy, tj. głosowania korespondencyjnego. W pierwotnej wersji
kodeksu prawo do takiego oddania głosu przyznano wyborcom głosującym
w obwodach wyborczych utworzonych za granicą, nowelizacją z 27 maja
2011 roku93 rozszerzono je na wyborców o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności94, a ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku95 objęto
wszystkich wyborców96. System głosowania korespondencyjnego był kolejną przesłanką zaskarżenia kodeksu do Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskodawcy – nie kwestionując jednak słuszności samego pomysłu – wskazywali bowiem, że głosowanie poza lokalem wyborczym oznacza naruszenie
91

J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 201–206.
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, op.cit., s. 306.
93
Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 147 poz. 881.
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Nie jest natomiast do końca zrozumiałe, dlaczego, w świetle przepisów o głosowaniu
przez pełnomocnika, nie przyznano tego uprawnienia wyborcom powyżej 75. roku życia
W tym systemie głosowania osoby niepełnosprawne muszą zawiadomić wójta do 21 dni – lub
osoby głosujące poza granicami Polski właściwego terytorialnie konsula w terminie do 15 dni
przed dniem wyborów – o zamiarze oddania głosu w formie korespondencyjnej. Następnie
otrzymują pocztą tzw. pakiet wyborczy, obejmujący m.in. kartę do głosowania i kopertę zwrotną, które odsyłają do właściwej terytorialnie komisji wyborczej.
95
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1072.
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Wprowadzona możliwość głosowania korespondencyjnego ma jednak pewne ograniczenia, ponieważ nie dotyczy wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. Z możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą jedynie skorzystać
wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ustawą z 11 lipca
2014 roku wprowadzono stosunkowo prostą procedurę głosowania korespondencyjnego, wymagającą m.in. zawiadomienia właściwego organu wykonawczego gmin w terminie do 15 dni
przed wyborami ustnie, pisemnie, faksem lub elektronicznie.
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zasady tajności97. Trybunał nie podzielił jednak tych zarzutów, wyjaśniając,
„że dla wyborcy tajność głosowania jest przywilejem, z którego może on
skorzystać, choć nie ma takiego obowiązku”98. Dodał również, że „w sytuacji
gdy wyborca decyduje się na głosowanie poza lokalem obwodowej komisji
wyborczej, świadomie rezygnuje z tej gwarancji tajności głosowania stwarzanej przez państwo, przejmując jednocześnie obowiązek zorganizowania
sobie we własnym zakresie odpowiednich warunków zapewniających tajność
głosowania”99. Można więc zauważyć, że sposób pojmowania przez trybunał
zasady tajności koresponduje z formułowanym w literaturze stanowiskiem,
że tajność głosowania nie jest koniecznym warunkiem demokratyczności
procesu wyborczego, na którego potwierdzenie przywołuje się praktykowanie jawnego głosowania w starożytnej Grecji100. Leszek Garlicki zwraca jednak uwagę, że tajność – w kontekście doświadczeń okresu PRL, kiedy wywierano na wyborców presję, by głosowali jawnie i nie korzystali z prawa
do tajnego głosowania – raczej powinna być traktowania jako bezwzględny
nakaz dla wyborcy101. Podobnie zasadę tajności traktuje Zbigniew Szeliga102.
Sądzę jednak, że przy wprowadzeniu mechanizmów wykluczających „przymusową” jawność głosowania, co nastąpiło w okresie po 1945 roku, tajność
należy traktować zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, a obowiązek sprowadzać do działań administracji wyborczej mających zapewnić wyborcy swobodę głosowania103.

3.2.3.5. Pozostałe zasady: wyborów wolnych i proporcjonalności
Zasada proporcjonalności determinuje konieczność zastosowania określonej formuły wyborczej. Problematyka ta będzie przedmiotem analizy w rozdziale 4. Praktyczne konsekwencje zasady wolnych wyborów sprowadzają
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. …, s. 49.
Ibidem, s. 53.
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Ibidem, s. 54.
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B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, op.cit., s. 305.
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Z. Szeliga, Parlament – władza ustawodawcza [w:] Z. Szeliga (red.), Organy władzy
publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2006, s. 32.
103
Doświadczenia z okresu PRL związane z masowym jawnym głosowaniem spowodowały, że w trakcie prac nad pierwszą ordynacją wyborczą III RP, tj. ordynacją wyborczą do rad
gmin z 8 marca 1990 roku, rozważano wprowadzenie bardzo restrykcyjnych regulacji dotyczących tajnego głosowania, traktowanego jako obowiązek wyborcy. Podczas prac legislacyjnych
zrezygnowano jednak ze szczegółowego regulowania wielu kwestii technicznych związanych
z aktem głosowania (np. specjalnych kopert, w których umieszczano by kartę z oddanym głosem), choć część propozycji została zrealizowana, w tym konieczność zapewnienia wyborcy
miejsca do swobodnego oddania głosu – M. Bąkiewicz, System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 73.
98
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się natomiast do potwierdzenia i zaakcentowania demokratyczności procesu
wyborczego zgodnie ze wskazanymi wcześniej założeniami. Wyjątkowe zastosowanie tego przymiotnika w polskim systemie wyborczym nie oznacza
oczywiście, że pozbawione takiego określenia elekcje nie są wolne. W praktyce „wolność” charakteryzuje wszystkie procesy wyborcze III RP. Trzeba tu
jednak zwrócić uwagę na bardzo ważne zagadnienie, często będące przedmiotem analiz w badaniach systemów wyborczych, tj. gwarancje demokratyczności procesu wyborczego.

3.3. Gwarancje demokratyczności procesu
wyborczego
3.3.1. Uwagi wstępne
Zasady demokratycznego prawa wyborczego tworzą fundament, na którym
wspiera się cała konstrukcja systemu wyborczego w tym znaczeniu, że powinny one determinować przebieg całego procesu wyborczego. W każdym
jego etapie zasady te powinny być zagwarantowane i spełnione, przy czym
określenia „powinny” użyłem celowo. Po pierwsze dlatego, że ich spełnienie w pełnym i niebudzącym zastrzeżeń stopniu nie jest możliwe. Szereg
zasygnalizowanych wyżej kontrowersji związanych z tzw. alternatywnymi
systemami głosowania, przyznawaniem praw wyborczych czy problemami
ze spełnieniem zasady materialnej równości wskazuje, że tzw. przymiotniki
wyborcze nakazują konstruowanie systemu wyborczego w określony sposób,
tj. przy zastosowaniu pewnych rozwiązań i unikaniu innych. Stanowią więc
zbiór reguł, których należy przestrzegać przy konstruowaniu systemu wyborczego. Po drugie, określenie „powinny” oznacza, że nie zawsze w ślad za
zadeklarowanymi zasadami podążają procedury wyborcze, czego opisywane
doświadczenia okresu lat trzydziestych XX wieku czy epoki PRL są wyraźnym dowodem.
Zespół gwarancji demokratyczności procesu wyborczego można analizować zgodnie z zaproponowanymi w rozdziale I sposobami rozumienia pojęcia system wyborczy. Przyjmując więc najszersze rozumienie tego terminu,
należy więc utożsamić gwarancje z całokształtem rozwiązań zabezpieczających demokratyczność systemu politycznego z kluczowymi dla wyborów zasadami pluralizmu politycznego na czele oraz praw i wolności obywatelskich.
Tego obszaru gwarancji ze względu na złożoność i obszerność nie poddaję
analizie. Nie mieszczą się one bowiem w problematyce monografii. Należy
jednak podkreślić, że oprócz gwarancji instytucjonalnych i prawnych istot-
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ne znaczenie mają również gwarancje funkcjonujące na poziomie społecznym systemu politycznego związane z kształtowaniem się społeczeństwa
obywatelskiego oraz mechanizmy polityczne cechujące działania partii politycznych, szczególnie w obszarze demokracji wewnątrzpartyjnej w takich
obszarach, jak: wybór lidera, procedury selekcji kandydatów, tworzenia programów i konstruowania koalicji104. Drugie rozumienie terminu „system wyborczy” pozwala sprowadzić system gwarancji do podstawowych instytucji
prawa wyborczego, spośród których kluczowe dla demokratyczności procesu
wyborczego posiadają: administracja wyborcza, procedury zgłaszania kandydatów, ramy prawne prowadzenia kampanii wyborczej oraz weryfikacja
prawidłowości przebiegu wyborów. Cztery wymienione gwarancje w przekrojowym ujęciu zostaną przedstawione poniżej. Najwęższe natomiast rozumienie terminu „system wyborczy” nakazuje odpowiednie kształtowanie parametrów systemu wyborczego. Problematyka ta jest przedmiotem rozważań
w rozdziale 4.

3.3.2. Administracja wyborcza
Pierwsza z wymienionych gwarancji odnosi się do administracji wyborczej,
czyli do zespołu organów państwa powołanych do przeprowadzenia wyborów105. Zakłada ona, że organy odpowiedzialne za wykonanie zadań, jakimi
są organizacja i przeprowadzenie wyborów, muszą mieć pozycję ustrojową
i działać zgodnie z demokratycznymi standardami. W tym wypadku nie jest
jednak łatwo ustalić listę konkretnych warunków, jakie musi spełnić administracja wyborcza. Uwzględniając dokumenty międzynarodowe dotyczące
wolnych i demokratycznych wyborów – Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach
Wyborczych106, przyjęty w 2002 roku pod egidą Rady Europy, oraz Kodeks Postępowania dla Etycznej i Profesjonalnej Administracji Wyborczej (Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections)107 i Między-

104
K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 180–182.
105
Przyjmuję na użytek niniejszej monografii najprostsze rozumienie terminu „administracja wyborcza”. O problemach definicyjnych pisze obszernie Andrzej Sokala –
zob. A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Dom Organizatora,
Toruń 2010, s. 11–14.
106
Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych, CDL – AD (2002) 23 rew., polskie
tłumaczenie dostępne na stronie PKW: http://pkw.gov.pl/dokumenty-i-akty-miedzynarodowe-zwiazane-z-wyborami/ (data odczytania: 24.09.2013).
107
Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections, http://
www.idea.int/publications/conduct_admin/ (data odczytania: 24.09.2013).

150

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

narodowe Standardy Wyborcze (International Electoral Standards)108, opracowane przez International Institute For Democracy and Electoral Assistance
(IDEA) odpowiednio w 1996 i 2002 roku – warunki stawiane administracji
wyborczej demokratycznego państwa można sprowadzić do następujących
cech: 1) bezpartyjny i apolitycznego status; 2) Centralna Komisja Wyborcza
musi być organem stałym; 3) w organach wyborczych powinny zasiadać osoby
posiadające wiedzę z zakresu wyborów, najlepiej o wykształceniu prawniczym;
4) organy wyborcze powinny cechować się transparentnością, niezależnością,
efektywnością i profesjonalizmem w działaniu; 5) organy powołujące skład
administracji wyborczej nie mogą swobodnie odwołać powołanych osób;
6) administracja wyborcza – jak podkreśla IDEA w dokumencie z 1996 roku
– ma służyć ludziom, w tym umożliwić i ułatwić uczestnictwo w wyborach
oraz zadbać, by wyborcy rozumieli przebieg procesu wyborczego109. Powyższe
standardy – o zróżnicowanym zresztą charakterze – nie mają jednak charakteru prawnego, co wynika ze statusu przywołanych dokumentów110.
Przebudowa instytucji państwa rozpoczęta w okresie transformacji ustrojowej musiała objąć również administrację wyborczą, ponieważ ta z okresu
PRL nie spełniała powyższych wymogów ze względu na wysokie upolitycznienie. Przykładowo członków Państwowej Komisji Wyborczej na mocy ordynacji do Sejmu z 29 maja 1985 roku mianowała Rada Państwa spośród
kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania uczestniczące w wyborach.
PKW miała ponadto niestały charakter, a w ordynacji brakowało określenia
szczególnych wymagań dotyczących jej członków111. Skład komisji wyborczych dwóch niższych szczebli, tj. okręgowych i obwodowych, powoływały
prezydia właściwych rad narodowych, przy czym kandydatów na członów
komisji okręgowych zgłaszały ugrupowania PRON, a członkowie komisji
obwodowych rekrutowali się spośród wyborców112. Administracja wyborcza
Polski Ludowej służyła nie tyle przeprowadzeniu wyborów zgodnie z zasadami wyrażonymi w Konstytucji z 1952 roku, ile utrzymaniu pełnej kontroli
nad przebiegiem procesu wyborczego. Rozwiązania charakterystyczne dla
niedemokratycznych systemów politycznych zasadniczo utrzymano na mocy
ordynacji z 7 kwietnia 1989 roku, choć uzupełniono je o możliwość powoływania w skład PKW także wyborców spoza bloku rządowego113.

108
International Electoral Standards, http://www.idea.int/publications/ies/ (data odczytania: 24.09.2013).
109
Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections…, s. 14–15.
110
G. Kryszeń, Standardy…, op.cit., s.59.
111
J. Buczkowski, Istota…, op.cit., s. 22–25.
112
Ustawa z dnia 29 maja 1985 roku…
113
Z. Jarosz, System wyborczy do Sejmu i Senatu, „Państwo i Prawo”, nr 5/1989, s. 8.
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Pierwszą próbą odejścia od tego modelu była ordynacja wyborcza do rad
gmin z 1990 roku, w której głównym organem przeprowadzającym wybory był powoływany przez premiera Generalny Komisarz Wyborczy. Czteroszczeblową strukturę organów wyborczych uzupełniali wojewódzcy komisarze oraz terytorialne i obwodowe komisje wyborcze. Jak stanowił art. 34
ust. 1 ordynacji, „w skład komisji wyborczych mogą wchodzić tylko wyborcy zamieszkali na obszarze działania danej rady”114. Funkcjonująca wówczas
administracja wyborcza zaczęła kształtować się od wprowadzenia Państwowej Komisji Wyborczej jako organu składającego się z 15 sędziów (po pięciu z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NSA) powoływanych
przez Marszałka Sejmu, wskazanych przez prezesów odpowiednich sądów
w ordynacji prezydenckiej z 27 września 1990 roku115. PKW nie była jednak wówczas organem stałym – kończyła swoją działalność po wypełnieniu
zadań związanych z konkretną elekcją. Status stałego organu nadała PKW
dopiero ordynacja wyborcza do Sejmu z 28 czerwca 1991 roku116. Od tego
momentu struktura administracji wyborczej nabrała kształtu, który – oczywiście modyfikowany i korygowany – funkcjonuje również obecnie. Posiłkując się jej kompletną i wyczerpującą analizą dokonaną przez Andrzeja Sokalę117, można wskazać na jej zasadnicze cechy charakterystyczne. Po pierwsze,
polska administracja wyborcza to złożona, kilkupoziomowa hierarchicznie,
uporządkowana struktura, w której występują zarówno organy stałe (PKW
i komisarze wyborczy), jak i powoływane ad hoc na potrzeby konkretnych
elekcji (komisje okręgowe, rejonowe, terytorialne i obwodowe), mające albo
charakter zawodowy (PKW, komisarze wyborczy), albo społeczny (obwodowe komisje wyborcze). Prace wszystkich organów wspomaga Krajowe Biuro
Wyborcze, czyli profesjonalny aparat pomocniczy. Po drugie, administracja
wyborcza III RP charakteryzuje się dynamiką wewnętrzną – jej konkretny
kształt i liczebność są zdeterminowane elekcją, jaką konkretnie przeprowadza – choć obecnie każdą elekcję przeprowadzają: PKW i obwodowe komisje
wyborcze, wspomagane przez komisje okręgowe (wybory prezydenckie, do
Sejmu, do Senatu, do Parlamentu Europejskiego), komisje rejonowe (wybory
do Parlamentu Europejskiego), komisje terytorialne i komisarze wyborczy
(wybory samorządowe)118. Po trzecie, jak podkreśla Sokala, polska administracja wyborcza spełnia wspomniane międzynarodowe standardy, a brak
114

Ordynacja wyborcza do rad…
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta…
116
Ibidem, s. 26–27.
117
A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie…, op.cit.; idem, Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy.
Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 137–159.
118
A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie…, op.cit., s. 251–252.
115
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właściwie od początku lat dziewięćdziesiątych większych zastrzeżeń dotyczących uczciwości i prawidłowości wyborów, to w dużym stopniu zasługa
właśnie administracji wyborczej i pracujących w niej ludzi119. Ukształtowanie
administracji wyborczej o takim statusie oczywiście nie wyczerpuje problematyki jej dalsze ewolucji, szczególnie w świetle wysuwanych przez naukę
postulatów, dotyczących konstytucjonalizacji PKW czy zmiany niektórych
przepisów120.

3.3.3. Zgłaszanie kandydatów w wyborach
3.3.3.1. Uwagi wstępne
Drugi obszar gwarancji, obejmujący procedury zgłaszania kandydatów
w wyborach, uznawany jest za kluczowy dla przebiegu całego procesu wyborczego i decydujący o stopniu jego demokratyczności121. Wprowadzanie
jakichkolwiek ograniczeń w swobodzie zgłaszania kandydatów automatycznie wpływa na poziom rywalizacyjności wyborów, o czym dobitnie świadczą opisywane wcześniej procedury stosowane w okresie PRL. Należy przy
tym zasygnalizować trzy ważne okoliczności. Po pierwsze, swoboda zgłaszania kandydatur oznacza, że wszyscy zainteresowani kandydowaniem muszą
spełnić takie same warunki, a decyzja o dopuszczeniu do udziału w wyborach nie może być wynikiem subiektywnej, arbitralnej oceny organu rejestrującego kandydatów, lecz powinna się jedynie ograniczać do stwierdzenia
spełnienia określonych formalnie warunków, ustanowionych zgodnie z zasadą powszechności prawa wyborczego i sprowadzających się do opisywanych wyżej wymogów pozwalających na korzystanie z prawa wybieralności
(biernego prawa wyborczego)122. Po drugie, w obrębie procedur zgłaszania
kandydatów mogą zostać wprowadzone – uznawane za niesprzeczne z zasadą
powszechności – wymagania dotyczące legitymowania się przez potencjal119

Ibidem, s. 255.
A. Sokala, Administracja wyborcza w polskim…, op.cit., s. 157–158.
121
G. Kryszeń, Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego
[w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2011, s. 159.
122
Modelowym przykładem przepisów sprzecznych ze swobodą zgłaszania kandydatów
były przepisy przywoływanej ordynacji wyborczej z 29 maja 1985 roku, które nie tylko rezerwowały prawo zgłaszania kandydatów dla ugrupowań zrzeszonych w PRON działającym
przez formułę konwentów, ale również formułowały wobec potencjalnych kandydatów szczególnie wymagania zawarte w art. 1, stanowiącym, że posłów wybiera się „spośród obywateli
o nieposzlakowanej postawie moralno-politycznej, zaangażowanych w działalność społeczną, dających rękojmię należytego wypełniania powierzonego mandatu dla dobra wyborców
i całego społeczeństwa zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustroju Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej” – Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. …
120
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nych kandydatów pewnym minimalnym poparciem społecznym (obywateli
lub tzw. wyborców kwalifikowanych, czyli osób piastujących funkcje publiczne z wyboru). Taki wymóg jest traktowany jako pierwszy test popularności kandydatów, eliminujący z udziału w wyborach osoby o niewielkim
społecznym poparciu. Po trzecie, w moim przekonaniu równe dla wszystkich
formalne warunki pozwalające na kandydowanie muszą być jednak ustanawiane z dużą ostrożnością, tak by nie uprzywilejowywały żadnego podmiotu
ubiegającego się o zarejestrowanie, jakimi są partie polityczne, które posiadając wyspecjalizowane organy i struktury terenowe, z łatwością poradzą sobie
ze spełnieniem określonych wymogów. Ten aspekt procedury rejestracji kandydatów jest szczególnie ważny w odniesieniu do instytucji wybieranych przy
zastosowaniu formuły większościowej. Pozwala ona bowiem na start kandydatom pozbawionym zaplecza organizacyjnego, dla których zbyt restrykcyjnie ustanowione wymogi, wymagające posiadania struktur organizacyjnych,
mogą się okazać trudną do pokonania barierą, znacznie wykraczającą poza
dopuszczalny tzw. minimalny próg poparcia.
W procesie zgłaszania kandydatów w wyborach w III RP ograniczam się
do przedstawienia trzech podstawowych elementów. Po pierwsze – wskazania, jakie podmioty dysponowały prawem wystawienia kandydatów w wyborach, po drugie – zarysowania procedur rejestracji kandydatów, oraz po
trzecie – przedstawienia, jakie warunki należało spełnić, by zarejestrować
kandydatury w wyborach. Pomijam natomiast ważne i interesujące zagadnienie mieszczące się w ramach całościowo ujętego procesu wyborczego
przedstawionego w rozdziale 1, jakim jest wyłanianie kandydatów przez
partie polityczne123. Należy również wyjaśnić, że w poniższych analizach nie
uwzględniam regulacji związanych z prawem zgłaszania kandydatów przez
mniejszości narodowe. Regulacje te stanowią wprawdzie integralny składnik polskiego systemu wyborczego i przez mniejszą restrykcyjność stanowią
gwarancję reprezentacji mniejszości w kolegialnych organach przedstawicielskich. Należy je jednak traktować jako wyjątki od ogólnie przyjętych reguł,
a ich pełna charakterystyka wykracza poza ramy niniejszej pracy ze względu
na stosunkowo niewielkie znaczenie dla całościowego obrazu polskiego systemu wyborczego.

3.3.3.2. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów
Prawo zgłaszania kandydatur w wyborach od początku lat dziewięćdziesiątych przyznano możliwie szerokiej rzeszy podmiotów, które można podzielić
123
Kompleksowe omówienie tego zagadnienia zawarte jest w przywoływanym opracowaniu K. Sobolewskiej-Myślik, B. Kosowskiej-Gąstoł i P. Borowca, Struktury organizacyjne
polskich partii politycznych, op.cit., s. 160–169.
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na trzy grupy. Pierwszą tworzyli wyborcy. Dysponowali oni prawem zgłaszania kandydatur we wszystkich ordynacjach wyborczych i we wszystkich
elekcjach III RP, począwszy od ordynacji wyborczej do rad gmin z 1990 roku
i przeprowadzonych na jej podstawie wyborów samorządowych 27 maja
1990 roku. Jest to zresztą oczywiste w świetle uznania prawa wyborców do
swobodnego zgłaszania kandydatów za fundament demokratycznego prawa
wyborczego.
Drugą grupę tworzyły partie polityczne i koalicje partii politycznych, które
traktuję łącznie jako jedną kategorię, mimo że regulacje prawa wyborczego
wymieniają je jako osobne podmioty. Przyznanie prawa zgłaszania kandydatur w wyborach partiom politycznym również nie budzi wątpliwości ze
względu na główne funkcje wypełniane przez tego typu organizacje, znajdujące zresztą odzwierciedlenie w legalnych definicjach partii politycznych
zawartych w polskim prawie124. Partie polityczne wymieniano wśród podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur we wszystkich regulacjach
dotyczących wyborów Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Nie były
natomiast wymieniane w przepisach dotyczących wyboru prezydenta od pierwotnej wersji ustawy z 27 września 1990 roku do przepisów Kodeksu wyborczego. Nie oznacza to oczywiście, że były pozbawione tego prawa – w przepisach ordynacji prezydenckiej (art. 40 ust. 1) stosowanych podczas wyborów
1990 i 1995 roku obok wyborców prawem zgłoszenia kandydatur dysponowały również organizacje społeczne i polityczne125, do których należą partie
polityczne. Wprawdzie nowelizacją ordynacji prezydenckiej z 28 kwietnia
2000 roku126 pozbawiono wspomniane organizacje prawa zgłaszania kandydatur, ale nie wykluczyło to możliwości zgłaszania kandydatur pod szyldami komitetów wyborczych zakładanych przez grupy wyborców. Partii politycznych
nie wymieniono również w ordynacji wyborczej do rad gmin z 1990 roku.
Należy jednak zauważyć, że stosunkowo prosta procedura rejestracji kandydatów lub list kandydatów w jakikolwiek sposób nie ograniczała prawa partii politycznych do wystawienia własnych kandydatów w wyborach, a sama
ordynacja pośrednio przewidywała, że partie polityczne będą uczestniczyć
w wyborach. Wskazują na to art. 40 ust. 4 i art. 49 ordynacji, stanowiące, że
podmiot uczestniczących w wyborach (pojedynczy kandydat lub lista) może
wnieść wniosek do właściwej terytorialnie komisji wyborczej o umieszczenie
na liście wyborczej nazwy (lub jej skrótu) popierającej go partii politycznej127.
124

B. Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa 2010, s. 84.
125
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. …, Dz.U. 1990, nr 67, poz. 398.
126
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2000, nr 43, poz. 488.
127
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. …, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 96.
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Ordynacje z 1998 i 2002 roku oraz Kodeks wyborczy wymieniały już partie
polityczne wśród podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów.
Trzecia grupa podmiotów to organizacje społeczne. Posługuję się tym
określeniem jako najszerszym, pomimo że niektóre ordynacje ujmowały je
nieco inaczej: pierwsze dwie ordynacje sejmowe wspominały również o organizacjach politycznych, a przepisy dotyczące wyborów samorządowych,
poczynając od ordynacji z 1998 roku, wymieniały także stowarzyszenia. Ta
kategoria podmiotów była wymieniana przez wszystkie ordynacje wyborcze z lat dziewięćdziesiątych i występowała we wszystkich elekcjach tamtej
dekady. Przyznanie prawa zgłaszania kandydatur w wyborach tak szeroko
ujętej kategorii było w dużym stopniu podyktowane etapem transformacji
systemowej, w jakiej znajdował się polski system polityczny – powstającym
partiom politycznym brakowało stabilności organizacyjnej, polski system
partyjny daleki był od instytucjonalizacji, a zadaniem prawa wyborczego
było raczej stymulowanie wyborczej aktywności niż jej ograniczanie i strukturyzowanie. W konsekwencji licznych problemów związanych z aktywnością tego typu organizacji (np. w wyborach startowały związki zawodowe)
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęto jednak ograniczać ich prawo do zgłaszania kandydatów. Najpierw konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
zawęziła prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do parlamentu do partii
politycznych i wyborców, a wspomniana wyżej ustawa z 2000 roku uczyniła to samo w odniesieniu do wyborów prezydenckich. Jedynymi wyborami,
w których organizacje społeczne wciąż mogą korzystać z prawa zgłaszania
kandydatów, są wybory samorządowe – dotyczy to organów zarówno stanowiących, jak i wykonawczych. Jest to konsekwencja pewnej specyfiki życia politycznego na poziomie lokalnym, w którym obok partii politycznych
i niezorganizowanych grup wyborców uczestniczą również różnorodne
organizacje trzeciego sektora. Warto też zwrócić uwagę, że Kodeks wyborczy
w art. 84 ust. 1 wymienia komitety wyborcze jako podmioty uprawnione do
zgłaszania kandydatów w wyborach, a w innych przepisach precyzuje, przez
kogo mogą być tworzone w odniesieniu do konkretnych elekcji128.

3.3.3.3. Komitety wyborcze
Procedury rejestracji kandydatów w systemie wyborczym III RP wyraźnie
ewoluowały. Z jednej strony stawały się coraz bardziej precyzyjne, standaryzując cały proces rejestracji kandydatów. Z drugiej, co istotniejsze, podlegały widocznej unifikacji, stopniowo upodabniając się do siebie w elekcjach wszystkich instytucji. Kluczową, choć nie jedyną, rolę w tym procesie
128

G. Kryszeń, Problematyka…, op.cit., s. 165–167.
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odegrała instytucja komitetu wyborczego. Analizując procedury rejestracji
kandydatów od początku lat dziewięćdziesiątych, można wyodrębnić w ich
ewolucji trzy etapy, z zastrzeżeniem, że podział ten służy wyłącznie celom
analitycznym.
W pierwszym z nich – obejmującym ordynacje wyborcze z 1990 roku
i przeprowadzone na ich podstawie wybory – procedury rejestracji kandydatów były stosunkowo proste i nieskomplikowane. Według przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin zarejestrowanie kandydata lub listy kandydatów wymagało dostarczenia do właściwej terytorialnie komisji wyborczej
odpowiednio sporządzonego, niezbyt rozbudowanego wniosku podpisanego przez określoną grupę wyborców najpóźniej na 30 dni przed wyborami. Podobne regulacje zawierała również ordynacja prezydencka, w której
procedurę rejestracji kandydatów opisano w dwóch niezbyt rozbudowanych
artykułach (art. 40 i art. 41), stanowiących, że kandydatury należy zgłaszać
do PKW (art. 10 ust. 1) w ciągu 20 dni od dnia zarządzenia wyborów, a zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane osobowe o kandydacie oraz informacje o jego ewentualnej przynależności do organizacji politycznej, oznaczenie
podmiotu dokonującego zgłoszenia oraz odpowiednio sporządzony wykaz
wyborców popierających konkretną kandydaturę.
Etap drugi rozpoczął się wraz z uchwaleniem ordynacji wyborczej do Sejmu w 1991 roku, wprowadzającej do polskiego systemu wyborczego komitet
wyborczy. Jarosław Szymanek określa go jako szczególnego rodzaju podmiot
wyborczy, którego zadaniem było wykonywanie wszystkich czynności wyborczych w zastępstwie partii politycznych oraz innych podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur129. Podobnie komitet wyborczy definiuje Tomasz Staranowicz, podkreślając, że jego zadaniem jest wykonywanie
czynności wyborczych w imieniu osób, które go powołały130. Słabość organizacyjna partii politycznych w początkowej fazie kształtowania się systemu
partyjnego III RP, połączona z wielością, różnorodnością i zróżnicowanym
prawnie i w rzeczywistości statusem organizacji uczestniczących w życiu
politycznym, była właśnie główną przesłanką ustanowienia tej instytucji131.
Jej celem stało się więc zrównanie w sensie formalnym różnych podmiotów
zamierzających wystawić swoich kandydatów w wyborach, a także ułatwie129

J. Szymanek, Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym
[w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2011, s. 73.
130
T. Staranowicz, Status prawny komitetu wyborczego [w:] A. Sylwestrzak (red.), Prawo
wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Olsztyn 25–27 kwietnia 2002 r.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 194.
131
Z. Jarosz, Ordynacja wyborcza do Sejmu RP z dnia 28 czerwca 1991 r., „Państwo i Prawo”, nr 10/1991, s. 8.
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nie i ustrukturyzowanie czynności wykonywanych w procesie ich rejestracji. Tym samym można było przypuszczać, że wraz z ugruntowywaniem
się instytucji społeczeństwa obywatelskiego, instytucjonalizacją partii politycznych i systemu partyjnego, a także wspominanym ograniczeniem liczby
podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatur w wyborach, komitet
wyborczy przestanie być potrzebny jako instytucja – jak pisze Szymanek –
w pewnym sensie zastępcza wobec przede wszystkim partii politycznych132.
Stało się jednak odwrotnie – komitet wyborczy nie tylko nie został wykreślony z ordynacji wyborczych do parlamentu, ale stopniowo był wprowadzany
do ustaw regulujących tryb wyboru innych instytucji. Najpierw wpisano go
do ordynacji samorządowej z 1998 roku, a następnie we wspomnianej nowelizacji z 2000 roku do ordynacji prezydenckiej. Zamiarem ustawodawcy
nie było jednak tym razem zastępowanie partii politycznych, lecz ujednolicanie prawnej formuły różnorodnych podmiotów uprawnionych do zgłaszania
kandydatów133. Wyznacznikiem tego etapu stał się więc obecny we wszystkich
ordynacjach komitet wyborczy, choć instytucja ta nie była jeszcze jednolicie
traktowana w poszczególnych ordynacjach.
Etap trzeci, w którym znajduje się obecnie polski system wyborczy, cechuje się jednolitością procedur związanych z założeniem komitetu wyborczego.
Jego antecedencji można dopatrzyć się już w ordynacji sejmowej z 1991 roku,
w której na komitety wyborcze (niezależnie od tego, przez jaki podmiot zostały założone) nałożono obowiązek zawiadomienia PKW o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów w więcej niż jednym okręgu wyborczym.
Takie zawiadomienie musiało być podpisane przez trzy osoby i dostarczone
do Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej 75 dni przed dniem głosowania. Tego wymogu nie przewidywała jednak ordynacja z 1993 roku. Został
on przywrócony w nowelizacji ordynacji prezydenckiej z 2000 roku, która
wprowadziła obowiązek uprzedniego zarejestrowania komitetu wyborczego
w odpowiednim organie wyborczym (w tym wypadku w PKW) przed podejmowaniem właściwych czynności wyborczych. W ordynacji z 12 kwietnia
2001 roku identyczny wymóg nałożono na komitety wyborcze w wyborach
parlamentarnych, a nowelizacją ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików z dnia 26 lipca 2002 roku134 wprowadzono go do systemu
wyborczego do organów samorządu terytorialnego. Nie dotyczył on jednak
wszystkich komitetów wyborczych. Z obowiązku rejestracji były zwolnione komitety wyborcze zamierzające wystawić kandydatów na radnych do
132

J. Szymanek, Prawna…, op.cit., s. 72.
Ibidem, s. 77.
134
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2002, nr 127,
poz. 1089.
133
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rady gminy liczącej do 20 tysięcy mieszkańców. Już jednak nowelizacja
z 20 kwietnia 2004 roku135 również nałożyła na te komitety wyborcze obowiązek uprzedniej rejestracji u właściwego terytorialnie komisarza wyborczego.
Od tej nowelizacji procedura rejestracji kandydatów we wszystkich wyborach – z uwzględnieniem PE – przebiega według jednolitego schematu, na
który składają się dwie formalnie oddzielone od siebie czynności. Pierwsza
polega na tym, że podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów wykonuje
działania związane z założeniem i zarejestrowaniem komitetu wyborczego,
a druga – na zarejestrowaniu (list) kandydatów.
Warto zwrócić uwagę, że w systemach wyborczych innych państw nie
występuje komitet wyborczy, a czynności wyborcze wykonują tam podmioty
uprawnione do zgłaszania kandydatów w wyborach, którymi zazwyczaj są
wyborcy i partie polityczne136. Nawet jeśli w przepisach wyborczych pojawia
się komitet wyborczy, to nie ma on charakteru powszechnego – przykładowo
w Bułgarii komitet wyborczy zakładają osoby bezpartyjne chcące wystawić
kandydatów w wyborach parlamentarnych. Wymóg ten nie dotyczy partii
politycznych, a założenie komitetu obywatelskiego nie wymaga zasadniczo
żadnych czynności formalnych, poza wspólną inicjatywą co najmniej trzech
osób dysponujących biernym prawem wyborczym137. Instytucję komitetu
wyborczego należy uznać więc za differentia specifica polskiego systemu wyborczego.
W procedurach związanych z zakładaniem komitetów wyborczych należy
zaakcentować dwa najważniejsze elementy. Po pierwsze, w przypadku szeroko pojmowanych organizacji (zarówno społecznych, jak i partii politycznych) funkcję komitetu wyborczego pełni organ tej organizacji upoważniony
do reprezentowania jej na zewnątrz i zaciągania w jej imieniu zobowiązań.
Założenie komitetu wyborczego wyborców wymaga z kolei wspólnej inicjatywy pewnej grupy osób – regułą utrzymującą się od wspominanej nowelizacji ordynacji prezydenckiej z 2000 roku w większości wyborów jest grupa
15 osób, która musi zebrać tysiąc podpisów. Odmienne regulacje zawierały
natomiast ordynacje samorządowe. W wyborach samorządowych zasadą
stało się raczej zakładanie komitetu wyborczego wyborców przez pięć osób
– w stosunku do niej Kodeks wyborczy wprowadził jeden wyjątek dotyczą135
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 102,
poz. 1055.
136
S. Grabowska, K. Składkowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych
państwach europejskich, Zakamycze, Kraków 2006, s. 32, 39, 50, 85, 107, 122, 137, 152, 172,
185, 196, 217, 231, 254, 275, 290.
137
J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 27–28.
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cy komitetów zamierzających wystawić kandydatów na radnych w więcej
niż jednym województwie, które zakłada 15 wyborców. W tym wypadku
liczba podpisów była uzależniona do rodzaju jednostki, w której zamierzał
on wystawić kandydatów. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić trzy
rodzaje jednostek: 1) jeżeli była to gmina licząca do 20 tysięcy mieszkańców (według przepisów obowiązujących w latach 2002–2010) lub gmina
niebędąca miastem na prawach powiatu (według Kodeksu wyborczego), to
był on zwolniony z obowiązku zbierania podpisów; 2) jeśli były to większe
gminy (powyżej 20 tysięcy mieszkańców w wymienionym okresie lub będące
tzw. powiatami grodzkimi), powiaty w ramach jednego województwa i jego
sejmik, to liczba podpisów wynosiła 20; 3) jeśli komitet zamierzał zarejestrować kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie, musiał
zebrać co najmniej tysiąc podpisów. W kadencyjnych wyborach organu wykonawczego gmin przepisy ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z 2002 roku138 odsyłały do regulacji dotyczących
komitetów wyborczych na tym poziomie samorządu terytorialnego. Wynikało to z tego, że prawo zgłoszenia kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast przysługiwało komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych
gminy. Inna procedura była stosowana w przypadku wyborów przedterminowych, w których wybierano tylko organ wykonawczy. Wtedy komitet
wyborczy zamierzający wystawić kandydata w takich wyborach musiał
zebrać odpowiednią liczbę podpisów przewidzianą w art. 7 ust. 4 ordynacji139.
Kodeks wyborczy nie wprowadził w tej procedurze zmian.
Po drugie, wraz z wprowadzeniem obowiązku rejestracji określano terminy, w jakich należało ten wymóg spełnić. Regulacje poszczególnych ordynacji
cechowało w tym zakresie duże podobieństwo – regułą stało się zawiadamianie odpowiedniego organu wyborczego najpóźniej w 50. dniu przed głosowaniem. Pojawiły się trzy wyjątki od tej reguły: ordynacja sejmowa z 1991 roku
przewidywała termin 75-dniowy, wszystkie przepisy dotyczące wyborów
prezydenta przewidywały termin 55-dniowy, a Kodeks wyborczy wprowadził
w odniesieniu do wyborów samorządowych termin 70-dniowy.

138

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. …
Liczby te wynosiły: 150 wyborców – w gminie liczącej do 5000 mieszkańców,
300 wyborców – w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców, 600 wyborców – w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, 1500 wyborców – w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców,
2000 wyborców – w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców, 3000 wyborców – w gminie
liczącej powyżej 100 000 mieszkańców – ibidem.
139
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3.3.3.4. Rejestracja kandydatów
Oprócz przedstawionych powyżej czynności związanych z założeniem komitetu wyborczego należało również dokonać właściwej rejestracji list kandydatów. Posługuję się pojęciem listy kandydatów jako najbardziej ogólnym zgodnie z przepisami poszczególnych ordynacji wyborczych, odnosząc je również
do pojedynczego kandydata. Należy powtórzyć, że jeśli przepisy wyborcze
przewidywały konieczność założenia komitetu wyborczego, to cały proces
rejestracji list kandydatów miał charakter dwuetapowy – najpierw wykonywano czynności związane z założeniem samego komitetu, a później komitet
podejmował działania związane z zarejestrowaniem list kandydatów. Warto
w tym miejscu przywołać charakterystyczne postanowienia art. 98 Kodeksu
wyborczego, zgodnie z którymi „komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze po wydaniu przez właściwy organ wyborczy postanowienia
o przyjęciu zawiadomienia wskazanego w art. 97”, tj. o jego utworzeniu.
Zarejestrowanie list kandydatów oczywiście musiało zostać poprzedzone nie tylko wykonaniem czynności związanych z założeniem i rejestracją
komitetu wyborczego, ale również szeregu działań formalnych i politycznych. Działania formalne sprowadzały się do odpowiedniego skonstruowania wniosków o rejestrację wraz ze wszystkimi wymaganymi przez ordynacje
wyborcze dokumentami, polityczne – do wyłonienia kandydatów oraz dokonania ich lokalizacji w zakresie zarówno konkretnego okręgu wyborczego,
jak i miejsca na liście. Kwestie te pomijam w niniejszej monografii, zwracając
uwagę na dwa wymogi dotyczące list, najistotniejsze z punktu widzenia ewolucji polskiego systemu wyborczego.
Pierwszy, najważniejszy wymóg związany z listami polegał na konieczności zebrania odpowiedniej liczby podpisów. Ewolucję polskiego systemu
wyborczego w tym obszarze przedstawiam w tabeli 17 obejmującej postanowienia zawarte w Kodeksie wyborczym w wersji na koniec 2014 r., choć
znajdują one również zastosowanie w elekcjach 2015 r. Nie wyodrębniłem
w niej organu wykonawczego gminy, co wynika ze wspomnianej wyżej procedury rejestracji kandydatów i wprowadzenia wymogu zbierania podpisów
tylko w wyborach przedterminowych, w których wybierany jest wyłącznie
ten organ.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 17, system wyborczy III RP w tym
obszarze cechuje się względną stabilnością. Zmiany występowały jedynie
w przypadku Sejmu w latach dziewięćdziesiątych i w przypadku organów
stanów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
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Tabela 17. Liczby podpisów wymagane do rejestracji list wyborczych w wyborach w III RP
Organ
Rok
wyborczy

Sejm

Senat

Organy stanowiące
JST

1) 15 podpisów
w gminach do
100 000
40 000 mieszkańpodpisów
ców.
pod kandy- 2) 150 podpisów
daturą
w gminach powyżej
40 000 mieszkańców.

1990

1991

1) 5000 podpisów pod
listą okręgową.
2) Zarejestrowanie list
w co najmniej pięciu
okręgach lub zebranie
co najmniej 50 000
podpisów zwalnia
z konieczności dalszego zbierania podpisów.
3) Zarejestrowanie
listy krajowej wymaga
zarejestrowania pięciu
list okręgowych.

3000
podpisów
pod kandydaturą.

1993

1) 3000 podpisów pod
listą okręgową.
2) Zarejestrowanie list
w połowie okręgów
zwalnia od obowiązku
dalszego zbierania
podpisów.
3) Obowiązek zbierania
podpisów nie dotyczy
komitetu wyborczego
partii politycznej,
która bezpośrednio po
poprzednich wyborach
zgłosiła Prezydium
Sejmu istnienie klubu
skupiającego co najmniej 15 posłów.
4) Zarejestrowanie
listy krajowej wymaga
zarejestrowania list
okręgowych w co najmniej połowie okręgów
wyborczych.

Bez zmian.

1994

Prezydent

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

Parlament
Europejski
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Organ
Rok
wyborczy

Sejm

Senat

1995
1997

Prezydent

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
3) Bez zmian.
4) Bez zmian.

Bez zmian.
1) 25 podpisów
w gminach do
20 000 mieszkańców.
2) 150 podpisów
w gminach powyżej
20 000 mieszkańców.
3) 200 podpisów
w powiecie.
4) 300 podpisów w
województwie.

2000

Bez zmian.
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
3) Brak tej regulacji.
4) Zniesienie listy
krajowej.

Bez zmian.

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
3) Bez zmian.
4) Bez zmian.

2002

1) 10 000 podpisów
pod listą okręgową.
2) Zarejestrowanie
list w połowie
okręgów zwalnia od
obowiązku dalszego
zbierania podpisów.

2004

2005

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

Bez zmian. Bez zmian.
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
3) Bez zmian.
4) Bez zmian.

2006

2007
2009

Parlament
Europejski

Bez zmian.

1998

2001

Organy stanowiące
JST

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

Bez zmian.
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
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Organ
Rok
wyborczy

Sejm

Senat

Organy stanowiące
JST

Parlament
Europejski

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.
Bez zmian.
3) Bez zmian.
4) Bez zmian.

2010

2011

Prezydent

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

2014

2000
podpisów
pod kandydaturą.
1) 25 podpisów w
gminach niebędących miastami na
prawach powiatów.
2) 150 podpisów w
gminach będących
miastami na prawach powiatów.
3) Bez zmian.
4) Bez zmian.

1) Bez zmian.
2) Brak regulacji
w tym zakresie.

Źródło: opracowanie własne.

Stabilność regulacji można również zauważyć w odniesieniu do terminów
zgłaszania list kandydatów (zob. tabela 18). Zmiany, jakie występowały w tym
obszarze, były związane z kształtowaniem się systemu wyborczego, i tym samym ulegały modyfikacjom na skutek wymogów praktyki wyborczej. Zmiany wprowadzone przez Kodeks wyborczy należy odczytywać w kontekście
ujednolicania rozwiązań stosowanych w wyborach poszczególnych instytucji. Użyte w tabeli określenia „(…) dni” przed wyborami oznaczają, że jest to
najpóźniejszy termin pozwalający na rejestrację list. W tabeli 18 nie wyodrębniłem organu wykonawczego gminy, ale należy wskazać że do 2010 r., termin
zgłaszania kandydatów w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
wynosił 25 dni, a od wejścia w życie Kodeksu wyborczego jest to 30 dni.
Dane zawarte w tabelach 17 i 18 pozwalają stwierdzić, że system wyborczy
III RP w obszarze rejestracji list kandydatów cechuje się stabilnością i standaryzacją procedur. Charakterystyczny jest również brak innych wymagań
w stosunku do list wyborczych poza odpowiednią liczbą podpisów spotykanych w systemach wyborczych innych państw, takich jak kaucje wyborcze
czy poparcie tzw. wyborców kwalifikowanych. Warto zauważyć, że wyborcy
na etapie rejestracji mogą udzielić wsparcia dowolnej liczbie list i ma ono
charakter ostateczny w tym sensie, że jego ewentualne wycofanie nie wywołuje skutków prawnych.
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Tabela 18. Terminy zgłaszania list kandydatów w wyborach w III RP
Organ
Sejm i Senat

Prezydent

Rok
wyborczy

1991

1) 55 dni przed głosowaniem
– lista okręgowa.
2) 35 dni przed głosowaniem
– lista krajowa.

1993

1) 40 dni przed głosowaniem
– lista okręgowa.
2) 20 dni przed głosowaniem
– lista krajowa.

1994

Bez zmian.

1995

Bez zmian,
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

1998

Bez zmian.
45 dni przed
głosowaniem.

2000
2001

1) 40 dni przed głosowaniem
– lista okręgowa.
2) Brak listy krajowej.

2002

Bez zmian.
40 dni przed
głosowaniem.

2004
2005

1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

Bez zmian.

2006
2007

Bez zmian.
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

2009

Bez zmian.

2010
2011

Parlament
Europejski

W ciągu 20 dni od
30 dni przed
dnia ogłoszenia daty
głosowaniem.
wyborów.

1990

1997

Organy
stanowiące
JST

Bez zmian.
1) Bez zmian.
2) Bez zmian.

2014

Źródło: opracowanie własne.

Bez zmian.

Bez zmian.
40 dni przed
głosowaniem.

Bez zmian.

Prawo wyborcze III Rzeczypospolitej

165

3.3.4. Ramy prawne prowadzenia kampanii wyborczych
Od początku lat dziewięćdziesiątych regulacje dotyczące kampanii wyborczych
zawarte w ordynacjach wyborczych stawały się coraz bardziej rozbudowane
i precyzyjne140. Należy przy tym zauważyć, nawiązując do ustaleń z rozdziału 1,
że – jak pisze Arkadiusz Żukowski – „kampania wyborcza to okres, w którym
prowadzenie agitacji wyborczej musi być zgodne z przepisami ordynacji, a ich
naruszenie jest karalne”141. Oznacza to, że przyjmując przywołaną wcześniej
kategorię permanentnej kampanii wyborczej, zasady ustanowione w ordynacjach wyborczych dotyczyły wyłącznie okresu wyznaczanego w nich do prowadzenie agitacji wyborczej. Obejmował on w praktyce dwa, trzy miesiące
przed wyborami, a jego granice określała z jednej strony publikacja decyzji
odpowiedniego organu o zarządzeniu wyborów, a z drugiej postanowienia
ordynacji wyborczych zabraniające prowadzenia kampanii w czasie wyborów
i zazwyczaj kilkadziesiąt godzin przed nimi w okresie tzw. ciszy wyborczej142.
W Polsce obowiązywała ona zazwyczaj przez 24 godziny, jakie pozostały do
dnia wyborów, i w dniu głosowania, choć należy zwrócić uwagę, że pierwsze ordynacje nieco inaczej ten czas wyznaczały. Ordynacja do rad gmin
z 1990 roku przewidywała w art. 55 ust. 1, że prowadzenie kampanii jest zabronione tylko w dniu głosowania. Okres 24-godzinnej ciszy wprowadzono dopiero w ordynacji do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
z 1998 roku (art. 65 ust. 1). Ordynacja prezydencka w wersji stosowanej do
wyborów 1990 i 1995 roku (art. 77 ust. 1) wyznaczała początek ciszy wyborczej na 36 godzin przed dniem wyborów. Okres 24 godzin wprowadzono
dopiero przed wyborami 2000 roku (art. 76b ust. 1). Licząca 24 godziny cisza
wyborcza od początku była obecna w ordynacji wyborczej do Sejmu (art. 115
ordynacji z 1991 roku).
Cisza wyborcza to rozwiązanie budzące uzasadnioną dyskusję w literaturze przedmiotu. Z jednej strony wyznaczenie okresu – w którym, jak stanowił
reprezentatywny dla tej instytucji art. 77 ust. 1 ordynacji prezydenckiej,
„zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób

140
Przykładowo: regulacje stosowane w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu
w 1991 roku były ujęte w 64 przepisach, a w wyborach 2001 roku już w 97.
141
A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 115.
142
Przykładowo: postanowienie Prezydenta wyznaczające datę wyborów do Sejmu i Senatu na 9 października 2011 roku zostało opublikowane 5 sierpnia 2011 roku, a rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wyznaczające datę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na 21 listopada 2010 roku opublikowano 20 września 2010 roku.
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agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane”143 – służącego wyciszeniu nastrojów i możliwości spokojnego zapoznania się z ofertą wyborczą, a tym samym
podjęciu racjonalnej, przemyślanej decyzji, wydaje się potrzebne. Szczególnie
w młodych demokracjach i sytuacji ryzyka brutalizacji kampanii wyborczej
tuż przed głosowaniem. Z drugiej strony podkreśla się, że w dobie nowoczesnych technologii komunikacyjnych nie jest możliwe zatrzymanie czy zaprzestanie agitacji, a cisza wyborcza może uprzywilejowywać osoby pełniące
funkcje publiczne144. Warto dodać, że trudno jest ustalić, czy likwidacja ciszy
wyborczej wpłynęłaby negatywnie na zachowania wyborcze.
Oprócz zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej zabraniano również podawania do publicznej wiadomości wyników
sondaży (badań opinii publicznej) dotyczących przewidywanych wyników wyborów i zachowań wyborczych. Regulacje takie były obecne od początku lat dziewięćdziesiątych w ordynacjach sejmowych. Do ordynacji prezydenckiej wprowadzono go dopiero przed wyborami 2000 roku. Nie obowiązywał również w wyborach samorządowych 1990 i 1994 roku. Warto zwrócić
uwagę, że w niektórych regulacjach z lat dziewięćdziesiątych wspomniany
zakaz obejmował siedem (ordynacja sejmowa z 1991 roku, ordynacja samorządowa z 1998 roku w pierwotnej wersji) lub 12 dni (ordynacja sejmowa
z 1993 roku), jakie pozostawały do dnia wyborów. Dopiero ordynacja do
Sejmu i Senatu z 2001 roku ograniczyła ten zakaz do okresu ciszy wyborczej. Podobna zmiana nastąpiła w ordynacji samorządowej przed wyborami
2002 roku. Takie rozwiązania przyjęto również w odniesieniu do wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
Regulacje dotyczące kampanii wyborczych zawarte w ordynacjach wyborczych koncentrowały się na czterech głównych zagadnieniach.
Po pierwsze, ordynacje wyborcze zawierały obszerną listę nakazów i zakazów (niekiedy wraz ze wskazaniem sankcji za ich nieprzestrzeganie) dotyczących prowadzenia agitacji wyborczej. Analiza przepisów zawartych w ordynacjach wyborcza pozwala zauważyć, że koncentrowały się one na trzech
głównych kwestiach: 1) zakazywano prowadzenia agitacji w instytucjach
publicznych z uwzględnieniem szkół (choć tylko wobec uczniów nieposiadających prawa wyborczego) w celu przede wszystkim zagwarantowania im
neutralności politycznej; 2) zakazywano sięgania do metod zdobywania głosów mogących prowadzić do nadużyć i zjawiska kupowania głosów (głównie przez organizowanie loterii fantowych i pieniężnych, jak również rozdawanie lub sprzedawanie po zaniżonych cenach napojów alkoholowych);
143
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. 1990, nr 67, poz. 398.
144
M. Wiszowaty, Instytucja ciszy wyborczej. Geneza, regulacja prawna, ratio existendi,
„Studia Wyborcze”, tom XIV/2012, s. 22–26.
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3) w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także poszanowania prawa własności, wprowadzano ograniczenia dotyczące rozmieszczania plakatów i billboardów wyborczych. Łączyły się z tym nakazy umieszczania ich w sposób pozwalający na łatwe usunięcie czy też obowiązek zdjęcia po zakończeniu wyborów. Regulacje te kształtowały się zresztą stopniowo pod wpływem praktyki politycznej. Przykładowo wskazany wyżej zakaz
dotyczący napojów alkoholowych po raz pierwszy wprowadzono w ordynacji prezydenckiej przed wyborami 2000 roku.
Po drugie, rosnąca od początku lat dziewięćdziesiątych profesjonalizacja
kampanii wyborczych, połączona ze wzrastającymi ich kosztami, wpływała
na kształtowanie się coraz bardziej precyzyjnych i restrykcyjnych reguł dotyczących ich finansowania145. Przykładowo regulacje dotyczące finansowania
kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu przeprowadzonych w 1991 roku
były zawarte w 18 przepisach składających się łącznie na pięć artykułów ordynacji z 10 czerwca 1991 roku. W wyborach do pierwszej izby polskiego
parlamentu przeprowadzonych dwadzieścia lat później stosowano już około
100 przepisów zawartych w 27 artykułach Kodeksu wyborczego146. Przepisy
wyborcze obejmujące całokształt gospodarki finansowej podmiotów prowadzących kampanię wyborczą koncentrowały się przede wszystkim na: sposobach ich pozyskiwania, ustalania górnych limitów wydatków oraz rozliczania
się z kosztów prowadzenia kampanii wyborczej wraz z określaniem sankcji
za nierozliczenie się w terminie, nieprawidłowe rozliczenie lub naruszenie
zasad finansowania kampanii wyborczej. Ordynacje wyborcze ponadto wyraźnie eksponowały jawność finansowania kampanii wyborczych147. Pomimo
wprowadzenia kar finansowych za nieprzestrzeganie ustanowionych zasad
związanych z finansowaniem kampanii wyborczych, nierzadko występowa145

Problematyka jest przedmiotem kompleksowych analiz w pracy: M. Chmaj (red.),
Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2008, s. 42–160.
146
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że z czasem przepisy stawały się również łatwiejsze do praktycznego zastosowania. O ile ordynacja sejmowa z 1991 roku stanowiła w art. 134.
ust. 1, że koszty kampanii wyborczej „nie mogą przekroczyć, w wypadku każdej zarejestrowanej okręgowej listy kandydatów w okręgu wyborczym, równowartości sześćdziesięciokrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji
materialnej w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie zarządzenia Prezydenta o wyznaczeniu
daty wyborów”, o tyle art. 199 Kodeksu wyborczego pozwalał na wyliczenie górnego limitu
według wzoru L = (WxKxM)/460, gdzie L to limit wydatków, W – liczba wyborców w kraju
ujęta w rejestrze, K – kwota przypadająca na jednego wyborcę w kraju, M – łączna liczba posłów wybieranych w okręgach, w których dany komitet zarejestrował swoje listy. W wyborach
2011 roku kwota K według przepisów kodeksu wynosiła 82 grosze.
147
J. Juchniewicz, Finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu i kampanii prezydenckich [w:] M. Chmaj (red.), Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 63–64.
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ły przypadki ich łamania. Jak zauważył Tomasz Gąsior na podstawie analiz kampanii samorządowych, najczęściej nie wywiązywano się z obowiązku
prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń, składania w odpowiednim terminie sprawozdania z finansowania kampanii oraz nie radzono sobie z przekraczaniem limitu wydatków148.
Po trzecie, regulacje zawarte w ordynacjach wyborczych określały sposoby,
formy i czas korzystania z mediów publicznych przez podmioty uczestniczące w wyborach. W szczególności dotyczyły one sposobu rozdysponowywania
czasu antenowego w radiu i telewizji z zachowaniem zasady równości. Już
art. 83 ust. 1 ordynacji prezydenckiej w brzemieniu obowiązującym w czasie
kampanii wyborczej 1990 roku stanowił, że „kandydaci mają równy i bezpłatny dostęp do państwowego radia i telewizji”149. Regulacje z tego obszaru określały okres, w którym mogły być emitowane w mediach publicznych
materiały wyborcze, ile czasu antenowego było dla nich wyznaczone,
w jaki sposób dokonywano jego podziału oraz czy i w jakim wymiarze była
możliwość wykupywania płatnych ogłoszeń wyborczych.
Po czwarte, ordynacje wyborcze zawierały również szereg regulacji odnoszących się do tzw. negatywnej kampanii wyborczej. Pomimo że samo pojęcie
wprawdzie nie pojawiało się w przepisach prawa, to zawarto w nich przepisy
odnoszące się do przypadków rozpowszechniania w trakcie kampanii wyborczej danych lub informacji nieprawdziwych albo nieścisłych. Typowe rozwiązania w tym zakresie znalazły się już w ordynacji wyborczej do rad gmin
z 1990 roku, w art. od 57 do 59. Według tych przepisów każdy zainteresowany
mógł w trakcie kampanii wnieść do sądu rejonowego wniosek o konfiskatę takich materiałów, zakaz ich dalszego rozpowszechniania lub obowiązek
sprostowania. Wniosek był rozpatrywany w postępowaniu nieprocesowym
w ciągu 24 godzin. Z czasem regulacje również w tym obszarze stawały się
coraz bardziej szczegółowe i precyzyjne. Artykuł 72 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stosowanej w wyborach 2010 roku, pozwalał kandydatowi lub pełnomocnikowi komitetu wyborczego na wniesienie wniosku do sądu okręgowego o wydanie orzeczenia:
1) zakazu rozpowszechniania takich informacji; 2) przepadku materiałów
wyborczych zawierających takie informacje; 3) nakazania sprostowania takich informacji; 4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; 5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone; 6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia
kwoty do 10 000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej.
148
T. Gąsior, Finansowanie i rozliczanie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych,
Municipium SA, Warszawa 2010, s. 155.
149
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta…
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Wskazane wyżej regulacje, ze względu na intensyfikację kampanii wyborczych w okresie przedwyborczym, służyły ochronie dwóch podstawowych
wartości, tj. równości szans podmiotów uczestniczących w wyborach oraz
uczciwemu prowadzeniu rywalizacji wyborczej. W praktyce wielokrotnie
okazywało się, że wiele działań podejmowano wbrew regułom ustanawianym w prawie wyborczym. Analizy przeprowadzone przez autorów raportu
przygotowanego przez Instytut Spraw Publicznych150 wskazują, że zasadnicze
problemy występowały w trzech obszarach. Po pierwsze, w kampaniach wyborczych obserwowano zjawisko prowadzenia prekampanii wyborczych, wynikające z trudności ustalenia granicy między niedozwoloną agitacją w okresie przed początkiem właściwej kampanii a legalną i dopuszczalną akcją
informacyjną. Typowym przykładem była działalność Łukasza Gibały w Krakowie w 2011 roku, który prowadził tzw. społeczną kampanię o charakterze
informacyjnym na temat problemów miasta151 w czasie, gdy nie było jeszcze
wiadomo, czy zostanie on kandydatem w wyborach do Sejmu. Drugi wskazywany problem to pojawianie się szarych stref w źródłach finansowania kampanii wyborczych152. Wiązał się on nie tylko z poszukiwaniem wewnętrznych
źródeł finansowania czy wykorzystywaniem funkcji publicznych w kampaniach, ale niekiedy też z trudnościami w rozdzieleniu kampanii wyborczej od
reklamy biznesowej, które pojawiały się, gdy kandydat prowadzący kampanię
wyborczą jednocześnie reklamował prowadzoną przez siebie firmę. Trzeci
natomiast dotyczył rozliczalności kampanii wyborczych w wymiarze finansowym. Autorzy raportu podnoszą bowiem konieczność wprowadzania monitoringu wydatków ponoszonych na kampanię wyborczą w czasie rzeczywistym153, odnosząc się do licznych problemów ze sprawozdaniami składanymi
przez komitety wyborcze. Pomijając występujące w nich nieprawidłowości,
zwraca się uwagę, że PKW nie posiada narzędzi pozwalających na weryfikację prawdziwości podawanych w nich danych154.
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3.3.5. Stwierdzanie ważności wyborów
Ostatni etap procesu wyborczego polega na stwierdzeniu ważności wyborów,
czyli potwierdzeniu, że zostały przeprowadzone zgodnie z demokratycznymi
mechanizmami zawartymi w prawie wyborczym155, a ich wynik ma charakter
ostateczny. W praktyce ważne, dla właściwej realizacji tego etapu, wydają się
trzy elementy. Po pierwsze, weryfikacja ważności powinna należeć do kompetencji niezależnego organu o charakterze sądowym, co w założeniu ma
służyć oparciu decyzji weryfikacyjnej na kryteriach prawnych, a nie politycznych156. Po drugie, prawo zakwestionowania ważności wyborów (czyli wniesienia protestu wyborczego) powinno przysługiwać każdemu podmiotowi
uczestniczącemu w elekcji (zarówno w biernym, jak i czynnym wymiarze).
I po trzecie, organ stwierdzający ważność wyborów musi dysponować statusem pozwalającym na podjęcie obiektywnego rozstrzygnięcia, tzn. w sposób
niezawisły i bezstronny, opierając się na faktach i prawie.
W praktyce spełnienie dwóch pierwszych warunków jest stosunkowo
proste i wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych. Te kształtowały
się w polskim systemie wyborczym stopniowo, ważność wyborów prezydenckich z 1990 roku była bowiem stwierdzana przez Zgromadzenie Narodowe,
a parlamentarnych z 1991 roku – przez same izby. Decyzje podejmowano na
podstawie opinii Sądu Najwyższego157. Dopiero Mała Konstytucja w odniesieniu do wyborów do Sejmu i Senatu i nowelizacja ordynacji prezydenckiej
z 30 czerwca 1995 roku158 przyznały to prawo Sądowi Najwyższemu159. Konstytucjonalizacji uprawnień SN w tym zakresie dokonano w ustawie zasadniczej z 1997 roku160. Warto nadmienić, że w elekcjach samorządowych od
początku lat dziewięćdziesiątych zadanie to wypełniały właściwe terytorial155

J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej,
ALMAMER, Warszawa 2007, s. 98.
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nr 1(120)/2014, s. 49–50.
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Ł. Buczkowski, Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na
gruncie Kodeksu wyborczego [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 208.
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Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1995, nr 95, poz. 472.
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Nie można nie zauważyć, że pierwsze regulacje ordynacji sejmowej i prezydenckiej
nawiązywały do okresu PRL, w którym do 1985 roku to Sejm stwierdzał ważność wyboru
posłów. Wprawdzie ordynacje z 1985 i 1989 roku przenosiły to uprawnienie na SN, ale niestety
podczas prac nad ordynacjami z 1990 i 1991 roku nawiązano do wcześniejszych regulacji –
J. Buczkowski, Podstawowe…, op.cit., s. 291–292.
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Ł. Buczkowski, Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich
w polskim prawie konstytucyjnym, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów
2010, s. 396.
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nie sądy (w wyborach 1990, 1994 i 1998 były to sądy wojewódzkie, a od wyborów 2002 roku sądy okręgowe). Prawo wnoszenia protestów przyznawano
trzem grupom podmiotów: wyborcom ujętym w spisie wyborców, podmiotom wystawiającym kandydatury oraz komisjom wyborczym. Podstawowe
wymagania formalnie sprowadzano do: formy pisemnej wniosku, poparcia
zarzutów dowodami oraz wniesienia go w odpowiednim terminie. Te z kolei
były stosunkowo krótkie i obejmowały w przypadku wyborów prezydenckich
trzy dni, parlamentarnych – siedem dni, i organów samorządu terytorialnego
– 14 dni, licząc albo od dnia ogłoszenia wyniku wyborów w dwóch pierwszych przypadkach, albo dnia wyborów w odniesieniu do władz lokalnych.
Takie rozwiązania są zawarte w przepisach Kodeksu wyborczego, choć należy
zwrócić uwagę, że od początku lat dziewięćdziesiątych terminy te zasadniczo
nie ulegały zmianom.
Spełnienie ostatniego warunku jest w praktyce najtrudniejsze. Wymaga
on bowiem faktycznego funkcjonowania niezależnej i niezawisłej władzy
sądowniczej, a to z kolei jest oczywiście konsekwencją systemu politycznego danego państwa. Znaczenie procedur kontroli ważności wyborów będzie zasadniczo niewielkie w systemach niedemokratycznych, co wyraźnie
potwierdzają uwagi zawarte w rozdziale 2. Przyjęty w III RP system władzy
sądowniczej pozwala uznać, że ze spełnieniem trzeciego warunku nie było
zasadniczo problemów161. Jak pisze Łukasz Buczkowski w podsumowaniu
obszernej i wyczerpującej analizie problematyki,
(…) przyjęty system ustalania prawomocności wyboru głowy państwa należy – podobnie jak w przypadku wyborów parlamentarnych – ocenić pozytywnie. Sprawowanie kontroli ważności wyboru na urząd Prezydenta RP przez Sąd Najwyższy (…),
pozwala przyjąć, że proces weryfikacji prowadzony jest wyłącznie w oparciu o kryteria prawne, w sformalizowanym postępowaniu sądowym, z wyłączeniem elementów
gry politycznej162.

Praktyka zgłaszania protestów oraz ich rozpatrywania od początku lat
dziewięćdziesiątych jest niezwykle bogata i różnorodna. Wnikliwej analizy tego zagadnienia dokonał cytowany wyżej Łukasz Buczkowski163. Na jej
podstawie można sformułować kilka ogólnych wniosków. Po pierwsze, po
każdych wyborach dochodziło do składania protestów wyborczych. Przykładowo w wyborach prezydenckich ich liczba wynosiła od 51 (wybory
1990 i 2005 roku), przez 96 (w 2000 roku) i 378 (w 2010 roku), do rekordowej
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A. Olechno, Władza sądownicza. Wymiar sprawiedliwości [w:] M. Grzybowski (red.),
Prawo konstytucyjne, Temida 2, Białystok 2009, s. 316–322.
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Ł. Buczkowski, Stwierdzanie…, op.cit., s. 401–402.
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Ibidem, s. 255–386.
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liczby 593 238 w elekcji 1995 roku164. Z kolei po wyborach do Sejmu zgłaszano: 131 protestów w 1991 roku, 81 w 1993, 15 w 1997, 106 w 2001 (z czego 65 dotyczyło wyboru obu izb parlamentu), 100 w 2005 (z czego 84 dotyczyło wyboru obu izb), 109 w 2007 (z czego 90 dotyczyło wyboru obu izb)165
i 152 w 2011 roku (z czego 142 dotyczyły wyborów obu izb)166. Nigdy nie dały
one jednak podstawy do unieważnienia całości elekcji, choć niekiedy stwierdzano uchybienia w procesie wyborczym. Zazwyczaj Sąd Najwyższy ograniczał się do stwierdzenia, iż rzeczywiście one występowały, ale nie wpłynęły na
ostateczny wynik wyborów i nie mogą być podstawą do kwestionowania przebiegu całości wyborów167. Przypadki powtarzania głosowania w konkretnych
okręgach należały do incydentalnych, jak przykładowo po wyborach 2005
roku, kiedy na skutek błędnie wydrukowanych kart do głosowania w elekcji
senatorów (nie zawierały nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych) doszło
do powtórzenia wyborów w jednym z okręgów168. Po drugie, analiza zgłaszanych protestów pozwala na podzielenie ich na dwie główne grupy. Pierwszą
stanowiły ogólnie protesty dotyczące przebiegu wyborów, a drugą odnoszące
się do konkretnego okręgu lub/i konkretnie wskazanego kandydata. Do tej
drugiej grupy należy większość protestów zgłoszonych po wyborach prezydenckich 1995 roku, w których główny zarzut dotyczył nieprawdziwych informacji o wykształceniu, podanych przez Aleksandra Kwaśniewskiego169.
Po trzecie, opierając się na roboczej kategoryzacji protestów dokonanej przez
Sąd Najwyższy po wyborach 1993 roku170, można zauważyć, że zgłaszane protesty pod względem treści stawianych zarzutów dotyczyły najczęściej trzech
zagadnień: 1) naruszenia procedur wyborczych; 2) celowych manipulacji i fałszerstw dokonywanych w trakcie wyborów; 3) interpretacji postanowień ordynacji wyborczych przez administrację wyborczą. Ze wszystkich protestów
tylko te z pierwszej grupy zazwyczaj były uznawane za zasadne.
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3.4. Ewolucja normatywna
3.4.1. Uwagi wstępne
Dynamikę polskiego systemu wyborczego trudno analizować bez uwzględnienia zmian dokonywanych na poziomie aktów normatywnych, przy czym
na potrzeby analizy zawartej w niniejszym podrozdziale wyodrębniam dwie
główne płaszczyzny zmian w prawie wyborczym.
Pierwsza wiąże się ze wskazanym wcześniej procesem zastępowania obowiązujących ordynacji wyborczych nowymi aktami prawnymi. O ile potrzeba uchwalania nowych ordynacji wyborczych w okresie transformacji ustrojowej w pełni realizujących zasady demokratycznego prawa wyborczego nie
budziła wątpliwości, o tyle warto zadać pytanie o przyczyny zastępowania
demokratycznych już ordynacji następnymi. Pytanie to odnosi się do trzech
przypadków.
Po pierwsze, dotyczy ordynacji parlamentarnych, ponieważ – jak wynika
z tabeli 15 – ordynację sejmową z 1991 roku zastąpiono nową już dwa lata
później, a w 2001 roku uchwalono jednolitą ordynację do Sejmu i Senatu,
zastępującą również ordynację senacką z 1991 roku. Po drugie, odnosi się
do ordynacji samorządowej do organów stanowiących – akt z 1990 roku zastąpiono nowym w 1998 roku. I po trzecie, ma związek z Kodeksem wyborczym, który w 2011 roku zastąpił pięć dotychczas obowiązujących ordynacji.
Druga z kolei płaszczyzna koncentruje się na nowelizacjach ordynacji
wyborczych. Można bowiem łatwo dostrzec, że niezależnie od procesu
zastępowania konkretnych ordynacji kolejnymi, w zasadzie każda z nich
była poddawana zmianom. Jedyną ordynacją III RP, która nie doczekała
się żadnej nowelizacji, była ordynacja do Sejmu z 28 czerwca 1991 roku, co
w dużej mierze wynikało z szybko zainicjowanych prac nad nowym aktem
prawnym regulującym tryb wyboru posłów. Również Kodeks wyborczy
w ciągu trzech lat od uchwalenia doczekał się znaczących zmian. Liczba,
charakter oraz treść nowelizacji są przedmiotem analizy w dalszej części
podrozdziału. Analiza dotyczy wyłącznie zmian dokonywanych w drodze
ustaw zwykłych.

3.4.2. Zmiany ordynacji wyborczych
Uchwalenie na początku 2011 roku Kodeksu wyborczego stanowi istotną cezurę w historii systemu wyborczego III RP. Zastąpił on pięć ordynacji wyborczych, z których trzy były jedynymi po 1989 roku aktami regulującymi
tryb wyboru określonej instytucji, a dwie zastąpiły wcześniejsze regulacje.
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Do pierwszej grupy należą: ordynacja prezydencka z 1990 roku, ustawa
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
Ustawa o wyborze Prezydenta RP zachowała status obowiązującej przez
ponad 20 lat, choć praktyka jej stosowania wymuszała dokonywanie zmian
w wielu przepisach171. Jej uchwalenie było natomiast oczywiście związane
z początkową fazą procesu transformacji ustrojowej, w której większość ówczesnych, istotnych sił politycznych opowiadała się za przeprowadzeniem powszechnych wyborów głowy państwa i za ustąpieniem pełniącego tę funkcję
gen. Wojciecha Jaruzelskiego172. Tempo prowadzonych prac zadecydowało
w dużym stopniu o niedoskonałości ordynacji prezydenckiej, którą uwidocznił już przebieg pierwszej kampanii wyborczej i głosowania173.
Drugą ustawą wyborczą, która obowiązywała do wejścia w życie Kodeksu
wyborczego, była ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Uchwalenie tej ordynacji było z kolei konsekwencją dążenia części środowisk samorządowych oraz niektórych partii politycznych,
zauważalnych już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, do dokonania
zasadniczych zmian w ustroju gmin przez wzmocnienie pozycji organu wykonawczego i nadanie mu charakteru instytucji monokratycznej174.
Konieczność uchwalenia ordynacji do Parlamentu Europejskiego była
z kolei konsekwencją uzyskania członkostwa UE i uściślenia w prawie krajowym zasad wynikających z przyjęcia acquis communautaire w traktacie akcesyjnym z 2003 roku.
Spośród ordynacji należących do drugiej grupy najbardziej złożoną historię posiadają akty prawne regulujące tryb wyboru posłów. Prace nad pierwszą
ordynacją trwały prawie rok i przebiegały w atmosferze licznych sporów dotyczących wielu elementów systemu wyborczego, w tym jego zmiennych175.
Przeciągające się prace wpłynęły również na przesunięcie terminu wyborów
z wiosny na jesień 1991 roku: w uchwale przyjętej przez Sejm 9 marca 1991 roku
wyrażono wolę, by wybory odbyły się do 30 października 1991 roku176. Pierwsza ordynacja do Sejmu spotkała się z krytyką sporej części partii i ugrupowań
politycznych, ze względu na to, że przyczyniła się do wyłonienia sfragmenta171
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ryzowanego Sejmu, w którym dwie największe partie kontrolowały zaledwie
27 procent mandatów177. Nie było zatem przypadkiem, że stosunkowo szybko,
bo już w połowie 1992 roku, zaczęto prace nad nową ordynacją. Nie można
też nie zauważyć, że wczesne podjęcie prac i ich stosunkowo sprawne tempo
pozwoliły je zakończyć tuż przed wydarzeniami, które w krótkim czasie zadecydowały o losie Sejmu I kadencji i wpłynęły na decyzję prezydenta o jego
rozwiązaniu i zarządzeniu przedterminowych wyborów178. Uchwalenie nowej
ordynacji do Sejmu zrodziło pewne wątpliwości dotyczące podstaw prawnych
wyborów do Senatu – ordynacja senacka odwoływała się bowiem do ordynacji sejmowej (czyli w założeniu tej z 1991 roku), szybko jednak zostały one
wyjaśnione przez Trybunał Konstytucyjny179.
Podłoże uchwalenia trzeciej z kolei ordynacji – z 2001 roku – było już
nieco bardziej skomplikowane. Konieczność dokonania zmian w prawie wyborczym przed kolejną elekcją parlamentarną była bowiem obiektywnie uzasadniona szeregiem przyczyn, które można ująć w trzech grupach.
Po pierwsze, jak wskazywała Państwowa Komisja Wyborcza w specjalnym
liście z 26 stycznia 1999 roku, skierowanym do piastunów naczelnych funkcji w państwie (Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu
i Marszałka Senatu), niezbędne było usunięcie sprzeczności między przepisami uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji RP a regulacjami zawartymi
w ordynacjach parlamentarnych180. Dostosowanie przepisów prawa wyborczego do regulacji konstytucyjnych wymagało, zdaniem PKW, dokonania
zmian ujętych w ośmiu punktach: 1) Konstytucja wymieniała ubezwłasnowolnienie jako przesłankę pozbawienia praw wyborczych, podczas gdy ordynacje wskazywały na częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego; 2) Konstytucja
wprowadziła nowy sposób liczenia kadencji izb, wskazując, że rozpoczynają
się one z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie, podczas gdy
ordynacje stanowiły, że kadencje liczone są od dnia wyborów; 3) Konstytucja
precyzyjnie określiła termin zarządzania wyborów do parlamentu, podczas
gdy ordynacje nie zawierały takich postanowień; 4) Konstytucja wprowadziła określenie „skrócenie kadencji sejmu”, podczas gdy ordynacja sejmowa
wzorem Małej Konstytucji posługiwała się terminem „rozwiązanie sejmu”;
177
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5) Konstytucja zniosła cenzus domicylu w zakresie biernego prawa wyborczego do Sejmu i Senatu, zawarty w ordynacjach wyborczych; 6) Konstytucja
ograniczyła krąg podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na
posłów i senatorów, wyłączając z nich organizacje polityczne i społeczne wymienione w ordynacjach; 7) W konstytucji odmiennie uregulowano zasadę
incompatibilitas w odniesieniu do mandatów posła i senatora od przepisów
ordynacji; 8) Konstytucja inaczej niż ordynacje regulowała problematykę odmowy złożenia ślubowania przez posła lub senatora181.
Po drugie konieczność zmian w prawie wyborczym wynikała z przyjęcia
regulacji wprowadzających od 1 stycznia 1999 roku nowy podział administracyjny państwa. Przewidziany w ordynacjach wyborczych sposób dokonywania podziału na okręgi wyborcze pozostawał bowiem w zasadniczej
sprzeczności z podziałem kraju na 16 województw. Jak słusznie zauważał
Marek Dobrowolski, przepisy ordynacji wyborczych w powiązaniu z nowym podziałem administracyjnym państwa i regulacjami zawartymi w Konstytucji RP nie pozwalały na dokonanie wyboru zarówno 460 posłów, jak
i 100 senatorów, a także na przeprowadzenie podziału na przewidziane w prawie wyborczym okręgi wyborcze182.
Po trzecie – jak podnosili autorzy projektu ordynacji wyborczej skierowanej do Marszałka Sejmu w dniu 18 lipca 2000 roku – przepisy regulujące tryb
wyboru posłów i senatorów powinny zostać zawarte w jednym dokumencie183. Wskazywali oni, że regulowanie systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w różnych aktach prawnych miało uzasadnienie historyczne, ale straciło
sens pod rządami nowej Konstytucji, traktującej zasadę dwuizbowości jako
fundamentalną zasadę ustrojową; dostrzegali też pewną niesamodzielność
ordynacji senackiej, która nie była pełną ordynacją wyborczą, ale w wielu
miejscach odwoływała się do przepisów ordynacji sejmowej, co w praktyce
rodziło szereg komplikacji w stosowaniu prawa wyborczego184. Niezależnie
od powyższych przyczyn, jak słusznie zwraca uwagę Andrzej Sokala, tempo
prac i zakres zmian wprowadzony w ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku budzą
pewne zastrzeżenia, szczególnie że zmiany wprowadzone w prawie wyborczym znacznie wykraczały poza niezbędne formalnie „korekty” wynikające
z ogólnych zmian w prawie185.
181

Ibidem, s. 13–14.
M. Dobrowolski, Skutki reformy podziału terytorialnego państwa dla ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu, „Przegląd Sejmowy”, nr 2(31)/1999, s. 49–51.
183
Uzasadnienie projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kadencja, druk
nr 2090, Warszawa, 18 lipca 2000, s. 97.
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Ibidem.
185
A. Sokala, Ordynacja wyborcza…, op.cit., s. 28–29.
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Druga zmiana obowiązującej ordynacji na nową dotyczyła wyborów
samorządowych. 16 lipca 1998 roku uchwalono ordynację wyborczą do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zastąpiła ordynację wyborczą z 8 marca 1990 roku. Przyczyn tej zmiany należy upatrywać w reformie samorządowej 1998 roku, a ordynację traktować jako element szerokiego
pakietu ustaw wprowadzających samorząd szczebli powiatowego i wojewódzkiego oraz dokonujących znaczących zmian w administracji publicznej186. Logiczne w tej sytuacji, co wyraźnie podkreślali autorzy projektu ordynacji w uzasadnieniu, było uregulowanie problematyki wyborów organów
stanowiących trzech poziomów samorządu terytorialnego w jednym akcie
prawnym, bez wprowadzania zasadniczych zmian w systemie wyborczym na
poziomie gminy, i oparcie całego systemu wyborczego do organów samorządu na jednolitych zasadach187.
W kategorii aktów prawnych zajmujących doniosłe miejsce w historii ordynacji wyborczych III RP istotne miejsce zajmuje, jak wspominałem, Kodeks
wyborczy (KW), uchwalony 5 stycznia 2011 roku wraz z ustawą wprowadzającą jego przepisy188. Zakres regulacji tego drugiego aktu jest stosunkowo
wąski; obejmuje cztery zagadnienia: 1) czas wejścia w życie kodeksu ustalony
na sześć miesięcy od daty jego ogłoszenia; 2) zmiany wprowadzone w ośmiu
innych ustawach związane z uchwaleniem kodeksu, powiązanych z prawem
wyborczym, w tym między innymi w tzw. trzech ustawach samorządowych,
ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy i ustawie o referendum lokalnym; 3) stwierdzenie o utracie mocy obowiązującej poprzednich pięciu
ordynacji; 4) obowiązywanie przepisów poprzednich ordynacji wyborczych.
Ostatnia kwestia okazała się najbardziej problematyczna. Kodeks wyborczy wszedł w życie 1 sierpnia 2011 roku, a wprowadzająca go ustawa stanowiła w pierwotnej wersji, że „ustawę wymienioną w art. 1 [czyli Kodeks
wyborczy] stosuje się do wyborów zarządzonych po dniu jej wejścia w życie
oraz do kadencji rozpoczętych po przeprowadzeniu tych wyborów” (art. 16
ust. 1) oraz że „do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe” (art. 16 ust. 2).
Te w pewnym sensie oczywiste regulacje zostały jednak uchylone wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku189, ponieważ podważały
186
A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009,
s. 183–187.
187
Projekt ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Sejm Rzeczypospolitej, III kadencja, druk nr 213, Warszawa, 18 lutego 1998, s. 66.
188
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy,
Dz.U. 2011, nr 21, poz. 113.
189
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K9/11, Dz.U. 2011,
nr 149, poz. 889.
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bezpieczeństwo prawne w tym znaczeniu, że uzależniały zastosowanie przepisów Kodeksu wyborczego w wyborach parlamentarnych 2011 roku od terminu, w którym Prezydent wydałby postanowienie o zarządzeniu elekcji. Jeśli
uczyniłby to przed 1 sierpnia, zastosowano by przepisy ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku, a jeśli w dniach 1–7 sierpnia – to przepisy Kodeksu wyborczego190. W praktyce wyrok miał doniosłe konsekwencje dla organów jednostek
samorządu terytorialnego, ponieważ Trybunał Konstytucyjny dokonał derogacji całego art. 16, co oznaczało, że ewentualne wybory uzupełniające lub
przedterminowe należałoby przeprowadzić na podstawie przepisów kodeksu.
Kodeks wprowadził jednak na tyle istotne zmiany w systemie wyborczym, że
przeprowadzenie takich wyborów na nowych podstawach prawnych rodziłoby wiele problemów, z których najważniejszy to konieczność wytyczenia
okręgów jednomandatowych w gminach niebędących miastami na prawach
powiatu191. W tej sytuacji 12 października 2011 roku uchwalono zmianę ustawy wprowadzającej Kodeks wyborczy192 – wprowadzała ona przepis, zgodnie
z którym do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego w czasie,
kiedy weszła w życie ustawa wprowadzająca w życie Kodeks wyborczy, stosuje się przepisy poprzednich dwóch ordynacji. O takiej decyzji zadecydowała
przede wszystkim opinia, że nie należy zmieniać reguł w trakcie gry193.
Uchwalenie Kodeksu wyborczego stanowiło realizację postulatów wysuwanych już w latach dziewięćdziesiątych, wskazujących na potrzebę umieszczenia wszystkich regulacji prawa wyborczego w jednym akcie prawnym
i nadania mu statusu kodeksu194. Idea kodyfikacji prawa wyborczego była
popierana przez różnorodne środowiska: badaczy zajmujących się problematyką systemów wyborczych i prawa wyborczego195, przedstawicieli administracji wyborczej i polityków196. Należy zwrócić uwagę, że „w systemie źródeł
prawa kodeks nie zajmuje szczególnej pozycji w hierarchii źródeł prawa, informuje tylko o tym, że problematyka w nim zawarta została kompleksowo
190

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, druk nr 603, Warszawa, 6 lipca 2011.
191
Ibidem.
192
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1399.
193
B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 549.
194
A. Patrzałek, W. Skrzydło, Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce, „Przegląd Sejmowy”, nr 2(19)/1997, s. 1–12.
195
M. Chmaj, M. Bąkiewicz, Prawo i procedury wyborcze [w:] L. Kolarska-Bobińska,
J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005–2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 75.
196
C. Grabarczyk, Czy prawo wyborcze może być skodyfikowane? [w:] D. Dudek, D. Kała,
P. Potakowski (red.), Jakiej ordynacji potrzebuje Rzeczpospolita?, Wydawnictwo KUL, Lublin
2008, s. 80–83.
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uregulowana i należycie usystematyzowana”197. Kodeks stanowi więc w sensie
prawnym ustawę zwykłą198, której cechą wyróżniającą jest przede wszystkim
względnie całościowe uregulowanie określonej dziedziny199.
Zgodnie z powyższym rozumieniem terminu „kodeks”, kodyfikacji prawa
wyborczego można przypisać trzy główne cele. Po pierwsze, przez umieszczenie w jednym akcie prawnym wszystkich (lub prawie wszystkich200) przepisów prawa wyborczego dążono do ujednolicenia i standaryzacji procedur
wyborczych i tym samym ich łatwiejszego stosowania. W uzasadnieniu do
projektu Kodeksu wyborczego podkreślano, że kodyfikacja prawa wyborczego „ułatwi obywatelom dotarcie do tekstów norm prawnych dotyczących prawa wyborczego bez konieczności poszukiwania wielu aktów prawnych (ustaw) oraz bez konieczności wertowania wielu numerów Dziennika
Ustaw”201. Po drugie, kodyfikacja w założeniu miała zapobiegać zjawisku
instrumentalnego traktowania prawa wyborczego przez partie polityczne202.
Wprawdzie kodeks, jak wspominałem, może być zmieniony ustawą zwykłą,
ale jednocześnie „to taka forma regulacji prawnej, która zapewnia trwałość
postanowień na przyszłość i nie jest przeznaczona do celów doraźnych, do
przeprowadzenia tylko konkretnych wyborów”203. Po trzecie, kodyfikację
prawa wyborczego wiązano również z możliwością z jednej strony rozwiązania szeregu problemów i dylematów występujących w prawie wyborczym,
które na gruncie aktu o takim charakterze musiałby zostać ostatecznie sprecyzowane204, a z drugiej przygotowania reguł pod różne nowoczesne tendencje w prawie wyborczym, związane na przykład z wprowadzaniem w życie
e-votingu. Stąd też oczekiwanym rezultatem uchwalenia kodeksu stałoby się
ułatwienie wyborcom uczestnictwa w wyborach czy usprawnienie procedur
i administracji wyborczej205.
Pierwsze działania zmierzające do skodyfikowania prawa wyborczego
zostały podjęte w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, a ich rezultatem
było przygotowanie z inicjatywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
197

B. Hołyst (red.), Wielka encyklopedia prawa, Wydawnictwo Prawa i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 321.
198
Ibidem.
199
U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2005, s. 265.
200
W naukach prawnych zwraca się bowiem uwagę, że kodeks nigdy nie będzie zupełny,
tj. że pełna kodyfikacja określonej dziedziny nie jest możliwa – zob. hasło kodeksu „zupełność” [w:] B. Hołyst (red.), op.cit., s. 328–329.
201
Poselski projekt ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja,
druk nr 1568, Warszawa, 24 czerwca 2008, s. 139.
202
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 339–340.
203
A. Patrzałek, W. Skrzydło, op.cit., s. 11.
204
Ibidem, s. 15–18.
205
M. Chmaj, M. Bąkiewicz, op.cit., s. 92.
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w 1996 roku projektu kodeksu, który jednak nie został formalnie zgłoszony
jako projekt ustawy206 – prawdopodobnie na skutek przegranych przez SLD
wyborów 1997 roku207. Po raz drugi projekt Kodeksu wyborczego został opracowany ponad 10 lat później i wniesiony do Marszałka Sejmu jako projekt ustawy 24 czerwca 2008 roku przez grupę posłów klubu Lewica i Demokraci208.
Uchwalenie Kodeksu wyborczego niewątpliwie zamknęło pewien etap
w dziejach polskiego systemu wyborczego. Nie tylko po raz pierwszy w polskiej historii całość prawa wyborczego umieszczono w jednym akcie prawnym
i wprowadzono kolejny (niezależnie od podniesionych wyżej wątpliwości)
kodeks do polskiego porządku prawnego, ale wydaje się, że – przynajmniej
w najbliższej perspektywie czasowej – nie można się spodziewać uchwalenia
nowej ordynacji. Taką zapewne musiałby stać się kolejny Kodeks wyborczy,
trudno bowiem wyobrazić sobie możliwość odejścia od kodyfikacji prawa
wyborczego pod rządami obecnej konstytucji. Niezależnie jednak od dokonania kodyfikacji prawa wyborczego, jak i uchwalania wcześniej kolejnych
ordynacji, historia systemu wyborczego III RP to także (lub głównie) zmiany
w obowiązujących przepisach.

3.4.3. Zmiany w ordynacjach wyborczych
Z dziesięciu obowiązujących od 1990 roku ordynacji wyborczych tylko ordynacja sejmowa z 1991 roku nie została ani raz zmieniona. W dużym stopniu
było to spowodowane wspominanym wcześniej stosunkowo szybkim podjęciem prac nad nową ordynacją wyborczą. Wszystkie pozostałe podlegały
zmianom, włączając w to Kodeks wyborczy. Przedmiotem analizy w tym
miejscu są właśnie zmiany dokonywane w ordynacjach wyborczych na drodze ustaw zwykłych. Należy przy tym zauważyć, że zastąpienie jednej ordynacji wyborczej przez kolejną, w tym także zastąpienie pięciu ordynacji
wyborczych przez Kodeks wyborczy, też jest zmianą. Ze względu jednak na
czytelność analizy i kwestie poruszone w poprzednim podrozdziale interesują mnie w tym miejscu wyłącznie zmiany w konkretnych ordynacjach. Listę
nowelizacji ustaw wyborczych od 1990 do końca sierpnia 2014 roku przedstawiłem w tabeli 19. Znak „+” wskazuje, które ordynacje zostały znowelizowane danym aktem prawnym209.
206

K. Skotnicki, Przebieg prac nad kodeksem wyborczym [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks
wyborczy. Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 12–13.
207
Ibidem.
208
Projekt ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, druk
nr 1568, Warszawa, 24 czerwca 2008.
209
Pomijam w analizie cztery zmiany ustawy z 5 stycznia 2011 roku wprowadzającej Kodeks wyborczy. Uzasadnia to fakt, iż trzy z nich dotyczyły jednocześnie KW, a treść jednej
(z 12 października 2012 roku) omawiam w dalszej części opracowania.
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1) Ustawa z dnia 26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2) Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin

+
+

+
+

6) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+

7) Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

+

8) Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw

+

+

9) Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

+

10) Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

+

+

11) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające
Kodeks karny

+
+

12) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

+

13) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

+

14) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

+
+
+

+

16) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw

+

17) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

+

18) Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

+

19) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

+

Kodeks wyborczy

PE 2004

JST 2002

Sejm i Senat 2001

JST 1998

+

5) Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

15) Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin

Sejm 1993

+

3) Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
4) Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Senat 1991

JST 1990

Ordynacje wyborcze
Ustawy zmieniające
(w porządku chronologicznym)

Prezydent 1990

Tabela 19. Zmiany w ordynacjach wyborczych III RP

20) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

+

22) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

+

23) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”, o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006,
o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie
mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

+

24) Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum
lokalnym

+

25) Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje
publiczne oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

+

+

27) Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
28) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
29) Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Kodeks wyborczy

PE 2004

JST 2002

+

21) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

26) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Sejm i Senat 2001

JST 1998

Sejm 1993

JST 1990

Ordynacje wyborcze
Ustawy zmieniające
(w porządku chronologicznym)

Senat 1991
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30) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

+

+

31) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

+

+

32) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

+

33) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
niektórych innych ustaw

+

+

36) Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw

+

37) Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw

+

38) Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

+
+

+

40) Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
41) Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

+

+

42) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

45) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

PE 2004

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

43) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
44) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

+

+

35) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw

39) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów

+

+

34) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

JST 2002

Sejm i Senat 2001

JST 1998

Sejm 1993

Senat 1991

Prezydent 1990

JST 1990

Ordynacje wyborcze
Ustawy zmieniające
(w porządku chronologicznym)

+
+

+
+

+

Kodeks wyborczy
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46) Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum
ogólnokrajowym oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego

+

47) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

+

+

+

48) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw

+

+

+

49) Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
+

51) Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

+

+

+

+

+

+

53) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
54) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

+

+

50) Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

52) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego

PE 2004

JST 2002

Sejm i Senat 2001

JST 1998

Sejm 1993

JST 1990

Ordynacje wyborcze
Ustawy zmieniające
(w porządku chronologicznym)

Senat 1991
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+
+

+

55) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks
wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks
wyborczy

+

56) Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw

+

57) Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy

+

58) Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych
innych ustaw

+

59) Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks
wyborczy oraz niektórych innych ustaw

+

PE 2004

JST 2002

Sejm i Senat 2001

JST 1998

Sejm 1993

Senat 1991

Prezydent 1990

JST 1990

Ordynacje wyborcze
Ustawy zmieniające
(w porządku chronologicznym)

Kodeks wyborczy
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60) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

+

61) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

+

62) Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks
wyborczy

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dz.U. 1990, nr 79, poz. 465; Dz.U. 1991, nr 53, poz. 227;
Dz.U. 1991, nr 59, poz. 252; Dz.U. 1993, nr 45, poz. 205; Dz.U. 1994, nr 43, poz. 164; Dz.U. 1995, nr 95,
poz. 472; Dz.U. 1995, nr 132, poz. 640; Dz.U. 1995, nr 124, poz. 601; Dz.U. 1997, nr 47, poz. 297; Dz.U.
1997, nr 70, poz. 443; Dz.U. 1997, nr 88, poz. 554; Dz.U. 1997, nr 98, poz. 604; Dz.U. 1997, nr 121, poz.
770; Dz.U. 1997, nr 141, poz. 943; Dz.U. 1998, nr 50, poz. 311; Dz.U. 1998, nr 95, poz. 602; Dz.U. 1999,
nr 49, poz. 483; Dz.U. 1999, nr 62, poz. 681; Dz.U. 2000, nr 43, poz. 488; Dz.U. 2001, nr 45, poz. 497; Dz.U.
2001, nr 74, poz. 786; Dz.U. 2001, nr 89, poz. 971; Dz.U. 2001, nr 154, poz. 1802; Dz.U. 2002, nr 113, poz.
984; Dz.U. 2002, nr 14, poz. 128; Dz.U. 2002, nr 23, poz. 220; Dz.U. 2002, nr 127, poz. 1089; Dz.U. 2002,
nr 153, poz. 1271; Dz.U. 2002, nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507; Dz.U. 2003, nr 130, poz.
1188; Dz.U. 2004, nr 25, poz. 219; Dz.U. 2004, nr 102, poz. 1055; Dz.U. 2005, nr 140, poz. 1173; Dz.U. 2005,
nr 175, poz. 1457; Dz.U. 2006, nr 17, poz. 128; Dz.U. 2006, nr 146, poz. 1055; Dz.U. 2006, nr 159, poz.
1127; Dz.U. 2006, nr 218, poz. 1592; Dz.U. 2007, nr 25, poz. 162; Dz.U. 2007, nr 112, poz. 766; Dz.U. 2007,
nr 176, poz. 1238;,Dz.U. 2008, nr 96, poz. 607; Dz.U. 2008, nr 171, poz. 1056, Dz.U. 2008, nr 180, poz.
1111; Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1547; Dz.U. 2009, nr 213, poz. 1651; Dz.U. 2009, nr 213, poz. 1652; Dz.U.
2010, nr 57, poz. 356; Dz.U. 2010, nr 201, poz. 1327; Dz.U. 2010, nr 212, poz. 1385; Dz.U. 2011, nr 34, poz.
172; Dz.U. 2011, nr 26, poz. 134; Dz.U. 2011, nr 94, poz. 550; Dz.U. 2011, nr 102, poz. 588; Dz.U. 2011, nr
134, poz. 777; Dz.U. 2011, nr 147, poz. 881; Dz.U. 2011, nr 171, poz. 1016; Dz.U. 2011, nr 217, poz. 1281;
Dz.U. 2012, nr 0, poz. 951; Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1529; Dz.U. 2014, nr 0, poz. 179; Dz.U. 2014, nr 0, poz.
180; Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1072.

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala sformułować kilka
spostrzeżeń. Przede wszystkim od 1990 roku do końca sierpnia 2014 roku
uchwalono 64 akty prawne zmieniające obowiązujące ordynacje, choć należy zauważyć, że pięć z nich polegało na dokonaniu zmiany w obowiązującej ordynacji przez inną ordynację (przykładowo ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego znowelizowała przepisy trzech obowiązujących
wówczas ordynacji – prezydenckiej, do organów stanowiących samorządu
terytorialnego oraz do Sejmu i Senatu). Łącznie dokonano więc 104 nowelizacji ordynacji wyborczych, ale niektóre akty prawne nowelizowały więcej
niż jedną ordynację – tak było w 26 przypadkach. Największa liczba nowelizacji dotknęła ordynację samorządową z 1998 roku (21), a najmniejsza –
samorządową z 1990 roku (5). Dokładne zestawienie w zaokrągleniu do liczb
całkowitych zawiera tabela 20.
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Ordynacja prezydencka z 1990

Ordynacja senacka
z 1991 r.

Ordynacja sejmowa
z 1991 r.

Ordynacja sejmowa
z 1993 r.

Ordynacja samorządowa z 1998 r.

Ordynacja parlamentarna z 2001 r.

Ustawa o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza,
prezydenta miasta

Ordynacja do PE
z 2004 r.

Kodeks wyborczy

Ordynacja

Ordynacja samorządowa z 1990 r.

Tabela 20. Liczba zmian ordynacji wyborczych w latach 1990–2014 (zestawienie)

5

20

4

0

8

21

18

10

6

12

Liczba zmian
Liczba dni obowiązywania

3065 7607 3619

Częstotliwość zmian
(w dniach)

613

380

905

713

2906

4737

3713

3283

2707

1248

–

363

226

206

328

451

104

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, liczba zmian nie obrazuje jednak dokładnie
ich częstotliwości, którą można obliczyć, dzieląc liczbę dni, przez które obowiązywała dana ordynacja, przez liczbę nowelizacji. Pozwala to zauważyć, że
najczęściej nowelizowano Kodeks wyborczy – średnio co 104 dni. Z pozostałych ordynacji najczęściej zmieniano ordynację parlamentarną z 2001 roku
(średnio co 206 dni), a najrzadziej senacką (co 905 dni). Uporządkowane rosnąco dane o częstotliwości zmian zawiera tabela 21.
Tabela 21. Częstotliwość zmian w ordynacjach wyborczych III RP uporządkowana rosnąco
Ordynacja wyborcza

Częstotliwość zmian (w dniach)

Kodeks wyborczy

104

Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu z 2001 r.

206

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z 1998 r.

226

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta z 2002 r.

328

Ordynacja wyborcza do Sejmu z 1993 r.

363

Ordynacja prezydencka z 1990 r.

380

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z 2004 r.

451

Ordynacja wyborcza do rad gmin z 1990 r.

613

Ordynacja wyborcza do Senatu z 1991 r.

905

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz danych arytmetycznych o zmianach ordynacji wyborczych, należy również odnieść się do treści przeprowadzonych zmian. Listę nowelizacji
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wraz z krótką charakterystyką przedstawiam w tabeli 22. Ze względu na obszerność i szczegółowość wielu nowelizacji zrezygnowałem z ich dokładnej
charakterystyki. Ponadto część zmian, które wprowadzano, została opisana
we wcześniejszych podrozdziałach.
Celem sporządzenia tabeli 22 jest więc przede wszystkim uporządkowanie dokonanych nowelizacji z próbą określenia ich znaczenia dla systemu
wyborczego. Służy temu ostatnia kolumna, w której każdą z nowelizacji
oceniłem w trzypunktowej skali. Znak „*” oznacza brak lub niewielkie
znaczenie wprowadzonych przepisów dla przebiegu procesu wyborczego
lub/i wyniku wyborów, znak „**” wskazuje na znaczący wpływ zmiany na
przebieg procesu wyborczego, a znak „***” – że dokonana nowelizacja była
istotną modyfikacją przebiegu procesu wyborczego, w tym miała bezpośredni wpływ na wynik wyborów.
Ten poniżej przedstawiony swego rodzaju ranking poziomu znaczenia poszczególnych zmian (nowelizacji) ma charakter subiektywny i może
w pewnych przypadkach być dyskusyjny. Należy bowiem zwrócić uwagę, że
z punktu widzenia znaczenia zmian wszystkie nowelizacje można podzielić
na dwie grupy.
Do pierwszej należą zmiany, których ocena w moim przekonaniu nie
stwarza większych problemów. Łącznie jest to grupa 33 zmian, a należą do
niej zarówno te niewpływające na przebieg procesu wyborczego lub na wynik
wyborów, w liczbie 29210, jak i cztery zmiany o bezspornie fundamentalnym
znaczeniu dla wyniku wyborów211. Przykładowo zmianami, które nie wpłynęły na przebieg procesu wyborczego, były nowelizacje polegające na zamianie
wyrazów w konkretnym przepisie lub nowelizacja ordynacji prezydenckiej
uchwalona 19 lutego 2010 roku zmieniająca godziny otwarcia lokali wyborczych w wyborach prezydenckich. Zmiana ta została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, a konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów w 2010 roku spowodowała, że nigdy nie została zastosowana. Zmiany
o dużym, niebudzącym wątpliwości znaczeniu polegały na zmianie techniki
wyborczej w obszarze formuły proporcjonalnej, wprowadzeniu, a następnie
usunięciu, instytucji grupowania list w wyborach samorządowych oraz obszernych, opisywanych wcześniej zmianach w ordynacji prezydenckiej wprowadzonych w 2000 roku. Pozostałe 31 zmian – ocenione „**” – to nowelizacje
mające pewne znaczenie dla przebiegu określonych wyborów, choć ich ocena
może być już przedmiotem dyskusji. Do tej grupy należą między innymi instytucje głosowania przez pełnomocnika czy głosowania korespondencyjne210
Do tej grupy zaliczam zmiany o numerach: 2, 3, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32,
36, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
211
Do tej grupy zaliczam zmiany o numerach: 19, 27, 38, 43.
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Tabela 22. Zmiany w ordynacjach wyborczych III RP

Ustawy zmieniające

Ogólna charakterystyka nowelizacji

Szacunkowy
poziom
„istotności”

1) Ustawa z dnia 26 października 1990 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawiono nieprecyzyjne postanowienie dotyczące drugiej tury, zastępując stwierdzenie „po
upływie 14 dni” stwierdzeniem „w czternastym
dniu”.

**

2) Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin

Dwie zmiany formalne: 1) dotyczące wygaśnięcia
pełnomocnictw Generalnego Komisarza Wyborczego, 2) organizacji wyborów uzupełniających
na skutek zmniejszenia składu rady.

*

3) Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordyna- Drobne zmiany formalne wprowadzone przez
cja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej późniejszą od senackiej ordynację sejmową,
Polskiej
polegające na korekcie numerów artykułów.

*

4) Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej

**

Zmiany w dwóch ordynacjach (samorządowej
i prezydenckiej) dotyczące administracji wyborczej.

5) Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie Obszerna, 17-punktowa nowelizacja koncentrująustawy Ordynacja wyborcza do Senatu
ca się głównie na: 1) administracji wyborczej,
Rzeczypospolitej Polskiej
2) procedurze rejestracji kandydatów, 3) kampanii wyborczej.

**

6) Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Łącznie 11 zmian dotyczących głównie stwierdzania ważności wyborów oraz ich organizacji.

**

7) Ustawa z dnia 22 września 1995 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw

Zmiany dotyczyły administracji wyborczej
w odniesieniu do wyboru posłów. Usunięto niedopatrzenie z ordynacji samorządowej pozwalające
PKW nie przedstawiać danych statystycznych
dotyczących wyniku wyborów.

**

8) Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmia- Obszerna 17-punktowa nowelizacja dotycząca
nie ustawy o samorządzie terytorialnym
głównie: 1) zgłaszania kandydatów, 2) przypadku
oraz niektórych innych ustaw
braku zgłoszenia kandydatów lub zgłoszenia
jednego lub dwóch, 3) protestów wyborczych,
4) wygaśnięcia mandatu radnego.

**

9) Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Korekta w podziale na okręgi wyborcze, dotycząca sześciu okręgów.

**

10) Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

Wprowadzono obowiązek składania oświadczenia przez kandydatów o ujawnieniu pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa
bądź współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób
pełniących funkcje publiczne.

**

11) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy
wprowadzające Kodeks karny

Określenie sankcji za niesporządzenie i nieopublikowanie lub podanie nieprawdziwych informacji
w sprawozdaniu finansowym.

*

12) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych

Regulacje dotyczyły subwencji i dotacji dla
komitetów wyborczych.

**
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13) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy Wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastąpiono
wprowadzające ustawę o Krajowym
określeniem „przedsiębiorców”.
Rejestrze Sądowym
14) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Określenie „Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej” zastąpiono: „minister właściwy do
spraw gospodarki morskiej”.

Szacunkowy
poziom
„istotności”
*

*

15) Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie Zmiana dotyczyła wyznaczenia terminu kolejnych
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin
wyborów.

**

16) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o samorządzie województwa oraz
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw

*

Wyrazy „oraz w powiecie” zastąpiono wyrazami
„oraz mandatu radnego powiatu lub województwa”.

17) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie Drobne zmiany formalne wynikające z uchwalecywilnej
nia nowej ustawy o służbie cywilnej, dotyczące
Krajowego Biura Wyborczego.
18) Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

„Utracili prawo wybieralności lub złożyli niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa
w art. 41 ust. 4”, zastępuje się: „lub utracili prawo
wybieralności”.

19) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

Najobszerniejsza nowelizacja ordynacji wyborczych po 1990 roku, składająca się łącznie
z 91 punktów dotyczących właściwie całego
przebiegu procesu wyboru Prezydenta RP,
w tym przede wszystkim finansowania kampanii
wyborczej, zgłaszania kandydatów, administracji
wyborczej i protestów wyborczych1.

20) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji
rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Zmiana formalna polegająca na zmniejszeniu
liczby radnych samorządowych.

*

*

***

**

21) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie Korekta w podziale na okręgi wyborcze, dotycząustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu
ca czterech okręgów.
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

**

22) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

*

Zmiany formalnie wiążące się z procedurą
wprowadzania korekt w podziale administracyjnym państwa.
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Szacunkowy
poziom
„istotności”

23) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
Zmiana dotycząca finansowania kampanii wyboro zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu czej i rozliczania wydatków.
Gwarancyjnym, Prawo energetyczne,
o partiach politycznych, o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych, o zmianie
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo
telekomunikacyjne, o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, o spółdzielniach mieszkaniowych,
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2001–2006, o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych oraz o utracie
mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo
oszczędzania na cele mieszkaniowe

*

24) Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy
o samorządzie województwa, ustawy
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz
ustawy o referendum lokalnym

Obszerna nowelizacja związana ze zmianą liczby
radnych oraz dotycząca przebiegu procesu wyborczego, m.in. w obszarze wyznaczania terminu
wyborów czy administracji wyborczej.

**

25) Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w latach 1944–1990
osób pełniących funkcje publiczne oraz
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany formalnie doprecyzowujące procedury
związane ze składaniem tzw. oświadczeń
lustracyjnych.

26) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta

W ordynacjach prezydenckiej i parlamentarnej
zmiany miały charakter wyłącznie formalny,
wynikający z zastąpienia zarządu w gminach
organem monokratycznym. W odniesieniu do
ordynacji samorządowej zmodyfikowano kilka
aspektów przebiegu procesu wyborczego, w tym
m.in. procedurę zarządzania wyborów i dokonywania podziału na okręgi wyborcze.

**

**
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27) Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Obszerna nowelizacja dotycząca przebiegu
procesu wyborczego szczególnie w obszarze
zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych oraz dokonująca zmiany metody wyborczej
w ramach formuły proporcjonalnej.

***

28) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo o ustroju
sądów administracyjnych i ustawę Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wyrazy „Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” zastąpiono wyrazami:
„Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych”.

*

29) Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmia- Zmiany formalne dotyczące zakazu łączenie ustawy o samorządzie gminnym oraz nia mandatu radnego lub wójta (burmistrza,
o zmianie niektórych innych ustaw
prezydenta miasta) z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

**

30) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referen- Zmiany formalne dotyczące tworzenia tzw.
dum ogólnokrajowym
zamkniętych obwodów głosowania dla służb
mundurowych.

*

31) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe

Określenie „polskim urzędzie pocztowym” zastąpiono wyrazami: „polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego”.

*

32) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordyna- W ordynacjach prezydenckiej i samorządowej
cja wyborcza do Parlamentu
zmodyfikowano przepisy dotyczące wysokości
Europejskiego
wpłat na kampanię wyborczą od osób prawnych
i fizycznych. W ordynacji parlamentarnej uzupełniono przepisy dotyczące tworzenia rejestru
wyborców w związku z rozszerzeniem prawa
wyborczego na obywateli UE.

*

33) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzono przepisy dotyczące korzystania
z prawa wyborczego przez obywateli UE. Istotnie
zmodyfikowano przepisy dotyczące komitetów
wyborczych.

**

34) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Skorygowano podział na okręgi wyborcze przed
wyborami parlamentarnymi 2005 r.

35) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw

Uzupełnienie przepisów dotyczących oświadczeń
majątkowych.

**

**

36) Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r.
Zmieniono przepisy dotyczące zarządzania
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym wyborów przedterminowych.
oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw

*

37) Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie
Zmieniono i uzupełniono przepisy dotyczące
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, finansowania kampanii wyborczej oraz jej
rad powiatów i sejmików województw oraz rozliczania.
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw

**
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38) Ustawa z dnia 6 września 2006 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw

Wprowadzono instytucję grupowania list wyborczych w wyborach samorządowych.

39) Ustawa z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Do wszystkich ordynacji wyborczych wprowadzono nowe przepisy dotyczące składania
tzw. oświadczeń lustracyjnych.

Szacunkowy
poziom
„istotności”

***

**

40) Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie Uzupełniono i zmodyfikowano przepisy dotyczące
ustawy o ujawnianiu informacji o dooświadczeń lustracyjnych wprowadzone przez
kumentach organów bezpieczeństwa
ustawę wymienioną w pkt 39.
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

**

41) Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie
ustawy Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy Kodeks postępowania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zmodyfikowano przepisy dotyczące rozpatrywania skarg związanych z tworzeniem rejestrów
wyborców oraz treści i materiałów rozpowszechnianych w kampanii wyborczej.

**

42) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej

Niewielka zmiana związana z wdrażaniem regulacji dotyczących korzystania z prawa wyborczego
przez obywateli UE.

43) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad
gmin, powiatów i sejmików województw

Usunięto z ordynacji samorządowej instytucję
grupowania list i wprowadzono odpowiednie
zmiany w przepisach.

*

***

44) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmia- Zmieniono sformułowanie „w postaci elektronicznie ustaw w celu ujednolicenia terminologii nej” na „w formie dokumentu elektronicznego”.
informatycznej

*

45) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Zmiany formalne dotyczące wyborów uzupełniających lub przedterminowych oraz uzupełniania
składu rad.

*

46) Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum
ogólnokrajowym oraz ustawy Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Zmiana przepisów dotyczących finansowania
i rozliczania kampanii. Wprowadzenie głosowania
przez pełnomocnika.

**

47) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.
Wprowadzenie w pozostałych ordynacjach możlio zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
wości głosowania przez pełnomocnika.
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta

**

48) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

**

Obszerna, formalna nowelizacja koncentrująca
się głównie na problematyce finansowania
kampanii wyborczej.
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49) Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw

Drobne zmiany formalne związane z korzystaniem z czynnego prawa wyborczego.

*

50) Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zmieniono godziny głosowania w wyborach
prezydenckich2.

*

51) Ustawa z dnia 8 października 2010 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw

Nowelizacja dotycząca korzystania z biernego
prawa wyborczego, w tym przede wszystkim
dotycząca pozbawienia prawa wybieralności
osób skazanych prawomocnym wyrokiem na
karę pozbawienia wolności za przestępstwo
umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

*

52) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie Wprowadzenie parytetu płci w ordynacjach:
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, do Sejmu, organów stanowiących JST oraz PE.
rad powiatów i sejmików województw,
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego

**

53) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie
ustawy Kodeks wyborczy

**

Zmiana formalna dotycząca prowadzenia kampanii wyborczej

54) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie Skorygowano podział na okręgi wyborcze w
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu
wyborach do Sejmu.
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
Kodeks wyborczy

*

55) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
Kodeks wyborczy

Obszerna, obejmująca 33 punkty nowelizacja,
doprecyzowująca wiele przepisów głównie
dotyczących kampanii wyborczej.

**

56) Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw

Uzupełnienie przepisów dotyczących zarządzania
wyborów w JST, które objęły zmiany w podziale
administracyjnym państwa

57) Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie
ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks
wyborczy

Wprowadzenie instytucji głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego.

*

**

58) Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie
Zmiana formalna dotycząca nadawania numerów
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji NIP i REGON komitetom wyborczym.
podatników i płatników oraz niektórych
innych ustaw

*

59) Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw

*

Stosunkowo obszerna zmiana formalna dotycząca wygaśnięcia mandatu radnego.
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60) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie
ustawy o działach administracji rządowej
oraz niektórych innych ustaw

Drobna zmiana formalna dotycząca dostosowywania lokali wyborczych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

*

61) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe

Skorygowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących korzystania z usług operatora pocztowego
w różnych działaniach w ramach procesu
wyborczego.

*

62) Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r.
o zmianie ustawy Kodeks wyborczy

Skorygowanie sposobu wyliczania limitu wydatków dla komitetu wyborczego
w wyborach do PE.

*

63) Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r.
o zmianie ustawy Kodeks wyborczy

Dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego
do prawa UE w zakresie korzystania z biernego
prawa wyborczego przez obywateli Unii mieszkających w kraju, którego nie są obywatelami.

*

64) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych
innych ustaw

Nowelizacja wprowadzająca możliwość
głosowania korespondencyjnego dla wszystkich
wyborców oraz poprawiająca kilka regulacji
zawartych w Kodeksie wyborczym, w tym m.in.
procedurę rejestracji list kandydatów do Sejmu,
procedurę głosowania korespondencyjnego przez
osoby niepełnosprawne i przepisów dotyczących
kampanii wyborczej, a także regulująca uprawnienia organów wykonawczych gmin dotyczące
zmiany siedziby lokalu wyborczego. Uzupełniono
przepisy dotyczące kampanii wyborczej.

**

Nowelizację obszernie analizuje Stanisław Gebethner w komentarzu do ordynacji
prezydenckiej – S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2000, s. 11–20.
Jak wyjaśniam w innej części pracy, przepisy tej nowelizacji zmieniające godziny otwarcia
lokali wyborczych nigdy nie zostały zastosowane.
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Prawo wyborcze III Rzeczypospolitej

195

go, sporna kwota płci czy też szereg zmian dotyczących kampanii wyborczej
i finansów wyborczych. Mieści się tu również zmiana wymieniona w pkt 1
tabeli 22, polegająca na poprawieniu błędu w pierwotnej wersji ordynacji
prezydenckiej. Stąd, co należy wyraźnie podkreślić, analiza w tabeli 22 nie
aspiruje do roli „obiektywnej” kategoryzacji zmian w ordynacjach wyborczych – w założeniu ma spełniać funkcję porządkującą oraz informacyjną.
Ograniczyłem się również do stosunkowo krótkich komentarzy, ponieważ
najważniejsze z zamieszczonych w tabeli nowelizacji szczegółowo analizuję
w innych częściach monografii – dotyczących konkretnych zagadnień.
Oprócz sformułowanych wyżej uwag dane o zmianach w ordynacjach wyborczych pozwalają na sformułowanie czterech innych wniosków.
Po pierwsze, można również zauważyć, że stosunkowo nieliczne nowelizacje to celowe, planowe i tym samym w pewnym stopniu wynikające z racjonalnych przesłanek zmiany w systemie wyborczym. Do tej grupy zaliczam
łącznie 12 nowelizacji212 zmieniających technikę wyborczą, wprowadzających
i usuwających instytucję grupowania list, zmieniających procedurę rejestracji
kandydatów czy uzupełniających polski system wyborczy o kwotę płci, głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, a także wprowadzających
obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych. Pozostałe to typowe nowelizacje polegające na uzupełnieniu, korygowaniu bądź poprawianiu, niekiedy pod wyraźnym wpływem praktyki stosowania określonych regulacji,
obowiązujących przepisów. Niektóre ze zmian wynikały też z ogólnych zmian
w prawie. Z reguły polegały więc na tym, że określona ustawa (jak np. wymieniona w pkt 61) zmieniała przepisy ordynacji wyborczych.
Po drugie, liczba i charakter nowelizacji pokazują, że proces legislacyjny często zamiast postulowanej i oczekiwanej racjonalności ustawodawcy,
rządzony jest przez pośpiech, przypadek czy zwykłe niedbalstwo. Świadczy
o tym spora liczba zmian, będąca tylko poprawianiem różnych regulacji.
Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do Kodeksu wyborczego, choć
dotyczy większości ordynacji wyborczych. Dodatkowo można również zauważyć, że na skutek tego zjawiska liczba nowelizacji jest niepotrzebnie rozbudowana. Nie chodzi tu oczywiście tylko o to, że przygotowany akt prawny
powinien być odpowiedniej jakości, ale też o inne zjawiska. Przykładowo
można postawić pytania: dlaczego głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika nie wprowadzono w jednym akcie prawnym (co być może
ograniczyłoby wspominaną niespójność regulacji odnoszących się do obu instytucji)?; dlaczego przy wprowadzaniu drugiego z wymienionych rozwiązań
nie uczyniono tego jednorazowo w stosunku do wszystkich regulacji? Także
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ustawa kwotowa została uchwalona niejako obok Kodeksu wyborczego, który przewidywał identyczne rozwiązania.
Po trzecie, nowelizacje dotyczyły właściwie wszystkich etapów procesu
wyborczego, choć najczęściej były związane z: 1) administracją wyborczą;
2) zgłaszaniem kandydatur; 3) prowadzeniem i finansowaniem kampanii
wyborczej; 4) uprawnieniami wyborcy w akcie głosowania i sposobem ich
wykonywania.
Po czwarte, niezależnie od powyższych spostrzeżeń, w dokonywanych
zmianach widoczna jest również tendencja do standaryzacji i doskonalenia procedur związanych z przebiegiem wyborów właściwie wszystkich instytucji. Można bowiem zauważyć, że nowelizacje ordynacji wyborczych da
się umownie podzielić na dwie grupy. Pierwsza to stosunkowo krótkie akty
prawnie obejmujące jeden, kilka lub kilkanaście merytorycznych przepisów,
których zadanie w większości przypadków polegało na wprowadzeniu poprawek. Drugą natomiast stanowią „duże” nowelizacje, ze wspominaną wielokrotnie nowelizacją ordynacji prezydenckiej z 2000 roku na czele, będące
z reguły całościowymi, przemyślanymi zmianami.
Wnioski wynikające z przedstawionej w rozdziale dynamiki polskiego systemu wyborczego w płaszczyźnie normatywnej są przedstawione w rozdziale 5. Pełna analiza wymaga bowiem odniesienia do problematyki parametrów (zmiennych) systemu wyborczego.

Rozdział 4

Zmienne systemu wyborczego III RP
4.1. Uwagi wstępne
Analiza dynamiki polskiego systemu wyborczego w obszarze jego zmiennych
(parametrów) zgodnie z kategoryzacją zaproponowaną w rozdziale 1 stanowi
nie tylko istotne uzupełnienie rozważań zawartych w poprzedniej części, ale
jest przede wszystkim ważną perspektywą postrzegania wyborów w Polsce
po 1989 roku. System wyborczy w najwęższym (technicznym) ujęciu zawiera
bowiem, jak wspominałem, odpowiedź na dwa pytania o fundamentalnym
znaczeniu z punktu widzenia przebiegu procesu wyborczego: jak wyborca
głosuje w sensie formalnym i technicznym (czy ujmując to ściślej – jakimi
uprawnieniami dysponuje w akcie głosowania) oraz jak oddany przez niego
głos (lub głosy) wpływa na ostateczny wynik wyborów. Nie jest zatem zaskakujące, że właśnie ten obszar uznaje się za najbardziej podatny na modyfikacje, a co za tym idzie – niestabilny na tle innych elementów systemu wyborczego1, choć oczywiście każda z czterech zmiennych cechowała się własną
specyfiką i wymaga osobnego przedstawienia.

4.2. Formuła wyborcza
Pierwszy z wyodrębnionych parametrów, czyli formuła wyborcza, to niezwykle istotny i często błędnie utożsamiany z całym system wyborczym składnik
polskich rozwiązań wyborczych. W tym obszarze analizy należy wyeksponować cztery podstawowe cechy systemu wyborczego III RP.
Po pierwsze, dzieje polskiego systemu wyborczego – nawet sięgając do
odleglejszej historii opisywanej w rozdziale 2 – to tylko dwie formuły uznawane za klasyczne, czyli większościowa i proporcjonalna. Zmiany i modyfikacje systemu wyborczego, włączając w to Kodeks wyborczy i jego późniejsze
1

M. Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 155.
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zmiany, dotychczas nie doprowadziły do zastosowania jakiegokolwiek wariantu formuły mieszanej.
Po drugie, obszar formuły wyborczej to – jak dotąd – najstabilniejszy element polskiego systemu wyborczego. Łatwo można zauważyć, że przyjęte
pierwotnie rozwiązania (tzn. na potrzeby pierwszych wyborów konkretnej
instytucji) nie podlegały późniejszym zmianom – posłowie do Sejmu i do
Parlamentu Europejskiego są wybierani w formule proporcjonalnej, a senatorowie – większościowej. Jedynymi instytucjami cechującymi się w tym
obszarze określonym poziomem dynamiki są organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego, choć również w ich przypadku można dostrzec
stabilność pierwotnie przyjętych rozwiązań.
Już w trakcie prac nad ordynacją wyborczą do rad gmin z 8 marca
1990 roku kwestia formuły wyborczej była przedmiotem sporów i dyskusji. Początkowo ogniskowały się one wokół wyboru jednego z dwóch
klasycznych wariantów. Formuła większościowa – jak podnoszono – służyłaby promowaniu osób znanych w lokalnych społecznościach, a proporcjonalna z kolei wpłynęłaby na większą reprezentatywność rad gmin2.
Ostatecznie zdecydowano się jednak na przyjęcie w pewnym sensie kompromisowego rozwiązania, które utrzymało się do czasu wejścia w życie
Kodeksu wyborczego i wyborów 2014 roku, czyli zastosowanie obu formuł
jednocześnie, przy czym w małych gminach stosowano formułę większościową, a w pozostałych proporcjonalną. Celowo użyłem określenia mała
gmina, ponieważ przede wszystkim wytyczenie granicy między jednostkami samorządu terytorialnego, odnoszącej się do formuły wyborczej,
było raczej arbitralne i tym samym dyskusyjne, a poza tym ulegała ona
przesunięciom. W 1990 roku za granicę rozdzielającą większościowość
i proporcjonalność przyjęto liczbę 40 tysięcy mieszkańców – w gminach
o mniejszej lub równej liczbie mieszkańców stosowano regułę majorytaryzmu, a w gminach o większej liczbie mieszkańców – regułę proporcjonalności. Przyjęte rozwiązanie uzasadniano tym, że w gminach do
40 tysięcy ludzie znają się osobiście i występują relacje osobiste między
mieszkańcami, a powyżej tej granicy raczej dominuje anonimowość we
wzajemnych stosunkach i zanikają więzi sąsiedzkie3. Granice między formułami przesunięto w późniejszym okresie tylko dwukrotnie: ordynacja
z 16 lipca 1998 roku obniżyła ją do gmin liczących 20 tysięcy mieszkańców,
wprowadzając jednocześnie formułę proporcjonalną w wyborach rad powiatów i sejmików województw (czyli ustanowionych wówczas dwóch nowych poziomach samorządu terytorialnego), a Kodeks wyborczy wprowa2
3

Ibidem, s. 34–35.
Ibidem, s. 38.
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dził formułę większościową w gminach niebędących miastami na prawach
powiatu i proporcjonalną dla wszystkich pozostałych jednostek samorządu
terytorialnego.
Można więc zauważyć, że formuła wyborcza nie jest integralnie związana
z typem gminy (zgodnie z podziałem na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie
i miejskie4), ale do wejścia w życie Kodeksu wyborczego bezpośrednio korespondowała z liczbą wybieranych radnych, których liczbę z kolei ustalano
w oparciu o liczbę ludności: w pierwszych dwóch elekcjach samorządowych
(1990 i 1994) w formule większościowej wybierano rady gmin liczących od
15 do 28 radnych, a w proporcjonalnej liczących od 32 do maksymalnie 100,
a po zmianach wprowadzonych przez ordynację z 16 lipca 1998 roku w formule większościowej wybierano rady gmin liczące od 15 do 24 radnych.
Po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 lutego 2002 roku5 do ustawy
o samorządzie gminnym formuła większościowa znalazła zastosowanie tylko w gminach, których rady liczyły 15 radnych. Radni gmin, w których radach zasiadało od 21 do maksymalnie 45 radnych, byli wybierani w formule
proporcjonalnej6. Kodeks wyborczy zmodyfikował ten system, rozszerzając
stosowanie większościowości na zdecydowaną większość jednostek najniższego poziomu samorządu terytorialnego – miast na prawach powiatu (czyli
tzw. powiatów grodzkich) było w Polsce na dzień 1 stycznia 2014 roku 66 na
ogólną liczbę 2479 gmin7 (w wyborach 2010 roku liczba miast na prawach
powiatu wynosiła 658) – nadając inny charakter relacji formuły wyborczej
z liczbą wybieranych radnych i liczbą ludności gminy. Wprawdzie uzyskanie
statusu miasta na prawach powiatu nie było w trakcie wprowadzania reformy
administracji publicznej w 1998 roku i nadal nie jest związane z koniecznością posiadania określonej liczby ludności9, a w praktyce są to jednostki wy4

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 106–108.
Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie…
6
Inaczej kształtowała się natomiast liczebność rady Warszawy – G. Jyż, Z. Pławecki,
A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 227.
7
Dane na podstawie bazy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: https://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html (data odczytania:
16.06.2014).
8
Wybory samorządowe 2010 roku, PKW, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.
html (data odczytania: 22.09.2014).
9
Według art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym (w pierwotnym brzmieniu), uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu wymagało spełnienia przynajmniej jednego z trzech
kryteriów: 1) posiadania liczby mieszkańców większej od 100 000; 2) posiadania siedziby
wojewody przed 1 stycznia 1999 r. (tj. wejściem w życie tzw. reformy samorządowej); 3) posiadania infrastruktury niezbędnej do wykonywania zadań powiatu. Nadanie statusu miasta
na prawach powiatu nie było rzecz jasna obligatoryjne. Rada Ministrów mogła na wniosek
rady zainteresowanego miasta odstąpić od nadania mu praw powiatu. Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym…
5
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raźnie zróżnicowane pod względem demograficznym. Jak wynika z danych
GUS na dzień 31 grudnia 2012 roku, pięć miast na prawach powiatu liczyło
poniżej 50 000 mieszkańców, 12 mieściło się w przedziale 50 000–74 999,
10 – w przedziale 75 000–99 999, 15 w następnym, czyli 100 000–149 999,
a pozostałe liczyły ponad 150 000, w tym jedno powyżej miliona10. Pozostałe
jednak gminy, pomimo widocznego zróżnicowania pod względem ludnościowym, prawie wszystkie mieszczą się pod progiem wyznaczanym liczbą
40 000 mieszkańców11.
Po trzecie, obszar formuły, pomimo stabilności na poziomie rozwiązań
prawnych, to jednocześnie sfera, w stosunku do której było i nadal jest zgłaszanych szereg postulatów i propozycji zmian. Ujmując to inaczej – historia
polskiego systemu wyborczego jest również historią niezrealizowanych pomysłów dotyczących formuły wyborczej. Zagadnienie to w pewnym stopniu
mieści się w ramach problematyki perspektyw polskiego systemu wyborczego,
opisywanej w kolejnym rozdziale, dlatego w tym miejscu ograniczam się do
poruszenia kilku najważniejszych kwestii. Przede wszystkim należy zauważyć,
że głównym adresatem zgłaszanych propozycji była pierwsza izba polskiego
parlamentu, w przypadku której przedstawiane postulaty sprowadzały się do
zastąpienia formuły proporcjonalnej mieszaną12 albo większościową13. Dużo
rzadziej rozważano natomiast zmiany w odniesieniu do Senatu. W tym wypadku należy raczej mówić o całościowych koncepcjach zmiany jego statusu
w polskim systemie politycznym, połączonej niekiedy z modyfikacjami systemu wyborczego. Trzecią i zarazem ostatnią grupą instytucji, których ewentualnie miały dotknąć zmiany, były organy stanowiące samorządu terytorialnego. W ich przypadku z kolei przedmiotem formułowanych propozycji było
przesuwanie wspomnianych granic między dwoma formułami.
Po czwarte, próbując udzielić odpowiedzi na pytanie o przesłanki przyjęcia konkretnych rozwiązań w zakresie formuły wyborczej w odniesieniu do
organów kolegialnych, można zauważyć, że w pracach legislacyjnych prowadzonych nad ordynacjami wyborczymi na początku lat dziewięćdziesiątych
(tj. sejmową, senacką i samorządową) starano się przyjąć rozwiązania zapewniające wybieranym organom możliwie wysoką reprezentatywność oraz, co
niekoniecznie musiało się z tym łączyć, łatwy i wygodny dla wyborcy system.
Reprezentatywność miała zapewniać formuła proporcjonalna pojawiająca się
10

Mały rocznik statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 85.
Ibidem, s. 84.
12
R. Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998, Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 1999, s. 60.
13
D. Sieklucki, Perspektywy zmian systemu wyborczego do sejmu i senatu – refleksje na tle
kampanii wyborczej i wyborów 2005 roku [w:] A. Stelmach (red.), Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, Wydawnictwo Naukowe INPiS UAM, Poznań 2007, s. 179.
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w trakcie prac nad wszystkimi trzema ordynacjami, w tym senacką14. Druga
natomiast przesłanka tłumaczyła ostateczne odrzucanie projektów zawierających formułę mieszaną. Warto bowiem wspomnieć, że w trakcie prac zarówno nad ordynacją sejmową, jak i senacką poważnie rozważano jej przyjęcie.
Uchwalona 10 maja 1991 roku ordynacja wyborcza do Sejmu zakładała, że co
najmniej 391 mandatów poselskich miało być obsadzanych z list okręgowych
w okręgach wielomandatowych i nie więcej niż 69 z listy ogólnopolskiej według formuły proporcjonalnej, a 115 w okręgach jednomandatowych zgodnie
z formułą większościową. Została ona jednak zawetowana przez Prezydenta,
zarzucającego przyjętym rozwiązaniom zbyt duże skomplikowanie z punktu
widzenia wyborców15. W tym samym dniu zrezygnowano również z mieszanej
formuły wyboru senatorów – zgłoszona propozycja zakładała, że w każdym
z ówczesnych 49 województw miał być wybierany jeden senator w formule
większościowej, a reszta (czyli 51) w formule proporcjonalnej z list ogólnokrajowych16. Utrzymanie formuły większościowej w wyborach członków drugiej
izby parlamentu było podyktowane w dużym stopniu argumentem pewnego
przyzwyczajenia wyborców do rozwiązań przyjętych w 1989 roku i zachowania pewnej ciągłości w stosowanych procedurach wyborczych17.

4.3. Metoda wyborcza
4.3.1. Metody większościowe
W systemie wyborczym III RP znajdowały zastosowanie obie techniki wyborcze będące wariantami formuły większościowej, przy czym do wyboru organów monokratycznych (Prezydenta RP oraz wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast) stosowano metodę większości bezwzględnej, a do wyboru organów kolegialnych (senatorów i radnych części gmin) – metodę większości zwykłej.

4.3.1.1. Organy monokratyczne
W trakcie prac nad ustawą o wyborze Prezydenta RP z 27 września 1990 roku
kwestia ustalenia, jaką większością ma być wybierana głowa państwa, nie
należała do głównych kwestii spornych18. Dokonanie wyboru większością
14
15
16
17
18

R. Chruściak, op.cit., s. 62.
Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 62–63.
M. Przywara, op.cit., s. 170–172.
R. Chruściak, op.cit., s. 49–51.

202

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

absolutną wiązano przede wszystkim z dążeniem do wyboru takiego kandydata, który będzie miał poparcie wyraźnej większości głosujących. Temu
służyła również nieprzyjęta ostatecznie propozycja, by warunkiem ważności
wyborów była co najmniej 50-procentowa frekwencja19. W przypadku braku
rozstrzygnięcia w 14. dniu po dniu głosowania organizowano drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów o najwyższym poparciu w pierwszej,
a za wybranego uznawano tego kandydata, który otrzymał największą liczbę
ważnie oddanych głosów.
Rozwiązania te, przyjęte w związku z wyborami 1990 roku, zostały w kolejnych elekcjach utrzymane z włączeniem w to przepisów Kodeksu wyborczego, z istotnymi modyfikacjami przepisów dotyczących drugiej tury. Pierwotna wersja ustawy o wyborze Prezydenta RP przewidywała, że druga tura
nie była przeprowadzana, jeśli na liście wyborczej pozostałby tylko jeden
kandydat. Dotyczyło to sytuacji, gdyby po pierwszej turze jeden z pretendentów utracił prawo wybieralności, zmarł lub wycofał zgodę na kandydowanie.
Krytyczna ocena przepisów zawartych w art. 68 ustawy o wyborze Prezydenta20 spowodowała, że przed drugimi wyborami prezydenckimi nowelizacja ordynacji z dnia 30 czerwca 1995 roku21 wprowadziła nowe regulacje,
zakładające konieczność przeprowadzenia drugiej tury głosowania w takim
przypadku i dopuszczenie do niej kandydata, który w pierwszej turze uzyskał
kolejną, największą liczbę głosów spośród wszystkich pozostałych umieszczonych na liście22. Regulacje z 1995 roku nie przewidywały jednak sytuacji,
w której z obiektywnych względów w drugiej turze startowałby tylko jeden
kandydat. Wspomnianą lukę usunięto nowelizacją z 28 kwietnia 2000 roku23,
wprowadzającą do ordynacji przepis, zgodnie z którym „jeżeli w wyborach
(…) głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata,
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą
przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie wspomniany przepis
jest zawarty w art. 293 ust. 1) Kodeksu wyborczego. W takiej sytuacji kandydat ten również musi zdobyć bezwzględną większość głosów.
Rozwiązania dotyczące metody wyborczej zawarte w ustawie z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
19

Ibidem, s. 49.
S. Gebethner, Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich 1990 r. [w:]
S. Gebethner, K. Jasiewicz (red.), Dlaczego tak głosowano? Wybory Prezydenckie’ 90, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 1993, s. 24.
21
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie…
22
Nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2000 roku uzupełniono tę procedurę dodatkową regulacją przewidującą, że w takim przypadku data ponownego glosowania ulega odroczeniu
o dalszych 14 dni.
23
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie…
20
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były takie same jak w przypadku elekcji głowy państwa, łącznie z przytoczonymi powyżej regulacjami dotyczącymi drugiej tury głosowania w ostatecznej
wersji. Zostały one powtórzone w Kodeksie wyborczym. Jedyna różnica, wynikająca ze specyfiki wyborów samorządowych, polegała na uregulowaniu sytuacji, w której nie zostałby zarejestrowany żaden kandydat – wówczas wyboru
piastuna funkcji wykonawczej w danej gminie dokonuje jej organ stanowiący.
Przepisy dotyczące wyboru Prezydenta nie przewidywały nigdy takiej sytuacji.
Warto wspomnieć, że ostateczny kształt procedury wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uregulowany w ustawie z 2002 roku, był poprzedzony szeroką dyskusją, toczącą się zarówno bezpośrednio w procesie
legislacyjnym, jak i w środowiskach samorządowców. Warto w niej wyeksponować dwie kwestie istotne z punktu widzenia techniki wyborczej. Po pierwsze, niektóre ze zgłaszanych propozycji zakładały bezpośrednie wybory organu wykonawczego tylko w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i po drugie,
brakowało również zgodności dotyczącej kształtu drugiej tury głosowania.
Oprócz przyjętego ostatecznie rozwiązania przedstawiano dwie inne koncepcje. Jedna zakładała, że piastunów funkcji wykonawczych będą wybierać
radni, a druga, nazywana wariantem australijskim, przewidywała nieorganizowanie drugiej tury, gdyby zwycięzca w pierwszej uzyskał co najmniej dwa
razy więcej głosów niż łącznie dwaj następni kandydaci24.

4.3.1.2. Organy kolegialne
Przyjęte na początku lat dziewięćdziesiątych zasady wyboru senatorów i radnych części gmin, zakładające stosowanie większości zwykłej, okazały się
trwałe i pomimo zmian innych elementów systemu wyborczego nie zostały zmodyfikowane. O ile jednak rozwiązania zawarte w ordynacji wyborczej
do rad gmin nie były przedmiotem większych sporów, o tyle sposób wyboru członków drugiej izby polskiego parlamentu wywoływał kontrowersje
w trakcie prac legislacyjnych.
System wyboru senatorów większością bezwzględną przewidywał projekt
ordynacji wniesiony przez Senat do Sejmu w 1991 roku25. Utrzymanie rozwiązań wyborczych zastosowanych w elekcji 1989 roku uzasadniano szeregiem
argumentów, wśród których trzy należy wyraźnie wyeksponować. Po pierwsze, wskazywano na przyzwyczajenie wyborców; po drugie, podnoszono, że
wybór większością względną może wywoływać problemy w obszarze legitymizacji członków tej izby wybranych niewielką liczbą głosów i tym samym
całej izby, a większość bezwzględna z kolei zwiększałaby pozycję senatora
24
A.K. Piasecki, Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Profesja, Kraków
2006, s. 112–117.
25
M. Przywara, op.cit., s. 171.
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jako reprezentanta określonego okręgu wyborczego; i po trzecie, w większości
bezwzględnej upatrywano mechanizmu uniezależnienia od siebie elekcji do
obu izb parlamentu26. W trakcie prac nad ordynacją w Sejmie odrzucono jednak projekt senacki, wprowadzając do niej większość zwykłą. Posłowie podkreślali konieczność zapewnienia spójności systemu wyborczego wynikającego z jednoczesnych wyborów członków obu izb i bliskich związków obu
ordynacji parlamentarnych oraz wyrażali obawy o frekwencję w ewentualnej
drugiej turze27, co stanowiło oczywisty kontrargument wobec drugiej z wymienionych wyżej przesłanek. Podłoże do jego sformułowania oczywiście należy wiązać z opisywanym przebiegiem drugiej tury wyborów 1989 roku.
Spośród licznych kwestii związanych ze stosowaniem reguły większości
względnej powinno się zwrócić uwagę na zmiany przepisów dotyczących sytuacji, w której zgłoszony kandydat nie napotykałby przynajmniej jednego
kontrkandydata w okręgu wyborczym. Pierwotne wersje obu ordynacji
(sejmowej i samorządowej) zauważały wprawdzie taką sytuację, ale poza
wydłużaniem terminu zgłoszeń28 nie przewidywały w stosunku do nich jakichkolwiek innych procedur. Oznaczało to, że wyborcy głosowali nad jedną
kandydaturą. Zmiany po raz pierwszy w odniesieniu do takiej sytuacji wprowadzono do ordynacji samorządowej nowelizacją z 29 września 1995 roku29,
przy czym dotyczyły one początkowo tylko wyborów przedterminowych, ale
zostały utrzymane przez ordynację z 1998 roku i Kodeks wyborczy. Odmienność polegała na nieprzeprowadzaniu wyborów w danym okręgu w przypadku głosowania tylko nad jedną kandydaturą, a jedyne działanie, jakie podejmowano, polegało na podaniu tego faktu do wiadomości przez właściwą
terytorialnie komisję wyborczą.
Inaczej kształtowały się w tym zakresie regulacje dotyczące wyboru senatorów. Do wejścia w życie Kodeksu wyborczego zarówno ordynacja z 1991,
jak i 2001 roku nie odnosiły się do takiego przypadku, zakładając, podobnie
jak ordynacja samorządowa do połowy lat dziewięćdziesiątych, konieczność
przeprowadzenia głosowania. Rodziło ono jednak szereg problemów wynikających z braku szczegółowych przepisów, z ograniczeniem uprawnień wyborcy na czele, który z braku innych możliwości mógł tylko oddać głos na
daną kandydaturę lub oddać głos nieważny (ewentualnie nie wziąć udziału
w głosowaniu)30. W praktyce oznaczało to, że kandydat w zasadzie nie mógł
26

Ibidem.
Ibidem, s. 171–172.
28
K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 341–342.
29
Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy…
30
M. Jarentowski, Zmiana systemu wyborczego do Senatu w 2011 r., „Przegląd Sejmowy”,
nr 5(101)/2011, s. 44.
27
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takich wyborów przegrać, chyba że nie uzyskałby ani jednego głosu poparcia,
co należało uznać za nieprawdopodobne. Luka ta została usunięta w Kodeksie wyborczym przez wprowadzenie możliwości oddania głosu przeciwko
takiemu kandydatowi31.

4.3.2. Metody proporcjonalne
4.3.2.1. Problematyka wyboru metody proporcjonalnej
W systemie wyborczym III RP jak dotąd znalazły zastosowanie tylko trzy
metody proporcjonalne: d’Hondta, Hare’a-Niemeyera i zmodyfikowany system Sainte-Laguë. Szczegółowe informacje związane z ich wykorzystaniem
w konkretnych wyborach są zawarte w tabeli 23. Na wstępie należy jednak
zwrócić uwagę na pięć głównych kwestii.
Po pierwsze, wyodrębnione w tabeli metody wyborcze dotyczą tylko zasadniczych (podstawowych) mechanizmów podziałów mandatów. W przypadku bowiem zastosowania podziałów dodatkowych, związanych albo z listą krajową, albo z instytucją grupowania list, stosowane były również inne
metody. Zagadnienie to analizuję w kolejnym podrozdziale, choć oczywiście
oznacza to, że albo w niektórych elekcjach stosowano obok siebie różne metody, albo te same metody w ramach różnych etapów dystrybucji mandatów.
Po drugie, w tabeli 23 oczywiście nie uwzględniam regulacji prawa wyborczego, które nie zostały nigdy zastosowane, choć przez określony czas obowiązywały. Historia polskiego systemu wyborczego zna jeden taki przypadek.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z 16
lipca 1998 roku w momencie uchwalenia zawierała metodę d’Hondta, którą
jednak na mocy nowelizacji z 11 kwietnia 2001 roku32 zastąpiono zmodyfikowanym system Sainte-Laguë. Wprowadzona technika podziału mandatów
nie została jednak zastosowana w wyborach samorządowych 2002 roku, ponieważ 26 lipca 2002 roku dokonano kolejnej zmiany ordynacji, przywracającej metodę d’Hondta33.
Po trzecie, podejmując analizę tego obszaru parametrów polskiego systemu wyborczego, koncentruję się jedynie na dwóch jego wymiarach – przesłankach przyjęcia określonych rozwiązań w pierwotnej wersji oraz przyczynach dokonywania zmian. Jest to podyktowane faktem, że z kwestią przyjęcia
określonej metody w dużym stopniu łączą się szeroko opisane w rozdziale 1
ich główne konsekwencje.

31
32
33

Ibidem.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:…
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy…
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Po czwarte, należy również zwrócić uwagę, że ordynacje wyborcze nigdy
nie posługiwały się nazwami określonych metod wyborczych, ograniczając
się do opisania działań matematycznych, jakie należy wykonać przy podziale
mandatów, a które upoważniają naukę do przypisania im nazw związanych –
jak wspominałem w rozdziale 1 – z nazwiskami ich twórców.
Po piąte, jak łatwo można zauważyć w tabeli 23, system wyborczy III RP
jest integralnie związany ze stosowaniem metody d’Hondta. Poczynając od
wyborów samorządowych przeprowadzonych w 1990 roku, a na elekcjach
2014 roku (do Parlamentu Europejskiego i organów stanowiących samorządu terytorialnego) kończąc, technika ta była stosowana jako zasadnicza
metoda podziału mandatów, łącznie w 13 elekcjach. Zmodyfikowany system
Sainte-Laguë zastosowano tylko trzykrotnie, a metodę Hare’a-Niemeyera tylko raz. Należy wyjaśnić, że sformułowane w tym miejscu spostrzeżenia, jak
również dane zawarte w tabeli 23 dotyczą podstawowego systemu rozdziału mandatów, tzn. dokonywania przez właściwą komisję wyborczą obliczeń
mających na celu ustalenie, ile mandatów przypadnie danemu podmiotowi
(komitetowi wyborczemu) na poziomie okręgów wyborczych. Nie obejmuje to sytuacji, w których całokształt procesu repartycji mandatów wymagał
dokonania dodatkowych obliczeń. W praktyce wyborczej III RP wystąpiły trzy takie rozwiązania. Dwa z nich analizuję w dalszej części niniejszego
rozdziału, tzn. instytucje list ogólnopolskich i mechanizm grupowania list
wyborczych. Nie wyprzedzając dalszych rozważań, warto więc tylko zauważyć, że rozdział mandatów z list ogólnopolskich wiązał się z zastosowaniem
w wyborach 1991 roku zmodyfikowanego systemu Sainte-Laguë, a w elekcjach 1993 i 1997 roku – metody d’Hondta. Grupowanie list wyborczych
w wyborach 1991 roku wiązało się z kolei ze stosowaniem metody Hare’a-Niemeyera, a w 2006 roku zmodyfikowanej Sainte-Laguë. Trzeci przypadek
ma natomiast dość szczególny charakter i dotyczy skomplikowanego systemu
rozdziału mandatów, przyjętego w regulacjach dotyczących wyboru w Polsce
posłów do Parlamentu Europejskiego. Szerzej o tym zagadnieniu piszę w części poświęconej okręgom wyborczym, choć należy w tym miejscu zauważyć, że w trzech dotychczasowych elekcjach do PE wykorzystywano również
metodę Hare’a-Niemeyera. Co prawda jako podstawową technikę podziału
mandatów przyjęto metodę d’Hondta, ale metoda Hare’a-Niemeyera znajduje zastosowanie do ustalenia, ile mandatów przypadnie listom konkretnego
komitetu wyborczego w każdym okręgu wyborczym34.

34
B. Michalak, Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do
Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Dom Organizatora,
Toruń 2010, s. 48.
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Tabela 23. Metody wyborcze stosowane w Polsce od 1990 roku
Metoda wyborcza
Rok wyborczy

Instytucja

1990

Rady gmin

1991

Sejm

1993

Sejm

1994

Rady gmin

1997

Sejm

+

1998

Rady gmin i powiatów,
sejmiki województw

+

2001

Sejm

2002

Rady gmin i powiatów,
sejmiki województw

+

2004

Parlament Europejski

+

2005

Sejm

+

2006

Rady gmin i powiatów,
sejmiki województw

+

2007

Sejm

+

2009

Parlament Europejski

+

2010

Rady gmin i powiatów,
sejmiki województw

+

2011

Sejm

+

2014

Parlament Europejski

+

2014

Rady gmin i powiatów,
sejmiki województw

+

Hare’a-Niemeyera

d’Hondta

Zmodyfikowana
Sainte-Laguë
+

+
+
+

+

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie umieszczonej wyżej tabeli można sformułować kilka spostrzeżeń i uwag odnoszących się do polskiego systemu wyborczego.
Po pierwsze, u progu transformacji ustrojowej, tj. do ordynacji wyborczych
z 1990 i 1991 roku, wprowadzano celowo – jak wynika z analiz przebiegu prac
legislacyjnych35 – te techniki, które w największym stopniu zapewniały reprezentatywność wybieranym organom36. W ordynacji wyborczej do rad gmin
umieszczono więc – po dość burzliwych debatach37 – zmodyfikowany system
35

R. Chruściak, op.cit., s. 39, s. 57–63; M. Przywara, op.cit., s. 140–143.
J. Raciborski, Wybory 1989 roku, czyli o ograniczeniach projektowania instytucjonalnego
[w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 24.
37
R. Chruściak, op.cit., s. 40.
36
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Sainte-Laguë, na którym próbowano następnie oprzeć system wyborczy do
Sejmu przed pierwszymi w pełni rywalizacyjnymi wyborami do tej instytucji,
ale na skutek różnic zdań między posłami i aktywnie oddziałującym na proces
legislacyjny (głównie przez weto legislacyjne) prezydentem Lechem Wałęsą,
jako główną metodę przyjęto system Hare’a-Niemeyera. Technika ta – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych, jak wspominałem w rozdziale 1 – może
nie doprowadzić do rozdzielenia wszystkich mandatów w okręgach. W takiej
sytuacji, jak stanowił art. 93 ust; 3) ordynacji, „pozostałe jeszcze do podziału
mandaty przydziela się tym okręgowym listom kandydatów, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejne najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy, które nie otrzymały jeszcze żadnego mandatu”. Jeśli
natomiast liście przypadało więcej mandatów, niż było na niej kandydatów,
nieobsadzone w ten sposób mandaty przydzielano pozostałym listom okręgowym o kolejno największych ilorazach. Należy również pamiętać, że przyjęta
technika pozostawała w integralnej zależności z innymi elementami systemu
wyborczego, o czym piszę w dalszej części rozdziału.
Po drugie, w przypadku Sejmu nastąpiły w późniejszym okresie tylko trzy
zmiany techniki wyborczej. Pierwsza z nich, przeprowadzona stosunkowo
szybko, bo już w 1993 roku, była konsekwencją negatywnych ocen ordynacji wyborczej z 1991 roku, którą postrzegano jako jeden z podstawowych
czynników odpowiedzialnych za fragmentaryzację Sejmu I kadencji. Stanisław Gebether zwraca jednak uwagę, że „(…) to nie ordynacja wyborcza
wygenerowała rozczłonkowany Sejm. (…) To wytworzone w społeczeństwie
podziały i konflikty spowodowały, że wyłonił się taki – a nie inny układ sił
partyjnych w Sejmie”38. Z przeprowadzonych przez niego analiz i symulacji
wynika bowiem, że nawet przy zastosowaniu innych rozwiązań wyborczych
wynik pierwszej wolnej elekcji do parlamentu nie uległby zasadniczej zmianie39. Niemniej podczas prac nad ordynacją wyborczą z 1993 roku poszukiwano takich rozwiązań wyborczych, które utrudniłby dostęp do sejmu partiom małym, przez co zmniejszyłoby się jego rozdrobnienie nawet kosztem

38

S. Gebethner, Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej [w:] S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory, Instytut Nauk
Politycznych UW, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1993, s. 191.
39
Gebethner zwraca uwagę, że zmiany zarówno formuły (na większościową lub mieszaną), jak i metod w ramach formuł nie prowadziłyby do znaczącego ograniczenia fragmentaryzacji. Symulacje przeprowadzone przez Gebethnera obejmują m.in. zmianę metody w ramach
formuły proporcjonalnej na d’Honta i Sainte-Laguë. W ramach pozostałych formuł rozważa
on system proporcjonalno-większościowy oraz brytyjski system większości względnej. Symulacje autora opierają się jednak na założeniu, że wyborcy w przypadku innego systemu wyborczego głosowaliby tak samo jak w dniu 27 października 1991 roku – ibidem, s. 180–191.
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reprezentatywności40. W ramach nich mieściła się zmiana techniki wyborczej
na metodę d’Hondta. O pozostałych będzie jeszcze mowa.
Kolejne dwie zmiany nastąpiły w latach 2001–2002, i w moim przekonaniu należy traktować je łącznie jako całościowy proces modyfikowania systemu wyborczego dla partykularnych interesów partii politycznych, wyraźnie
eksponowanych podczas prac legislacyjnych41. W czasie przygotowania ordynacji wyborczej z 2001 roku poszukiwano bowiem mechanizmów zmierzających do osłabienia wyniku wyborczego koalicji SLD-UP i jednocześnie
sprzyjających partiom małym i średnim42, których przedstawiciele odgrywali
istotną rolę w pracach legislacyjnych, a zmiana techniki wyborczej miała tu
duże znaczenie, ponieważ – jak oceniano na podstawie przeprowadzanych
symulacji – zamiana metody d’Hondta na Sainte-Laguë mogła przynieść
stratę około 20 mandatów prowadzącej w sondażach lewicowej koalicji, przy
jednoczesnym poprawieniu wyniku Unii Wolności i PSL o kilka mandatów43.
Wprowadzoną do ordynacji wyborczej z 12 kwietnia 2001 roku zmodyfikowaną metodę Sainte-Laguë usunięto już w roku następnym na mocy wspominanej nowelizacji z 26 lipca 2002 roku, powracając do metody d’Hondta.
Zmiana ta, uchwalona ostatecznie głosami SLD i Samoobrony, dotyczyła
pierwszoplanowo ordynacji samorządowej, ponieważ jesienią odbywały
się wybory do władz lokalnych, ale niejako przy okazji dokonano również
zmiany ordynacji parlamentarnej. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że
zmianę tylko ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchwalono już 15 lutego 2002 roku, ale została ona uznana przez
Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną. Uzasadnieniem takiej decyzji
Trybunału było to, że zmianę metody wyborczej wprowadził Senat, wykraczając poza swoje uprawnienia w procesie legislacyjnym i dopiero druga nowelizacja dotknęła obie ordynacje44. Tym samym – w ostatecznym bilansie
– SLD stał się autorem zmian w ordynacji sejmowej niekorzystnych dla siebie
(jak się okazało w 2005 roku).
Po trzecie, jak sygnalizowałem wcześniej, modyfikacje metody wyborczej
nastąpiły również w przypadku przepisów stosowanych w wyborach samo40
A. Antoszewski, Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu [w:] A. Antoszewski (red.),
Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2002, s. 65–66.
41
D. Sieklucki, Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005 a przekształcenia systemu
wyborczego [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 38–44.
42
A. Stelmach, Zmiany prawa wyborczego w Polsce a legitymizacja władzy [w:] A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 16.
43
D. Sieklucki, Lewica…, op.cit., s. 38–39.
44
Ibidem, s. 42–43.
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rządowych. W ordynacji wyborczej z 16 lipca 1998 roku dokonano zmiany
wykorzystywanego we wcześniejszych dwóch elekcjach zmodyfikowanego systemu Sainte-Laguë na metodę d’Hondta. Również tę zmianę należy
umieszczać w ogólniejszym tle, które wyznaczało przyjmowanie rozwiązań
sprzyjających partiom politycznym związanych między innymi z opisywanym wcześniej obniżeniem granicy rozdzielającej formułę proporcjonalną
i większościową. Jak sens zmian w zakresie formuły wyborczej tłumaczył
Jerzy Jaskiernia, „nie da się stworzyć demokratycznego, stabilnego systemu
w Polsce bez zrobienia dalszego kroku w zakresie umocnienia partii politycznych właśnie w obszarze samorządu terytorialnego”45, a Witold Gintowt-Dziewałtowski dodawał, że wprowadzane rozwiązania będą służyć większej
reprezentatywności organów przedstawicielskich46. W 2001 roku przywrócono jednak system Sainte-Laguë, traktując zmianę jako powrót do poprzednio stosowanych rozwiązań. Ostatnią ze wspomnianych zmian z 2002 roku
należy z kolei oceniać jako przejaw dążenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i Samoobrony do poprawienia swoich wyników w czwartych w III RP wyborach samorządowych.
Po czwarte, należy również zauważyć, że metoda d’Hondta jest także trwale stosowana do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego. W projekcie
ordynacji wyborczej wniesionym do Marszałka Sejmu 26 sierpnia 2003 roku
pierwotnie jednak zawarty był zmodyfikowany system Sainte-Laguë, ponieważ, jak tłumaczyli wnioskodawcy w uzasadnieniu, pozwala on na „najsprawiedliwszy podział mandatów w odniesieniu do liczby zebranych głosów,
gdyż najpełniej odzwierciedla wolę wyborców i poparcie dla danego ugrupowania wśród elektoratu”47. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie ostateczne
wpisano do niej metodę d’Hondta, a główną przesłanką takiej decyzji – jak
wynika z analizy wypowiedzi posłów – było zapewnienie spójności polskiemu systemowi wyborczemu48.

4.3.2.2. Mechanizmy korygujące
4.3.2.2.1. Uwagi ogólne
Podział mandatów dokonywany w ramach formuł i metod proporcjonalnych w systemie wyborczym III RP uzupełniano mechanizmami korygującymi, tzn. takimi rozwiązaniami, które wpływały na jego ostateczny wynik,
45

Cyt. za: R. Chruściak, op.cit., s. 206.
Ibidem, s. 208.
47
Poselski projekt ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, druk nr 1968, Warszawa, 26 sierpnia 2003, s. 72.
48
Biuletyn sejmowy 2581/IV, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/ASW-119
(data odczytania: 30.06.2014).
46
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odgrywając istotą rolę w procesie ustalania wyniku wyborów. Należały do
nich trzy instytucje znane także systemom wyborczym innych krajów: progi procentowe, lista krajowa oraz grupowanie list kandydatów. Należy w tym
miejscu zwrócić uwagę, że ujmowanie łącznie wszystkich trzech wymienionych instytucji, dodatkowo w ramach rozważań dotyczących formuł
i metod wyborczych, może budzić pewne wątpliwości natury merytorycznej.
Po pierwsze dlatego, że korygują one całokształt procesu podziału mandatów
(a więc są także związane z innymi zmiennymi systemu wyborczego), a po drugie, znajdują często zastosowanie na różnych etapach podziału mandatów. Za
przyjętą w pracy konstrukcją przemawiają jednak dwie przesłanki. Wszystkie
mechanizmy korygujące łączy – w polskim systemie wyborczym – to, że znajdowały zastosowanie po dokonaniu zasadniczego podziału mandatów w ramach określonej formuły i metody proporcjonalnej. Dodatkowo ich łączne ujęcie czyni prezentowane zagadnienie bardziej czytelnym i przejrzystym. I tym
samym pozwala na uchwycenie dynamiki polskiego systemu wyborczego.
4.3.2.2.2. Progi wyborcze
Pierwszy z mechanizmów korygujących – klauzule zaporowe – został wprowadzony do systemu wyborczego Polski jako podstawowy warunek uprawniający do partycypacji w podziale mandatów przez ordynację wyborczą do
Sejmu z 1993 roku49. Wyprzedzając dalsze rozważania, należy jednak dla porządku wyjaśnić, że w ordynacji sejmowej z 28 czerwca 1991 roku był przewidziany próg wyborczy w wysokości pięciu procent, choć znajdował on
zastosowanie jako jeden z warunków uprawniający do udziału w podziale
mandatów z listy krajowej. Nie był więc stosowany do podziału mandatów
w okręgach wyborczych, choć de facto stanowił w ogóle pierwszy próg wyborczy III RP50. Od 1998 roku progi procentowe zaczęły być stosowane w wyborach samorządowych (choć jeszcze nie wszystkich instytucji), a od 2004 roku
w elekcjach do Parlamentu Europejskiego. W odniesieniu do elekcji samorządowych należy przy tym podkreślić, że progu procentowego pierwotnie
49
W 1993 roku przyjęto też wzorcowe rozwiązanie, utrzymane w kolejnych ordynacjach,
zgodnie z którym progi procentowe nie są stosowane do komitetów wyborczych organizacji
mniejszości narodowych, jeśli te w określonym terminie złożą w tej sprawie zawiadomienie do
PKW. Takich regulacji nie wprowadzano do innych ordynacji wyborczych.
50
Na marginesie warto zwrócić uwagę na ustalenia Stanisława Gebethnera, wskazującego, że w wyborach 1991 roku występowały stosunkowo wysokie progi naturalne, oznaczające
odsetek głosów, jaki należało otrzymać, aby uczestniczyć w podziale mandatów. Regułą było
otrzymanie co najmniej trzech procent głosów, choć w około trzech czwartych okręgów było
to cztery procent. Wyjątek stanowiły tylko dwa okręgi wyborcze – zob. S. Gebethner, Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu (listopad 1991 – maj 1993) [w:] S. Gebethner
(red.), Polska scena polityczna a wybory, Instytut Nauk Politycznych UW, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 1993, s. 16–17.
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nie stosowano w wyborach do rad gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców
(tylko w miastach na prawach powiatu, do rad powiatów i sejmików województw). Został on wprowadzony przez nowelizację z 6 września 2006 roku.
Wprowadzenie progów procentowych przed drugimi wyborami do Sejmu
było oczywiście elementem szerszego, wspomnianego wyżej procesu takiego
ukształtowania systemu wyborczego, którego mechanizm służyłby ograniczeniu fragmentaryzacji izby i tym samym prowadziłby do ukształtowania stabilnej, wyraźnej większości. Uzupełnienie samorządowego systemu wyborczego
o ten mechanizm wynikało z podobnych przesłanek. Jak tłumaczył – znamiennie dla przebiegu całego procesu legislacyjnego nad ordynacją wyborczą
z 1998 roku – poseł Wojciech Frank, „(…) nie chcemy chwiejnych, słabych, ciągle zmieniających się koalicji w radach czy sejmikach. Nie jesteśmy zwolennikami zawieruch politycznych, które często stają się udziałem partii kanapowych,
słabych i koniunkturalnych”51. Podstawą do tak kategorycznej opinii była oczywiście praktyka funkcjonowania organów stanowiących poprzednich dwóch
kadencji, w których częste były kryzysy polityczne wynikające z występujących
podziałów politycznych52. W przypadku Parlamentu Europejskiego wprowadzenie klauzuli zaporowej stanowiło natomiast niejako logiczną konsekwencję
wzorowania się w trakcie prac legislacyjnych na systemie wyboru posłów, co
wyraźnie można wyczytać z uzasadnienia do projektu ordynacji53.
W odniesieniu do wyborów samorządowych należy zwrócić uwagę, że
wprowadzone w ordynacji z 1998 roku progi procentowe znajdowały zastosowanie w wyborach sejmików województw, rad powiatów i rad miast na
prawach powiatów, nie występowały natomiast w gminach liczących powyżej
20 tysięcy mieszkańców niemających statusu powiatów grodzkich. Klauzula
zaporowa została w tych gminach wprowadzona nowelizacją z 6 września
2006 roku54, wprowadzającą jednocześnie instytucję grupowania list, o której piszę w dalszej części rozdziału. Pomimo likwidacji możliwości grupowania list przed wyborami 2010 roku postanowienia dotyczące progu procentowego zostały utrzymane, a przepisy Kodeksu wyborczego ze względu na
opisywane wyżej zmiany w zakresie formuły wyborczej przewidują klauzulę
zaporową w wyborach do rad miast na prawach powiatu, rad powiatów i sejmików województw55.
51

Sprawozdanie stenograficzne z 21. posiedzenia Sejmu III kadencji z dnia 17 czerwca
1998 roku, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (data odczytania: 30.06.2014).
52
A.K. Piasecki, Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teoria i praktyka kadencji
1990–2002, Wydawnictwo „Tęcza”, Zielona Góra 2002, s. 189–195.
53
Poselski projekt ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, druk nr 1968, Warszawa, 26 sierpnia 2003, s. 66–72.
54
Ustawa z dnia 6 września 2006 r. …
55
Rozszerzenie stosowania podstawowego progu na wszystkie gminy, których rady były
wybierane w formule proporcjonalnej, spotkało się z negatywną oceną w nauce, jako wyraz
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W trakcie prac nad ordynacją sejmową z 1993 roku w odniesieniu do
progów procentowych zarysowały się trzy główne kwestie sporne, których
rozstrzygnięcie ukształtowało rozwiązania wzorcowe dla wszystkich późniejszych regulacji.
Pierwsza, wzbudzająca najmniej ze wszystkich kontrowersji, dotyczyła poziomu usytuowania progów procentowych. W procesie legislacyjnym
zgłoszono bowiem propozycję zakładającą stosowanie progów procentowych
na poziomie okręgów wyborczych56. Ostatecznie przyjęto jednak bardziej typowe rozwiązanie, zgodnie z którym próg odnosi się do głosów oddanych
w skali całego kraju57. Identyczna zasada została przyjęta w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W przypadku wyborów samorządowych poziomem stosowania progu procentowego jest oczywiście poziom
określonej jednostki – tzn. udział w podziale mandatów jest uzależniony od
zdobycia określonego procentowo odsetka głosów w skali danego miasta na
prawach powiatu, powiatu lub województwa.
Druga kwestia, budząca z kolei najwięcej kontrowersji, wiązała się z koniecznością ustalenia konkretnej wysokości progów procentowych. Z tego punktu
widzenia w systemie wyborczym III RP można wyodrębnić ich dwie zasadnicze
kategorie. Pierwszą stanowi klauzula zaporowa, którą określam pojęciem podstawowej. Nazwa ta oznacza, że taki próg występował we wszystkich ordynacjach (oczywiście tych, które w ogóle zawierały tę instytucję), jego przekroczenie stanowiło warunek konieczny do udziału w podziale mandatów oraz miał
charakter pierwotny – jeśli w jakichś regulacjach wprowadzano dodatkowe
progi, był on dla nich wyraźnym punktem odniesienia. Wysokość progu podstawowego została ukształtowana w trakcie prac nad ordynacją z 1993 roku na
poziomie pięciu procent, pomimo że zgłaszane propozycje obejmowały spektrum od trzech do sześciu procent58. Wariant pięcioprocentowy miał jednak
największe poparcie wśród posłów, gdyż jak tłumaczyła Irena Lipowicz,
(…) zbyt wysoki próg spowodowałby jednak powstanie szerokiej opozycji pozaparlamentarnej. Zbyt niski próg prowadzi do utrzymania takiego rozbicia politycznego,
„upolitycznienia (upartyjnienia) wyborów samorządowych” – P. Sarnecki, Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście
mediów i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 20.
56
Przykładowo Janusz Piechociński z PSL zwracał uwagę, że progi procentowe powinny
być usytuowane na poziomie, jak to określał, regionów wyborczych, ponieważ umieszczenie
klauzuli zaporowej na poziomie ogólnokrajowym możne okazać się niesprawiedliwe dla ugrupowań, które wystawią listy tylko w kilku regionach. Wypowiedź na 18. posiedzeniu Sejmu
RP w dniu 19 czerwca 1992 roku, Sejm RP, I kadencja, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/9
a905bcb5531f478c125745f0037938e/73d125334ed04b08c125750700453606?OpenDocument
(data odczytania: 30.06.2014).
57
R. Chruściak op.cit., s. 90.
58
M. Przywara, op.cit., s. 145–146.

214

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

które uniemożliwia stworzenie stabilnej większości rządowej. Należy, jak się wydaje,
wybrać drogę pomiędzy tymi skrajnościami59.

Jerzy Wiatr dodawał z kolei:
(…) uważam, że proponowany i popierany przez większość dyskutantów próg, powiedzmy pięcioprocentowy, dobrze spełnia tę podstawową funkcję, jaką jest zredukowanie nadmiernego rozpraszania Izby przy równoczesnym zachowaniu, generalnie
biorąc, proporcjonalności parlamentu w stosunku do układu sił politycznych w kraju60.

Obok progu podstawowego w polskim systemie wyborczym funkcjonowały i w pewnych przypadkach funkcjonują nadal progi dodatkowe w wysokościach przedstawionych w poniższej tabeli.
Tabela 24. Dodatkowe progi wyborcze w systemie wyborczym III RP
Wysokość progu
procentowego

Instytucja

Zastosowanie

Okres stosowania
(wybory)

7%

Sejm

Podział mandatów z listy krajowej

19.09.1993
21.09.1997

8%

Sejm

Koalicje wyborcze

19.09.1993
21.09.1997
23.09.2001
25.09.2005
21.10.2007
09.10.2011

10%

Rady gmin
Rady powiatów

Instytucja grupowania list

12.11.2006

15%

Sejmiki województw

Instytucja grupowania list

12.11.2006

Źródło: opracowanie własne.

Progi dodatkowe występowały więc w czterech wysokościach. Przekroczenie siedmioprocentowego progu uprawniało określony podmiot do partycypacji w podziale mandatów z listy krajowej w wyborach 1993 i 1997 roku.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że lista krajowa funkcjonowała także
w wyborach 1991 roku, ale tam warunki uprawniające do udziału w podziale
mandatów były inaczej określone.
Próg ośmioprocentowy jest stale stosowany od wyborów 1993 roku
w stosunku do koalicji wyborczych. Należy nadmienić, że w trakcie prac nad
59

Sprawozdanie stenograficzne z 18. posiedzenia Sejmu…
Ibidem; Wypowiedź na 18. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 19 czerwca 1992 roku, Sejm
RP, I kadencja, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/b2
bea22788567c8fc1257507004536b9?OpenDocument (data odczytania: 30.06.2014).
60
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drugą ordynacją sejmową postulaty przesunięcia podstawowego pięcioprocentowego progu zazwyczaj wiązały się z przesunięciem progu dla koalicji
wyborczych – odległość między nimi najczęściej wynosiła trzy punkty procentowe, choć zgłoszono też na przykład propozycję, by próg ten wynosił
10 procent. Osobny próg wyborczy dla koalicji nie był przewidziany w projekcie ordynacji wyborczej wniesionej do Marszałka Sejmu 13 lutego 1992
roku, będącym podstawą dalszych prac legislacyjnych. Został wprowadzony
– przy zasadniczej zgodzie posłów – w trakcie pierwszego czytania61.
Dwa ostatnie progi: 10-procentowy i 15-procentowy były natomiast stosowane do grup list w wyborach samorządowych 2006 roku. O instytucji grupowania list szerzej piszę w dalszej części podrozdziału.
Trzeci problem dotyczy sytuacji nieprzekroczenia przez wszystkie lub
prawie wszystkie podmioty uczestniczące w wyborach podstawowego progu
wyborczego. Wzorcowe rozwiązanie zostało w tym zakresie wprowadzone
do ordynacji z 1993 roku i było powtarzane w kolejnych aktach regulujących
tryb wyboru posłów. Nie wprowadzono go nigdy w odniesieniu do pozostałych instytucji wybieranych w formule proporcjonalnej, w przypadku których stosowane są progi procentowe. Zgodnie z przepisem art. 6 pierwotnej
wersji ordynacji,
(...) jeżeli warunku określonego w art. 3 ust. 1 lub ust. 2 [czyli dotyczącego progów procentowych – D.S.] nie spełnią okręgowe listy kandydatów na posłów żadnego komitetu
wyborczego bądź któryś z wymienionych warunków spełniony zostanie przez listy kandydatów tylko jednego komitetu wyborczego, w podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się listy kandydatów komitetów wyborczych, które otrzymały co
najmniej 3% ważnie oddanych głosów w skali kraju. Listy koalicji wyborczych uwzględnia się, jeżeli otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju62.

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że przepisy odnoszące się do wskazanej wyżej sytuacji próbowano wykorzystywać do podważenia prawidłowości
przebiegu procesu wyborczego. Zarówno po wyborach 1993, jak i 2001 roku
wniesiono do Sądu Najwyższego protesty wyborcze, w których wskazywano, że próg ośmioprocentowy został przekroczony tylko przez jedną koalicję,
podczas gdy inne startujące w tych elekcjach koalicje (w 1993 roku był to
Katolicki Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”, a w 2001 roku Akcja Wyborcza
Solidarność Prawicy) przekroczyły tylko próg pięcioprocentowy i tym samym – zdaniem składających protest – progi powinny zostać obniżone. Sąd
Najwyższy za każdym razem odrzucił złożone skargi63, wskazując, że próg
61

R. Chruściak, op.cit., s. 85–90.
Ustawa z 28 maja 1993 r. …
63
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1993 r., III SW 59/93; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 października 2001 r., III SW 110/01.
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pięcioprocentowy został przekroczony przez więcej niż jeden podmiot i tym
samym nie wystąpiły przesłanki pozwalające PKW na podjęcie decyzji o obniżeniu progów. W orzeczeniach tych Sąd Najwyższy potwierdził, że próg
pięć procent ma charakter podstawowy.
4.3.2.2.3. Lista krajowa
Instytucja listy krajowej, określanej w prawie wyborczym III RP jako ogólnopolska i niekiedy w nauce jako państwowa, była stosowana jako mechanizm
korygujący podział mandatów w wyborach do pierwszej izby polskiego
parlamentu w latach dziewięćdziesiątych, tj. pod rządami ordynacji z 1991
i 1993 roku. Mimo że druga ordynacja sejmowa wprowadziła pewne zmiany
dotyczące tej listy, można wskazać na jej trzy ogólne cechy charakterystyczne. Pomijam w tym miejscu opisywane w poprzednim rozdziale procedury
rejestracji list kandydatów.
Po pierwsze, z listy ogólnopolskiej każdorazowo obsadzano 69 mandatów
poselskich (czyli 15 procent składu izby)64. Po drugie, na kandydatury lub
listy krajowe nie głosowano bezpośrednio, ale mandaty rozdzielano między
listy ogólnopolskie stosownie do poparcia uzyskanego przez podmioty, które
je zgłosiły, na poziomie okręgów wyborczych. Po trzecie, w związku z tym,
że na listach krajowych umieszczano kandydatów z list okręgowych, przyjęto
rozwiązanie zawarte w art. 101 ust; 3) ordynacji z 1991 roku, powtórzone
w art. 119 ust. 1) ordynacji z 1993 roku, zgodnie z którym „mandaty przypadające na daną ogólnopolską listę kandydatów na posłów uzyskują kandydaci
z tej listy w kolejności umieszczenia ich nazwisk na liście – z pominięciem
tych kandydatów, którzy uzyskali już mandaty w okręgach wyborczych”. Gdyby danej liście ogólnopolskiej przypadło więcej mandatów, niż zawierałaby
kandydatów, którzy nie zdobyli mandatów w okręgach wyborczych, mandaty
te zostałyby podzielone między pozostałe listy krajowe zgodnie z ogólnymi
zasadami podziału mandatów dotyczącymi tych list.
Zmiany przepisów dotyczących listy krajowej wprowadzono w ordynacji
wyborczej z 1993 roku. Dotyczyły one czterech głównych kwestii.
Po pierwsze, zmodyfikowano warunki, jakie należało spełnić, by brać
udział w podziale mandatów. Według ordynacji wyborczej z 1991 roku, aby
podmiot, który zarejestrował listy okręgowe na posłów, mógł partycypować
w podziale mandatów z listy krajowej, musiał albo zdobyć mandaty w co
najmniej pięciu okręgach, albo uzyskać nie mniej niż pięć procent „liczby
64

Warto zwrócić uwagę, że art. 112 ordynacji wyborczej do Sejmu z 28 maja 1993 roku
stanowił, że „jeżeli w okręgu wyborczym pozostają mandaty nieobsadzone, wówczas o liczbę
tych mandatów zwiększa się liczbę posłów wybieranych z list ogólnopolskich”. Sytuacja taka
była jednak – ze względu na przyjętą technikę wyborczą i postanowienia dotyczące progów
wyborczych – bardzo mało prawdopodobna.
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ważnie oddanych głosów na wszystkie listy okręgowe we wszystkich okręgach wyborczych” (art. 100 ust. 2). Według ordynacji z 1993 roku warunkiem
pozwalającym na udział w podziale mandatów z listy krajowej było przekroczenie progu wyborczego w wysokości siedmiu procent ważnie oddanych
głosów w skali kraju.
Po drugie, zmieniono mechanizm rozdziału mandatów między listy
ogólnopolskie. W ordynacji wyborczej z 1991 roku mandaty te dzielono, stosując zmodyfikowany system Sainte-Laguë, a pod rządami ordynacji z 1993
roku wykorzystano metodę d’Hondta. W praktyce rozdział ten przebiegał tak, że PKW po dokonaniu podziału mandatów między listy okręgowe
stwierdzała, które z komitetów wyborczych spełniły warunki pozwalające na
uczestniczenie w podziale mandatów z listy krajowej, a następnie stosując
odpowiednią technikę wyborczą, dokonywała rozdziału mandatów.
Po trzecie – o czym piszę w kolejnym podrozdziale – w ordynacji wyborczej z 1993 roku zrezygnowano z mechanizmu grupowania list ogólnopolskich, stosowanego w wyborach 1991 roku.
Po czwarte, w ordynacji wyborczej z 1993 roku rozwiązano poważny problem interpretacji przepisów odnoszących się do podziału mandatów między
listy krajowe, wywołujący kontrowersje w procesie wyborczym z 1991 roku.
Pierwsza ordynacja sejmowa III RP stanowiła bowiem w art. 100 ust. 2, że
opisane wyżej warunki pozwalające na uczestniczenie w podziale mandatów z list krajowych muszą być spełnione przez listy okręgowe powiązane
z listami ogólnopolskimi. Szczególnie istotne okazało się użyte w przywołanym przepisie określenie powiązane. W głosowaniu przeprowadzonym
27 października 1991 roku Chrześcijańska Demokracja zdobyła wprawdzie
pięć mandatów w okręgach wyborczych, ale nie uczestniczyła w podziale
mandatów z listy krajowej, ponieważ PKW w wytycznych dla komisji wyborczych przyjęła, że powiązanie występuje tylko wtedy, gdy kandydat umieszczony na liście krajowej jest jednocześnie kandydatem w danym okręgu.
Ujmując to inaczej – jeśli na danej liście okręgowej nie było żadnego kandydata umieszczonego jednocześnie na liście ogólnopolskiej, to warunek powiązania nie został spełniony65, a sytuacja taka wystąpiła w przypadku jednej listy okręgowej, z której Chrześcijańska Demokracja zdobyła mandat.
ChD skierowała protest wyborczy do Sądu Najwyższego, który uznał jednak,
że „wykładnia dokonana przez Państwową Komisję Wyborczą w sposób nieuzasadniony rozszerza warunki, od których zależy zakwalifikowanie okręgowej listy wyborczej danego komitetu wyborczego jako «powiązanej» z li65
Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wykładni
art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1992 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. 1992, nr 79, poz. 404.
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stą ogólnopolską tego komitetu”66, a ordynacja nie precyzowała, co oznacza
pojęcie powiązania. Wobec takiego stanowiska Sądu Najwyższego Sejm RP
w uchwale z dnia 22 maja 1992 roku uznał protest ChD za uzasadniony67. Do
przyznania mandatów Chrześcijańskiej Demokracji jednak nie doszło, ponieważ na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny
w dniu 15 października 1992 roku dokonał wiążącej wykładni opisywanego
przepisu, stwierdzając, że „zwrot «listy okręgowe powiązane z ich listami ogólnopolskimi» oznacza te listy okręgowe, z których przynajmniej jeden kandydat
na posła zgłoszony został przez komitet wyborczy na liście ogólnopolskiej”68.
W ordynacji wyborczej z 1993 roku nie pojawiło się już to określenie, a art. 4,
stanowiąc, że „w podziale mandatów pomiędzy ogólnopolskie listy kandydatów na posłów uwzględnia się wyłącznie listy tych komitetów wyborczych,
których okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały co najmniej 7 procent ważnie oddanych głosów w skali kraju”, nie wywołał już kontrowersji.
Warto zauważyć, że wprowadzenie instytucji listy ogólnopolskiej do polskiego systemu wyborczego na początku lat dziewięćdziesiątych było skutkiem nie do końca czytelnych i racjonalnych przesłanek69. Jak wynika z analiz
Jerzego Buczkowskiego, w trakcie prac legislacyjnych nad ordynacją sejmową
podejmowanych w Sejmie PRL X kadencji rozwiązania zakładające jakiekolwiek dodatkowe mechanizmy podziału mandatów ponad okręgami wyborczymi spotykały się z krytyką i negatywnymi stanowiskami posłów przede
wszystkim na skutek skojarzeń z listą krajową z wyborów 1989 roku, ocenianą jako skompromitowaną na skutek opisywanych w rozdziale 2 problemów
z rozdziałem mandatów i późniejszych zmian ordynacji wyborczej70. Dlatego pierwsze projekty ordynacji wyborczych do sejmu zgłoszone we wrześniu
1990 roku nie przewidywały tej instytucji, ale już w marcu 1991 roku zaczęła
być obecna w pracach legislacyjnych71. Posiłkując się analizami przywoływanego Buczkowskiego, można przypuszczać, że wynikało to z trzech powiązanych z sobą przyczyn. Po pierwsze, jak wcześniej wspominałem, w trakcie
prac nad ordynacją sejmową rozpatrywano możliwość oparcia systemu wy66

Ibidem.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie protestów
wniesionych przeciwko wyborowi posłów oraz stwierdzenia ważności wyboru posłów wybranych
w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października
1991 r., M.P. 1992, nr 15, poz. 113.
68
Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 1992 r. …
69
Instytucja listy krajowej pojawiała się również w trakcie prac nad ordynację wyborczą do Senatu, ale w przypadku drugiej izby polskiego parlamentu nie została wprowadzona
– J. Buczkowski, Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 1998, s. 185.
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Ibidem, s. 183–184.
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Ibidem.
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borczego na złożonych mechanizmach zakładających dwustopniowy podział
mandatów. W takiej sytuacji – czy to przy wprowadzeniu systemu mieszanego,
czy jakiegoś wariantu opisywanych w pierwszym rozdziale metod kwotowych –
lista krajowa była niezbędnym elementem systemu rozdziału mandatów. Oczywiście ostatecznie ze skomplikowanego systemu wyborczego zrezygnowano,
ale sama lista krajowa pozostała. Po drugie, lista ta okazała się przydatna jako
mechanizm kompensacyjny dla ugrupowań, które miałyby trudności z przekroczeniem naturalnych progów w niektórych okręgach, gwarancja mandatów
dla mniejszości narodowych oraz na skutek integralnie związanej z nią nadreprezentacji silnych ugrupowań wpływałaby na stabilizację polityczną Izby72,
co przy braku innych rozwiązań w tym zakresie w ordynacji z 1991 roku wydawało się racjonalną przesłanką. Po trzecie w końcu, nie można zapominać,
że prace legislacyjne nad pierwszą ordynacją sejmową III RP toczyły się
w szybkim tempie, rozpatrywano w nich wiele różnych rozwiązań i pracowano
bez wcześniejszych aktów prawnych, na których można by się opierać. A to
w konsekwencji powodowało, że „nie było też szczególnych warunków na zbyt
dogłębne analizowanie na forum Sejmu określonych rozwiązań”73.
Pomimo że w ordynacji wyborczej z 1993 roku wprowadzono szereg nowych rozwiązań niwelujących większość przesłanek wymienionych wyżej,
związanych czy to z wprowadzeniem progów wyborczych, czy z zapewnieniem reprezentacji mniejszościom narodowym, lista krajowa została utrzymana przy zasadniczo zgodzie większości posłów74. Stąd na przykład stanowisko PSL zaprezentowane w trakcie prac nad ordynacją w marcu 1993 roku,
w którym opowiedziano się przeciwko listom krajowym, zostało uznane za
zaskakujące przez większość posłów75. Także nieskuteczne inicjatywy zmian
ordynacji wyborczej przed wyborami 1997 roku przewidywały utrzymanie list
ogólnopolskich76. Z list tych ostatecznie zrezygnowano dopiero w ordynacji
wyborczej z 2001 roku, choć pierwotnie zakładano utrzymanie tej instytucji77.
Należy zwrócić uwagę, że lista ogólnopolska jako instytucja prawa wyborczego była i jest rozwiązaniem budzącym kontrowersje78. Przede wszystkim trudno jest obronić ją z punktu widzenia zasad demokratycznego prawa
wyborczego i działania systemu wyborczego jako mechanizmu tworzenia
demokratycznej reprezentacji. Lista krajowa przeczy zasadzie bezpośred72

Ibidem, s. 184.
Ibidem, s. 185.
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R. Chruściak, op.cit., s. 89.
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Ibidem, s. 106.
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Ibidem, s. 187.
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Komisyjny projekt ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 2090, Sejm III kadencji, Warszawa, 18 lipca 2000.
78
W. Sokolewicz, Węzłowe problemy prawa wyborczego, „Państwo i Prawo”, nr 9/1985,
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niości w dwóch z trzech omawianych wcześniej wymiarów. Po pierwsze,
zastosowanie jej w formie znanej z wyborów parlamentarnych dekady lat
dziewięćdziesiątych nie pozwala zrealizować zasady głosowania imiennego
(nie jest bowiem przedkładana wyborcy do głosowania79) oraz zasady jednostopniowości wyborów. Lista ogólnopolska pozostaje również w sprzeczności
z zasadą równości biernego prawa wyborczego, wyraźnie uprzywilejowując
kandydatów umieszczonych na tej liście80. W końcu lista krajowa podważa
reprezentatywność wyborów – na skutek przyjętych w Polsce mechanizmów
mandaty zdobywali z niej ci kandydaci, którym nie udało się uzyskać ich na
poziomie okręgów wyborczych – a tym samym kłóciła się z zasadą przedstawicielstwa zawartą w ustawie zasadniczej. Mogła bowiem doprowadzić
do sytuacji, w której w Izbie zasiadłoby 69 posłów, którzy nie otrzymali ani
jednego głosu w wyborach81. Wydaje się, że te właśnie przesłanki zadecydowały o usunięciu listy ogólnopolskiej z polskiego systemu wyborczego po
uchwaleniu Konstytucji w 1997 roku przez ordynację wyborczą z 12 kwietnia
2001 roku. Podstawowym problemem jednak, jak słusznie podkreśla Janusz
Mordwiłko, była nie tyle kwestia zgodności listy krajowej z zasadami demokratycznego prawa wyborczego, ile to, że wespół z innymi mechanizmami
systemu wyborczego zwiększała nadreprezentację dużych partii82. Nie można również nie zauważyć, że lista krajowa to instytucja systemu wyborczego
służąca przede wszystkim partiom politycznym. Dzięki niej można bowiem
zwiększać prawdopodobieństwo zdobycia mandatu przez kandydatów niepopularnych, ale przez partie – z różnych przyczyn – pożądanych jako parlamentarzystów, można też tworzyć mechanizmy wyrównujące dysproporcje
w podziale mandatów między podmioty tworzące koalicje czy niwelować negatywne aspekty rywalizacji wewnątrzpartyjnych między frakcjami.
4.3.2.2.4. Grupowanie list wyborczych
Ostatnim z mechanizmów korygujących stosowanym w systemie wyborczym
III RP było grupowanie list kandydatów. Instytucję tę trudno jednak uznać
za stały element polskiego systemu wyborczego – w praktyce zastosowano
ją bowiem tylko dwukrotnie. Po raz pierwszy nastąpiło to w wyborach do
Sejmu z 27 października 1991 roku, a po raz drugi w samorządowej elekcji
z 12 listopada 2006 roku.
79

J. Mordwiłko, W sprawie zgodności „listy ogólnopolskiej” w wyborach do Sejmu z konstytucyjnymi zasadami prawa wyborczego, w szczególności z zasadą równości biernego prawa
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Ibidem, s. 60.
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Należy w tym miejscu zgodzić się z Ferdynandem Rymarzem, że najwłaściwszą nazwą stosowaną dla tego rozwiązania wyborczego jest grupowanie
list wyborczych83. W ordynacji sejmowej z 1991 roku stosowano jednak
terminy „blokowanie list kandydatów” (art. 75 ust. 1) i „zblokowanych list”
(art. 100 ust. 3), które nie w pełni oddawały sens tej instytucji84.
Istotę grupowania list można najkrócej określić – posiłkując się wyjaśnieniem PKW z dnia 21 września 2006 roku85 – jako uprawnienie przysługujące podmiotom, które zarejestrowały listy kandydatów do zawarcia umowy
w celu wspólnego udziału w podziale mandatów. O takiej umowie – oczywiście zawartej w formie pisemnej – należało zawiadomić właściwą terytorialnie komisję wyborczą, która podawała ją do publicznej wiadomości, a później
stosowała podczas dokonywania rozdziału mandatów. Między grupowaniem
list w wyborach 1991 i 2006 roku występowały istotne różnice, wynikające
częściowo z charakteru wybieranych instytucji.
Ordynacja wyborcza do Sejmu z 28 czerwca 1991 roku przewidywała
możliwość grupowania list na dwóch poziomach. Po pierwsze, jak stanowił
art. 75 ust. 1,
(…) po zarejestrowaniu okręgowych list kandydatów, lecz nie później niż 38. dnia
przed dniem wyborów, pełnomocnicy zainteresowanych komitetów wyborczych
mogą złożyć wspólne oświadczenie wobec okręgowej komisji wyborczej w sprawie
sumowania głosów oddanych w okręgu wyborczym na ich listy jako podstawy łącznego uczestniczenia tych list w podziale mandatów (blokowanie list kandydatów).

Po drugie, podobne oświadczenie można było złożyć w stosunku do list
ogólnopolskich.
W odniesieniu do zgrupowanych (zblokowanych) list okręgowych właściwe terytorialnie komisje wyborcze, dokonując rozdziału mandatów, najpierw
sumowały liczby głosów oddane na poszczególnych uczestników grupy
i przydzielały jej liczbę mandatów wynikającą z ogólnego, przyjętego wówczas systemu rozdziału mandatów opartego na metodzie Hare’a-Niemeyera86.
83
F. Rymarz, Grupowanie list kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r.,
„Przegląd Sejmowy”, nr 2(79)/2007, s. 54.
84
„Blokowanie” i „zablokowywanie” wskazują raczej na dążenie do powstrzymania, zahamowania czy unieruchomienia czegoś, a „grupowanie” – na łączenie części w większe całości
– zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 108, a także hasło „blokować” w Internetowym Słowniku Synonimów,
http://www.synonimy.pl/synonim/blokowa%C4%87/ (data odczytania: 10.08.2014).
85
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie grupowania list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.,
Warszawa, 21 września 2006, ZPOW-703-126/06.
86
Interesujący w tym kontekście był przepis zawarty w art. 75 ust. 2 ordynacji, stanowiący, że „jeżeli w oświadczeniu [o utworzeniu grupy – D.S.] pełnomocnicy nie postanowili ina-
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Następnie każdej z list będącej częścią grupy przydzielały w takim samym
trybie odpowiednią liczbę mandatów. Identyczny mechanizm przyjęto w odniesieniu do list krajowych. Jak stanowił art. 100 ust; 3) ordynacji,
(…) przy ustalaniu podziału mandatów pomiędzy poszczególne listy ogólnopolskie,
sumę głosów oddanych na listy okręgowe powiązane z poszczególnymi i zblokowanymi listami ogólnopolskimi uznaje się jako liczbę głosów oddanych na jedną listę.

Zgodnie zaś z art. 75 ust. 2 podziału mandatu między listy tworzące dany
blok dokonywano „proporcjonalnie do liczby głosów uzyskanych przez każdą z list”, chyba że w oświadczeniu o utworzeniu grupy jej uczestnicy postanowili inaczej.
Grupowanie list wyborczych w 1991 roku spotkało się z pewnym zainteresowaniem – jak podaje Ferdynand Rymarz, możliwość grupowania wykorzystano we wszystkich okręgach wyborczych i łącznie utworzono 14 bloków
o różnym charakterze. Najczęściej z możliwości tworzenia bloków wyborczych korzystała Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)87.
Po raz drugi instytucję tę – określoną już jako grupowanie list wyborczych
– wprowadzono do samorządowego systemu wyborczego nowelizacją ordynacji z 1998 roku, dokonaną 6 września 2006 roku88. Znalazła ona zastosowanie w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich trzech poziomów samorządu z wyjątkiem rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Grupę list wyborczych tworzyły co najmniej dwa komitety
wyborcze, które zarejestrowały listy wyborcze w danej jednostce samorządu
terytorialnego, zawarły stosowną umowę i przedłożyły jej oryginał właściwej
terytorialnie komisji wyborczej najpóźniej 25 dni przed dniem głosowania.
Stworzenie grupy list miało doniosłe konsekwencje dla systemu rozdziału
mandatów. Jeśli grupa lista uzyskała co najmniej 10 procent ważnie oddanych głosów na poziomie gminy i powiatu lub co najmniej 15 procent w wyborach do sejmiku województwa, uczestniczyła w podziale mandatów jako
jeden podmiot, na którego wynik składała się suma wyników wszystkich jego
członków niezależnie od tego, czy przekroczyli oni pięcioprocentowy próg
wyborczy. Warunkiem uczestniczenia w podziale mandatów grupy list było
jedynie przekroczenie podstawowego pięcioprocentowego progu wyborczego przez przynajmniej jednego jej członka. W ten sposób system grupowania
list wyraźnie faworyzował najsilniejszego uczestnika grupy. Wewnętrznym
mechanizmem mającym wpłynąć na poprawę wyniku wyborczego członków
grupy o mniejszym poparciu było natomiast zastosowanie metody Sainteczej, to mandaty przypadające łącznie zblokowanym listom przydzielane są proporcjonalnie
do liczby głosów uzyskanych przez każdą z tych list”.
87
F. Rymarz, op.cit., s. 53–54.
88
Ustawa z dnia 6 września 2006 r. ...
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-Laguë do podziału mandatów między jej uczestników (oczywiście tych, którzy otrzymali co najmniej pięć procent ważnie oddanych głosów). Kształt
ówczesnej koalicji rządowej i wyniki głosowania w Sejmie, przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia (trzecie czytanie projektu nowelizacji) wskazywały na
beneficjentów tego rozwiązania. Nowelizację uchwalono głosami PiS, Samoobrony i LPR (237 głosów za, przy dwóch przeciw i braku głosów wstrzymujących się), przy nieobecności posłów opozycji, protestującej w ten sposób
przeciwko działaniom koalicji, które Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej
określił mianem „gwałtu na samorządności i demokracji”89. Już pięć dni
później grupa posłów z SLD, PO i PSL zaskarżyła nowelizację do Trybunału
Konstytucyjnego, wskazując przede wszystkim na tryb uchwalenia ustawy,
w tym bardzo krótke, sześciodniowe vacatio legis oraz sprzeczność instytucji
grupowania list z zasadą równości prawa wyborczego, przez mechanizm prowadzący do nadreprezentacji najsilniejszego uczestnika grupy oraz przyjęte
klauzule zaporowe90. Trybunał w dniu 3 listopada 2006 roku uznał jednak
grupowanie list za zgodne z Konstytucją91.
Instytucja ta nie została zastosowana w kolejnych wyborach samorządowych, ponieważ 11 kwietnia 2008 roku uchwalono kolejną nowelizację ordynacji samorządowej, usuwającą ją z samorządowego prawa wyborczego92.
W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy powtórzyli zarzuty z wniosku z dnia
11 września 2006 roku93. Za uchwaleniem nowelizacji likwidującej grupowanie list wyborczych głosowali posłowie PO, LiD i PSL. Przeciw byli tylko posłowie z Prawa i Sprawiedliwości94.
Warto dodać, że grupowanie list spotkało się w 2006 roku ze sporym zainteresowaniem. Jak podaje Rymarz, łącznie zawarto 3201 umów o grupowaniu
list, z czego 1464 zawarły niepartyjne komitety wyborcze. Spośród partii
89

D. Sieklucki, Specyfika wyborów samorządowych na przykładzie doświadczeń Krakowa
z lat 2002 i 2006 [w:] J. Kowalik, A. Bednarz (red.), XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,
s. 254–255.
90
F. Rymarz, op.cit., s. 58.
91
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06,
Dz.U. 2006, nr 202, poz. 1493.
92
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
powiatów i sejmików województw, Dz.U. 2008, nr 96, poz. 607.
93
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, druk nr 126, Warszawa, 19 listopada 2007.
94
Głosowanie z dnia 11 kwietnia 2008 roku nad przyjęciem w całości projektu ustawy
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
w brzmieniu proponowanym przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Sejm RP, VI kadencja, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&13&6
(data odczytania: 11.08.2014).
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politycznych najczęściej grupy tworzyły partie ówczesnej koalicji rządzącej
(PiS, LPR i Samoobrona) oraz opozycji (Platforma Obywatelska i PSL)95.
Z przeprowadzony badań wynika, że trzy partie parlamentarne w ujęciu indywidualnym straciły na grupowaniu list, w tym Prawo i Sprawiedliwość jako
pomysłodawca wprowadzenia tej instytucji (odpowiednio: PiS – 10 mandatów, PO – sześć sześć mandatów, SLD – 21 mandatów), a dwie zyskały (Samoobrona – 26 mandatów, a LPR – dwa mandaty), ale jednocześnie ugrupowania
tworzące wówczas koalicję rządową łącznie zyskały 25 mandatów96, co okazało się wstępem do późniejszego formowania koalicji powyborczych w sejmikach województw97.

4.4. Podział na okręgi wyborcze
4.4.1. Uwagi wstępne
Mająca bogatą literaturę i ugruntowaną pozycję w teorii systemów wyborczych kwestia podziału na okręgi wyborcze pozwala zawęzić analizę do
trzech głównych wątków, stanowiących rozwinięcie najważniejszych problemów teoretycznych przedstawionych w rozdziale 1, jak również przyjętych
w polskim systemie politycznym zasad prawa wyborczego opisanych w rozdziale 3. Po pierwsze, analiza ordynacji wyborczych III RP pozwala na wskazanie najważniejszych cech charakteryzujących podziały na okręgi wyborcze.
Po drugie, należy również odnieść się do praktyki dokonywania podziału na
okręgi wyborcze. I po trzecie, wskazać na podstawowe problemy pojawiające
się w dokonywaniu tych podziałów. Kwestie związane z projektami i postulatami odnoszącymi się do podziałów na okręgi wyborcze w wyborach różnych
organów poruszam w rozdziale 5.
Należy również wyjaśnić, że w analizie tego parametru polskiego systemu
wyborczego zajmuję się jedynie podziałami na okręgi wyborcze w wyborach
do organów kolegialnych. Pomijam wybory na Prezydenta RP i do organów
wykonawczych gmin, ponieważ w tym wypadku występuje jeden duży okręg
wyborczy obejmujący, jak w przypadku elekcji głowy państwa, cały kraj bądź
95

F. Rymarz, op.cit., s. 60–62.
J. Raciborski, J. Ochremiak, O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 roku
i racjonalności partii politycznych [w:] J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005–
2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 75–77.
97
T. Gołaś, Blokowanie list wyborczych w świetle indeksów siły [w:] J. Raciborski (red.),
Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008,
s. 120–121.
96
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– w odniesieniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – określoną
jednostkę samorządu terytorialnego.

4.4.2. Podziały na okręgi wyborcze w ujęciu przekrojowym
Uwzględniając spostrzeżenia zawarte w rozdziale 1, należy wskazać na cztery podstawowe cechy charakterystyczne postanowień ordynacji wyborczych
III RP odnoszących się do podziałów na okręgi wyborcze.
Po pierwsze, system wyborczy III RP charakteryzuje jednostopniowość
podziałów na okręgi wyborcze. Z uwagi na przyjmowane systemy rozdziału
mandatów związane z formułami i metodami wyborczymi nie zastosowano
jak dotąd żadnych rozwiązań determinujących konieczność wprowadzania
dwóch (lub więcej) podziałów na okręgi wyborcze. Listę ogólnopolską trudno uznać – ze względu na opisywane wcześniej jej cechy charakterystyczne
– za tego typu mechanizm. Tym samym cechą podziałów na okręgi wyborcze
w wyborach każdego z organów kolegialnych była jednolitość związana ze
stosowaniem tylko jednego typu okręgów wyborczych.
Po drugie, okręgi wyborcze tworzono na podstawie zasady terytorialnej,
której można przypisać dwa podstawowe, powiązane z sobą znaczenia. Terytorialność okręgów wyborczych w pierwszym ujęciu oznacza niestosowanie
jakichkolwiek innych sposobów ich wyznaczania niż występujący w danym
momencie podział administracyjny państwa. Podział będący odstępstwem
od zasady terytorialności został wprowadzony w Polsce tylko raz przez ordynację wyborczą do rad narodowych z 31 października 1957 roku i polegał na fakultatywnym tworzeniu (według art. 15 ust. 3) okręgów przemysłowych obejmujących „pracowników większych zakładów przemysłowych,
budowlanych i komunikacyjnych, niezależnie od miejsca zamieszkania tych
pracowników”98. Okręgi te zlikwidowano dość szybko, ustawą z 27 września 1973 roku99. Okręgów przemysłowych z okresu PRL nie należy jednak
mylić z występującymi w III RP tzw. specjalnymi obwodami głosowania,
tworzonymi między innymi za granicą, w szpitalach, zakładach karnych czy
na statkach morskich, dającymi możliwość skorzystania z prawa głosu przez
wyborców w nich przebywających, ponieważ każdy z takich obwodów, mimo
że miał charakter eksterytorialny, zawsze stanowił część określonego w danej
ordynacji terytorialnego okręgu wyborczego100.
98

Ustawa z dnia 31 października 1957 r. …
Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ordynacji wyborczej do rad narodowych,
Dz.U. 1973, nr 38, poz. 223.
100
Przykładowo, jak stanowi art. 15 ust. 5 Kodeksu wyborczego, obwody głosowania tworzone na statkach morskich „wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla siedziby
armatora”.
99
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Zasada terytorialności oznacza również, że proces wyznaczania okręgów
wyborczych był oparty na konkretnym podziale administracyjnym państwa,
przy czym w mniejszości były te rozwiązania, w których granice okręgów
wyborczych pokrywały się z granicami jednostek podziału administracyjnego
państwa. Pojawiły się one w ordynacjach wyborczych tylko trzykrotnie.
Po raz pierwszy były zawarte w ordynacji wyborczej do Senatu z 1991 roku,
która stanowiła, że okręgiem wyborczym jest województwo. Po raz drugi
– w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1993 roku, która w art. 45 ust. 3 przewidywała, że „okręg wyborczy obejmuje obszar jednego województwa”, przy
czym w przypadku dwóch ówczesnych największych województw (warszawskiego i katowickiego) okręg obejmował tylko część województwa. Trzeci przypadek o ograniczonym charakterze był zawarty w ordynacji samorządowej z 1998 roku, według której okręgiem wyborczym w gminie wiejskiej było sołectwo, a w powiecie – jedna gmina. Rozwiązania te powtórzono
w Kodeksie wyborczym: w art. 417 ust. 2 stanowiącym, że „w gminach na
terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy”,
oraz w art. 454 ust. 2 – w odniesieniu do powiatów. Przepisy dotyczące wyborów samorządowych pozwalały na łączenie lub dzielenie wymienionych
wyżej jednostek, ale tylko w przypadkach ściśle wskazanych w ordynacjach
dotyczących realizacji jednolitej normy przedstawicielstwa, tzn. gdyby z jej
zastosowania okręgowi przypadało mniej (łączenie) lub więcej (dzielenie)
mandatów, niż przewidywały ordynacje.
Pozostałe ordynacje wyborcze, włączając w to Kodeks wyborczy, nie przewidywały pokrywania się granic okręgów i jednostek podziału administracyjnego. W największym stopniu odchodziła od tego ordynacja sejmowa z 1991
roku, stanowiąc w art. 35 ust. 1, że okręg wyborczy obejmuje „obszar jednego województwa, kilku województw lub części województwa”. Identyczne
sformułowanie – choć w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego – zawarto w art. 340 ust. 2 Kodeksu wyborczego. Ordynacja do PE z 2004 roku nie
precyzowała wprawdzie, na jakiej zasadzie tworzono okręgi wyborcze, chociaż dokonany w praktyce podział zawarty w załączniku do ordynacji opierał się na tych właśnie wariantach101. Pozostałe ordynacje traktowały jednak
pokrywanie się granic okręgów i jednostek jako pewnego rodzaju wytyczną
(dyrektywę), która nie musiała być przestrzegana. Charakterystyczne przepisy w tym zakresie można odnaleźć w ordynacji samorządowej z 1990 roku
– „w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym powinno być sołectwo lub kilka sołectw” (art. 11 ust; 3) – oraz ordynacji wyborczej z 1998 roku
– „w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze (dzielnice, osiedla)” – które powtórzono w nieco
101

B. Michalak, Ile okręgów…, op.cit., s. 46–47.
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zmienionej formie w Kodeksie wyborczym. Podobne sformułowania zawarto
również w ordynacji wyborczej z 2001 roku w stosunku do Sejmu, w art. 136
ust. 3 („okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego część”) oraz
w odniesieniu do Senatu (art. 260 ust. 2 przewidywał, że podziału na okręgi
dokonuje się w ramach województw). Przepisy te powtórzono odpowiednio
w art. 201 ust. 2 oraz w art. 260 ust. 2 Kodeksu wyborczego. Dość często
również warunkiem zapisywanym w ordynacjach było zabezpieczenie mniejszych jednostek (powiatów i gmin) przed ewentualnym podziałem wynikającym z dokonywanego podziału na okręgi wyborcze – ordynacja wyborcza
z 2001 roku, a potem Kodeks wyborczy stanowiły, że „granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać wchodzących w jego skład powiatów i miast na
prawach powiatu” (odpowiednio art. 136 ust. 3 i art. 201 ust. 3).
Po trzecie, zasadą tworzenia okręgów wyborczych w III RP uczyniono
jednolitą normę przedstawicielską. Zasada ta, pozwalająca na urzeczywistnienie zasady materialnej równości prawa wyborczego, stanowiła podstawę
konstruowania podziału na okręgi wyborcze we wszystkich ordynacjach sejmowych oraz samorządowych. Zapisana odpowiednio w art. 36 ust. 1 ustawy
wyborczej z 1991 roku („granice okręgów wyborczych i liczbę posłów w nich
wybieranych ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa”) i art. 13
ordynacji z 1990 roku („przy tworzeniu okręgów wyborczych dla wyboru
danej rady należy przestrzegać jednakowej normy przedstawicielstwa, wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców gminy (miasta) przez ustaloną dla
tej rady liczbę wybieranych radnych”), była powtarzana w kolejnych aktach
prawnych łącznie z Kodeksem wyborczym. Jednolita norma przedstawicielstwa nie była jednak wymieniona jako metoda dokonywania podziału na
okręgi wyborcze w odniesieniu do dwóch instytucji – Senatu i Parlamentu
Europejskiego, przy czym pewne zmiany w tym zakresie przyniósł Kodeks
wyborczy, wprowadzając normę przedstawicielską w odniesieniu do drugiej
izby polskiego parlamentu.
W przypadku Senatu brak jednolitej normy przedstawicielskiej jako metody tworzenia okręgów wyborczych był konsekwencją przyjętej metody
dokonywania podziału na okręgi wyborcze. Pierwsza ordynacja senacka
z 10 maja 1991 roku stanowiła, że okręgiem wyborczym jest każde z ówczesnych 49 województw, a w każdym z nich wybierano po dwóch senatorów,
z wyjątkiem dwóch województw, w których wybierano po trzech członków
tej izby. Ze względu na dysproporcje demograficzne między województwami
nie było możliwości urzeczywistnienia zasady równości prawa wyborczego
w przypadku tej izby i tym samym nie stosowano jednolitej normy przedstawicielstwa do tworzenia okręgów wyborczych. Zmiany wprowadzone przez
ordynację z 12 kwietnia 2001 roku umożliwiały w praktyce realizację zasady
materialnej równości i zastosowanie jednolitej normy przedstawicielstwa,
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choć nie została ona zapisana w tym akcie wyborczym. Nowy system podziału na okręgi wyborcze opierał się na dwóch powiązanych z sobą elementach.
Z jednej strony przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym w okręgu wyborczym
wybiera się od dwóch do czterech senatorów, a podział na okręgi jest dokonywany w ramach województw, ale z drugiej – w ordynacji rozdzielono
100 mandatów senatorskich między 16 województw proporcjonalnie do liczby ludności. Jak wskazywano w projekcie ordynacji,
(…) wnioskodawcy stoją na stanowisku, iż senatorów na terenie całego kraju należy
wybierać według jednolitej normy przedstawicielstwa, stąd też bierze się widoczne
w projekcie zróżnicowanie ilości mandatów senatorskich obsadzanych w poszczególnych województwach102.
Tabela 25. Podział mandatów senatorskich w ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku
Liczba mandatów senatorskich

Województwo

3

lubuskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie

4

warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

5

kujawsko-pomorskie, podkarpackie

6

lubelskie, pomorskie

7

łódzkie

8

dolnośląskie, małopolskie

9

wielkopolskie

13

mazowieckie, śląskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku, Dz.U. 2001, nr 46, poz. 499.

Warto podkreślić, że zawarty w projekcie ustawy z 19 września 1999 roku
podział mandatów między województwa został następnie wprowadzony do
ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku i nie uległ zmianie do czasu wejścia w życie Kodeksu wyborczego. Podział ten (przedstawiony w tabeli 25) był jednak
przedmiotem krytycznych ocen ze względu na nieurzeczywistnienie postulatów wprowadzenia w wyborach do Senatu jednomandatowych okręgów wyborczych103. Okręgi te zostały ustanowione dopiero w Kodeksie wyborczym,
który dodatkowo w art. 261 ust. 1 stanowi, iż „podziału na okręgi wyborcze

102

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kadencja, druk nr 1394,
Warszawa, 19 września 1999, s. 5.
103
K. Skotnicki, Ogólna charakterystyka trybu uchwalenia i postanowień ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP z 12 kwietnia 2001 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 4/2001, s. 81–82.
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dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez
podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100”104.
W regulacjach dotyczących wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego
w Polsce również nie została zapisana jednolita norma przedstawicielstwa. Jej
brak wynika ze specyficznego i zarazem skomplikowanego systemu rozdziału
mandatów przyjętego w ordynacji z 2004 roku i powtórzonego w Kodeksie
wyborczym. W przypadku wyborów do PE występuje wprawdzie podział na
13 okręgów wyborczych, lecz bez jednoczesnego wskazania, ile mandatów
przypada na dany okręg105. Proces rozdziału mandatów przebiega w związku
z tym dwuetapowo. W pierwszym z nich – w pewnym sensie typowym – ustala się, ile mandatów przypada komitetom wyborczym w skali kraju, a w etapie
drugim dokonuje się rozdzielenia mandatów na poziomie okręgów wyborczych. Zabieg ten przeprowadzany jest osobno w stosunku do każdego komitetu wyborczego uprawnionego do udziału w podziale mandatów (czyli takiego,
który przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy), z zastosowaniem metody Hare’a-Niemeyera. Nierozdzielone (ewentualnie) mandaty dystrybuuje się
pomiędzy listy okręgowe metodą największej reszty106. Brak zdefiniowanego
odgórnie systemu podziału mandatów między okręgi nie pozwala tym samym
na zastosowanie jednolitej normy przedstawicielstwa do ich tworzenia.
Warto zwrócić uwagę, że kwestia podziału na okręgi wyborcze nie jest uregulowana w prawie unijnym, a poza koniecznością przeprowadzania wyborów w okręgach wielomandatowych, wynikającą z zasady proporcjonalności,
nie ma też jednolitej praktyki w państwach UE w tym zakresie, choć można zauważyć pewną tendencję polegającą na tworzeniu niewielkiej liczby okręgów
lub też jednego okręgu o charakterze ogólnopaństwowym107. Przyjęty w Polsce system podziału na okręgi wyborczej wynikał, jak wskazuje Bartłomiej
Michalak, z dwóch głównych przesłanek: utrzymania charakterystycznego
dla polskiego systemu wyborczego głosowania w okręgach terytorialnych
(stąd odrzucono pomysł utworzenia jednego dużego okręgu) i zapewnienia
systemowi wyborczemu możliwie wysokiego stopnia proporcjonalności108.
W konsekwencji próba pogodzenia z sobą różnych celów, dodatkowo wzmacniania wspominaną tendencją do upodabniania ordynacji do PE do systemu
wyboru posłów, spowodowała stworzenie nie do końca czytelnego i zrozumiałego dla wyborców podziału na okręgi wyborcze.
104

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2001, nr 21, poz. 112.
P. Sarnecki, W sprawie procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd
Sejmowy”, nr 5/2003, s. 37.
106
B. Michalak, Ile okręgów…, op.cit., s. 47–48.
107
E. Dydak, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 45.
108
B. Michalak, Ile okręgów…, op.cit., s. 54.
105
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Po czwarte, ordynacje wyborcze dość precyzyjnie regulowały procedurę
dokonywania podziału na okręgi wyborcze, wskazując organ odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego podziału, termin jego przeprowadzenia oraz
dodatkowe działania, jakie należało podjąć, gdyby przy dokonywaniu podziału nie udało się zrealizować innych postanowień dotyczących podziału
na okręgi wyborcze. Celem tych stopniowo uszczegóławianych regulacji było
stworzenie systemu gwarancji prawidłowego podziału na okręgi wyborcze109.

4.4.3. Podziały na okręgi wyborcze w praktyce politycznej
Przeprowadzane w praktyce podziały na okręgi wyborcze od 1990 roku ilustruje tabela 26. Jednakowym kolorem oznaczyłem w niej wybory do jednej
instytucji, aby stała się bardziej czytelna. Przyczyny braku liczby mandatów
przy wyborach do Parlamentu Europejskiego wyjaśniłem w poprzednim
podrozdziale. Dane zawarte w tabeli pozwalają na sformułowanie trzech
głównych spostrzeżeń.
Po pierwsze, odnosząc się do wskazanych w rozdziale 1 dylematów związanych z kształtowaniem podziałów na okręgi wyborcze, można łatwo zauważyć, że w polskim systemie politycznym dominują okręgi wielomandatowe.
Podział na okręgi jednomandatowe wprowadzano w systemie wyborczym
III RP jak dotąd czterokrotnie, przy czym w trzech przypadkach były jedynym typem okręgu, a w jednym występowały obok okręgów wielomandatowych. Po raz pierwszy zastosowano je w wyborach radnych gmin liczących
do 40 tysięcy mieszkańców w 1990 i w 1994 roku, czyli pod rządami ordynacji samorządowej z 8 marca 1990 roku. Po raz drugi powrócono do nich
prawie po 20 latach przerwy w Kodeksie wyborczym, w którym ustanowiono
jednomandatowość w wyborach senatorów oraz w wyborach radnych gmin
niebędących miastami na prawach powiatu. Okręgi jednomandatowe występowały również w gminach do 20 tysięcy mieszkańców pod rządami ordynacji samorządowej z 16 lipca 1998 roku, przy czym należy przypomnieć,
że ordynacja ta pozwalała na tworzenie okręgów, w których wybierano od
jednego do pięciu radnych. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 26,
udział procentowy każdego z pięciu typów okręgów wyborczych wykazywał
stabilność – zmiany pomiędzy czterema elekcjami samorządowymi, w których stosowano te rozwiązania, nie wykraczały poza niezbędne zmiany wynikające z konieczności realizacji jednolitej normy przedstawicielstwa. Warto
109
Działania, jakie należy podjąć przy dokonywaniu podziału na okręgi wyborcze, opisała Anna Zdańska, na przykładzie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
– A. Zdańska, Zasady tworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw w III RP, „Res Politicae”, nr 4/2011, s. 160–166.

231

Zmienne systemu wyborczego III RP
Tabela 26. Dynamika podziałów na okręgi wyborcze w systemie wyborczym III RP

Data wyborów – organ
27.05.1990 Rady gmin

Formuła
wyborcza

Typ
okręgów

Wielkość okręgów wyborczych
Liczba
Najmniejszy
Największy Przeciętny
okręgów
okręg
okręg
rozmiar
wyborczych
wyborczy
wyborczy
okręgu

w/p

jm/wm

47254/743

1/5

1/10

1/6,4

27.10.1991 Sejm RP

p

wm

37

7

17

10,6

Senat RP

w

wm

49

2

3

2,04

19.09.1993 Sejm RP

p

wm

52

3

17

7,5

Senat RP

w

wm

49

2

3

2,04

w/p

jm/wm

46569/843

1/5

1/10

1/6,3

21.09.1997 Sejm RP

p

wm

52

3

17

7,5

Senat RP

w

wm

49

2

3

2,04
1,6/6,5

19.06.1994 Rady gmin

11.10.1998 Rady gmin

1/5

5/10

Rady powiatów

p

wm

2058

3

10

5

Sejmiki województw

p

wm

127

5

15

6,7

23.09.2001 Sejm RP

p

wm

41

7

19

11,2

Senat RP

w

wm

40

2

4

2,5

1/5

5/8

1,6/5,9

27.10.2002 Rady gmin

w/p

w/p

jm-wm/wm 26159/1680

jm-wm/wm 20692/938

Rady powiatów

p

wm

1346

3

10

4,7

Sejmiki województw

p

wm

88

5

15

6,4

13.06.2004 Parlament Europejski

p

wm

13

–

–

4,1

25.09.2005 Sejm RP

p

wm

41

7

19

11,2

wm

40

Senat RP
12.11.2006 Rady gmin

w
w/p

jm-wm/wm 20556/927

2

4

2,5

1/5

5/8

1,6/5,9

Rady powiatów

p

wm

1346

3

10

4,6

Sejmiki województw

p

wm

88

5

15

6,3

21.10.2007 Sejm RP

p

wm

41

7

19

11,2

Senat RP

w

wm

40

2

4

2,5

Parlament Europejski

p

wm

13

–

–

4,1
1,6/5,9

7.06.2009

21.11.2010 Rady gmin

9.10.2011

1/5

5/8

Rady powiatów

p

wm

1345

3

10

4,6

Sejmiki województw

p

wm

87

5

15

6,4

Sejm RP

p

wm

41

7

19

11,2

Senat RP

w

jm

100

1

1

1

p

wp

13

–

–

4,1
1/5,7

25.05.2014 Parlament Europejski
16.11.2014 Rady gmin

w/p

jm-wm/wm 20379/1211

w/p

jm/wm

37842/297

1/5

1/10

Rady powiatów

p

wm

1332

3

10

4,7

Sejmiki województw

p

wm

85

5

15

6,5

Objaśnienia: w – formuła większościowa; p – formuła proporcjonalna; jm – okręgi jednomandatowe;
wm – okręgi wielomandatowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia
31 maja 1990 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu
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27 maja 1990 r., M.P. 1990, nr 21, poz.170; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r., M.P. 1991, nr 41, poz. 288; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 19 września
1993 r., M.P. 1993, nr 50, poz. 470; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r.
o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.,
M.P. 1993, nr 50, poz. 471; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 1994 o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin oraz do Rady m. st. Warszawy, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r., M.P. 1994, nr 35, poz. 304; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września
1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 września
1997 r., M.P. 1997, nr 64, poz. 620; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r.
o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.,
M.P. 1997, nr 64, poz. 621; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 1998,
Dz.U. 1998, nr 131, poz. 861; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., Dz.U.
2001, nr 109, poz. 1186; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., Dz.U.
2001, nr 109, poz. 1187; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.,
Dz.U. 2002, nr 187, poz. 1568; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.,
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.,
Dz.U. 2006, nr 207, poz. 1530; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.,
Dz.U. 2010, nr 222, poz. 1454; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r.

również zauważyć, że podział stosowany w latach 1998–2010 cechował się
wyraźną przewagą okręgów jednomandatowych, które w każdych wyborach
stanowiły około dwóch trzecich liczby wszystkich okręgów, przy czym tabela
pozwala także uchwycić tendencję spadkową – im większy był dany okręg,
tym rzadziej występował. Stąd najmniej w praktyce pojawiło się okręgów
pięciomandatowych.
Po drugie, można również zauważyć, że w wyborach opartych na formule
proporcjonalnej przeprowadzanych w latach 1990–2011 (nie uwzględniając
Parlamentu Europejskiego) średni rozmiar okręgu wynosił 7,2 mandatu, co
oznacza, że statystycznie występowały okręgi o średniej wielkości. Wynika to
stąd, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (w formule proporcjonalnej) tworzono okręgi średnie, w wyborach zaś do Sejmu RP
w dekadzie lat dziewięćdziesiątych również okręgi były średniej wielkości,
a od ordynacji z 2001 roku tworzono już tylko okręgi duże. Małe okręgi wyborcze z kolei występowały, co nie jest szczególnie zaskakujące, w wyborach
opartych na formule większościowej oraz w wyborach do PE, co było jednak
konsekwencją ogólnej koncepcji wyboru członków tej instytucji na terenie
Polski.
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Tabela 27. Podział na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych w latach 1998–2010
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców110

Typ okręgów
wyborczych

Wybory 1998

Wybory 2002

Wybory 2006

Wybory 2010

Liczba Udział Liczba Udział Liczba Udział Liczba Udział
okręgów w % okręgów w % okręgów w % okręgów w %

Jednomandatowe

17 368

66

13 898

67%

13 678

67%

13 393

66%

Dwumandatowe

4 727

18

3 837

19%

3 861

19%

3 931

20%

Trzymandatowe

2 226

9

1 684

8%

1 700

8%

1 689

8%

Czteromandatowe

1 216

5

784

4%

820

4%

872

4%

Pięciomandatowe

622

2

489

2%

497

2%

494

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane statystyczne udostępnione przez PKW, Wybory samorządowe 11 października 1998 r. Cz.1. Statystyka wyborów, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 1998,
s. 9; Wybory samorządowe 12 listopada 2006 r. Cz.1. Statystyka wyborów do rad, Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa 2007, s. 12; Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r. Cz1. Wybory do rad, Państwowa
Komisja Wyborcza, Warszawa 2012, s. 12.

Po trzecie, cechą podziałów na okręgi wyborcze w III RP jest również ich
stosunkowo niewielka dynamika. Rozpatrując zmienność w trzech wymiarach wskazanych w powyższej tabeli (typ okręgów, liczba okręgów, wielkość
okręgów) i nie powtarzając zawartych w niej danych, można wyodrębnić trzy
główne fazy kształtowania podziałów na okręgi wyborcze. Pierwsza występowała w latach dziewięćdziesiątych i polegała na przyjęciu określonej koncepcji
podziału na okręgi, która w tylko w przypadku Sejmu została szybko (w ordynacji z 1993 roku) zastąpiona nową, związaną ze wspominanymi wcześniej
oczekiwaniami wobec nowego systemu wyboru posłów po doświadczeniach
Sejmu I kadencji. Drugą z nich przyniósł koniec lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim przez uchwalenie Konstytucji RP, a później reformę podziału
administracyjnego państwa. Skutkowała ona zmianami wprowadzonymi
w ordynacji samorządowej z 1998 roku oraz parlamentarnej z 2001 roku. Wyraźny spadek liczby okręgów w wyborach samorządowych między elekcjami
1998 i 2002 roku był natomiast konsekwencją znacznego zmniejszenia liczby
radnych samorządowych zasiadających w organach stanowiących dokonanych ustawą z dnia 15 lutego 2002 roku111. W wyniku tej zmiany rady gmin
110

W celu zapewnienia tabeli przejrzystości, dane w procentach zostały podane w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
111
Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym,
Dz.U. 2002, nr 23, poz. 220.

234

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

liczyły od 15 do 29 radnych (przed nowelizacją od 15 do 100), rady powiatów
od 15 do 29 (przed nowelizacją od 20 do 60), a minimalna liczba radnych
sejmików województw spadła z 45 do 30 radnych, przy jednoczesnym obniżeniu z pięciu do trzech mandatów przyznawanych za każde rozpoczęte
500 tysięcy mieszkańców112. Ostatnią znaczącą zmianę jakościową przyniósł
w tym zakresie Kodeks wyborczy, modyfikujący kształt okręgów w wyborach
senatorów i w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Ujmując
to od innej strony, można zauważyć, że zmiana systemu podziału na okręgi
wyborcze w największym stopniu dotyczyła Senatu, w dalszej kolejności rad
części gmin, a w przypadku pozostałych instytucji cechowała się względną
stabilnością. W wyborach sejmowych podział na okręgi wyborcze utrzymuje
się w niezmienionej postaci od wyborów 2001 roku, rad powiatów i sejmików
województw od 1998 roku, a Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Stabilność zachowuje również zasadniczo podział na okręgi wyborcze w gminach
w obszarze, w którym jest stosowana formuła proporcjonalna. Zmiany dotyczące tych gmin, w których stosowano formułę większościową, były z kolei
elementem szerszych zmian opisywanych w poprzednich podrozdziałach.
Nie można natomiast nie zauważyć, że w tle dokonywanych zmian oraz
funkcjonujących w danej elekcji rozwiązań, zarówno w środowisku naukowym, jak i ośrodkach decyzyjnych, toczyły się i nadal trwają dyskusje, zgłaszane są też postulaty dotyczące (niekiedy zasadniczej) zmiany systemu podziału na okręgi wyborcze. Najczęściej łączy się je z postulatami szerszego
wykorzystania okręgów jednomandatowych i tym samym wprowadzenia
formuły większościowej czy to wyborach sejmowych, czy w większym zakresie samorządowych, ale niekiedy są też tendencje przeciwne, wskazujące
na konieczność modyfikacji podziału w wyborach do PE, zmierzającej do
ograniczenia liczby okręgów wyborczych.

4.4.4. Problemy w kształtowaniu podziałów na okręgi
wyborcze
Ze względu na wskazywane w rozdziale 1 znaczenie podziału na okręgi wyborcze dla całokształtu efektów działania systemu wyborczego i towarzyszące podziałom nieprawidłowości, warto zasygnalizować podstawowe, wybrane problemy związane z kształtowaniem podziałów na okręgi wyborcze od
1990 roku. Można je umownie podzielić na dwie główne grupy.
Pierwszą z nich stanowią problemy, które określam jako polityczne, a które wiążą się z dyskusją towarzyszącą polskiemu systemowi wyborczemu właściwie od początku lat dziewięćdziesiątych, dotyczącą koncepcji podziałów na
112
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okręgi wyborcze. W największym stopniu jest ona związana z formułowanymi postulatami szerszego wykorzystania w systemie wyborczym okręgów
jednomandatowych. Wprawdzie Kodeks wyborczy, jak wspominałem, wprowadził odpowiednie rozwiązania, to jednak nie zakończyło to sporów w tym
zakresie, a oczywistymi adresatami przedstawianych propozycji są Sejm i organy stanowiące samorządu terytorialnego. Krytycznie oceniany jest również
podział na okręgi wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i to
zarówno w pracach naukowych113, jak i w publicystyce politycznej114. Podnosi się przeciwko niemu trzy główne zarzuty. Po pierwsze, jak dowodzi
Michalak, podział na 13 okręgów jest „nieproporcjonalny i niesprawiedliwy,
z punktu widzenia wyborców niektórych województw”115, co jest oczywistą
konsekwencją mniejszej liczby okręgów niż województw i związaną z nią
koniecznością wykrawania okręgów przez dzielenie lub łączenie niektórych
województw. Po drugie, przyjęty model nie prowadzi do oczekiwanego podnoszenia frekwencji w wyborach116. I w końcu po trzecie, jest również krytycznie oceniany z punktu widzenia wyborców – z jednej strony dlatego, że
wiąże się ze skomplikowanym i często niezrozumiałym systemem rozdziału
mandatów, a z drugiej, że w praktyce nie prowadzi do stawianego przed nim
w projekcie ordynacji celu, jakim miało być budowanie więzi na linii wyborcy–przedstawiciel, o czym świadczą przypadki zgłaszania tzw. kandydatów
spadochroniarzy, to znaczy niezwiązanych ze swoim okręgiem wyborczym.
Sprzyja temu brak cenzusu domicylu w zakresie biernego prawa wyborczego117. Jak dobitnie podkreśla Paweł Wroński na łamach „Gazety Wyborczej”,
(…) ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego dowiodły, i to po raz kolejny, że
cała ordynacja wyborcza jest idiotyczna. Radykalnie sprzeczna z duchem wyborów
europejskich. (…) W wyborach europejskich poseł ma reprezentować Polskę, a nie
okręg wyborczy wykrojony z jednego lub kilku województw. Ma podejmować decyzje
korzystne dla wspólnoty europejskiej i swojego kraju, a nie dla okręgu wyborczego118.

Druga grupa problemów ma charakter merytoryczny i wiąże się z praktyczną realizacją zasad zawartych w aktach normatywnych. Polskiemu systemowi wyborczemu obce wprawdzie są wskazane w rozdziale 1 typowe
nadużycia w dokonywaniu podziałów na okręgi, ale w praktyce wiele kwestii
budzi zastrzeżenia. Jak podnosi Jacek Haman, do wejścia w życie ordynacji
samorządowej z 1998 roku i parlamentarnej z 2001 roku obowiązujące w Pol113

B. Michalak, Ile okręgów…, op.cit., s. 51–59.
P. Wroński, Zmieńmy tę dziwaczną ordynację, „Gazeta Wyborcza”, nr 124/2014 z dnia
30 maja 2014 r., s. 2.
115
B. Michalak, Ile okręgów…, op.cit., s58.
116
Ibidem, s. 59–60.
117
Ibidem, s. 59.
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P. Wroński, op.cit.
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sce regulacje dotyczące tworzenia podziałów na okręgi wyborcze ograniczały
się do sformułowania i zdefiniowania jednolitej normy przedstawicielstwa119.
Wspomniane dwie ordynacje przyniosły nieco bardziej precyzyjne regulacje,
powtarzane w kolejnych regulacjach prawa wyborczego, odnoszące się do
problemów związanych ze stosowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa:
albo do pojawienia się ułamków mandatów, albo do sytuacji wystąpienia
mandatów nadwyżkowych lub nieprzyznania odpowiedniej liczby mandatów okręgowi wyborczemu120. Nie rozwiązały one jednak szeregu problemów
związanych ze stosowaniem w praktyce jednolitej normy przedstawicielstwa.
Wszystkie mają charakter demograficzny i można podzielić je na dwie główne grupy. Po pierwsze, jak zwraca uwagę Haman, dokonywanie podziału na
okręgi wyborcze w Polsce jest wrażliwe na tzw. paradoksy, z paradoksem
populacji na czele, ponieważ w pewnych sytuacjach zwiększenie liczby ludności w okręgu może doprowadzić do odebrania mu mandatu, i odwrotnie
– okręg, w którym spadła liczba mieszkańców, może mandat zyskać121. Zauważa się również, że w przypadku ustanowionego w Kodeksie wyborczym
podziału na okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu również dochodzi do problemów – między największym okręgiem (oświęcimskim, liczącym 642 662 mieszkańców) i najmniejszym (bielsko-podlaskim, liczącym
217 595 mieszkańców) występują znaczące dysproporcje demograficzne122.
Po drugie, jak sugeruje Adam Dyla, podejmujący niezbyt popularną wśród
badaczy kwestię danych wykorzystywanych do stosowania jednolitej normy
przedstawicielstwa, problemem jest zarówno aktualność danych, jak i brak
precyzyjnie ustalonego źródła ich pozyskiwania123. W tej sytuacji nierzadko korekty podziału na okręgi wyborcze opierają się na nieaktualnych danych. Jego konkluzja, że „ordynacja wyborcza wyżej ceni stabilność podziału
119

J. Haman, Podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w świetle teorii sprawiedliwego
podziału dóbr, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(48)/2002, s. 11.
120
Kodeks wyborczy stanowi w tym zakresie (powtarzając wcześniejsze regulacje), w art.
202 ust. 1: „1) ułamki liczby mandatów posłów wybieranych w okręgach wyborczych równe
lub większe od 1/2, jakie wynikną z zastosowania jednolitej normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej; 2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1,
liczba posłów wybieranych w okręgach wyborczych przewyższa liczbę wynikającą z przepisu
art. 193, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma
przedstawicielstwa obliczona dla okręgu wyborczego jest najmniejsza. W przypadku gdy liczba posłów jest mniejsza od wynikającej z przepisu art. 193, dodatkowe mandaty przydziela się
tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa obliczona dla okręgu wyborczego jest największa”.
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J. Haman, Podział…, op.cit., s. 23, 32.
122
K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, op.cit., s. 160.
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A. Dyla, Zasadność podziału kraju na okręgi wyborcze w wyborach do sejmu – wybrane
problemy [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 25.
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i sztywność kalendarza wyborczego niż aktualność rozdziału mandatów
między okręgi wyborcze”124, ma również odniesienie do Kodeksu wyborczego. Można w tym miejscu przypomnieć, że podział mandatów senatorskich
między województwa dokonany w ordynacji z 2001 roku był zawarty już
w jej projekcie zgłoszonym dwa lata wcześniej i utrzymał się do wyborów
2007 roku. Nie sądzę wprawdzie, że między wyborami następują znaczące
zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym ludności (na co w pewnym stopniu wskazują korekty podziałów na okręgi wyborcze), które uzasadniałyby
konieczność posługiwania się aktualniejszymi danymi, to pewnym problemem rzeczywiście pozostaje stosunkowo wolne tempo reagowania organów
wyborczych na tendencje w życiu społecznym.

4.5. Uprawnienia wyborcy w akcie głosowania
4.5.1. Uwagi wstępne
Czwarta zmienna systemu wyborczego – uprawnienia, jakimi dysponuje
wyborca w akcie głosowania – pozostaje w oczywistym, logicznym związku
z pozostałymi parametrami. Co więcej, przyjęte rozwiązania w zakresie formuły i metody wyborczej niekiedy determinują zakres uprawnień wyborcy
i określają charakter jego głosu, co jest wyraźnie widoczne w obszarze formuły większościowej.
Z punktu widzenia problematyki opracowania w niniejszym podrozdziale
koncentruję się na dwóch podstawowych kwestiach związanych z uprawnieniami wyborcy w akcie głosowania. Po pierwsze, należy odnieść uprawnienia posiadane przez wyborców w III RP do przedstawionych w rozdziale 1
teoretycznych kategorii i określić technikę głosowania charakterystyczną dla
systemu wyborczego współczesnej Polski. Po drugie, warto zwrócić uwagę na
główne warunki umożliwiające korzystanie z prawa głosu.

4.5.2. Technika głosowania i typ głosu wyborcy
Z punktu widzenia wskazanych w rozdziale 1 zagadnień teoretycznych należy wyeksponować dwa podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami
wyborcy w akcie głosowania.
Po pierwsze – odnosząc się do wyborów przeprowadzanych w formule
proporcjonalnej – można zauważyć, że cechą charakterystyczną systemu wy124

Ibidem, s. 25.
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borczego III RP stało się przyznanie wyborcom tzw. głosu porządkującego.
Ten typ głosu, dający wyborcy możliwość wyrażenia swoich preferencji w ramach list kandydatów, a polegający w praktyce na rozdzielaniu mandatów
w obrębie list według liczby otrzymanych głosów, przewidziano już w pierwszych ordynacjach z początku lat dziewięćdziesiątych, a następnie powtarzano w kolejnych regulacjach, włączając w to Kodeks wyborczy. Można jednak
zauważyć, że w tym obszarze w trakcie prac legislacyjnych podejmowanych
w sejmie PRL X kadencji zarysowały się dwie kwestie sporne. Podczas dyskusji nad projektem ordynacji wyborczej do rad gmin pojawiały się bowiem
różne propozycje dotyczące konstruowania list wyborczych, w tym umieszczania na nich kandydatów w kolejności alfabetycznej125, ostatecznie jednak
postanowiono, że o kolejności umieszczenia kandydatów na liście będzie
decydował zgłaszający ją podmiot. W trakcie prac na ordynacją sejmową
z 1991 roku kwestionowano natomiast sens wprowadzania głosu preferencyjnego, ponieważ – jak podnoszono z jednej strony – poparcie konkretnego
kandydata z listy powinno być uprawnieniem, a nie obowiązkiem, wyborcy,
wobec czego mógłby on po prostu poprzeć całą listę i fakultatywnie jednego
z umieszczonych na niej kandydatów. Takie rozwiązanie rodziłoby jednak
w praktyce szereg trudności, w tym problemy podczas rozdzielania mandatów. Z drugiej strony wskazywano również na mankamenty głosu preferencyjnego, w tym trudności z tworzeniem koalicji wyborczych i możliwość
rywalizacji kandydatów w ramach jednej listy126. Ostatecznie jednak zdecydowano o przyznaniu wyborcom głosu preferencyjnego w typowej formie.
Po drugie, można wskazać, że technika głosowania odznacza się w systemie wyborczym III RP pewną dynamiką, choć jednocześnie zachowuje
pewne fundamentalne cechy. Przede wszystkim należy zauważyć, że w trakcie prac nad ordynacją samorządową z 1990 roku ukształtowano sposób głosowania charakterystyczny dla wszystkich późniejszych ordynacji, polegający na stawianiu znaku „x” w kratce umieszczonej obok nazwiska kandydata
lub kandydatów. W trakcie prac nad ordynacją wysuwano jednak różne inne
propozycje, w tym technikę przypominającą opisywany w rozdziale 2 sposób
głosowania w okresie PRL przez skreślenia. Dodatkowo wyborca miał wrzucać do urny tylko kartę (lub karty), na której dokonywał skreśleń, a pozostałe
przerywać na dwie części i wrzucać do innej, przeznaczonej specjalnie do
tego celu urny127.
Technikę głosowania przez stawianie znaku „x” w kratce przyjmowano
w kolejnych ordynacjach, choć początkowo nie było pełnej zgody, z której
125
126
127
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strony nazwiska kandydata ma być ona umieszczona. Ordynacje z 1990 roku
(samorządowa i prezydencka) w pierwotnych wersjach stanowiły, że była ona
zlokalizowana po prawej stronie. Identyczne rozwiązanie przyjęto w ordynacji senackiej z 1991 roku. Już jednak w ordynacji sejmowej z 1991 roku
wprowadzono inną konstrukcję kart do głosowania, zgodnie z którą kratki umieszczano z lewej strony. Ten model został później przyjęty jako powszechnie stosowany, choć ujednolicanie rozwiązań następowało stopniowo.
W wyborach drugiej izby polskiego parlamentu przesunięcia kratki na prawą
stronę dokonano nowelizacją ordynacji z 10 marca 1994 roku128. W wyborach samorządowych zmiany przyniosła ordynacja wyborcza z 1998 roku,
a w elekcjach prezydenckich – przywoływana wielokrotnie nowelizacja
z 28 kwietnia 2000 roku.
Technika głosowania przez stawianie znaku „x” w kratce lub kratkach
jest stosunkowo prosta i wygodna dla wyborcy na tle innych stosowanych
w różnych systemach wyborczych lub znanych z polskiej historii. W praktyce
wywoływała ona jednak różne problemy, skutkujące dość bogatym orzecznictwem i dorobkiem nauki, wyjaśniające szczegółowe kwestie związane z oddaniem głosu. Przede wszystkim podnosi się, że kratka do głosowania jest
charakterystycznym miejscem, które można pozostawić puste albo umieścić
w nim dwie przecinające się linie (czyli znak „x”, przy czym w polskim systemie wyborczym uznaje się, że postawienie znaku „+”oznacza prawidłowo
oddany głos). Umieszczenie w kratce jakiekolwiek innego znaku nie spełniającego tego warunku, w tym jej zamazanie, skutkuje nieważnością głosu129.

4.5.3. Uwarunkowania aktu głosowania
Zbudowanie systemu wyborczego, a w ramach niego wyposażenie obywateli
w prawo głosu oddawanego w określony sposób, nie zamyka kwestii samego
aktu głosowania. Odbywa się ono bowiem w pewnym otoczeniu, w dużym
stopniu warunkującym charakter aktu głosowania. Spośród licznych elementów składających się na to otoczenie warto zasygnalizować trzy podstawowe.
Po pierwsze, fundamentalnym warunkiem pozwalającym na skorzystanie z prawa głosu jest umieszczenie danej osoby w sporządzanym przez
odpowiedni organ administracji publicznej wykazie wyborców. Zasady
i sposób jego tworzenia są uznawane za jedną z najważniejszych gwarancji
zasad powszechności i równości prawa wyborczego130. W polskim syste128

Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1994, nr 43, poz. 164.
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K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, op.cit., s. 360–362.
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M.A. Sarsjembajew, Spisy wyborców w prawie wyborczym, „Studia Wyborcze”,
t. XI/2011, s. 83.
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mie wyborczym w odniesieniu do tworzenia wykazu wyborców stosowane
są dwa pojęcia. Pierwszym, obecnym już w ordynacjach z 1990 roku, jest
spis wyborców. Spisy takie sporządzane są z urzędu, przez organy gminy, na
potrzeby przeprowadzenia konkretnego głosowania i obejmują wszystkich
wyborców stale zamieszkujących daną jednostkę administracyjną. Przepisy
ustaw wyborczych precyzyjnie regulowały metody jego tworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia wyborcom możliwości uczestnictwa
w wyborach. Drugim pojęciem wprowadzonym przez ordynację sejmową
z 1993 roku jest rejestr wyborców. Stanowi on podstawę tworzenia spisu
wyborców. Jak podkreśla się w literaturze, „(…) rejestr wyborców jest stały, co oznacza jedynie, że nie jest tworzony tylko dla określonych wyborów.
(…) Rejestr wyborców jest dokumentem, który nie kreuje praw wyborczych.
Potwierdza jedynie ich posiadanie”131. Również w odniesieniu do rejestru
przepisy ordynacji wyborczych, w tym Kodeksu wyborczego, szczegółowo
regulowały różne sprawy proceduralne, związane z gwarancjami korzystania
z praw wyborczych.
Spośród licznych kwestii mających związek ze spisami i rejestrem wyborców warto wyeksponować jedną szczególnie ważną. Zgodnie z ustawą
z 24 września 2010 roku132, w Polsce z dniem 1 stycznia 2016 roku zostanie
zniesiony obowiązek meldunkowy. Co prawda dotychczasowe zameldowania
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące zachowają ważność,
ale od tego dnia „odpadnie (…) podstawa sporządzania spisu wyborców
z urzędu w postaci rejestru mieszkańców”133. Data wejścia w życie tych przepisów jest więc stosunkowo odległa w momencie pisania niniejszej monografii, można zatem spodziewać się w przyszłości wprowadzenia odpowiednich
zmian w przepisach kodeksu, choć należy również zauważyć, że przypuszczalnie zarejestrowanie się jako wyborca zostanie przerzucone na obywateli.
Po drugie, z punktu widzenia aktu głosowania dość istotne jest odpowiednie poinformowanie wyborcy. Dotyczy to rozpowszechniania informacji o samym głosowaniu, jego dacie, lokalizacji obwodowych komisji wyborczych czy elementach związanych z kampanią wyborczą. W tym obszarze
dość ciekawym warunkiem, choć oczywiście o niezbyt wielkim znaczeniu,
jest czas, w jakim można oddać głos. W Polsce, jak wynika z poniższej tabeli,
brakowało od początku lat dziewięćdziesiątych stabilności w zakresie godzin
otwarcia lokali wyborczych. Najczęściej były one czynne od 6.00 do 20.00,
chociaż niekiedy można było głosować w innych godzinach. Zasadnicze, pozytywne zmiany przyniósł w tym zakresie Kodeks wyborczy, ujednolicający
131
B. Dauter, K. Czaplicki, A. Kisielewicz, F. Rymarz, S. Jaworski, Kodeks Wyborczy.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 91–116.
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Tabela 28. Godziny otwarcia lokali wyborczych od 1990 roku

Data wyborów

Organy

Godziny głosowania
6.00–20.00

27.05.1990

JST

25.11.1990/9.12.1990

Prezydent

+

27.10.1991

Sejm/Senat

+

19/09.1993

Sejm/Senat
JST
Prezydent

21.09.1997

Sejm/Senat

11.10.1998

JST

+

8.10.2000

Prezydent

+

23.09.2001

Sejm/Senat

8.00–22.00

+
+
+

+
+

PE

+

25.09.2005

Sejm/Senat

+

9.10.2005/23.10.2005

Prezydent

+

26.11.2006/10.12.2006 JST

+

21.10.2007

+

Sejm/Senat

8.00–20.00

+

5.11.1995/19.11.1995

13.06.2004

7.00–21.00

+

19.06.1994

27.10.2002/10.11.2002 JST

6.00–22.00

7.06.2009

PE

20.06.2010/4.07.2010*

Prezydent

+

21.11.2010/5.12.2010

JST

9.10.2011

Sejm/Senat

+

25.05.2014

PE

+

6.11.2014

JST

+

+
+

*19 lutego 2010 roku uchwalono nowelizację ordynacji prezydenckiej, zmieniającą godziny głosowania
na 8.00–22.00 (Dz.U. 2010, nr 201, poz. 1327). Prezydent zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego,
co spowodowało, że jej przepisy nie znalazły zastosowania w przedterminowych wyborach 2010 roku.
13 października 2010 roku Trybunał umorzył postępowanie na skutek cofnięcia wniosku.
Źródło: opracowanie własne.

godziny głosowania we wszystkich wyborach (a także referendach) – od 7.00
do 21.00. Wcześniejsze, dynamiczne regulacje wywoływały niekiedy dezorientację wśród wyborców – jak przykładowo wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, w 2010 roku około 48 procent
respondentów nie potrafiło prawidłowo określić godzin otwarcia lokali wy-
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borczych, przy czym dość często mylono godziny ich zamknięcia, uznając, że
są otwarte dłużej niż były rzeczywiście134.
Po trzecie, jak wskazywałem w rozdziale 3, istotne miejsce wśród uwarunkowań zajmują również ułatwienia dla wyborców. Dotyczą one zarówno
ułatwień związanych z aktem głosowania, opisywanych w innych miejscach,
takich jak głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne
czy e-votingu, jak i stwarzania możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, w tym także dla osób przebywających za granicą. Można również
zauważyć, że wraz z uchwaleniem Kodeksu wyborczego rozpoczęto proces
modyfikowania polskiego systemu wyborczego w tym obszarze, czego przejawem stało się wspomniane rozszerzenie prawa do głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców, dokonane w 2014 roku.
W Kodeksie wyborczym wprowadzono również inne ułatwienie dla wyborców, jakim była możliwość przeprowadzenia głosowania dwudniowego.
Organy zarządzające wybory otrzymały bowiem uprawnienie do wyznaczenia głosowania na dzień wolny od pracy oraz dzień, który go poprzedza
(art. 4 ust. 2 i 3 KW). Dość szybko jednak możliwość przeprowadzenia dwudniowego głosowania została ograniczona wspominanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 roku, który uznał te przepisy za
niezgodne z Konstytucją w odniesieniu do wyborów do Sejmu, Senatu i na
Prezydenta. Zachowały one moc obowiązującą w odniesieniu do wyborów
samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ich jednak
przypadku nie jest w praktyce możliwe wydłużenie głosowania ze względu na inne postanowienia kodeksu. Artykuł 371 ust. 1 stanowi bowiem, że
„(…) wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później
niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się
na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad”. Podobne
sformułowanie zawarte jest w art. 331 ust. 2, w odniesieniu do wyborów do PE.
Oznacza to, że bez zmiany tych przepisów organy zarządzające wybory nie
mogą skorzystać z instytucji dwudniowego głosowania. Na marginesie warto
zwrócić uwagę, że uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w części
dotyczącej dwudniowego głosowania spotkało się z krytyczną oceną przedstawicieli nauki. Zdaniem Marzeny Laskowskiej, argumentacja trybunału
oparta na trzech fundamentach (postanowieniach Konstytucji posługującej
się pojęciem „dzień wyborów w liczbie pojedynczej”; tradycji jednodniowego głosowania, kontynuowanej nieprzerwanie od 1918 roku; i wymogiem,
aby dzień głosowania był dniem wolnym od pracy)135 obarczona jest wadami,
134
K. Wiśniewska, Wybierzemy wybory czy urlop, http://wyborcza.pl/1,76842,8014095,
Wybierzemy_wybory_czy_urlop_.html (data odczytania: 29.08.2014).
135
M. Laskowska, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r.
(sygn. akt 9/11), „Przegląd Sejmowy”, nr 1(108)/2012, s. 130.
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takimi jak: „nietrafność pewnych wnioskowań, arbitralność części ustaleń,
a niekiedy ich niespójność”136. Podobną opinię wyraził również Krzysztof
Skotnicki, stwierdzając, że „najpoważniejszą wadą wywodu TK jest jednak
zbyt powierzchowne rozważenie znaczenia konstytucyjnej regulacji dnia głosowania czy dnia wyborów, gdyby utożsamiać te dwa pojęcia”137. W praktyce oznacza to, że idea dwudniowego głosowania może zostać zrealizowana
dopiero po wprowadzeniu odpowiednich zmian w prawie wyborczym.

136

Ibidem, s. 143.
K. Skotnicki, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn.
akt 9/11), „Przegląd Sejmowy”, nr 1(108)/2012, s. 120.
137

Rozdział 5

Wielowymiarowość procesów zmian systemu
wyborczego III RP
5.1. Uwagi wstępne
Z zagadnień poddanych analizie w poprzednich rozdziałach wynika, że polski system wyborczy może być opisywany jako całość albo w określonym momencie, tj. w odniesieniu do konkretnej elekcji, albo w ujęciu procesualnym.
Ta niekwestionowana, łatwo zauważalna dynamika wywołuje jednak pytanie
o to, czy przeprowadzane zmiany przebiegały według jakiegoś schematu, czy
występowały w nich wspólne elementy i tendencje. W nauce o zarządzaniu,
w charakterystyce organizacji jako systemu, zwraca się uwagę, że jego cechą jest ekwifinalność, to znaczy zdolność do osiągania tych samych celów
przy zastosowaniu odmiennych środków1. System jest zbiorem powiązanych
z sobą elementów, niemniej może cechować się nie tylko wewnętrzną dynamiką, ale także inercją – zachodzące w nim zmiany mogą bowiem mieć charakter chaotyczny i niezorganizowany, a istotne będzie tylko to, czy spełnia
stojące przed nim cele, czyli czy prowadzi w tym wypadku do wyłonienia
reprezentacji przy zastosowaniu określonych reguł. Powyższa uwaga jest adekwatna do analizy polskiego systemu wyborczego, gdyż spełniając warunki
stawiane systemowi, niekoniecznie musi cechować się spójnością, a przebiegające w ramach niego procesy wewnętrzną logiką pozwalającą na wychwycenie tendencji zmierzających w kierunku dającego się uchwycić modelu.
Ujmując to inaczej, powstaje pytanie, czy przedstawione zagadnienia dają
się uporządkować w spójne kategorie, tworzące zespół cech charakterystycznych polskiego systemu wyborczego. Czy raczej – paradoksalnie – chaotyczność i niezorganizowanie stanowią jego differentia specifica. Niniejsza część
opracowania jest próbą odniesienia się do tego problemu.
Rozważania są podzielone na trzy części. W pierwszej przedstawiam
podstawowe uwagi odnoszące się do polskich tradycji wyborczych. W dru1

B. Kożuch, M. Cywoniuk, Wstęp do organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 26.
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giej szczegółowo omawiam cechy systemu wyborczego III RP, wynikające
z analizy jego dynamiki przedstawionej w dwóch poprzednich rozdziałach,
a w części trzeciej odnoszę się do problematyki przyszłości polskiego systemu
wyborczego w kontekście możliwej kontynuacji przedstawionych wcześniej
tendencji.
W tej części opracowania – w przeciwieństwie do poprzednich – wyraźnie
zostają wyeksponowane uwagi, spostrzeżenia i opinie autora. Mają one za zadanie przedstawienie stanowiska w odniesieniu do opisywanych zagadnień,
choć zachowują również wartość analityczną.

5.2. Tradycja a współczesność
Polska ma niezwykle bogatą tradycję w zakresie przeprowadzania wyborów
i stosowania różnych rozwiązań wyborczych, sięgającą początków państwowości Rzeczypospolitej. W dużej części – do końca I wojny światowej – były
to jednak wybory cenzusowe, niespełniające warunków powszechności i zazwyczaj nie były oparte na sformalizowanych zasadach i procedurach. W tym
okresie przede wszystkim wart odnotowania jest fakt regularnego praktykowania wyborów, połączony z kształtowaniem określonych reguł przeprowadzania elekcji. Należy również zauważyć, że wybory króla i pierwszej izby
parlamentu stanowiły integralną, istotną część ówczesnego systemu politycznego, nazywanego demokracją szlachecką.
Po odrodzeniu państwa polskiego w XX wieku wybory i system wyborczy
ugruntowały swoją pozycję jako składniki systemu politycznego. Do końca epoki PRL praktykowano właściwie wszystkie typy wyborów wskazane
w rozdziale 1, stosując rozmaite rozwiązania wyborcze i w zróżnicowany sposób łącząc się z kategoriami zmiany systemu politycznego. Dokonanie systematyzacji tego okresu w gruncie rzeczy polegałoby na powtórzeniu kategorii
teoretycznych wyszczególnionych w rozdziale 1 – polska historia bowiem to
wybory rywalizacyjne, semirywalizacyjne i nierywalizacyjne, jedno- i wielostopniowe czy przeprowadzane na różnych poziomach podziału administracyjnego państwa i wypełniające różnorodne funkcje. Stąd zabiegiem lepiej
obrazującym polskie tradycje wyborcze jest wskazanie pewnych cech charakterystycznych polskich XX-wiecznych wyborów i systemów wyborczych,
ujmujących zagadnienie w perspektywie negatywnej. Takie ujęcie może budzić uzasadnione wątpliwości, choć w tym wypadku jest ono podyktowane
dążeniem do uchwycenia głównych, istotnych z punktu widzenia III RP, cech
polskiego systemu wyborczego.
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Po pierwsze, historia polskiego systemu wyborczego to stosowanie raczej
nieskomplikowanych rozwiązań polegających na wykorzystaniu zasad mieszczących się albo w ramach formuły większościowej, albo proporcjonalnej,
przy czym nigdy nie łączono ich z sobą w ramach systemu wyboru określonej
instytucji. Stąd wyborca, nawet jeśli dysponował więcej niż jednym głosem,
to wszystkie oddawał w ten sam sposób. Systemy głosowania, jak wskazywałem, przybierały różną postać, choć były dość proste, dalekie od wymagających wiedzy i doświadczenia, jak STV czy panachage, choć niejednokrotnie
wymagały wykonania większej liczby czynności niż charakterystycznego dla
III RP postawienia znaku „x”.
Po drugie, można również zauważyć, że Polska nie posiada szczególnie bogatych tradycji w zakresie praktykowania wyborów w pełni rywalizacyjnych,
spełniających demokratyczne standardy wyborcze. W latach 1919–1989 roku
przeprowadzono w Polsce łącznie 17 elekcji parlamentarnych2. Spośród nich
tylko dwie najstarsze (z lat 1919 i 1922) zasadniczo nie budzą zastrzeżeń
jako wybory rywalizacyjne i demokratyczne, choć oczywiście należy przypomnieć, że wybory do Sejmu Ustawodawczego odbywały się w dość specyficznych warunkach, a część członków Izby pochodziła z kooptacji z organów
państw zaborczych. W ich przypadku nie występowały jednak w całym procesie wyborczym praktyki lub procedury ograniczające poziom rywalizacyjności, ani nie były one poddane kontroli jednego ośrodka decyzyjnego, mogącego wpłynąć lub ukształtować wynik elekcji. Na przeciwległym biegunie
można natomiast umieścić 11 elekcji. Najwięcej z nich – łącznie dziewięć – to
wybory do Sejmu PRL przeprowadzane w latach 1952–1985. Były to wybory
nierywalizacyjne, a proces wyborczy znajdował się pod pełną kontrolą władzy. Podobne spostrzeżenia można odnieść do dwóch ostatnich wyborów
II Rzeczypospolitej (z lat 1935 i 1938), przy czym odbywały się one w warunkach istnienia rzeczywistej opozycji, która jednak – pozbawiona szans na
podjęcie rywalizacji wyborczej z rządzącym obozem sanacji na skutek opisywanych postanowień ordynacji wyborczej – nie brała udziału w głosowaniach. Pozostałe cztery elekcje stanowią zbiór wyborów semirywalizacyjnych,
lecz o odmiennym poziomie rywalizacyjności. Jedna z nich, przeprowadzona
w 1989 roku, to częściowo demokratyczna elekcja stanowiąca otwarcie systemu politycznego na drodze do przyjęcia w pełni demokratycznych zasad
i procedur wyborczych. Były to wybory jeszcze nie rywalizacyjne, ale przeprowadzone jako konsekwencja dążenia do włączenia opozycji w proces zarządzania państwem i dające jej prawdziwą możliwość walki o mandaty, choć
w sensie arytmetycznym nie mogła ona ich wygrać, to znaczy nie mogła prze2

Pomijam w tym miejscu wybory do władz lokalnych, ponieważ w praktyce stanowiły
one odzwierciedlenie procesów zachodzących przy wyborach parlamentarnych.
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jąć większości mandatów w pierwszej, istotniejszej, izbie parlamentu. Były
też to wybory – co należy powtórzyć – uczciwe w tym sensie, że nie dochodziło w trakcie procesu wyborczego do jakichkolwiek działań zmierzających
do zmodyfikowania wyniku wyborczego w stosunku do tego, jaki wynikał ze
struktury oddanych głosów.
Pozostałe trzy elekcje semirywalizacyjne są procesem odwrotnym. To wybory stanowiące etap w procesie odrzucania założeń systemu demokratycznego. Taki sens miały elekcje 1928 i 1930, w obrębie których dochodziło do różnorodnych działań zmierzających do osłabienia opozycji i zapewnienia jednemu
ośrodkowi zwycięstwa, przy czym w pierwszej działania te miały jeszcze ograniczony zasięg, ale wybory brzeskie stanowiły już zaprzeczenie standardów
demokratycznej elekcji. Podobną rolę odegrały wybory 1947 roku, stanowiące
etap w procesie instalowania w Polsce systemu dyktatorskiego, wzorowanego
na systemie politycznym ZSRR, w których zdecydowanie ograniczony poziom
rywalizacyjności wynikający z uwarunkowań geopolitycznych rekompensowała pełna kontrola władzy komunistycznej nad przebiegiem procesu wyborczego, nadająca mu w gruncie rzeczy fasadowy charakter.
Po trzecie, jak wynika z analiz przeprowadzonych w rozdziale 2, siedemdziesiąt lat praktykowania wyborów cechuje się brakiem stabilności przyjętych rozwiązań wyborczych. W okresie II RP obowiązywały trzy ordynacje
wyborcze do Sejmu, przy czym przebieg wyborów – jak wskazywałem –
pozwala też na inną periodyzację tego okresu. Po II wojnie światowej obowiązywało w Polsce łącznie pięć ordynacji wyborczych do Sejmu PRL, przy
czym de facto był to okres największej stabilności. Po uchwaleniu Konstytucji
w 1952 roku dość szybko ukształtowano model wyboru posłów, który pomimo wprowadzania zmian niekiedy istotnych z ustrojowego punktu widzenia,
funkcjonował w praktyce do 1985 roku, czyli do ostatniej elekcji przeprowadzonej w sposób charakterystyczny dla tamtego systemu politycznego.
Kilkadziesiąt lat poprzedzających system wyborczy III RP zasadniczo nie
przyniósł wzorców, które byłyby przejęte lub w sposób niebudzący wątpliwości naśladowane. Można by co prawda doszukiwać się pewnych analogii między rozwiązaniami III RP i pewnymi cechami systemu wyborczego
II RP, ale trudno w tym wypadku byłoby udowodnić tezę o świadomym odwoływaniu się do tradycji. Raczej należy przyjąć, że system wyborczy III RP
budowano jako samoistny fundament rywalizacyjnych elekcji, przy jednoczesnych próbach oderwania go od przeszłości. Zamierzenie to udało się zrealizować w różnym stopniu. Co prawda większość rozwiązań przyjętych w latach 1990–1991 można uznać za system wyborczy III RP in statu nascendi,
to jednak nie udało się odrzucić pewnych rozwiązań. W ordynacji sejmowej z 1991 roku utrzymano krytykowaną powszechnie listę krajową, a system
wyborczy do Senatu okazał się zaktualizowaną wersją ordynacji z 1989 roku.
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5.3. System wyborczy III RP w latach 1990–2014
5.3.1. Uwagi wstępne
Rozważania prowadzone w niniejszym rozdziale koncentrują się na czterech
podstawowych kwestiach. Po pierwsze, udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak
oceniać i postrzegać system wyborczy Polski po 1990 roku z punktu widzenia
zagadnienia jego stabilności lub niestabilności. Po drugie, na wskazaniu najważniejszych tendencji wynikających z formalnych zmian wprowadzanych
w prawie wyborczym. Po trzecie, na określeniu uwarunkowań zmian dokonywanych w systemie wyborczym, a po czwarte, na próbie uchwycenia ich
skutków i konsekwencji.

5.3.2. Zmienność vs. stabilność
5.3.2.1. Uwagi wstępne
Jak wynika z analiz przeprowadzonych w rozdziale 3, polski system wyborczy
od 1990 roku charakteryzuje się wprowadzaniem częstych zmian do prawa
wyborczego. Jest to również wyraźnie podkreślane w literaturze przedmiotu3. Nie powtarzając poruszanych w tamtej części opracowania zagadnień,
warto jednak więcej uwagi poświęcić istocie dokonywanych zmian. Do celów
analitycznych oraz czytelności wywodu koncentruję się na trzech wymiarach
zmian w systemie wyborczym: chronologicznym, procesualnym oraz instytucjonalnym, składających się łącznie na wielowymiarowy, kompleksowy
obraz systemu wyborczego współczesnej Polski.

5.3.2.2. Perspektywa chronologiczna
Przedstawiony poniżej wykres 2, sporządzony na podstawie wyników analiz
z rozdziału 3, pokazuje zmiany w systemie wyborczym dokonywane w kolejnych latach, poczynając od 1990 roku. Do celów analitycznych łącznie ująłem
ordynacje wyborcze do Sejmu i do Senatu oraz całościowo potraktowałem system wyborczy do organów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku
parlamentu uzasadnia to przede wszystkim opisywana niesamodzielność senackiej ordynacji z 1991 roku, a od 2001 roku istnienie wspólnej ordynacji wyborczej do obu izb. Podobną uwagę można odnieść do samorządowego systemu
wyborczego, tworzącego całość niezależnie od obowiązywania dwóch powią3
W. Sokół, Ewolucja systemów wyborczych do Sejmu po 1989 r. [w:] B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta (red.), Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 194–195.
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Wykres 2. Liczba zmian w systemie wyborczym III RP w ujęciu chronologicznym
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Źródło: opracowanie własne.

zanych z sobą ordynacji. Od uchwalenia Kodeksu wyborczego w 2011 roku
zmiany w prawie wyborczym ujmuję całościowo, choć należy zauważyć, że nie
wszystkie dotyczyły wszystkich organów – między innymi dwie nowelizacje
z 10 stycznia 2014 roku odnoszą się tylko do wyboru posłów do Parlamentu
Europejskiego – choć z reguły polegały na zmianie wspólnych przepisów. Oś
pionowa oznacza liczbę zmian w ordynacjach, a na poziomej wyszczególniłem
zmiany dokonywane od początku 1990 do końca sierpnia 2014 roku.
Na podstawie wykresu można sformułować trzy podstawowe spostrzeżenia dotyczące ewolucji polskiego systemu wyborczego.
Po pierwsze, wykres wskazuje, że zmiany w systemie wyborczym dokonywane były regularnie, a okresy uchwalania co najmniej trzech zmian w roku
sąsiadują z reguły z ich brakiem lub niewielką liczbą. Proces ten rozpoczął się
w 1991 roku pierwszymi zmianami wprowadzanymi w ordynacjach uchwalonych rok wcześniej i występuje do 2014 roku włącznie.
Po drugie, w ramach występujących stosunkowo regularnych fluktuacji,
choć o różnej amplitudzie, można łatwo dostrzec trzy punkty o większej
niż zazwyczaj wysokości: w 1997 i 2002 roku uchwalono po sześć nowelizacji, a w 2011 roku osiem, czyli najwięcej w całym opisywanym okresie.
W 1997 roku obok czterech korekt w obowiązujących ordynacjach doszło
do uchwalenia nowej ustawy o partiach politycznych, co oczywiście należy
umieścić w szerszym kontekście zmian ustrojowych związanych z uchwaleniem Konstytucji, a to wiązało się ze zmianami w prawie wyborczym.
Podobnie jak uchwalenie ustawy z 11 kwietnia wprowadzającej obowiązek
składania tzw. oświadczeń lustracyjnych. W 2002 roku podłożem licznych
zmian były reformy dotyczące ustroju jednostek samorządu terytorialnego
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– wprowadzenie bezpośrednich wyborów organów wykonawczych w gminach i zmniejszenie liczby radnych. Trzeci przypadek obejmuje natomiast
różne poprawki i korekty wprowadzane w Kodeksie wyborczym tuż po jego
uchwaleniu. Do tego wątku powracam w dalszej części rozdziału.
Po trzecie, przedstawione kolorowe linie obrazujące częstotliwości dokonywanych zmian w rozwiązaniach wyborczych dotyczących konkretnych
instytucji, pomimo że wykazują tendencje do okresowych fluktuacji, są tylko
w pewnym stopniu skorelowane z latami wyborczymi. Związki o takim charakterze najbardziej są dostrzegalne w przypadku samorządowego systemu
wyborczego – najwięcej zmian w ordynacjach nastąpiło w latach: 1998, 2002
i 2006, będących oczywiście latami wyborczymi. Rok 1998 przyniósł także
reformę struktury i ustroju samorządu terytorialnego. W przypadku Sejmu
i Senatu najwięcej zmian nastąpiło w latach: 1997, 2002 i 2007. Tylko dwa
pierwsze okresy można wiązać z wyborami, przy czym zmiany roku 2002
miały w pewnym sensie wtórny charakter, ponieważ bezpośrednio dotyczyły wyborów samorządowych – przykładowo, jak wskazywałem, dokonując
zmiany formuły wyborczej w wyborach organów stanowiących gmin, niejako
przy okazji zmianę tę rozciągnięto na system wyborczy do Sejmu. W odniesieniu do Prezydenta i Parlamentu Europejskiego nie ma wyraźnych korelacji
o takim charakterze. Oczywiście należy tu przypomnieć, że – jak wykazałem
w rozdziale 3 – niektóre z nowelizacji uchwalonych w konkretnym roku dotyczyły więcej niż jednej ordynacji.
W ujęciu statystycznym: 46 procent zmian ordynacji wyborczych zostało
dokonanych w roku wyborczym, 15 procent – w roku poprzedzającym rok
wyborczy, 14 procent – w roku powyborczym, a 24 procent nie wykazuje
zależności w stosunku do lat, w których odbywały się wybory. Jeśli natomiast
w zestawieniu uwzględni się jedynie zmiany, które w rozdziale 3 uznałem za
mające istotny wpływ na przebieg procesu wyborczego (wskazują na nie liczby po prawej stronie ukośnika – tabela 29), to współczynniki te minimalnie
rosną, wskazując, że zmiany o doniosłym charakterze raczej są dokonywane
w okresie poprzedzającym elekcje, niezależnie od tego, czy występuje to bezpośrednio w roku wyborczym czy też go poprzedzającym.
Do interpretacji danych zawartych w tabeli 29 należy jednak podchodzić
z ostrożnością z czterech powodów. Po pierwsze, jak wskazywałem, większość nowelizacji obejmowała więcej niż jedną ordynację. Dlatego z punktu
widzenia jednej instytucji zmiana nastąpiła w roku wyborczym, ale innej już
nie, ze względu na różne daty wyborów. Przykładowo Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne
została uchwalona w roku wyborczym z punktu widzenia parlamentu, ale jest
w kontekście czasowym neutralna z punktu widzenia ordynacji prezyden-
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Tabela 29. Zmiany w ordynacjach wyborczych III RP z punktu widzenia okresu
wprowadzania zmian*
Okres
Rok wyborczy

Rok przedwyborczy

Rok powyborczy

Inny

08.03.1990

1/1

1/1

3/2

0

27.09.1990

5/3

5/3

1/1

9/4

10.05.1991

3/2

0/0

1/1

0/0

28.06.1991

0/0

0/0

0/0

0/0

28.05.1993

6/3

0/0

0/0

2/1

16.07.1998

12/7

5/4

2/2

5/2

12.04.2001

8/6

3/1

5/1

2/0

20.06.2002

4/4

3/3

1/1

2/1

24.01.2004

1/1

0/0

1/0

4/4

5.01.2011

10/4

0/0

0/0

2/0

46%/48%

15%/18%

13%/15%

24%/18%

Ordynacja

Średnia

* Liczba z lewej strony dotyczy wszystkich nowelizacji. Liczba z prawej strony ukośnika obejmuje tylko
nowelizacje uznane w rozdziale 3 za istotne z punktu widzenia przebiegu procesu wyborczego.
Źródło: obliczenia własne.

ckiej, którą również znowelizowała. Po drugie, na obszernej liście nowelizacji można również odnaleźć kilka ustaw, które co prawda zostały uchwalone
w roku wyborczym, ale nie znajdowały zastosowania w danej elekcji4, choć
niekiedy odnosiły się do kadencji rozpoczętej po tych właśnie wyborach.
Po trzecie, dyskusyjna może być także kategoryzacja zmian z punktu widzenia ich znaczenia, co wyjaśniałem w rozdziale 3. W końcu, po czwarte, istotnym problemem związanym z rozpatrywaniem zmian w kontekście terminu
wyborów stają się elekcje wyznaczane na skutek skrócenia kadencji. Do tej
pory w Polsce wystąpiły trzy takie sytuacje. Po raz pierwszy skrócono kadencję Sejmu w 1993 roku. W tym wypadku mogło to jedynie wpłynąć na
podstawy prawne przeprowadzenia elekcji do Sejmu, ponieważ gdyby Prezydent zdecydował się na zastosowanie weta legislacyjnego wobec ordynacji
4
Dotyczy to w szczególności pięciu ustaw: z 4 września 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 141,
poz. 943), 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. 1998, nr 160, poz. 1060), 21 grudnia 2001 r. (Dz.U. 2001,
nr 154, poz. 1802), 23 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 214, poz. 1806), 18 października 2006 r.
(Dz.U. 2006, nr 218, poz. 1592).
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z 28 maja, to wybory do pierwszej izby polskiego parlamentu zostałyby przeprowadzone zgodnie z ordynacją z 1991 roku5. Po raz drugi przedterminowe wybory do parlamentu zostały przeprowadzone w 2007 roku. W Sejmie
V kadencji uchwalono łącznie siedem zmian w ordynacjach wyborczych.
Trzy z nich wiązały się z przeprowadzeniem wyborów samorządowych
w 2006 roku, kolejne trzy były zmianami ogólnymi dotyczącymi wyboru innych instytucji, a jedynie ostatnia – z 24 sierpnia 2007 roku – dotyczyła wyłącznie ordynacji parlamentarnej, choć zakres zmian był niewielki i wiązał
się z dostosowywaniem polskiego prawa wyborczego do prawa UE. Należy
w związku z tym wyjaśnić, że ostatnie cztery zmiany zostały wprawdzie zaliczone odpowiednio: jedna do zmian dokonywanych w roku przedwyborczym, a trzy – wyborczym z punktu widzenia Sejmu, choć wynika to właśnie
z faktu przeprowadzenia przedterminowych wyborów, a nie działań ustawodawcy, aczkolwiek sens dokonywanych zmian odnosił się do następnych
wyborów. Ostatnie wybory przedterminowe przeprowadzono w 2010 roku.
W tym jednak wypadku konieczność wcześniejszego wyboru Prezydenta RP
nie miała wpływu na działania legislacyjne, ponieważ na ten rok i tak były
zaplanowane wybory głowy państwa. Na skutek katastrofy smoleńskiej musiano je jednak przeprowadzić kilka miesięcy wcześniej.
Chronologiczny wymiar dynamiki polskiego systemu wyborczego pozwala więc zauważyć regularność w dokonywanych zmianach, które zaczęły
się wraz z jego kształtowaniem u progu lat dziewięćdziesiątych i których nie
zakończyła kodyfikacja prawa wyborczego. Trudno jest natomiast bezspornie
powiązać dokonywanie zmian z tendencjami w otoczeniu, choć zarysowują
się tu dwie cechy charakterystyczne. Zmiany z jednej strony były konsekwencją znaczących reform ustrojowych (z uchwaleniem 2 kwietnia 1997 roku
Konstytucji na czele, reformy administracyjnej 1998 roku czy zmian w ustroju jednostek samorządu terytorialnego), a z drugiej wykazywały pewne
związki z latami wyborczymi. Przy czym w tym wypadku można dostrzec
dwie tendencje – albo modyfikacje dokonywane są tuż przed wyborami, albo
w niedługim czasie po przeprowadzeniu elekcji. Stąd zawarte na wykresie 2
linie zbliżające się do poziomu zera zazwyczaj sytuują się tam w okresach
między wyborami.

5.3.2.3. Perspektywa procesualna
Dynamikę polskiego systemu wyborczego można również przedstawić przez
przyporządkowanie zmian w prawie wyborczym wyodrębnionym w rozdziale 1 ośmiu etapom procesu wyborczego. Zestawienie obu kategorii,
umieszczone na poniższym schemacie, wymaga jednak wyjaśnień. Przede
5

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Znak, Kraków 2013, s. 277.
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wszystkim w analizie obok 64 nowelizacji opisanych w rozdziale 3 uwzględniam również zmiany, jakie wprowadzały ordynacje wyborcze zastępujące
poprzednio obowiązujące (dotyczy to Sejmu, Senatu, organów stanowiących gmin oraz oczywiście całościowo zmian wprowadzonych w Kodeksie
wyborczym). Jak można łatwo zauważyć, liczba zmian przedstawionych na
wykresie nie pokrywa się z liczbą nowelizacji prawa wyborczego. Wynika to
z dwóch przyczyn. Z jednej strony w analizie nie uwzględniam 14 nowelizacji
polegających w większości przypadków na zmianie brzmienia określonych
przepisów ze względu na to, że nie wpływały na przebieg procesu wyborczego6, a z drugiej trzeba pamiętać, że niekiedy jedna nowelizacja dotyczyła więcej niż jednego etapu procesu wyborczego – jako przykład można wymienić
nowelizację ordynacji prezydenckiej z 28 kwietnia 2000 roku.
Należy również wyjaśnić, że dokonywane nowelizacje w zdecydowanej większości nie budzą wątpliwości na temat przyporządkowania zmiany
konkretnemu etapowi – dotyczy to zmian metody wyborczej, podziału na
okręgi wyborcze, sfery kampanii wyborczej czy administracji wyborczej.
Odnaleźć można jednak sytuacje, w których przyporządkowanie jest już
w pewnym stopniu dyskusyjne. Stąd wszelkie zmiany dotyczące korzystania
z czynnego prawa wyborczego zaliczam do etapu związanego z tworzeniem
spisu wyborców, ale zmiany w zakresie biernego prawa wyborczego – już do
zgłaszania kandydatów. Podobnie kwestie parytetu płci łączę ze zgłaszaniem
kandydatów, a wprowadzanie ułatwień dla wyborców (głosowania korespondencyjnego czy przez pełnomocnika) – z aktem głosowania.
Dane zaprezentowane na schemacie (wykres 3) dotyczą wyłącznie liczby
zmian, bez rozróżniania poszczególnych ordynacji (lub systemów wyborczych
stosowanych do wyboru określonych instytucji). Trzeba również podkreślić,
że zmiany dokonywane w systemie wyborczym miały różny jakościowo charakter, co starałem się wykazać w rozważaniach zawartych w rozdziale 3, ale
różnice między nimi są przedstawione na schemacie (wykres 3).
Ujmując zagadnienie dynamiki systemu wyborczego III RP od strony
procesualnej, można więc zauważyć, że najczęściej zmiany dotyczyły trzech
etapów procesu wyborczego: rejestracji kandydatów, prowadzenia kampanii
wyborczej oraz ustalania wyniku wyborów. W świetle rozważań zawartych
w poprzednich rozdziałach nie jest to szczególnie zaskakujące, szczególnie
że należą one do najbardziej newralgicznych punktów w całym procesie
wyborczym.

6

Dla porządku należy wyjaśnić, że dotyczy to nowelizacji przedstawionych w tabeli 22,
o numerach: 3, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 31, 44, 45, 50, 58, 59, 61.
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Wykres 3. Liczba zmian ordynacji wyborczych z perspektywy etapów procesu
wyborczego
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Jeśli natomiast zmiany dotyczące poszczególnych etapów procesu wyborczego umieści się na tle wskazanej wcześniej chronologii, to można dzięki
temu dostrzec też inną, wyraźną, tendencję, pozwalającą na podzielenie etapów procesu wyborczego na trzy grupy. Pierwszą stanowią etapy, w których
wszystkie lub najwięcej zmian następowało w latach dziewięćdziesiątych:
zarządzania wyborów, administracji wyborczej i stwierdzania ważności wyborów. Należy to wiązać przede wszystkim z kształtowaniem demokratycznych procedur wyborczych. Dość często przyjęte rozwiązania poprawiano
czy modyfikowano pod wpływem praktyki politycznej. Wspominałem o tym
przy analizie administracji wyborczej czy procedur związanych ze składaniem i rozpatrywaniem protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności
głosowania. Druga grupa to etapy: zgłaszania kandydatów, prowadzenia
kampanii wyborczej, ustalania wyniku wyborów i głosowania. W przypadku
pierwszych trzech cechą wyróżniającą jest nie tylko najwyższa liczba zmian,
ale również to, że występowały one właściwie nieprzerwanie od początku
lat dziewięćdziesiątych. Są to obszary permanentnych modyfikacji systemu
wyborczego opisywanych w poprzednich rozdziałach. Etap głosowania jest
natomiast dość specyficzny – w latach dziewięćdziesiątych zmiany wynikały z drobnych modyfikacji techniki głosowania (strony, po której stawiano
znak „x”), na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku z wprowadza-

256

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

nia ułatwień dla wyborców (głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika), a w tle znajdowały się zmiany godzin, w jakich przeprowadzano
głosowanie. Największą z kolei stabilnością cechują się przepisy dotyczące
tworzenia spisów wyborców – po ukształtowaniu podstawowych założeń
związanych z korzystaniem z czynnego prawa wyborczego w latach dziewięćdziesiątych przez długi czas nie następowały w nim zmiany. Przyniosło je
dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej, wymagające – jak wskazywałem
w rozdziale 3 – rozszerzenia prawa głosowania także na obywateli innych
krajów UE.

5.3.2.4. Perspektywa instytucjonalna
Trzecia z zaproponowanych perspektyw postrzegania dynamiki polskiego
systemu wyborczego koncentruje się na trybie wyboru poszczególnych instytucji polskiego systemu politycznego. Jest to ujęcie istotne, ponieważ poprzednie wymiary analizy raczej traktowały to zjawisko całościowo, a – jak
wykazywałem w poprzednich rozdziałach – proces wyboru każdego organu
odznacza się własną specyfiką.
Z ośmiu wyodrębnionych etapów procesu wyborczego w niniejszym podrozdziale analizuję trzy podstawowe – zgłoszenie kandydatów, głosowanie
i ustalenie wyniku wyborów – ponieważ z jednej strony mają one zasadnicze
znaczenie dla przebiegu całej elekcji, a z drugiej, pozostałych pięć w niewielkim stopniu różni proces wyboru poszczególnych instytucji. Opierając się na
takiej kategoryzacji, sześć pochodzących z powszechnych wyborów instytucji
można podzielić na dwie główne grupy.
Pierwszą stanowią te instytucje, które od przyjęcia pierwszych w III RP
rozwiązań wyborczych są wybierane w zasadzie w niezmieniony sposób. Zaliczenie do tej grupy Prezydenta RP, organów wykonawczych gmin oraz Parlamentu Europejskiego nie budzi większych wątpliwości. Procedury wyboru
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz posłów do PE w trzech wskazanych wymiarach nie ulegały zmianom. Można również przyjąć, że analizowana modyfikacja trybu rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich
z 2000 roku nie wpłynęła w istotny sposób na przebieg procesu elekcji głowy państwa. Ujmując to inaczej – trudno w przypadku tych trzech instytucji
wskazać zmianę, która w jakościowo znaczący sposób wpłynęłaby na przebieg procesu wyborczego.
Do tej grupy instytucji zaliczam również Senat RP, choć może to być dyskusyjne. W przypadku drugiej izby polskiego parlamentu występowały bowiem zmiany widoczne w dwóch obszarach. Po pierwsze, modyfikacji uległ
tryb zgłaszania kandydatów, przede wszystkim na skutek obniżenia w Kodeksie wyborczym liczby podpisów wymaganych do zarejestrowania kandy-
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datury z trzech tysięcy do dwóch tysięcy. Trudno jest, w moim przekonaniu,
określić znaczenie tej zmiany, ponieważ pozostaje ona w integralnym związku ze zmianami w drugim obszarze, a dane statystyczne o liczbie zarejestrowanych kandydatów na senatorów nie układają się w przejrzysty schemat.
Tabela 30. Liczba zgłaszanych kandydatów na senatorów w latach 1991–2011
Data wyborów
Liczba
kandydatów

27.10.1991 19.09.1993 21.09.1997 23.09.2001 25.09.2005 21.10.2007
612

684

520

429

623

385

9.10.2011
500

Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 1991 r. o wynikach wyborów
do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach
wyborów do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r.
o wynikach wyborów do Senatu…; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października
2011 r. o wynikach wyborów do Senatu…

Na podstawie danych zawartych w tabeli 30 można co prawda odnotować
znaczący wzrost liczby kandydatów między wyborami 2007 i 2011 roku, ale
na tle wcześniejszych elekcji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy pozostaje
to w związku ze zmianami procedur rejestracji.
Drugi obszar zmian to z kolei dwie modyfikacje podziałów na okręgi wyborcze. Najpierw, jak już wskazywałem, w ordynacji z 2001 roku zastąpiono
przyjęty 10 lat wcześniej podział na 49 okręgów, w których wybierano po
dwóch (47 okręgów) lub po trzech (dwa okręgi) senatorów, podziałem na
40 okręgów, w których wybierano od dwóch do czterech członków tej izby,
a następnie w Kodeksie wyborczym wprowadzono 100 okręgów jednomandatowych. O ile można przyjąć, że zmiana dokonana w ordynacji z 12 kwietnia 2001 roku, podyktowana nowym podziałem administracyjnym państwa
i dążeniem do zrealizowania zasady materialnej równości prawa wyborczego, raczej w niewielkim stopniu wpłynęła na przebieg procesu wyborczego
– wyborcy nadal dokonywali wyboru w okręgach wielomandatowych, których wielkość nieznacznie uległa zwiększeniu (z 2,04 do 2,5), o tyle zmiana
z 2011 roku wymaga szerszego komentarza.
Podział na okręgi jednomandatowe nie był zawarty w projekcie Kodeksu wyborczego, ale został wprowadzony w trakcie prac legislacyjnych – jak
wskazuje we wnikliwej analizie tego zagadnienia Marek Dobrowolski –
w sposób nie budzący większych dyskusji i bez szczególnie formułowanych
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uzasadnień7. Analiza wyniku wyborów z 2011 roku prowadzi do wniosku, że
nowy podział nie przyniósł wyraźnych zmian jakościowych, choć oczywiście
jedna elekcja nie jest wystarczającą perspektywą pozwalającą na formułowanie jednoznacznych ocen. Pomimo aktywizacji środowisk samorządowych
Senat pozostał izbą zdominowaną przez partie polityczne – w praktyce tylko
cztery mandaty przypadły kandydatom niepartyjnym8, choć należy zauważyć, co podkreśla Dobrowolski, że stało się tak na skutek niewystawienia
w okręgach, w których zdobyli mandaty, kandydata przez jedną z dwóch dużych partii (Platformy Obywatelskiej i PiS)9, a trzech z nich były to osoby
powszechnie znane z wcześniejszej działalności politycznej: Marek Borowski,
Kazimierz Kutz i Włodzimierz Cimoszewicz. Ponadto 53 senatorów objęło
mandat ponownie, a poziom nadreprezentacji zwycięskiej partii utrzymał się
na zbliżonym poziomie. Nie zmieniła się też mapa polityczna Izby10, będąca
swoistym odzwierciedleniem podziałów występujących w Sejmie. Stąd przyjmuję, że choć nie można wykluczyć, że zmiana ta przyniesie łatwiej zauważalne zmiany w kolejnych elekcjach, to w świetle wyborów 2011 roku wpisuje się w tendencję ciągłości sposobu wyboru senatorów11. Podobnie wybory
senackie ocenia również Rafał Matyja, zwracając uwagę, że wprowadzenie
okręgów jednomandatowych spowodowało niemożność dzielenia głosu między różnych kandydatów (lub partie) i w rzeczywistości stało się czynnikiem
umacniającym pozycję partii, która wygrała sejmową elekcję12.
Drugą grupę instytucji stanowią Sejm RP i organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego. W przypadku pierwszej izby polskiego parlamentu największe zmiany następowały w obszarze zmiennych systemu wyborczego – metody wyborczej, powiązanej z nią mechanizmów korygujących oraz
podziału na okręgi wyborcze. Wprowadzono je dwukrotnie.
7

M. Dobrowolski, Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu w 2011 r., „Przegląd
Sejmowy”, nr 3(110)/2012, s. 70–71. Autor wskazuje ponadto, że z okręgami jednomandatowymi wiązano konsekwencje znane teorii systemów wyborczych, w tym uniezależnienie
kandydatów od własnych partii politycznych, promowanie lokalnych liderów i kandydatów
niepartyjnych czy stymulowanie silniejszych związków przedstawiciela z wyborcami.
8
S. Gebethner, Realizacja zasady równości po ustanowieniu okręgów jednomandatowych
w wyborach do Senatu a deformacja wyniku wyborów w 2011 r. [w:] Zasada równości oraz
problematyka reprezentatywności w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria
Senatu, Warszawa 2012, s. 14, 24.
9
M. Dobrowolski, Okręgi…, op.cit., s. 82.
10
Ibidem, s. 78.
11
Ciekawą konstatację formułuje w tym zakresie Stanisław Gebethner, zauważając, że
w poprzednich elekcjach senatorów część wyborców i tak głosowała tylko na jedną kandydaturę, niejako kopiując system głosowania do Sejmu, gdzie przysługuje wyborcy prawo postawienia jednego znaku „x” – S. Gebethner, Realizacja…, op.cit., s. 16.
12
R. Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów 2013, s. 363.
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Pierwszą zmianę przyniosła ordynacja wyborcza do Sejmu z 28 maja
1993 roku. Modyfikacja parametrów systemu wyborczego, opisywana w poprzednim rozdziale, miała stosunkowo łatwo obserwowalne konsekwencje.
Przede wszystkim, jak wynika z obliczeń Stanisława Gebethnera, gdyby wybory do Sejmu II kadencji przeprowadzono zgodnie z ordynacją z 28 czerwca
1991 roku, ich wynik byłby zupełnie inny (zob. poniższa tabela).
Tabela 31. Symulacja wyniku wyborów do Sejmu z 19 września 1993 roku
Hipotetyczny wynik wyborów
Ugrupowanie
polityczne

Rzeczywisty Rzeczywista
Podział
wynik wyborów
liczba
mandatów
w%
mandatów wg ordynacji
z 1991 roku

Metoda Hare’a-Niemeyera
w podziale na 52 okręgi
wyborcze z progiem wyborczym 5% na poziomie kraju

Metoda
d’Hondta
bez progu
wyborczego

SLD

20,41

171

96

146

149

PSL

15,40

132

74

118

120

UD

10,59

74

53

74

58

UP

7,28

41

41

50

35

KPN

5,77

22

34

28

22

BBWR

5,41

16

27

22

16

MN

0,70

4

4

3

3

KKW „Ojczyzna”

6,37

0

38

37

26

NSZZ „Solidarność”

4,90

0

25

0

10

PC

4,42

0

21

0

6

KLD

3,99

0

15

0

7

UPR

3,18

0

10

0

3

Samoobrona

2,78

0

8

0

2

PSL – PL

2,37

0

8

0

1

KdR

2,70

0

4

0

2

Partia X

2,74

0

4

0

0

Źródło: S. Gebethner, System wyborczy: deformacja czy reprezentacja? [w:] S. Gebethner (red.), Wybory
parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 21–24.

Konsekwencją zastosowania nowych rozwiązań wyborczych była znaczna
deformacja wyniku wyborów w odniesieniu do struktury poparcia społecznego dla poszczególnych ugrupowań politycznych. Jak można łatwo zauważyć, 34,6 procent głosujących nie miało swoich przedstawicieli w Sejmie, czyli ujmując to inaczej, wyłoniony 19 września 1993 roku Sejm reprezentował
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tylko nieco ponad 65 procent głosujących13. Trzeba jednak w tym miejscu
wskazać na dwie istotne okoliczności.
Po pierwsze, należy zgodzić się z Gebethnerem, że tak duża deformacja
woli wyborców w 1993 roku była konsekwencją skumulowania w ordynacji
wyborczej trzech parametrów systemu wyborczego sprzyjających partiom
politycznym o wysokim poparciu: zwiększenia liczby okręgów wyborczych
(przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiaru), wprowadzenia metody
d’Hondta i progów wyborczych. Jego zdaniem elementów deformujących
było po prostu za dużo – wystarczyło bowiem przy zmianie podziału na okręgi wyborcze pozostawić metodę Hare’a-Niemeyera z ustanowionym progiem
procentowym albo wprowadzić metodę d’Hondta bez progu wyborczego. Jak
wynika z symulacji przedstawionej w tabeli 31, oba hipotetyczne warianty zapewniały zwycięstwo SLD i stwarzały podstawy do stworzenia koalicji z PSL,
ale zmniejszały liczbę głosów oddaną na partie, które nie uzyskały sejmowej reprezentacji. W pierwszym przypadku wynosiłaby ona 28,23 procent,
a w drugim 2,74 procent. Spadałaby również nadreprezentacja partii dużych.
Gdyby natomiast wybory 1993 roku przeprowadzono bez zmian ordynacji
wyborczej (co ze względu na ogólny konsensus w Sejmie I kadencji dotyczący
zmiany prawa wyborczego trudno uznać za prawdopodobne), wybrano by
Sejm równie sfragmentaryzowany jak dwa lata wcześniej. Warianty hipotetyczne można oczywiście mnożyć14, ale warto zauważyć, że pytanie, czy rzeczywiście ordynacja z 1993 roku nie była zbyt daleko idącą zmianą i czy nie
należało w trakcie prac legislacyjnych rozważać zmian nieco łagodniejszych,
na przykład w obszarze formuły wyborczej czy progów procentowych, nie
jest w tym kontekście nieuzasadnione.
Po drugie, nie można jednak nie zauważyć, co podnosi Gebethner15, że
wynik wyborów 1993 roku był również w części konsekwencją postaw partii prawicowych i centroprawicowych, które przystąpiły do nich bez działań
integracyjnych, jakie powinna była wymusić nowa ordynacja. Nie były one
jednak do tego zdolne, a ich liderzy przystępowali do wyborów w pewnym
stopniu bez świadomości rozwiązań wprowadzonych przez nową ordynację
wyborczą, i zapewne w pewnym stopniu – ignorując wyniki badań opinii
publicznej16.
Działania integracyjne wśród partii prawicowych i centroprawicowych
podjęto przed wyborami 1997 roku, a ich skutkiem było powołanie koalicji Akcja Wyborcza Solidarność, skupiającej około 40 różnych organiza-

13
14
15
16

A. Antoszewski, System polityczny RP, PWN, Warszawa 2012, s. 152.
S. Gebethner, op.cit., s. 21–25.
Ibidem, s. 26.
A. Dudek, Historia…, op.cit., s. 283–284.
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cji17. W konsekwencji zjednoczenia prawicy pod szyldem AWS w wyborach
1997 roku znacznie obniżył się poziom deformacji wyniku wyborów (na partie, które nie uzyskały sejmowej reprezentacji, oddano łącznie 12,41 procent
głosów), spadł również poziom nadreprezentacji dwóch najsilniejszych partii
i tym samym zwiększył się poziom reprezentatywności parlamentu18.
Druga, zasadnicza zmiana jakościowa została wprowadzona przez ordynację wyborczą z 12 kwietnia 2001 roku. Trzy wprowadzone wówczas modyfikacje (zmiana metody wyborczej, zmniejszenie liczby okręgów wyborczych
z jednoczesnym zwiększeniem ich rozmiarów oraz likwidacja listy ogólnopolskiej) w założeniu sprzyjały małym i średnim ugrupowaniom politycznym. Nie były to zmiany przypadkowe, ponieważ – jak wynika z analizy przebiegu procesu legislacyjnego – posłowie często poszukiwali takich rozwiązań,
które w założeniu zmniejszą spodziewany (w świetle badań opinii publicznej)
rozmiar zwycięstwa koalicji SLD–UP „na rzecz partii prawicowych i centroprawicowych19. Jak tłumaczył Ludwik Dorn, zgłaszając propozycje skorygowania podziału na okręgi wyborcze,
(…) sens polityczny tej poprawki jest taki, aby „skubnąć” Sojusz Lewicy Demokratycznej na jeden, dwa mandaty. Mówiąc dokładniej, jest to „skubnięcie” probabilistyczne. Oznacza to, że mandaty przechodzą z okręgu, gdzie większe szanse na uzyskanie mandatów ma SLD do okręgów, gdzie większe szanse na uzyskanie mandatów
ma AWS, PSL czy UW20.

Oczywiście oprócz zmian techniki wyborczej i podziału na okręgi wyborcze likwidacja listy krajowej wynika ze zobiektywizowanych, podnoszonych
wcześniej przesłanek.
Nowa ordynacja przyniosła spodziewane rezultaty w elekcji z 23 września 2001 roku. Z przeprowadzonej przez Michała Przywarę symulacji wynika, że gdyby zostały przeprowadzone na podstawie ordynacji wyborczej
z 1993 roku, ich wynik byłby nieco inny.
Utrzymanie rozwiązań ordynacji z 1993 roku w wyborach 2001 roku zasadniczo skutkowałoby zwiększeniem rozmiarów zwycięstwa wyborczego
SLD i utratą części mandatów pozostałych partii. Jest to o tyle istotne, że Sojusz w kampanii wyborczej 2001 roku nie tylko dążył do zwycięstwa wyborczego (ponieważ było ono pewne w świetle badań opinii publicznej), ale chciał
17

A. Antoszewski, System wyborczy i wybory parlamentarne po 1989 r. [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 91.
18
A. Antoszewski, System polityczny…, op.cit., s. 155.
19
D. Sieklucki, Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005 a przekształcenia systemu
wyborczego [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 38–39.
20
Ibidem.
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takiego poparcia, które dałoby mu możliwość samodzielnego sformowania
rządu21.
Tabela 32. Symulacja wyniku wyborów z 23 września 2001 roku
Rzeczywisty wynik wyborów
(liczba mandatów)

Wynik przy zastosowaniu ordynacji
z 1993 roku (liczba mandatów)

SLD–UP

216

231

PO

65

64

Samoobrona

53

53

PiS

44

38

PSL

42

39

LPR

38

33

Mniejszość Niemiecka

2

2

Partia polityczna

Źródło: M. Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 137.

Wysoki poziom dynamiki można również dostrzec w samorządowym systemie wyborczym. W latach 1990–2014 na siedem przeprowadzonych elekcji
samorządowych tylko raz dwie kolejne przeprowadzono według niezmienionych zasad – przy czym było tak w przypadku dwóch pierwszych wyborów,
tj. z 1990 i 1994 roku. Od wyborów przeprowadzonych w 1998 roku każde
kolejne przynoszą znaczące zmiany jakościowe w systemie wyborczym, które
ilustruje są zilustrowane w tabeli 33.
Jak można łatwo zauważyć, największa liczba zmian towarzyszyła reformie administracji publicznej przeprowadzonej po wyborach parlamentarnych w 1997 roku. Później, przed każdą kolejną elekcją, rysowała się tendencja do modyfikowania systemu wyborczego, który na poziomie Sejmu
jest traktowany przez partie polityczne jako „jedno z ważniejszych narzędzi
w formowaniu lokalnej polityki”22. Można w niej dostrzec dwie cechy charakterystyczne. Z jednej strony zmiany systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego albo mają charakter całościowy i wiążą się z ogólnymi
reformami ustroju władzy lokalnej, albo dotyczą wyłącznie gmin. Trudno
bowiem w całym procesie kształtowania się samorządowego systemu wy21
D. Sieklucki, Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 101.
22
K. Tybuchowska-Hartlińska, Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń
2012, s. 220.
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Tabela 33. Zmiany w samorządowym systemie wyborczym od 1990 roku
Rok wyborczy

Wprowadzone nowe rozwiązania w systemie wyborczym

1998

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wprowadzenie powszechnych wyborów do rad powiatów i sejmików województw.
Zmiana granicy rozdzielającej formułę większościową i proporcjonalną w gminach.
Zmiana metody wyborczej.
Wprowadzenie progów procentowych.
Wprowadzenie instytucji komitetu wyborczego w procedurze rejestracji kandydatów.
Zmiana liczby podpisów potrzebnych do zarejestrowania listy kandydatów w gminach.
Zmiana godzin otwarcia lokali wyborczych.

2002

1) Wprowadzenie powszechnych i bezpośrednich wyborów organu wykonawczego gminy.
2) Zmiana liczby radnych w organach stanowiących JST.
3) Zmiany w podziale na okręgi wyborcze.

2006

1) Zmiany w prawie wyborczym wynikające z członkostwa w UE.
2) Wprowadzenie obowiązku rejestracji dla wszystkich komitetów wyborczych.
3) Wprowadzenie instytucji grupowania list wyborczych.

2010

1) Usunięcie instytucji grupowania list wyborczych.
2) Zmiana godzin otwarcia lokali wyborczych.

2014

1) Zmiana granicy rozdzielającej formułę większościową i proporcjonalną w gminach.
2) Wprowadzenie okręgów jednomandatowych w gminach niebędących miastami na prawach
powiatu.
3) Zmiana godzin otwarcia lokali wyborczych.

Źródło: ustalenia własne.

borczego dostrzec zmiany, których przedmiotem byłyby wybory organów
stanowiących powiatów lub województw23. Z drugiej strony zmiany w systemie wyboru organów stanowiących gmin dotyczą trzech obszarów: procedur
zgłaszania kandydatów, zmiennych systemu wyborczego i procedur związanych z możliwością korzystania z prawa wyborczego.
Zmiany w samorządowym systemie wyborczym można również oceniać
z punktu widzenia znaczenia dla przebiegu procesu wyborczego. Z tej perspektywy zmiany dokonane przed wyborami 1998 i 2002 roku miały najbardziej doniosły charakter. Reforma 1998 roku uczyniła cały system władzy
lokalnej dużo bardziej złożonym – znacznie wzrosła liczba organów wybieranych w głosowaniu powszechnym, a w odniesieniu do zmiennych systemu wyborczego wprowadzono omawiane wcześniej mechanizmy sprzyjające ugrupowaniom o dużym poparciu. Reforma wyłączyła też część gmin
ze stosowania formuły większościowej. Zmiana z 2002 roku nadała z kolei
rywalizacji wyborczej bardziej spersonalizowany charakter, czyniąc stanowi23
D. Sieklucki, System wyborczy do organów samorządu terytorialnego a partycypacja obywateli w polityce lokalnej [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Praktyczny wymiar demokracji
lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 20.
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ska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głównym ogniwem zarządzania gminami. Przed wyborami 2006 roku (pomijając rozszerzenie czynnego
i biernego prawa wyborczego na obywateli UE) przyjęto mechanizmy sprzyjające partiom politycznym. Tak należy w moim przekonaniu oceniać grupowanie list wyborczych – nie zwiększało ono bowiem czyichkolwiek szans na
zdobycie mandatów w organach stanowiących, tylko pozwalało na skutek stosowanej formuły d’Hondta podnieść wynik wyborczy całej grupy lub tych jej
uczestników, którzy przekroczyli odpowiedni próg wyborczy. O konsekwencjach zmiany procedury rejestracji kandydatów wspominam w dalszej części,
choć stanowi ona integralny element wskazanej wyżej tendencji związanej
z upartyjnieniem samorządu terytorialnego. Na tym tle zmiana z 2010 roku
(likwidacja grupowania list wyborczych) ograniczała dysproporcjonalność
systemu wyborczego, niejako przywracając mechanizmy z 2002 roku. Skutki
zmiany dokonanej w Kodeksie wyborczym zapewne będzie można ocenić
dopiero z dłuższej perspektywy kilku elekcji, choć należy zauważyć, że niekiedy traktuje się ją jako antidotum na bolączki samorządu terytorialnego
w postaci upartyjnienia czy słabych więzi na linii wyborcy–przedstawiciel24.

5.3.2.5. Konkluzje
Formułowanie jednoznacznych wniosków w stosunku do niezwykle złożonego, wielowymiarowego zagadnienia jest zadaniem niezwykle trudnym,
a przedstawione konkluzje łatwo mogą wydawać się dyskusyjne. Niemniej
warto w moim przekonaniu odnieść się do zawartej w tytule podrozdziału
dychotomii: zmienność vs. stabilność.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że zmienność polskiego systemu wyborczego, mierzona liczbą i częstotliwością nowelizacji prawa wyborczego,
w zasadzie nie budzi większych wątpliwości. Sześćdziesiąt cztery akty prawne
nowelizujące ordynacje wyborcze dają łącznie 104 zmiany w prawie wyborczym w latach 1990–2014; oznaczają, że statystycznie każda ordynacja jest
nowelizowana co 12 miesięcy, choć, jak wskazywałem w rozdziale 3, poszczególne ordynacje różnią się wyraźnie częstotliwością zmian. Dodatkowo, jak
starałem się wykazać, zmiany nie układają się w jakieś przejrzyste schematy – w ujęciu chronologicznym towarzyszą wyborom konkretnych instytucji
ciągle od początku lat dziewięćdziesiątych, a nieliczne wzrosty amplitud są
powiązane z ważniejszymi reformami ustrojowymi. Nowelizacje dokonywane są w różnym czasie, a do zauważalnej korelacji z okresem wyborczym
24
J. Regulski, „W interesie nas wszystkich samorząd należy poprawiać”. Samorząd gminny
w Polsce – bariery rozwoju [w:] J. Kowalik, A. Bednarz (red.), XX lat samorządu terytorialnego
w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2011, s. 19.
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wynikającej ze złożoności przeprowadzanych zmian należy podchodzić
z pewną ostrożnością. W końcu zmiany dotyczą wszystkich etapów procesu
wyborczego, choć najwięcej z nich obejmowało najważniejsze jego punkty
– zgłaszanie kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej oraz ustalanie
wyniku wyborów.
Dynamika polskiego systemu wyborczego tym samym nie rządzi się łatwo
uchwytnymi tendencjami. Można wprawdzie na podstawie mozaiki przedstawionych danych zaryzykować stwierdzenie, że im dany element procesu wyborczego ma większy wpływ na ostateczny wynik elekcji, tym rośnie
prawdopodobieństwo, iż ewentualna jego zmiana zostanie przeprowadzona
w okresie przedwyborczym, to jednak brakuje tu prostych zależności. Należy
podkreślić, że jest to również powiązane z przebiegiem procesu legislacyjnego. Dość często bowiem prace – czy to ze względu na zbliżające się wybory, czy też zasadę dyskontynuacji prac parlamentu – są przyspieszane lub
finalizowane w ostatnim okresie kadencji. Trzeba również pamiętać o wielu
projektach zmian, które pomimo zgłoszenia i niekiedy podjęcia prac legislacyjnych nigdy nie zostały uchwalone, co oczywiście dodatkowo komplikuje
ogólny obraz analizowanego zagadnienia.
Sądzę jednak, że opisywana zmienność nie pozostaje w sprzeczności ze
zjawiskiem stabilizacji. Można je postrzegać w dwóch przenikających się
perspektywach. Analiza polskiego systemu wyborczego z punktu widzenia
ośmiu wyodrębnionych etapów procesu wyborczego pozwala bowiem zauważyć, że główne założenia sześciu z nich (zarządzania wyborów, powołania
administracji wyborczej, sporządzania spisu wyborców, prowadzenia kampanii wyborczej, głosowania i stwierdzania ważności wyborów) ukształtowały się na początku lat dziewięćdziesiątych, a zmiany, które w ich przypadku
były dokonywane, w zasadzie miały charakter korekt i uzupełnień. Wątpliwości może budzić umieszczenie w tej grupie aktu głosowania, ale trzeba
zwrócić uwagę, że wyborca w III RP głosuje zasadniczo w ten sam sposób
od 1990 roku, stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska preferowanego kandydata. Zmiany – to, jak wskazywałem, zmiana usytuowania kratki, liczba pól
i kart do wypełnienia, godzin głosowania oraz w pewnym stopniu wprowadzanie w ostatnich latach ułatwień dla wyborców. Przy czym pierwsza kwestia
została ostatecznie ustalona w latach dziewięćdziesiątych, a liczba możliwych
do poparcia kandydatur była zwiększona do więcej niż jednej tylko w wyborach organów kolegialnych wybieranych w formule większościowej. Po wejściu w życie Kodeksu wyborczego w wyborach przeprowadzanych w formule
większościowej występują już tylko okręgi jednomandatowe. Kodeks ujednolicił również godziny otwarcia lokali wyborczych. Obszar, w którym obecnie
następują zmiany, to wprowadzanie ułatwień dla wyborców. Rok 2014 przyniósł oczekiwane i postulowane zmiany w zakresie wprowadzenia głosowa-
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nia korespondencyjnego dla wszystkich wyborców, a niejako w kolejce czekają
następne, o których wspominam w dalszej części rozdziału. Zmiany w tym
zakresie można więc oceniać jako stosunkowo niewielkie, choć uwzględniając
ostatnie nowelizacje – istotne dla części wyborców. Również ramy prawne
prowadzenia kampanii wyborczej wykazują stabilność, a liczne zmiany wiążą
się głównie z problemami związanymi z jej finansowaniem.
Pozostałe dwa etapy to widoczne zmiany jakościowe, ale, jak wskazywałem, raczej niemodyfikujące trybu wyboru określonych instytucji. Dodatkowo, najważniejsze, najłatwiej dostrzegalne z nich należy datować na lata
dziewięćdziesiąte, wiązać z początkiem procesu transformacji ustrojowej
i kształtowaniem modelu wyboru różnych instytucji. Zamknięciem procesu kształtowania trybu zgłaszania kandydatów były zmiany wprowadzone
w ordynacji samorządowej w 2004 roku. W przypadku natomiast ustalania
wyniku wyborów tylko dwie instytucje podlegały stosunkowo częstym zmianom – Sejm oraz organy stanowiące gmin (skład rad powiatów i sejmików
województw obsadzany jest w zasadzie w ten sam sposób od 1998 roku25),
przy czym ustalanie wyniku wyborów w przypadku pierwszej izby polskiego parlamentu utrzymuje się bez większych zmian już trzy kolejne elekcje,
a w odniesieniu do gmin, po okresie stabilizacji w latach 1998–2010, zmiany
wprowadził Kodeks wyborczy, w pewnym sensie nawiązując do rozwiązań
stosowanych w latach 1990–1994.
Powstaje więc pytanie, czy można jakoś wyjaśniać istotę częstych zmian.
Staram się na nie odpowiedzieć w kolejnym podrozdziale.

5.3.3. Konwergencja i standaryzacja
5.3.3.1. Uwagi wstępne
W procesie kształtowania się i ewolucji polskiego systemu wyborczego można również dostrzec tendencje, które zbiorczo określam pojęciami konwergencji i standaryzacji. Pierwsze z nich, zgodnie z leksykalnym rozumieniem
tego określenia26, oznacza w odniesieniu do systemu wyborczego nie tylko
proces stopniowego ujednolicania i upodabniania do siebie rozwiązań wyborczych, ale również poddawania wpływowi identycznych, zewnętrznych
uwarunkowań27. Termin „standaryzacja” z kolei, stosowany przede wszyst25

Należy przypomnieć, że w zasadzie jedyną istotną modyfikacją w ich przypadku była
instytucja grupowania list wyborczych zastosowana w wyborach 2006 roku.
26
Hasło „normalizacja/standaryzacja”, Encyklopedia PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/konwergencja;2564602 (dostęp: 2.10.2014).
27
Konwergencja najczęściej jest kojarzona z ekonomią, w której opisuje zjawisko upodabniania się gospodarek. Konwergencja, pojęcie ekonomiczne, rozumiane jako upodabnianie
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kim w statystyce i naukach technicznych, nie jest jednolicie rozumiany i często, choć niesłusznie, zastępowany pojęciem normalizacji28. Standaryzacja to
„działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w określonym zakresie”29. Ujmując to inaczej,
zauważone tendencje to stopniowe zbliżanie i ujednolicanie stosowanych
rozwiązań, połączone z dążeniem do zapewnienia coraz większego stopnia
uporządkowania systemowi wyborczemu. Zjawiska te analizuję w trzech perspektywach: normatywnej, proceduralnej i politycznej.

5.3.3.2. Perspektywa normatywna
Ze wszystkich trzech perspektyw wymiar normatywny konwergencji i standaryzacji jest najłatwiej zauważalny. Przybrał on bowiem opisywaną postać
Kodeksu wyborczego, uchwalonego 5 stycznia 2011 roku, który po wejściu
w życie zastąpił pięć obowiązujących ordynacji wyborczych. Idea kodyfikacji
prawa wyborczego, jak wspominałem, pojawiła się już w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych i cieszyła się poparciem zarówno przedstawicieli nauki,
jak i pracowników administracji wyborczej. W fazę realizacji weszła jednak
dopiero w Sejmie VI kadencji, a w zasadzie jedynym wcześniejszym działaniem o takim charakterze było zastąpienie dwóch ordynacji do Sejmu i do
Senatu jednym aktem prawnym z 12 kwietnia 2001 roku.
W stosunku do Kodeksu wyborczego, po ponad trzech latach obowiązywania, należy sformułować szereg uwag o charakterze ogólnym, stanowi on
bowiem – jak wskazywałem – istotną cezurę w ewolucji polskiego systemu
wyborczego w wymiarze normatywnym.
Przede wszystkim, jak trafnie wskazuje Krzysztof Skotnicki analizujący
przebieg prac nad Kodeksem, od początku były one obciążone trzema wadami, które – jak się okazało – wpłynęły na ostateczny kształt przyjętych
regulacji. Po pierwsze, projekt będący punktem wyjścia prac legislacyjnych
był jedynie kompilacją dotychczas obowiązujących ordynacji. Po drugie – co
wyraźnie wiąże się z poprzednim mankamentem – prac nie poprzedzono
głębszą refleksją nad polskim systemem wyborczym i przebiegiem procesu
wyborczego, a zajęto się głównie rozpatrywaniem kolejnych postanowień
projektu. Tym samym prace koncentrowały się de facto wokół obowiązujących przepisów. I po trzecie, dążono do szybkiego sfinalizowania prac, tak
się dwóch gospodarek – J. Black, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008, s. 182; podobnie
A. Pawlik, Słownik wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, s. 127.
28
J. Łunarski, Normalizacja i standaryzacja, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014,
s. 173–174.
29
Hasło „standaryzacja/normalizacja”, Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/normalizacja;3948277.html (data odczytania: 22.09.2014).
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aby kolejne wybory parlamentarne przeprowadzić na podstawie nowych
przepisów, a znaczącym impulsem do ich przyspieszenia okazało się stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, że nowe regulacje muszą wejść w życie
sześć miesięcy przed zarządzeniem wyborów30. W rezultacie – pomimo zaangażowania w prace dużej liczby posłów, przedstawicieli administracji wyborczej i ekspertów oraz ogólnej woli politycznej uchwalenia Kodeksu31 – przyjęto akt nie do końca przemyślany i dopracowany.
Jak wskazywałem w rozdziale 3, kodyfikacji prawa wyborczego przypisywano trzy główne cele. Należy w tym miejscu wyrazić wątpliwości dotyczące
zarówno ich realizacji, jak i samych przesłanek, które się za nimi kryły.
Kodyfikacja miała uporządkować prawo wyborcze, czyniąc je łatwiejszym
do stosowania, szczególnie dla osób niezajmujących się na co dzień tą problematyką. W praktyce stosowanie kodeksu jest raczej kłopotliwe ze względu nie tylko na objętość dokumentu, ale przede wszystkim na rozdzielenie
przepisów dotyczących wyboru danej instytucji na te zamieszczone w Dziale I (Przepisy wstępne) zawierającym 151 artykułów i działy traktujące o systemie wyboru konkretnego organu (lub organów), w Dziale II (Regulacje
wspólne) dotyczącym administracji wyborczej, i Dziale IX, obejmującym
przepisy karne. Co więcej, regulacje związane z trybem wyboru niektórych
instytucji odsyłają do przepisów odnoszących się do wyboru innego organu.
Przykładowo, jak stanowi art. 258 KW, „w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu” (czyli
dotyczące wyboru Sejmu). Identyczne odesłanie jest zawarte w art. 338 dotyczącym wyborów do PE, a art. 470 z działu VIII, poświęcony wyborom
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odsyła do przepisów regulujących
tryb wyboru organów stanowiących JST. Warto przy tym zauważyć, że Kodeks wyborczy raczej nie jest wykorzystywany jako całość – stosuje się tylko
przepisy dotyczące wyborów konkretnego organu, a w Polsce nie występuje
praktyka łącznego przeprowadzania wyborów różnych organów, nawet jeśli
ich kadencja kończy się w tym samym czasie. Tym samym stosowanie KW
wymaga umiejętnego przeszukiwania różnych części dokumentu, oczywiście
w odniesieniu do jednej, konkretnej instytucji, co dla wyborcy może okazać
się trudne i uciążliwe.
Stosowania w praktyce Kodeksu nie ułatwia również redakcja tego dokumentu. Poszczególnym działom w obszarze systematyki brakuje spójności, co
obrazuje tabela 34.
30
K. Skotnicki, Przebieg prac nad kodeksem wyborczym [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks
wyborczy. Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 33–34.
31
W głosowaniu w sejmie w dniu 3 grudnia 2010 roku, zamykającym trzecie czytanie
projektu Kodeksu wyborczego, za przyjęciem tego aktu głosowało 430 posłów, nie było natomiast głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się – http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/
glosowania?OpenAgent&6&79&57 (data odczytania: 9.10.2014).
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Tabela 34. Systematyka działów Kodeksu wyborczego
Prezydent

Sejm

Senat

JST organy
stanowiące

JST organy
wykonawcze

PE

1) Zasady
ogólne.
2) Zgłaszanie
kandydatów.
3) Karty do
głosowania.
4) Sposób
głosowania
i warunki
ważności
głosu.
5) Ustalenie
wyniku
głosowania
i wyniku
wyborów.
Ważność
wyborów
6) Kampania
wyborcza.
7) Finansowanie kampanii
wyborczej.

1) Zasady
ogólne.
2) Okręgi
wyborcze.
3) Zgłaszanie
kandydatów.
4) Karty do
głosowania.
5) Sposób
głosowania
i warunki
ważności
głosu
6) Ustalenie
wyników
głosowania
i wyniku
wyborów
w okręgu
wyborczym.
7) Ogłaszanie
wyniku
wyborów do
Sejmu.
8) Ważność
wyborów
9) Wygaśnięcie
mandatu
i wybory uzupełniające
10) Kampania
wyborcza.

1) Zasady
ogólne.
2) Okręgi
wyborcze.
3) Szczególne
zadania
komisji
wyborczych.
4) Zgłaszanie
kandydatów.
5) Karty do
głosowania.
6) Sposób
głosowania
i warunki
ważności
głosu.
7) Ustalenie
wyników
głosowania
i wyniku
wyborów
w okręgu
wyborczym.
8) Ogłaszanie
wyniku
wyborów do
Senatu.
9) Wygaśnięcie
mandatu i
uzupełnienie
mandatu
senatora.
10) Kampania
wyborcza.
11) Szczególne
zasady
finansowania
kampanii
wyborczej do
Senatu.

1) Zasady
ogólne.
2) Obsadzenie
mandatów
bez głosowania.
3) Ogłaszanie
wyniku
wyborów na
obszarze
kraju.
4) Wygaśnięcie
mandatu.
Wybory uzupełniające
i przedterminowe.
5) Zmiany
w podziale
terytorialnym
państwa
6) Ważność
wyborów.
7) Zgłaszanie
kandydatów
8) Nadawanie
numerów
zarejestrowanym listom
kandydatów.
9) Kampania
wyborcza.
10) Przepisy
szczególne
dotyczące:
gmin,
powiatów,
województw.

1) Przepisy
ogólne.
2) Zgłaszanie
kandydatów.
3) Karty do
głosowania.
4) Sposób
głosowania.
Warunki
ważności
głosu i ustalenie wyniku
wyborów.
5) Kampania
wyborcza.
6) Wygaśnięcie
mandatu.

1) Zasady
ogólne.
2) Komisje
wyborcze
i okręgi
wyborcze.
3) Zgłaszanie
kandydatów.
4) Kampania
wyborcza.
5) Ustalenie
wyników
głosowania
i wyniku
wyborów.
6) Ogłaszanie
wyniku
wyborów.
7) Wygaśnięcie
i utrata
mandatu.

Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
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Jak można łatwo zauważyć, w Kodeksie wyborczym nie została przyjęta
jedna systematyka poszczególnych działów. Wprawdzie część różnic należy
tłumaczyć specyfiką wyboru danej instytucji, ale w kilku miejscach występuje odmienna kolejność regulacji. Dotyczy to między innymi przepisów
odnoszących się do kampanii wyborczej czy wygaśnięcia mandatu. Przywołane w poprzednim akapicie przepisy „odsyłające” są umieszczone w różnych
miejscach poszczególnych działów. Artyku 258 to czwarty artykuł w danym
dziale, art. 338 – dopiero jedenasty, a art. 470 – pierwszy. Kodeks wyborczy
nie jest również wolny od powtórzeń – skoro bowiem w polskim systemie
wyborczym występuje jednolita technika głosowania, można było uniknąć
powtarzania w różnych miejscach podobnie brzmiących przepisów dotyczących ważności głosu czy techniki jego oddawania. Kodeks ma także inne
mankamenty redakcyjne, utrudniające jego stosowanie. Egzemplifikacją
może być art. 2, stanowiący, że „w wyborach głosować można tylko osobiście,
chyba że kodeks stanowi inaczej”. Uzupełnianie polskiego systemu wyborczego o możliwości głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego powinny były wpłynąć na brzmienie tego przepisu, ponieważ
pozostawia on sporo niedomówień i wymaga odszukiwania odpowiednich
przepisów traktujących o innych niż osobiste sposobach głosowania. Na marginesie można również wspomnieć, że przywołany w rozdziale 3 argument
o wertowaniu Dziennika Ustaw można uznać za kompletnie nietrafiony w sytuacji publikowania aktów prawnych w wersji elektronicznej, łatwego do nich
dostępu (np. przez ISAP) oraz możliwości korzystania z wyszukiwarek w tego
typu dokumentach. Trudno więc w pełni zgodzić się z argumentem, że KW
uporządkował prawo wyborcze. Raczej w moim przekonaniu należy stwierdzić, że jego regulacje są umieszczone w jednym akcie prawnym.
Kodeks wyborczy nie zapewnił również stabilizacji prawu wyborczemu.
W ciągu czterdziestu czterech miesięcy, które upłynęły od jego uchwalenia,
doczekał się dwunastu nowelizacji, co daje mu – jak wspominałem – najwyższą średnią zmian ze wszystkich ordynacji. Żadna inna ordynacja nie
była równie często zmieniana (lub poprawiana) w ciągu pierwszych trzech
lat od uchwalenia. Oczywiście nie można wykluczyć stabilizacji prawa wyborczego w dłuższej perspektywie czasowej, która pozwoli na sformułowanie innych wniosków, niemniej wyprzedzając dalsze rozważania, warto
zwrócić uwagę, że jesienią 2014 roku w Sejmie było rozpatrywanych kilka
projektów zmian KW.
Kodeks wyborczy nie przyniósł też oczekiwanych zmian jakościowych
w systemie wyborczym. Wprawdzie odpowiedział na część postulatów dotyczących okręgów jednomandatowych, ale już chociażby kwestie ułatwień dla
wyborców były przedmiotem jego nowelizacji. Dokument ten nie jest również krokiem naprzód we wdrażaniu e-votingu.
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Podsumowując, warto zwrócić uwagę na trzy zagadnienia związane z konwergencją i standaryzacją w perspektywie normatywnej.
Po pierwsze, w przywoływanym wcześniej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 roku sędzia Marek Zubik w odrębnym zdaniu zwrócił
wyraźnie uwagę, że przyjęty ostatecznie 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy nie spełnia wymogów stawianych aktowi prawnemu o takiej nazwie32, co
również w świetle poprzednich rozważań nie jest szczególnie zaskakujące.
Po drugie, można również wyrazić wątpliwość, czy prawo wyborcze
w ogóle wymaga kodyfikacji w znaczeniu umieszczania przepisów dotyczących wyboru różnych instytucji w jednym dokumencie. To, że przepisy regulujące tryb wyboru organów państwa powinny być w pewnym stopniu spójne
i uporządkowane, nie budzi wątpliwości. Czym innym jest natomiast spajanie go w formę jednego obszernego dokumentu. Są bowiem gałęzie prawa
(jak prawo administracyjne33), których się nie kodyfikuje ze względu na ich
charakter. Warto w tym miejscu przywołać opinię odnoszącą się do włoskiego systemu wyborczego:
We Włoszech obowiązują odrębne ustawy wyborcze w wyborach do poszczególnych
szczebli władzy. Tłumaczy to fakt, że mamy w tym kraju do czynienia ze złożonym systemem instytucji i znacznym zróżnicowaniem funkcji na poszczególnych szczeblach
władzy. Rada gminy, jak wiadomo, pełni odmienne funkcje niż Izba Deputowanych
czy Parlament Europejski. W powyższym kontekście nie powinien więc wcale dziwić
inny sposób wyboru przedstawicieli zasiadających w ławach rady gminy od reprezentantów w innych organach władzy34.

Pomijając jakość kodyfikacji, nie jest więc bezzasadne pytanie, czy Kodeks
wyborczy był polskiemu systemowi wyborczemu rzeczywiście potrzebny.
W praktyce bowiem można odnieść wrażenie, że stał się swoistym substytutem pogłębionej debaty nad stosowanymi rozwiązaniami wyborczymi, a tryb
prac wyraźnie zorientowany na dążenie do jego uchwalenia przed kolejnymi
wyborami parlamentarnymi nie sprzyjał gruntownej refleksji. Kodeks wyborczy w moim przekonaniu wpisuje się jednak w inną tendencję, o której
piszę w kolejnym podrozdziale.
Po trzecie, wprowadzenie Kodeksu wyborczego do polskiego systemu
prawnego stało się jednak faktem. Trudno jest przewidywać, jakie przyniesie
on konsekwencje dla polskiego systemu wyborczego, choć trzy kwestie wydają się bezsporne.

32

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. …, s. 146.
E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 25.
34
P.L. Petrillo, Ordynacja wyborcza i parlament we Włoszech, „Przegląd Sejmowy”,
nr 2(79)/2007, s. 87.
33
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Wszystkie zmiany w systemie wyborczym będą dokonywane w ramach
Kodeksu. Tym samym może on stworzyć wrażenie stabilności i ciągłości
w systemie wyborczym pomimo że w praktyce wpisze się w tendencje ciągłych, regularnych zmian wprowadzanych do prawa wyborczego.
Obowiązywanie kodeksu będzie miało również wpływ na ewentualne reformy systemu wyborczego, ponieważ gdyby pojawiła się perspektywa istotnej jakościowo zmiany (np. formuły wyborczej w odniesieniu do Sejmu), to
jej wprowadzenie będzie wymagało modyfikacji obowiązujących przepisów,
a nie zastąpienia ich nowymi. Może to utrudnić prace legislacyjne i wpłynąć
na ich ostateczny rezultat. Czym innym jest bowiem przygotowanie projektu
nowej ordynacji, a czym innym modyfikowanie obowiązującej.
W końcu, uchwalenie Kodeksu wyborczego nie wniosło jakościowej
zmiany do polskiego systemu wyborczego. Nie przyniosło skonstruowanego w przemyślany sposób dokumentu, będącego konsekwencją pogłębionej
refleksji nad tym, czym jest prawo wyborcze i jak jest stosowane. Wyborcy,
kandydaci i administracja wyborcza (a także badacze) otrzymali niełatwy
w stosowaniu dokument, mieszczący się raczej w ramach dwóch opisywanych poniżej tendencji, niż będący zwieńczeniem żmudnego procesu kodyfikacji.

5.3.3.3. Perspektywa proceduralna
Cytowany w poprzedniej części Pier Luigi Petrillo zwracał uwagę w odniesieniu do systemu wyborczego Republiki Włoskiej, że usytuowanie różnych
instytucji na różnych szczeblach władzy i wypełnianie przez nie różnych
funkcji uzasadnia inny tryb wyboru. W Polsce występuje natomiast tendencja odwrotna. Pomimo że, podobnie jak Włochy, mamy różne szczeble
władzy z instytucjami o rozmaitych funkcjach (choć nie jesteśmy państwem
autonomii regionalnej, tylko unitarnym), to wybierane są one w zbliżony
sposób. Określenie „wybierane w zbliżony sposób” może budzić wątpliwości
ze względu na ogólnikowość, oznacza ono jednak, że poszczególne etapy procesu wyborczego w pewnym sensie są zbudowane na podstawie jednolitego
schematu i tym samym przebiegają w bardzo podobny sposób. Należy zwrócić przy tym uwagę na trzy podstawowe problemy.
Po pierwsze, przebieg poszczególnych etapów procesu wyborczego w odniesieniu do konkretnych instytucji będzie odzwierciedleniem ich specyfiki.
Dlatego zawsze będzie występował pewien zakres różnic między poszczególnymi procedurami (np. zarządzania wyborów, terminów zgłaszania kandydatów, finansowania kampanii wyborczej), wynikający czy to z poziomu
administracyjnego państwa, na jakim są realizowane, monokratycznego lub
kolegialnego charakteru, czy stosowanej formuły wyborczej.
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Po drugie, w niektórych etapach procesu wyborczego opisywane tendencje należy postrzegać jako pożądane i prawidłowe. Wspólne oczywiście
są reguły, na podstawie których przeprowadza się wybory. Nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów sprawuje ta sama administracja wyborcza,
w pewnych przypadkach tylko dopasowywana do specyfiki danej elekcji,
podobnie wyglądają procedury ustalania osób uprawnionych do czynnego
udziału w wyborach, a także weryfikacji ważności i prawidłowości przebiegu
procesu wyborczego. Z punktu widzenia wyborcy raczej korzystne jest ujednolicenie kwestii związanych z głosowaniem, takich jak dni i terminy wyborów35, godziny otwarcia lokali wyborczych, spójnie uregulowanych w KW czy
samej techniki oddawania głosu. W tym obszarze można również umieścić
część postanowień odnoszących się do ram prawnych prowadzenia kampanii
wyborczej.
Po trzecie, problemami w polskim systemie wyborczą są, w moim przekonaniu, nadmiar konwergencji i standaryzacji oraz powiązany z nią odgórny
sposób ujednolicania, występujące na etapach zgłaszania kandydatów i ustalania wyniku wyborów. Zgłaszanie kandydatów przebiega – jak wykazałem
w rozdziale 3 – we wszystkich elekcjach według trzyetapowego schematu,
w którym główną kategorią jest komitet wyborczy. Proces ujednolicania
tych procedur, polegający w gruncie rzeczy na wprowadzeniu w wyborach
samorządowych takich samych rozwiązań jak te funkcjonujące w wyborach
sejmowych, okazał się niekorzystny dla społeczności lokalnych. Po wprowadzeniu w samorządzie terytorialnym w 2004 roku w pełni identycznych
procedur jak stosowanych na poziomie ogólnokrajowym w 2006 roku odnotowano spadek liczby komitetów wyborczych wyborców mniej więcej
o połowę36, w dużym stopniu z powodu trudnych do pokonania wymogów
proceduralnych. Konwergencja w procesie zgłaszania kandydatów to również
te same warunki, jakie należy spełnić, aby zarejestrować kandydaturę (listę),
sprowadzające się do zebrania określonej liczby podpisów. Liczba ta rośnie,
35

Interesującym przypadkiem w tym zakresie były wybory do rad dzielnic Krakowa,
przeprowadzone 9 stycznia 2011 roku. Rada Miasta Krakowa zdecydowała bowiem, że wybory do organów stanowiących jednostek pomocniczych Krakowa odbędą się w innym terminie
niż wybory do samorządu VI kadencji. Tym samym, po 20 latach od przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, na terenie Krakowa odstąpiono od standardowego obsadzania
składu wszystkich organów lokalnych w tym samym terminie. I to właśnie rozdzielenie tych
terminów traktowane jest jako jeden z powodów znaczącego spadku frekwencji wyborczej
w wyborach do rad dzielnic: z 35,9% w 2006 roku do 12,74% w roku 2011 – zob. K. Łabędź,
Wybory do rad dzielnic Krakowa w 2011 roku [w:] J. Kowalik (red.), Wybory samorządowe
w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
2013 , s. 79–82.
36
B. Michalak, Prawne ramy rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu
terytorialnego w Polsce [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 169.
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jak wskazywałem, wraz z poziomem administracyjnym państwa i statusem
danej instytucji.
Standardowe procedury rejestracji kandydatów w wyborach samorządowych z jednej strony stanowią w pewnym stopniu barierę instytucjonalną dla
osób niezwiązanych z partiami politycznymi (potencjalny kandydat na radnego musi założyć komitet wyborczy) przez naśladownictwo procedur stosowanych w wyborach parlamentarnych. Z drugiej strony te same procedury
nie pozwalają na zaakcentowanie specyfiki konkretnych elekcji. Grzegorz
Kryszeń zwraca uwagę, że z rygoryzmem polskich procedur (związanym ze
stosunkowo wysokimi liczbami wymaganych podpisów) nie łączy się innych
metod przeciwdziałających wystawianiu niepoważnych czy przypadkowych
kandydatów, znanych systemom wyborczym innych państw i cechujących się
wyższą skutecznością, takich jak wymóg wpłacania kaucji wyborczej czy zebrania pewnej liczby podpisów tzw. wyborców kwalifikowanych, czyli osób
pełniących różne funkcje publiczne37. Tym samym zamiast konwergencji
i w pewnym stopniu standaryzacji należałoby raczej poszukiwać rozwiązań
dywersyfikujących procedury w poszczególnych elekcjach: w wyborach samorządowych stymulujących aktywność członków lokalnych społeczności i raczej łatwych dla wyborców, w wyborach prezydenckich skutecznie zabezpieczających przed przypadkowymi kandydaturami38, a w parlamentarnych
37
G. Kryszeń, Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego [w:]
K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011,
s. 179–183.
38
Szczególnie w wyborach prezydenckich w Polsce występuje od 1995 roku tendencja
związana ze startem w wyborach kandydatów, którzy uzyskują mniej głosów, niż wynosi liczba podpisów wymagana do zarejestrowania kandydatury. W wyborach 1995 roku dotyczyło
to trzech kandydatów, w wyborach 2000 roku – czterech, 2005 roku – pięciu, a 2010 roku
– tylko dwóch, choć nie można zapominać, że ta przedterminowa elekcja odbywała się tuż
po katastrofie smoleńskiej, co raczej sprzyjało prowadzeniu poważnej kampanii wyborczej.
Dodatkowo niektórzy kandydaci uzyskują co prawda więcej niż 100 tysięcy głosów, ale jest to
poparcie poniżej dwóch procent – zob. T. Bojarowicz, W cieniu katastrofy i powodzi. Wybory
prezydenckie w Polsce w 2010 r. [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wybory prezydenckie 2010
w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2011, s. 69; A. Dudek, Historia…, op.cit., s. 341, 423. Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP z dnia 9 października 2005 roku, dane PKW, http://www.wybory2005.
pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/W/index.htm (data odczytania: 22.09.2014); wyniki głosowania
w wyborach Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2010 roku, dane PKW, http://prezydent2010.
pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/W/index.htm (data odczytania: 22.09.2014). Jacek Raciborski
słusznie nazywa to zjawisk folklorem politycznym, podkreślając jednocześnie, że często niejasne są motywy uczestnictwa w wyborach takich kandydatów. Trzeba również pamiętać, że
obok tej grupy kandydatów startują w wyborach prezydenckich także liderzy małych partii
pozaparlamentarnych, traktując je jako szansę na popularyzację swojego ugrupowania – J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 77.
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adresowane do partii politycznych o sprawnych strukturach i stosunkowo
wysokim poziomie instytucjonalizacji.
W odniesieniu do sposobu ustalania wyniku wyborów można z kolei zauważyć, że w polskim systemie wyborczym stosuje się zasadniczo trzy standardowe schematy. Jeden w wyborach organów monokratycznych, drugi
w wyborach opartych na formule proporcjonalnej, i trzeci w odniesieniu do
organów kolegialnych wybieranych w formule większościowej. Tym samym
organy wykonawcze gmin są wybierane w pewnym sensie według wzoru, jakim są wybory Prezydenta RP, z kolei Sejm, posłowie do PE, rady powiatów,
sejmiki województw i część rad gmin (obecnie będących miastami na prawach powiatu) – według systemu sejmowego, a skład Senatu i pozostałych
gmin – zgodnie ze wzorcem charakterystycznym dla drugiej izby polskiego
parlamentu. Co więcej, w przypadku tych ostatnich można dostrzec, że zmiany następowały w podobnym czasie. Najpierw na przełomie XX i XXI wieku
okręgi jednomandatowe w wyborach samorządowych i w większości dwumandatowe w wyborach senatorów zastąpiono okręgami wielomandatowymi
(choć zaliczanymi do małych), a w Kodeksie wyborczym zostały zastapione
jednomandatowymi. W odniesieniu natomiast do wyborów opartych na formule proporcjonalnej można zauważyć, że najważniejsza różnica w obszarze
zmiennych systemu wyborczego w zasadzie polega na odmiennej wielkości
okręgów wyborczych – w samorządzie terytorialnym występują okręgi zaliczane do okręgów średniej wielkości, a w sejmowych – do dużych. Parlament
Europejski z uwagi na mechanizm rozdziału mandatów wymyka się prostej
klasyfikacji.
Należy również zauważyć, że tworząc system wyborczy do PE, przejęto
w dużym stopniu rozwiązania stosowane do wyborów posłów na Sejm. Najwięcej zastrzeżeń budzą: rozdział mandatów w okręgach i progi procentowe.
Ze względu na dążenie do utrzymania głosowania na listy okręgowe zbudowano nieczytelny i niepotrzebnie skomplikowany system rozdziału mandatów. Wysuwana nawet w publicystyce politycznej propozycja stworzenia
jednego okręgu ogólnokrajowego, połączona z obowiązkiem zarejestrowania
przez komitety wyborcze jednej listy zawierającej liczbę kandydatów odpowiadającą liczbie obsadzanych w Polsce mandatów, byłaby wygodna z punktu widzenia wyborców, a partiom politycznym pozwoliłaby wyselekcjonować
odpowiednią liczbę 51 kandydatów. Warto ponadto zwrócić uwagę, że przesłanki towarzyszące wprowadzaniu do systemu wyborczego progów wyborczych trudno odnieść do PE z uwagi zarówno na jego pozycję i uprawnienia
w systemie instytucjonalnym UE (nie występuje w nim podział na władzę
i opozycję), jak i na strukturę polityczną opartą na frakcjach (grupach politycznych). Wybory do Parlamentu Europejskiego to wyłanianie reprezentacji
w jedynym organie Unii o demokratycznej legitymacji i można stwierdzić,
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że w jego przypadku raczej należy dążyć do niwelowania wszelkich form dysproporcjonalności, niż poszukiwać mechanizmów prowadzących do wybierania stabilnej większości.

5.3.3.4. Perspektywa polityczna
System wyborczy jest kształtowany przez partie polityczne na poziomie
parlamentarnym – tym samym stają się one podmiotami odpowiedzialnymi za jego dynamikę. Można więc w tym miejscu podjąć próbę sklasyfikowania przesłanek stojących za częstymi i regularnymi zmianami w polskim
systemie wyborczym. Jak wiele klasyfikacji, również ta naraża się na zarzut
zbyt daleko idących uproszczeń, ale liczba, treść oraz efekty wprowadzanych
zmian w połączeniu z przebiegiem procesów legislacyjnych w sejmie pozwalają na wyodrębnienie dwóch grup przyczyn dokonywania zmian w systemie
wyborczym III RP. Każda z wyodrębnionych przyczyn została uzupełniona
przykładami. Należy jednak wyjaśnić, że zasadniczo nie jest możliwe proste
przyporządkowywanie wszystkich wyodrębnionych w rozdziale 3 nowelizacji konkretnym przyczynom. Jeśli bowiem nowelizacja dotyczyła więcej niż
jednego zagadnienia, to w praktyce jej uchwalenie mogło wynikać z więcej
niż z jednej przyczyny. Najobszerniejsza nowelizacja ordynacji wyborczej
III RP, czyli zmiana ustawy o wyborze Prezydenta RP, uchwalona 28 kwietnia
2000 roku, jest tu znakomitą egzemplifikacją, pokazującą, jak w jednym akcie
prawnym zbiegły się różnorodne przesłanki.
Pierwszą z nich stanowią przyczyny, które można, jak sądzę, określić jako
reaktywne. Oznacza to, że zmiany wprowadzane w prawie wyborczym były
spowodowane zewnętrznymi, w zasadzie obiektywnymi czynnikami, które
wymuszały zmiany bądź korekty. Nie były one więc konsekwencją realizacji
określonych pomysłów lub koncepcji, ale stanowiły odpowiedź na wymagania w otoczeniu zewnętrznym. Ze względu na rodzaj tych czynników można
w ramach tej grupy wyodrębnić trzy podstawowe kategorie przyczyn zmian
w systemie wyborczym.
Pierwszą stanowią zmiany polegające na skorygowaniu błędów, nieścisłości lub uzupełnieniu luk w prawie wyborczym, zauważonych na różnych
etapach procesu wyborczego. Były to więc zmiany o charakterze prawnym,
polegające na poprawianiu przyjętych wcześniej regulacji. Najbardziej reprezentatywna dla tej podgrupy jest pierwsza nowelizacja ordynacji wyborczej przyjęta po 1989 roku, tj. ustawa z 26 października 1990 roku, w której
zmieniono sformułowanie zawarte w art. 68 ust. 3 pierwotnej wersji ustawy
o wyborze Prezydenta RP, według którego „jeżeli większości absolutnej nie
uzyska żaden z kandydatów, to po upływie 14 dni przeprowadza się ponowne
głosowanie”. Pozostawienie tego przepisu w niezmienionym brzmieniu nie

Wielowymiarowość procesów zmian systemu wyborczego III RP

277

tylko nie pozwalało na zorganizowanie drugiej tury po upływie dwóch tygodni od dnia głosowania, ale też uniemożliwiało rozstrzygnięcie, kiedy w ogóle
ma się ona odbyć. Zmiana polegała na wprowadzeniu w miejsce cytowanego
sformułowania zdania w brzmieniu: „w czternastym dniu od daty zarządzonych wyborów przeprowadza się ponowne głosowanie”. Można tu również
wymienić zmiany wprowadzone ustawą z 15 lutego 2002 roku, doprecyzowującą procedurę składania tzw. oświadczeń lustracyjnych39. Z dwunastu zmian
dokonanych w Kodeksie wyborczym niewątpliwie trzy mieszczą się również
w tej podgrupie przyczyn. Obszerna nowelizacja z 15 kwietnia 2011 roku polegała na poprawieniu licznych przepisów KW, w tym dotyczących kampanii
wyborczej, wydawania aktów wykonawczych do kodeksu czy poprawienia
nazw osiedli w wykazie okręgów wyborczych do Senatu. Oprócz szczegółowego wyliczenia i przedstawienia sześciu przesłanek zgłoszenia projektu nowelizacji jej autorzy stwierdzili również, że „pozostałe zmiany mają charakter
doprecyzowujący lub techniczno-legislacyjny albo mają na celu usunięcie
przepisów stanowiących powtórzenia innych przepisów kodeksu”40. Doprecyzowujący charakter miała również nowelizacja z 26 maja 2011 roku, odnosząca się do przedterminowych wyborów samorządowych, a jedna z ostatnich zmian z 10 stycznia 2014 roku41, jak podnoszono w uzasadnieniu, „ma
na celu wyeliminowanie błędu w przepisie zawierającym wzór określania limitu wydatków ponoszonych na agitację wyborczą przez komitety wyborcze
w wyborach do Parlamentu Europejskiego”42.
Druga podgrupa obejmuje zmiany wprowadzane pod wpływem praktyki
politycznej. W przeciwieństwie do scharakteryzowanych wyżej błędów legislacyjnych w tej kategorii mieszczą się przypadki, które wymagały od ustawodawcy dostosowywania prawa wyborczego do zmian, zjawisk lub procesów zachodzących w otoczeniu. Oznacza to, że dopiero praktyka stosowania
prawa wyborczego uwydatniała konieczność wprowadzania zmian. Jest to
39
Nie wnikając w złożoną problematykę oświadczeń lustracyjnych, warto przywołać
fragment z uzasadnienia projektu tej ustawy, dobrze ilustrujący istotę zmian z tej grupy:
„Celem nowelizacji nie jest zasadnicza reforma procesu lustracyjnego, nie jest nim również
wprowadzanie nowych instytucji zmieniających dotychczasowy charakter lustracji. Projekt
nowelizacji zmierza do usunięcia mankamentów ustawy [z 11 kwietnia 1997 roku – D.S.] dostrzeżonych w praktycznym jej stosowaniu” – Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, druk nr 13, Warszawa, 22 października 2001, s. 7.
40
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, druk nr
3990, Warszawa, 17 marca 2011, s. 8.
41
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy…, Dz.U. 2014, nr 0, poz. 180.
42
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, VII kadencja, druk nr 1945, Warszawa, 21 listopada 2014, s. 3.
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grupa niejednorodna. Można w niej umieścić liczne zmiany dotyczące administracji wyborczej i prowadzenia oraz finansowania kampanii wyborczej,
w których przypadku praktyka wymuszała w pewnym sensie dokonywanie
zmian. W tej podgrupie mieszczą się również okresowe korekty w podziałach na okręgi wyborcze, wynikające ze zmian demograficznych. Należy
w końcu umieścić w niej nieprzewidywalne sytuacje w trakcie kształtowania
treści aktów prawnych. Najlepszą egzemplifikacją może być ustawa z 8 lipca
2005 roku, nowelizująca między innymi ustawę o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta. W tym przypadku wnioskodawcy odnosili się do praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, wskazując,
że „wydanie proponowanej ustawy ma na celu zaradzenie występującej coraz
częściej sytuacji polegającej na tym, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast (…) próbują rządzić swoimi gminami «zza krat»: pozbawieni wolności (…)”43. Tego typu sytuacje wystąpiły w samorządzie IV kadencji, a do
głośnych medialnie należały między innymi przypadki prezydentów Gorzowa Wielkopolskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, aresztowanych w związku
z podejrzeniami o popełnienie przestępstw korupcyjnych, którzy przebywając w aresztach, nadal wypełniali swoje funkcje. Jak relacjonowała „Gazeta Wyborcza”, „urzędnicy magistratów w Piotrkowie i Gorzowie uważają
aresztowanie swych szefów za sytuację «normalną». «Urząd funkcjonuje
bez zakłóceń», «aresztowanie prezydenta nie ma wpływu na życie miasta»
– brzmią oficjalne komunikaty”44. Wprowadzenie tej zmiany było odpowiedzią na apele radnych samorządowych o rozwiązanie tego problemu, gdyż
jedyną wówczas możliwością pozbawienia prezydenta miasta sprawowanej
funkcji pozostawało referendum. Jako ostatni przykład zmian z tej podgrupy można wymienić zmodyfikowanie trybu zarządzania wyborów samorządowych w Kodeksie wyborczym ze względu na krytyczne oceny rozwiązań w tym zakresie, zawartych w ordynacji z 1998 roku. Stanowiła ona, „że
datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu
60 dni po upływie kadencji rad”. Takie sformułowanie, pozwalające Prezesowi Rady Ministrów wybrać dzień mieszczący się w określonym przedziale
czasowym, wywołało kontrowersje w 2006 roku. Wyznaczenie przez premiera daty wyborów samorządowych na 12 listopada wzbudziło obawy ówczesnej opozycji i części mediów o możliwość prowadzenia kampanii wyborczej
przez partie koalicji rządowej „przy okazji” obchodów Święta Niepodległości
43

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy
Kodeks karny wykonawczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, druk nr 3981, Warszawa, 22 marca 2005, s. 5.
44
A. Brykner, Bez rządów zza krat, „Gazeta Wyborcza” (dodatek Zielona Góra),
nr 270/2004, s. 3.
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oraz negatywnego wpływu święta na frekwencję wyborczą45. W tej podgrupie
można umieścić trzy nowelizacje Kodeksu wyborczego. Ustawa z 31 sierpnia 2011 roku, jak wskazywali wnioskodawcy, służyła usprawnieniu procedur związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia mandatów radnych lub wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)46, a ustawa z 13 lipca 2012 roku regulowała
kwestie dostosowywania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych47. Ustawą z 1 kwietnia 2011 roku dokonano z kolei korekty podziału na
okręgi wyborcze w odniesieniu do Sejmu48.
Trzecia, ostatnia podgrupa zmian określonych jako reaktywne obejmuje
dostosowywanie przepisów ordynacji wyborczych do zmian dokonywanych
w innych przepisach prawa. Jest to oczywiście kategoria zbliżona do poprzedniej, choć odmienne jest tutaj źródło zmian, jak również to, że ich wprowadzenie nie zależało od woli czy oceny ustawodawcy. Zasadniczo zmiany z tej
podgrupy miały dwojaki charakter. Z jednej strony były to zmiany wyłącznie formalne, bez znaczenia dla przebiegu procesu wyborczego. Przykładowo ordynacja sejmowa z 1991 roku dokonała zmiany w ordynacji senackiej,
polegającej na zmodyfikowaniu numerów artykułów, a ustawa z 12 czerwca
2003 roku zamieniła w ordynacji prezydenckiej i parlamentarnej sformułowanie „polskim urzędzie pocztowym” na „polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego”. Z drugiej strony w tej grupie można umieścić różne
zmiany o dużym znaczeniu, wynikające z uchwalenia w 1997 roku Konstytucji czy uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. W tej podgrupie można także umieścić kolejne trzy nowelizacje Kodeksu wyborczego.
Pierwsza, z 29 lipca 2011 roku, wiązała się ze zmianami w ewidencji i identyfikacji podatników49, druga, z 23 listopada 2012 roku, wynikała ze zmian
w prawie pocztowym50, trzecia natomiast, z 10 stycznia 2014 roku, polegała
na dostosowaniu przepisów KW do prawa unijnego51.
45
D. Sieklucki, Kłopoty (polityczne) to nasza specjalność. Wybory samorządowe w Małopolsce [w:] R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak (red.), Wybory do sejmików województw
w 2006 roku, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010, s. 111.
46
W szczególności celem było przekazanie kompetencji do stwierdzania wygaśnięcia
mandatu komisarzowi wyborczemu, w miejsce organu stanowiącego, co w założeniu miało
prowadzić do przyspieszenia wydania odpowiedniej decyzji i tym samym szybszego uruchomienia procedur związanych z obsadzeniem wakatu. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy,
Sejm Rzeczypospolitej, VI kadencja, druk nr 4227, Warszawa, 11 maja 2011, s. 4–5.
47
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy…
48
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy…
49
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy…
50
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. …
51
W tym przypadku dotyczyło to kwestii korzystania z prawa wyborczego przez obywateli UE, uregulowanej w dyrektywie rady z 20 grudnia 2012 roku, która znosiła konieczność
legitymowania się zaświadczeniem o niepozbawieniu prawa wyborczego wydanego przez kraj,
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Druga grupa zmian w prawie wyborczym ma inny charakter. Zmiany te
były konsekwencją pomysłów i poglądów politycznych, które doczekały się
w różnym okresie realizacji. Można w niej wyodrębnić dwie podkategorie.
Pierwszą stanowią zmiany o charakterze perspektywicznym, będące realizacją zazwyczaj expressis verbis artykułowanych poglądów, zmierzające do
osiągnięcia długofalowych skutków bądź też efektów o długoterminowym
charakterze. Oznacza to, że tego typu zmiany były przemyślane i zmierzały do
osiągnięcia wyraźnie zdefiniowanych celów. Jak się wydaje, zmian tego rodzaju
nie było wiele po 1990 roku, można bowiem do tej grupy zaliczyć pięć reform
systemu wyborczego. W ujęciu chronologicznym pierwszą stanowiło wprowadzenie do systemu wyborczego ustawą z 11 kwietnia 1997 roku obowiązku
składania tzw. oświadczeń lustracyjnych. Nie wnikając w liczne kontrowersje
i dyskusje, które towarzyszyły uchwaleniu tej ustawy52, należy podkreślić, że
blisko łączyła ona ze sporami o ocenę przeszłości polaryzującą polską scenę polityczną w tym okresie i wprowadziła zakaz zajmowania stanowisk publicznych
dla osób pracujących lub współpracujących ze służbami specjalnymi PRL.
Ustawa ta została zastąpiona nową, uchwaloną 18 października 2006 roku53.
Drugą ważną zmianą było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast ustawą z 20 czerwca 2002 roku. Jak wskazywałem, zmiana ta stanowiła odpowiedź na oczekiwania środowisk samorządowców i była postulowana już w latach dziewięćdziesiątych. Co ważne
– w istotny sposób zmodyfikowała zarówno kształt rywalizacji w wyborach samorządowych, jak i system zarządzania gminami. Kolejne trzy natomiast przyniósł schyłek pierwszej dekady XXI wieku: wprowadzenie kwoty płci, okręgów
jednomandatowych oraz głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Kwota płci to rozwiązanie w założeniu służące zwiększeniu reprezentacji
kobiet w organach przedstawicielskich wybieranych w formule proporcjonalnej. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych – o których piszę w dalszej
części rozdziału – to realizacja postulatów różnych grup społecznych i wynik
toczącej się dyskusji, mającej swoje korzenie na początku lat dziewięćdziesiątych, a także regularnie zgłaszanych (choć ostatecznie nieuchwalanych) projektów ustaw54. Wprowadzone z kolei całkiem niedawno ułatwienia dla wyborktórego dana osoba jest obywatelem, oświadczeniem składanym przez zainteresowaną osobę.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
VII kadencja, druk nr 1983, Warszawa, 2 grudnia 2013.
52
Kłamiesz – stracisz, „Gazeta Wyborcza”, nr 86/1997 z 12 kwietnia 1997 roku, s. 4.
53
Pomimo że kwestia lustracji była regulowana przez dwie odrębne ustawy, wprowadzające odmienne rozwiązania w tym zakresie, traktuję je jako całość ze względu na cele i funkcje
przypisywane lustracji – zob. A. Opalińska, Lustracja w Polsce i w Niemczech, Atut, Wrocław
2012, s. 21–24.
54
P. Uziębło, Zmiany i projekty zmian ordynacji wyborczych w latach 1997–2008
[w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji.
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ców to element procesu modernizacji polskiego systemu wyborczego, której
celem jest ułatwienie wyborcom uczestnictwa w głosowaniach i w założeniu
– co z reguły wiąże się z tymi rozwiązaniami – zwiększenie frekwencji wyborczej. Wszystkie te zmiany łączy przekonanie o długofalowych efektach, jakie
powinny przynieść, oraz fakt, że wprowadziły znaczące zmiany jakościowe do
systemu wyborczego. Do tej kategorii należy zaliczyć dwie zmiany dokonane
w Kodeksie wyborczym: z 27 maja 201155 i z 11 lipca 2014 roku56, wprowadzające wspomniane ułatwienia.
Drugą podgrupę z tej kategorii stanowią zmiany w systemie wyborczym
mające charakter sytuacyjny, to znaczy dokonywane zazwyczaj tuż przed
wyborami dla osiągnięcia partykularnych celów politycznych. Zmiany te –
zazwyczaj nie poprzedzone głębszą refleksją – są zazwyczaj elementem szerszego procesu kształtowania reguł gry wyborczej pod konkretne głosowanie.
Do tej podgrupy można zaliczyć większość modyfikacji poddanych analizie
dotyczącej zmiennych systemu wyborczego, w tym także zmiany wprowadzone w ordynacji sejmowej z 1993 roku. Dodatkowo, tytułem przykładu
– w 2002 roku SLD wspierane przez Samoobronę zamieniło system Sainte-Laguë na metodę d’Hondta. Zmiana ta była obliczona na efekt w wyborach
samorządowych przeprowadzanych w tym samym roku, ale objęła również
ordynację parlamentarną, co – jak się okazało po trzech latach – było niekorzystne dla lewicy, która z ugrupowania o dużym poparciu, mającego status
bieguna rywalizacji politycznej, stała się raczej partią małą. Z tą kategorią należy też łączyć opisywane zmiany w konstrukcji okręgów wyborczych (oczywiście nie te korekty, które były konieczne, ale zmiany wielkości i struktury
podziału) czy nawet modyfikacje procedur zgłaszania kandydatów w wyborach. W tej kategorii umieszczam również jedną zmianę w KW, dokonaną
ustawą z 3 lutego 2011 roku57. Wprowadzała ona dość istotną zmianę, jaką
było pozbawienie możliwości publikowania płatnych ogłoszeń i audycji wyborczych w mediach. Jak tłumaczyli wnioskodawcy,
(…) zakładanym celem nowelizacji nie jest w żadnym przypadku ograniczenie możliwości komunikowania się komitetów wyborczych z wyborcami. Wręcz przeciwnie
– chodzi o wzmocnienie dyskursu politycznego poprzez oparcie debaty publicznej na
rzetelnej dyskusji programowej, a nie jak dotąd na popisach specjalistów od marketingu politycznego58.
Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 3–4 marca 2008, „Bonus Liber”, Rzeszów
2008, s. 51–52.
55
Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy…
56
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy…
57
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy…
58
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, druk nr
3813, Warszawa, 14 stycznia 2011, s. 4.
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Umieszczenie tej nowelizacji w grupie zmian sytuacyjnych może więc budzić wątpliwości, ale jest to podyktowane dwoma powiązanymi przyczynami. Z jednej strony nowelizacja została uchylona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku59, który oceniając ją jako sprzeczną
z podstawowymi wartościami konstytucyjnymi, z wolnością osobistą i wolnością polityczną na czele, uznał jednocześnie wprowadzenie takiej zmiany
za nieprzemyślane działanie przeprowadzone w zbyt bliskim sąsiedztwie czasowym wyborów60. Dodatkowo Trybunał zwrócił uwagę, że wprowadzona
zmiana może faworyzować partii rządzące. Jak stwierdził w uzasadnieniu,
(…) niepozbawiony racji jest przy tym argument, że tego rodzaju ograniczenia (…)
mogą prowadzić do uzyskania przewagi nad opozycją parlamentarną i pozaparlamentarną w mediach elektronicznych przez partie będące u władzy, bo partie rządzące mają na co dzień wiele okazji, aby przedstawiać w mediach, bezpłatnie, swoje
dokonania i zamierzenia za pośrednictwem swych członków czy zwolenników reprezentujących różne organy i agendy państwowe61.

Nie można również nie zauważyć, że na treść nowelizacji rzutowała
w pewnym stopniu tocząca się w 2011 roku prekampania wyborcza, a przypisywanie zmianie przepisów dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej
dążenia do powstrzymania lub ograniczenia akcji propagandowo-billboardowej prowadzonej przez PiS wobec Platformy Obywatelskiej jest w jakiejś
mierze uzasadnione.
Łatwo można zauważyć, że ostatnia kategoria łączy się z formułowanymi
w literaturze przedmiotu opiniami o instrumentalnym traktowaniu prawa
wyborczego przez partie polityczne. Jak pisze Andrzej Stelmach,
(…) wśród polityków pojawia się jednak pokusa dostosowywania zasad prawa wyborczego do osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Jeśli dysponują oni aktualnie
możliwością modyfikacji zasad ordynacji wyborczej, to niekiedy z tego korzystają62.

Warto na koniec zauważyć, że zaliczenie pewnych zmian do wskazanych
wyżej kategorii może wydawać się dyskusyjne. Przede wszystkim dotyczy to
kwestii oświadczeń lustracyjnych, niemniej sądzę, że ze względu na towarzyszące im spory polityczne i znaczenie sporów o przeszłość jako jednej z głównych linii podziałów w polskim systemie partyjnym do 2005 roku63, jest to
59

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. …
Ibidem, s. 58.
61
Ibidem.
62
A. Stelmach, Zmiana i stabilność prawa wyborczego w Polsce [w:] A. Stelmach (red.),
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uzasadnione. Pewne wątpliwości pojawiają się również przy ewolucji procedur
rejestracji kandydatów. Jak sugerowałem wcześniej, ich ujednolicanie raczej
było konsekwencją partykularnych interesów partyjnych niż szerszej refleksji,
gdyby ta bowiem rzeczywiście towarzyszyła kształtowaniu samorządowego
systemu wyborczego, efekty prac legislacyjnych zapewne byłyby inne.

5.4. Perspektywy systemu wyborczego III RP
5.4.1. Uwagi wstępne
Przedstawione wyżej zagadnienia uzasadniają pytanie o przyszłość polskiego
systemu wyborczego, rozpatrywaną w kontekście jego stabilności i niestabilności.
Z jednej strony można bowiem wskazać na przesłanki sugerujące, że jego
dynamika powinna się zmniejszyć. Pierwszą stanowi Kodeks wyborczy, z którym wiązano cel, jakim była stabilizacja systemu wyborczego. Wprawdzie
przez prawie cztery lata od jego uchwalenia nie spełnił pokładanych w nim
nadziei, ale można przyjąć hipotezę, że po okresie uzupełniania, korygowania
i poprawiania, z czasem w większym stopniu zacznie wypełniać funkcje
przypisywane kodeksowi. Drugą jest wskazana wcześniej stabilizacja w zakresie przyjętych rozwiązań. Można bowiem zauważyć wyraźną ciągłość w stosowanych rozwiązaniach wyborczych, w których pewnym wyłomem był tylko
Kodeks wyborczy. Dodatkowo polski system wyborczy osiągnął tak wysoki
poziom konwergencji i standaryzacji, że ewentualne zmiany musiałyby polegać na odwróceniu tej tendencji, a do tego wyraźnie brakuje woli politycznej.
W końcu wprawdzie wśród naukowców i polityków (partii politycznych)
nie brakuje pomysłów na zmianę w systemie wyborczym, ale każda reforma napotyka zawsze wymagania procesu legislacyjnego. Stąd można przyjąć,
że zmiana byłaby możliwa w przypadku zdobycia przez jedno ugrupowanie
wyraźnej – najlepiej bezwzględnej – większości w obu izbach parlamentu,
przy co najmniej neutralnej postawie Prezydenta, którego weto legislacyjne
wymaga wyższej większości niż uchwalenie ustawy. Taki scenariusz też jest
trudny do wyobrażenia, szczególnie że – jak wynika z analiz Wojciecha Sokoła – polskie partie polityczne często różnią się co do szczegółowych elementów systemu wyborczego64. Konsensus jest więc możliwy tylko w ograniczonym stopniu.
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Z drugiej strony, w świetle przedstawionych wcześniej tendencji, trudno
przyjąć, że wskazane powyżej oczekiwania zostaną spełnione. Zwłaszcza że
uchwalenie Kodeksu wyborczego nie zamknęło sporów i dyskusji związanych
z przyszłością polskiego systemu wyborczego65. A ta musi być rozpatrywana
jako zjawisko wielowymiarowe. Na zmiany polskiego systemu wyborczego
można bowiem patrzeć z perspektywy oczekiwanych i postulowanych rezultatów, jakie mają przynieść, można postrzegać je z punktu widzenia autorów, można odnosić je do konkretnych etapów procesu wyborczego. I można
w końcu przyjąć optykę instytucjonalną, czyli analizować je z punktu widzenia organu (lub organów), do którego są adresowane.
Propozycje zmian w systemie wyborczym wywodzą się z różnych źródeł. Przedstawiają je, co oczywiste, partie polityczne. Są formułowane przez
pracowników administracji wyborczej66 i naukowców67, jak również niekiedy zorganizowane grupy obywateli, dla których najlepszym przykładem jest
Obywatelski Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, założony w 1991 roku przez Jerzego Przystawę68.
Przed przystąpieniem do ich pełniejszej charakterystyki warto zwrócić
uwagę, że zgłaszane propozycje albo dotyczą w zasadzie wszystkich elekcji,
albo koncentrują się na wyborze kolegialnych organów. Wśród nich najczęściej pojawia się Sejm RP, choć czasem można również odnaleźć propozycje
dotyczące innych instytucji.
Bazą dla dalszej analizy jest zarówno literatura przedmiotu, jak i projekty
ustaw rozpatrywane w Sejmie VII kadencji. Część z nich co prawda została
już odrzucona (zazwyczaj odbywało się to na etapie pierwszego czytania), ale
warto się do nich odwołać, ponieważ stanowią bardzo interesujący zbiór pomysłów dotyczących zmian w polskim systemie wyborczym. Nie można również wykluczyć ponawiania różnych propozycji w kolejnych kadencjach Izby.
Podejmując próbę usystematyzowania propozycji zmian i określenia perspektyw systemu wyborczego III RP, odwołuję się do zaproponowanej w poprzednim podrozdziale klasyfikacji.
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5.4.2. Korygowanie systemu wyborczego
Zgodnie z zaproponowaną klasyfikacją pierwszą grupę możliwych zmian
w systemie wyborczym stanowią zmiany określone jako reaktywne, czyli będące reakcją lub odpowiedzią na konkretne zjawiska i procesy zachodzące
w otoczeniu.
Rozwiązania wyborcze zapewne będą w przyszłości podlegać korektom
na skutek wychwyconych błędów legislacyjnych. Tytułem przykładu można
wskazać, że jesienią 2014 roku w Sejmie VII kadencji były rozpatrywane dwie
zmiany w Kodeksie wyborczym. Celem pierwszego projektu, wniesionego
przez grupę posłów 18 kwietnia 2013 roku, było dostosowanie przepisów
KW do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2012 roku. Trybunał zakwestionował bowiem przepisy Kodeksu zawarte w art. 215 ust. 1–3,
art. 216 ust. 2 oraz art. 217 ust. 2, dotyczące korzystania z biernego prawa wyborczego, a w szczególności niemożności zaskarżenia do sądu decyzji komisji
wyborczych, dotyczących odmowy rejestracji kandydata69. Drugi natomiast
projekt, wniesiony 12 marca 2014 roku, zmierzał do wprowadzenia do KW
przepisów dotyczących stwierdzania trwałej niezdolności wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta do pełnienia urzędu ze względu na stan zdrowia. Podłożem zgłoszenia projektu były wątpliwości dotyczące zgodności regulacji
Kodeksu wyborczego zawartych w art. 492 ust. 1 z art. 60 ,w związku z art. 32
Konstytucji i art. 29 lit. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych70.
Druga grupa obejmuje propozycje zmian, dla których sformułowania
podstawą była praktyka polityczna. W tej grupie umieszczam pięć projektów
ustaw.
Dwa projekty dotyczą zmian w opisywanej w rozdziale 3 kwoty płci. Różniły się one wprawdzie szczegółami, ale ze względu na podobieństwa były
rozpatrywane wspólnie. Podłożem ich zgłoszenia był wymiar kwot płci
w praktyce. Jak konstatowali autorzy projektu zgłoszonego 10 października
2012 roku, „wszystkie partie wypełniły ustawowy obowiązek 35% kwot dla
każdej płci, umieszczając na listach nawet 40% lub więcej kobiet, ale jednocześnie uczyniły to w sposób niesprzyjający kandydatkom, lokując je na
zdecydowanie dalszych miejscach niż mężczyzn”71. Stąd na przedstawione
propozycje składały się dwa rozwiązania – zastąpienie kwot rzeczywistym
parytetem oraz wprowadzenie naprzemienności, to znaczy zasady, zgodnie
69
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z którą na liście nie mogą być umieszczone obok siebie dwie osoby tej samej płci. Drugi projekt, zgłoszony 24 stycznia 2013 roku, nie zawierał zasady
parytetu. Jesienią 2014 roku prace nad zmianą trwały, trudno więc określić,
jaki będzie ich ostateczny rezultat. Propozycja wprowadzenia zasady naprzemienności była już wcześniej formułowana w nauce72. Została również wysunięta przez Małgorzatę Fuszarę w 2012 roku po analizie wyniku wyborów
i kształtu list wyborczych elekcji przeprowadzonej rok wcześniej73.
Nie został natomiast przyjęty projekt zgłoszony 22 marca 2012 roku, zakładający wygaśnięcie mandatu radnego samorządowego oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta z chwilą wyboru na inną funkcję przedstawicielską
(posła na Sejm, posła do PE lub senatora). Jak tłumaczyli autorzy, projekt jest
reakcją na
(…) skandaliczne sytuacje, kiedy kandydaci pełniący funkcje w organach samorządów, uzyskawszy mandaty w wyborach parlamentarnych, rezygnują z nich zaraz po
ogłoszeniu wyniku wyborów, nie chcąc utracić pełnionych w samorządzie funkcji
i związanych z nimi apanaży. Ich rola ogranicza się zatem jedynie do zwiększania
poparcia dla danej listy wyborczej74.

Inspiracją do zgłoszenia dwóch pozostałych projektów były wybory samorządowe przeprowadzone w listopadzie 2014 roku. W obszernym projekcie
nowelizacji KW, zgłoszonym 4 grudnia 2014 roku75, można wyodrębnić trzy
podstawowe obszary proponowanych zmian. Po pierwsze, stosunkowo duża
liczba głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw (2 470 178
głosów76) skłoniła autorów projektu do przedstawienia propozycji między innymi uzupełniania kart do głosowania o broszury wyjaśniające wyborcom
sposób głosowania, odejścia od konieczności stawiania w kratce znaku „x”
na rzecz innych znaków czy nałożenia na organy wyborcze obowiązku ustalania i podawania do wiadomości przyczyn nieważności głosów77. Po drugie,
problemy z system informatycznym stały się podstawą do propozycji uzupeł72
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nienia przepisów KW o regulacje nakładające na PKW obowiązek przyjęcia
procedur postępowania na wypadek awarii78. Trzeci obszar proponowanych
zmian mieścił się natomiast w innej kategorii, o której piszę dalej. Drugi
z projektów – zgłoszony już w listopadzie – również nakładał na komisje wyborcze obowiązek ustalania i podawania do publicznej wiadomości przyczyn
nieważności głosów79.
Kolejne cztery projekty zmian w Kodeksie wyborczym sytuują się niejako
na pograniczu zmian wprowadzanych pod wpływem praktyki politycznej,
jak również zmian sytuacyjnych. Do tej grupy należy zaliczyć trzecią propozycję zawartą w projekcie z 4 grudnia 2014 roku. Zdaniem jej autorów
przebieg wyborów samorządowych z 2014 roku nie potwierdził słuszności
wprowadzenia okręgów jednomandatowych i dlatego w projekcie zaproponowano powrót do rozwiązań dotyczących okręgów wyborczych stosowanych w 2010 roku, a także – co warto zasygnalizować – zastąpienia metody
d’Hondta metodą Sainte-Laguë80.
Celem drugiego projektu, zgłoszonego 9 listopada 2012 roku, było ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Według
wnioskodawców funkcje te można by pełnić tylko przez dwie kadencje81. Jak
podnosili w uzasadnieniu, zmiana ta przyniesie korzystne zmiany dla społeczności lokalnych, w tym „utrudni tworzenie i funkcjonowanie korupcjogennych powiązań koteryjnych w środowiskach lokalnych”82, zaktywizuje
i zwiększy efektywność urzędujących piastunów funkcji wykonawczych ze
względu na ograniczony czas, w jakim będą musieli zrealizować swoje zamierzenia, czy zwiększy konkurencyjność wyborów (gdyż osoby pełniące urząd
tylko raz wystartują w wyborach)83. Projekt ten został wprawdzie odrzucony
w głosowaniu 8 lutego 2013 roku84, ale we wrześniu 2014 roku PiS oraz Polska
Razem Jarosława Gowina zapowiadały ponowne zgłoszenie tej propozycji85.
78
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Można oczywiście rozważać korzyści i zagrożenia związane z nieograniczoną możliwością dokonywania reelekcji piastunów funkcji wykonawczych
w gminach (przywołane argumenty nie są bowiem pozbawione racji, choć
wieloletnie rządzenie ma też swoje korzyści w postaci na przykład możliwości prowadzenia stabilnej polityki), ale trzeba też zauważyć, że tłem dla tej
propozycji były elekcje w konkretnych miastach, w tym w Krakowie, gdzie
kandydaci PiS od kilku kadencji poszukują sposobów na pokonanie w rywalizacji wyborczej Jacka Majchrowskiego. Nieprzypadkowo, jak się wydaje,
za wrześniową propozycją opowiadał się między innymi były kontrkandydat Majchrowskiego, Ryszard Terlecki, czy związany z Krakowem Jarosław
Gowin86.
Trzeci projekt, zgłoszony 4 kwietnia 2014 roku, zakładał wzmocnienie
pozycji mężów zaufania w obwodowych komisjach wyborczych, wyznaczanych przez pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały
kandydatów w okręgu wyborczym. Uzyskaliby oni między innymi prawo do
rejestrowania za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk wszystkich czynności dokonywanych przez obwodową komisję wyborczą87. Projekt
zawierał jeszcze kilka innych zmian mających zapewnić według wnioskodawców większą rzetelność i przejrzystość procedur wyborczych. W ocenie tego projektu warto zwrócić uwagę na trzy okoliczności. Po pierwsze,
dążenie do wzmocnienia pozycji mężów zaufania oraz zapewnienia większej
transparentności działania obwodowych komisji wyborczych w pewnym
stopniu stanowi dowód braku zaufania do administracji wyborczej. Jest
bowiem podyktowane dążeniem do wychwytywania albo błędów w działaniach komisji, albo innych nieprawidłowości w procesie wyborczym. Szczególnie ta druga przesłanka wydaje się podłożem zgłoszenia projektu, gdyż
już przed wyborami Jarosław Kaczyński twierdził, że „podczas wyborów
w Polsce dochodzi do wielu niepokojących zjawisk”88, a po głosowaniu Antoni Macierewicz mówił, iż „wybory mogły być sfałszowane, ale czy tak było,
zobaczymy po orzeczeniu Sądu Najwyższego”89. Sąd Najwyższy uznał jednak
ważność wyborów, stwierdzając, że z 64 zgłoszonych protestów wyborczych
13 było w całości lub w części uzasadnionych90, ale wskazane nieprawidło86
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wości nie wpłynęły na wynik wyborów91. Po drugie, wypowiedzi prezesa PiS
należy również umieszczać w kontekście rywalizacji wyborczej z Platformą
Obywatelską i interpretować je w kategoriach podważenia rzeczywistego
zwycięstwa tej partii. I po trzecie, nie można nie wspomnieć, że nagrywanie
działań obwodowych komisji wyborczych może niekiedy prowadzić do zaskakujących skutków. Interesującą konstatację na tle instalacji kamer w rosyjskich lokalach wyborczych w 2011 roku sformułował Iwan Krastew:
Z punktu widzenia Moskwy i Zachodu kamery internetowe widziane są jako instrument utrzymywania rządu pod kontrolą (…). Ale z punktu widzenia postkomunistycznego wyborcy rosyjskiego, żyjącego na głębokiej prowincji, kamera wysyła inny
przekaz: rząd wie, jak głosujesz. (…). Kamery internetowe stanowiły jednocześnie
narzędzie transparentności i spisku92.

Polska co prawda nie ma problemu z rzeczywistą demokratycznością procesu wyborczego, ale trzeba również pamiętać – jak wyraźnie sugeruje Krastew – że nagrywanie to także narzędzie wywierania presji, które paradoksalnie może osłabić bezstronność w działaniu komisji wyborczych.
Czwarty natomiast projekt, zgłoszony 6 września 2013 roku, zakładał rozszerzenie przepisów KW zawartych w art. 108 o zakaz agitacji wyborczej na
terenie kościołów i w miejscach kultu religijnego innych związków wyznaniowych, jak również karanie grzywną za złamanie tego zakazu93. Projekt ten,
zgłoszony przez posłów SLD, z jednej strony opierał się na doświadczeniach
poprzednich kampanii wyborczych, w których odnotowywano przypadki
prowadzenia kampanii wyborczej na terenie kościołów lub z udziałem księży,
ale z drugiej można go traktować jako element strategicznych działań Sojuszu, zmierzających czy to do podkreślenia swojego antyklerykalnego profilu,
czy to do osłabienia możliwości agitowania za partiami prawicowymi.

5.4.3. Zmiany w systemie wyborczym
Druga grupa propozycji obejmuje projekty i postulaty istotnych zmian jakościowych w systemie wyborczym, stosunkowo łatwo uchwytnych dla wybor91

Protesty te można podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmuje przypadki błędnego
obliczenia głosów w siedmiu komisjach (dotyczyło to maksymalnie 49 głosów), wynikające
z pomylenia rubryk w protokołach. Druga – niewywieszenia przez pięć komisji protokołów
z głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu, co z kolei było wynikiem braku odpowiedniej obsługi informatycznej w lokalach wyborczych. Trzeci dotyczył rozerwania urny w jednej
komisji, z powodu jej przepełnienia.
92
I. Krastew, Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2013, s. 56.
93
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, VII kadencja, druk nr 1885, Warszawa, 6 września 2013.
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ców, mogących w założeniu przynieść długofalowe skutki. Najczęściej są to
albo propozycje formułowane przez ludzi nauki, odznaczające się w związku z tym bardziej ogólnym charakterem i wymagające przetworzenia w akty
prawne, albo mające wyraźne oparcie w teorii i nauce systemów wyborczych.
Ze względu na liczbę i zróżnicowanie tych propozycji, dla czytelności analizy
umieszczam je w pięciu grupach.
Pierwszą stanowią propozycje zmian w zakresie korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego. Dość odległą historię ma postulat obniżenia
granicy czynnego prawa wyborczego do 16. roku życia. Wysunęła go już Unia
Wolności przed referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej
z 2003 roku, a w kolejnych latach był okresowo podnoszony zarówno przez
posłów SLD, jak i Platformy Obywatelskiej, różniących się jednak szczegółami dotyczącymi, w jakich wyborach należałoby dokonać obniżenia cenzusu wieku (PO optowała za elekcjami samorządowymi) oraz samej granicy
wieku (Grzegorz Napieralski z kolei opowiadał się za zmianami dotyczącymi wszystkich elekcji, choć sugerował jej obniżenie do 17 lat)94. W Sejmie
VII kadencji posłowie SLD i Twojego Ruchu zgłosili nawet projekt ustawy
obniżającej granicę wieku do poziomu 16 lat w wyborach do Parlamentu Europejskiego95, ale został on 21 lutego 2014 roku odrzucony na etapie pierwszego czytania96. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie istotne okoliczności. Po pierwsze, obniżenie granicy czynnego prawa wyborczego poniżej
18 lat w wyborach wszystkich instytucji poza Parlamentem Europejskim nie
jest możliwe bez zmiany art. 62 ust. 1 Konstytucji. Stąd zgłoszona w grudniu 2013 roku propozycja ograniczała się właśnie do tej instytucji. Po drugie,
kwestia obniżania granicy wieku jest przedmiotem licznych dyskusji, w których formułowane są argumenty za i przeciw temu rozwiązaniu97. Zgłoszonej
94

M. Waszak, J. Zbieranek, Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do
16 lat. Wybrane zagadnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 9–10.
95
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, druk nr 2110, Warszawa, 11 grudnia 2013.
96
Głosowanie z dnia 21 lutego 2014 roku nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm RP,
VII kadencja, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=
7&nrposiedzenia=61&nrglosowania=32 (data odczytania: 2.10.2014).
97
Argumenty za obniżaniem granicy wieku to przede wszystkim wzrost frekwencji (nawet minimalny), stymulowanie zainteresowania sprawami publicznymi u ludzi młodych,
pewna arbitralność granicy 18 lat (młodzież uzyskuje różne prawa i obowiązki na różnych
etapach życia, które niekoniecznie muszą się wiązać z tym właśnie wiekiem, np. związane z odpowiedzialnością karną czy pracą zarobkową) i procesy społeczno-demograficzne związane
ze starzeniem się społeczeństw, przez które starsi wyborcy niejako stają się nadprezentowani.
Przeciwnicy z kolei zwracają uwagę, że młody wyborca jest w pewnym stopniu niesamodzielny (np. z uwagi na wpływ otoczenia) oraz podatny na reklamę i marketing – zob. M. Waszak,
J. Zbieranek, op.cit., s. 6–9.
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w Sejmie VII kadencji propozycji można również przypisać pewien kontekst
sytuacyjny, stojący bowiem w sporej części za tym projektem posłowie wybrani z list partii Janusza Palikota w dużym stopniu opierają się na młodych
wyborcach i do nich adresowali swój apel wyborczy w 2011 roku98.
Co do biernego prawa wyborczego, również odległą tradycję mają pomysły
związane z rozszerzaniem kryteriów, jakie muszą spełnić potencjalni kandydaci. Wojciech Łączkowski zwracał uwagę, że na wzór nieobieralnych instytucji należałoby wprowadzić wymóg nieskazitelnej opinii oraz konieczność
legitymowania się poparciem określonej grupy wyborców kwalifikowanych.
Pisał też, że
(…) przeszkodą do kandydowania (…) powinno być także niezrównoważenie psychiczne (nie zawsze łączące się z ubezwłasnowolnieniem, a wywołane np. uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków), stwierdzone przez specjalistów na wniosek sądu
rozpatrującego sprawę w trybie „postępowania wyborczego”. Zachowania niektórych
posłów – pokazywane między innymi w telewizji – mogą bowiem wywoływać poważne wątpliwości co do ich stanu umysłowego99.

Wymóg poparcia kandydatury przez wyborców kwalifikowanych jest
istotnie zauważany, jak wspominałem, w polskiej nauce systemów wyborczych. Pozostałe warunki, choć intuicyjnie słuszne, nie tylko przywołują znane niektórym systemom anglosaskim specyficzne cenzusy100, ale także mogą
w praktyce rodzić problemy związane z zastosowaniem takich kryteriów na
użytek rywalizacji wyborczej.
Drugą grupę propozycji stanowią zmiany wprowadzające różnorodne
ułatwienia dla wyborców, szczególnie w obszarze uczestnictwa w wyborach.
Pierwszoplanowym rozwiązanie jest oczywiście wdrożenie elektronicznego
głosowania (e-votingu), ale ze względu na liczne problemy zasygnalizowane
w rozdziale 1, jak również brak woli politycznej, działania w tym zakresie,
pomimo że ich historia sięga 2003 roku101, dalekie są od zakończenia. Ponadto realizacja postulatów związanych z głosowaniem korespondencyjnym
czy ułatwieniami dla wyborców niepełnosprawnych prowadzi do wniosku, że
implementacja e-votingu nie wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian

98

R. Marzęcki, Ł. Stach (red.), Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy „twardy” elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej, Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 2013, s. 14–22.
99
W. Łączkowski, op.cit., s. 201–202.
100
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 292–293.
101
K.W. Czaplicki, Głosowanie elektroniczne (e-voting) – wybrane zagadnienia [w:] F. Rymarz (red.), Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria
i praktyka, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2005, s. 47.
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w konstytucji, lecz jedynie uchwaleniem odpowiednich regulacji ustawowych102.
Trzeci obszar zainteresowań, wyraźnie zdominowany przez naukowców,
obejmuje zmiany w zakresie formuły wyborczej przede wszystkim w odniesieniu do obu izb parlamentu, ale również niekiedy organów stanowiących
samorządu terytorialnego. Można w nim wyodrębnić dwa wątki. Po pierwsze, jak wspominałem, od początku lat dziewięćdziesiątych dużą aktywność
wykazują zwolennicy oparcia polskiego systemu wyborczego na jednomandatowych okręgach wyborczych. Pomimo śmierci Jerzego Przystawy
w 2012 roku, lidera ruchu propagującego jednomandatowe okręgi wyborcze, środowisko to nie ustaje w wysiłkach nie tylko w ustanowieniu tego typu
okręgów w wyborach do Sejmu, ale w ogóle oparcia systemu wyborczego do
pierwszej izby polskiego parlamentu na systemie stosowanym w wyborach
brytyjskiej Izby Gmin, z kaucją wyborczą, wymogiem zebrania podpisów
10 wyborców z okręgu w celu rejestracji kandydatury czy jedną turą głosowania103. Idea jednomandatowych okręgów wyborczych okresowo zdobywa
wsparcie różnych środowisk. Już w 2004 roku działania w tym zakresie zainicjowała Platforma Obywatelska w ramach akcji „4 x Tak”, mającej doprowadzić do referendum między innymi w sprawie zmiany na większościową
formuły wyborczej w wyborach sejmowych, a wprowadzenie tych okręgów
w wyborach do Senatu i rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu
Donald Tusk uznał za sukces swojego ugrupowania104. W 2014 roku inicjatywę na rzecz przeprowadzenia referendum w tej sprawie podjął ruch zmieleni.
pl, kierowany przez piosenkarza Pawła Kukiza105.
Wśród naukowców można również zauważyć dążenie do pogodzenia
zalet przypisywanych okręgom jednomandatowym (w tym wyłonienia
stabilnej większości) z reprezentatywnością zapewnianą przez formułę
proporcjonalną106. Możliwość taką dają różne warianty mieszanej formuły wyborczej, choć w tym zakresie nie ma już zgodności, jakie rozwiązanie
102

J. Rzucidło, Perspektywy głosowania za pośrednictwem Internetu w Rzeczypospolitej
Polskiej, „Studia Wyborcze”, tom XV/2013, s. 90–91.
103
Program Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
– http://jow.pl/propozycja-ruchu-jow/ (data odczytania: 2.10.2014).
104
Premier: w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych witam Pawła Kukiza
na pokładzie, wiadomość z portalu wp.pl, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Premier-w-sprawie-jednomandatowych-okregow-wyborczych-witam-Kukiza-na-pokladzie,
wid,15446914,wiadomosc.html?ticaid=1138cb (data odczytania: 2.10.2014).
105
Ruch zmieleni.pl, http://zmieleni.pl/ (data odczytania: 2.10.2014).
106
A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP – kierunki zmian [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich.
Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 3–4 kwietnia 2006 r., Poligrafia Wyższego
Seminarium Duchownego, Rzeszów 2006, s. 29.
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zastosować. Dawid Sześciło, Bartłomiej Michalak i Radosław Markowski
wskazywali na systemy niemiecki i nowozelandzki jako wzorce możliwe do
naśladowania107. Propozycję zaadoptowania do polskich warunków niemieckiego systemu wyborczego do Bundestagu wysunął również Zdzisław Jarosz108. Artur Wołek wskazywał z kolei, że właściwy byłby system spełniający
łącznie trzy warunki: reprezentatywności procedury wyłaniania rządzących
przy możliwie niskim progu wejścia do parlamentu, stymulowania tworzenia
trwałych i odpowiedzialnych partii politycznych oraz pozwalający na „nie
tylko ukaranie partii politycznych, które się nie sprawdziły, ale i eliminowanie
z parlamentu skompromitowanych polityków”109. Przykładem ordynacji, która spełnia powyższe warunki, jest system wyborczy Tajwanu. Mandaty są tam
dzielone w dwóch pulach: w dwumandatowych okręgach wyborczych w systemie większościowym oraz na podstawie ogólnokrajowych list partyjnych,
z których mandaty przydziela się maksymalnie proporcjonalnie do głosów
otrzymanych przez kandydatów poszczególnych partii w okręgach, a wyborca dysponuje tu tylko jednym głosem oddawanym bezpośrednio na kandydata110. Konrad Składkowski natomiast postulował wprowadzenie systemu
segmentowego, w którym połowa posłów byłaby wybierana w okręgach jednomandatowych większością zwykłą, a druga połowa w okręgach wielomandatowych w formule proporcjonalnej wzorowanej na obecnie stosowanych
rozwiązaniach111. Argumentował, że z jednej strony jego efekty pokrywają
się z argumentami orędowników jednomandatowych okręgów wyborczych,
z drugiej jednak pozwala on na uzyskanie reprezentacji przez partie małe,
zwiększając w ten sposób reprezentatywność Sejmu112.
Należy również zauważyć, że prosta zamiana formuły proporcjonalnej
na większościową wymagałaby zmiany Konstytucji ze względu na zawartą
w art. 96 ust. 2 zasadę proporcjonalności. Działania zaś na rzecz wprowadzenia formuły mieszanej mogą – przynajmniej w trakcie prac legislacyjnych – ograniczać się do zmian przepisów ordynacji wyborczej. Tego typu
107

D. Sześciło, B. Michalak, R. Markowski, op.cit., s. 21–32.
Z. Jarosz, Systemy wyborcze do Sejmu i do Senatu w III Rzeczypospolitej [w:] A. Sylwestrzak (red.), Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn
25–27 kwietnia 2002 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003,
s. 68–69.
109
A. Wołek, Polskie systemy wyborcze i kryzys legitymacji polskiej polityki [w:] A. Wołek
(red.), Zmiana ordynacji wyborczej, Dante, Kraków 2004, s. 57.
110
Ibidem s. 59.
111
K. Składkowski, System segmentowy jako alternatywa dla systemu większościowego
i proporcjonalnego [w:] D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski (red.), Jakiej ordynacji wyborczej
potrzebuje Rzeczpospolita?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 166.
112
Ibidem, s. 171.
108

294

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

przesłanka towarzyszyła posłom PiS, którzy w Sejmie IV kadencji trzykrotnie wnosili do Marszałka Sejmu projekt nowej ordynacji wzorowanej na
niemieckim systemie wyborczym do Bundestagu113. System ten – określany
jako spersonalizowany system proporcjonalny – pomimo że zawiera komponent większościowy i proporcjonalny, jest traktowany w nauce jako w istocie
proporcjonalny114. Tym samym według wnioskodawców był do pogodzenia
z zasadą wyrażoną w art. 96 ust. 2 Konstytucji115, choć można mieć co do
tego uzasadnione wątpliwości. Piotr Winczorek podkreślał w tym zakresie,
że przymiotniki wyborcze narzucają konieczność obsadzenia każdego mandatu według wyrażanej przez niego zasady116. Marek Zubik z kolei zwracał
uwagę, że zasada proporcjonalności nakazuje oparcie systemu wyborczego
na okręgach wielomandatowych i głosowaniach na listy117. Mirosław Granat
twierdził natomiast, że system mieszany jest do pogodzenia z zasadą proporcjonalności, pod warunkiem że „system wyborczy polega na zapewnieniu podziału mandatów wyborczych pomiędzy poszczególne ugrupowania
lub komitety w jednakowy (równy) sposób w stosunku do liczby głosów
oddanych na nie w głosowaniu”118, choć jednocześnie zaznaczył, że można
również przyjąć tradycyjne rozumienie proporcjonalności, które wyklucza
okręgi jednomandatowe119. Uchwalenie zmiany Kodeksu wyborczego zawierającej formułę mieszaną w wyborach do Sejmu stanowiłoby więc zapewne
przedmiot rozważań Trybunału Konstytucyjnego.
W moim przekonaniu właściwe jest jednak stanowisko negujące możliwość zastosowania jakiejkolwiek innej niż typowo proporcjonalna formuły
wyborczej w wyborach do pierwszej izby polskiego parlamentu. Zgodnie bo113
D. Sieklucki, Perspektywy zmian systemu wyborczego do sejmu i senatu – refleksje na tle
kampanii wyborczej i wyborów 2005 roku [w:] A. Stelmach (red.), Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, Wydawnictwo Naukowe INPiS UAM, Poznań 2007, s. 175.
114
W. Zieliński, Bundestag i Bundesrat [w:] S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), System
polityczny Republiki Federalnej Niemiec (wybrane problemy), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 133.
115
Twórcy projektów ordynacji mieli też inny problem, ponieważ system wyborczy do
Bundestagu generuje tzw. mandaty nadwyżkowe, powodując zwiększanie liczebności Izby
poza limit ustalony ustawowo, a polski Sejm posiada stałą liczebność. Stąd „w przypadku, gdy
liczba mandatów uzyskanych w okręgach jednomandatowych przez dane ugrupowanie okazała się większa (na terenie województwa) niż liczba mandatów przypadająca danemu komitetowi na zasadzie proporcjonalności, mandatów nie obejmowali ci kandydaci, którzy w swoich
okręgach uzyskali najniższy odsetek głosów, choć wygrali rywalizację wyborczą” – cyt. za: D.
Sieklucki, Perspektywy…, op.cit., s. 176.
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Ibidem, s. 177.
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wiem z założeniami definicyjnymi formułę wyborczą należy oceniać nie po
skutkach czy konsekwencjach, ale po przyjętych mechanizmach dystrybucji
mandatów. A mechanizmy te w przypadku obu klasycznych formuł (większościowej i proporcjonalnej) są w zasadzie bezsporne. Przyjęcie innego założenia niż sugerowane przez Granata może prowadzić do paradoksalnych
wniosków. Nie jest bowiem niemożliwe generowanie przez większościowy
system wyborczy oparty na okręgach wielomandatowych reprezentatywnego
składu organu przedstawicielskiego, choć uznawanie go za proporcjonalny
byłoby bezsensowne. Można też postrzegać to zagadnienie odwrotnie – systemom proporcjonalnym, których stosowanie prowadzi do wzrostu dysproporcjonalności organu legislacyjnego (czego dowodzą wybory do Sejmu
z 1993 roku) zbliżonego do efektów systemu większościowego, można by odmawiać proporcjonalnego charakteru120.
Do czwartej grupy zaliczam propozycje odnoszące się do czasu trwania
i prowadzenia kampanii wyborczej. Ten etap procesu wyborczego podlega
najczęstszym zmianom, nierzadko wymuszanym przez względy praktyki
politycznej. Z punktu widzenia znaczenia można jednak wskazać tu na dwa
obszary formułowanych propozycji. Po pierwsze, co podkreślałem w rozdziale 3, sposób prowadzenia współczesnej kampanii wyborczej skłania do
uzupełnienia i zmodyfikowania obowiązujących procedur. Przede wszystkim kontrola finansowej strony kampanii powinna być prowadzona w czasie
jej trwania, a nie tylko po zakończeniu. Pozwoliłoby to na stwierdzanie, jak
rzeczywiście wygląda proces pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych121. Warto również rozważyć zniesienie lub chociażby daleko idące
modyfikacje dotyczące tzw. ciszy wyborczej, która co prawda jest korzystna
z punktu widzenia wyborcy, ale w dobie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, z internetem na czele,
traci sens, skoro strony internetowe mogą być umieszczone na zagranicznych
serwerach, wyborcy mają bardzo łatwy dostęp do portali informacyjnych innych krajów, a w sieci dynamicznie rozwijają się tzw. media społecznościowe,
stanowiąc istotne kanały komunikacji politycznej. Jak konstatuje Magdalena
Musiał-Karg,
(…) trudno jest mówić o ciszy wyborczej w Internecie. Internet stanowi dziś medium
nie do opanowania, nie można go bowiem realnie kontrolować, nie można mu narzu120
Interesującym zjawiskiem występującym w praktyce stosowania systemów mieszanych
wpływających również na ocenę konsekwencji ich stosowania jest tzw. głosowanie podzielone, czyli podejmowanie niespójnej decyzji wyborczej, polegającej na rozdzielaniu posiadanych głosów na różne partie polityczne – J. Salamon, Koalicyjny podział głosów w mieszanych
systemach wyborczych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Nowej Zelandii i Japonii,
„Athenaeum”, nr 41/2014, s. 100.
121
D. Sześciło, B. Michalak, R. Markowski, op.cit., s. 75–79.
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cić tradycyjnych reguł prowadzenia kampanii wyborczej, takich samych jak w przypadku telewizji, radia czy w kampanii bezpośredniej122.

W Sejmie VII kadencji trwają prace nad wniesionym 21 października 2013
roku projektem ustawy wydłużającej zakaz publikowania sondaży przedwyborczych do siedmiu dni przed głosowaniem123. Trwają również prace nad
zmianą, którą można by – oczywiście w przypadku uchwalenia – uznać za
wręcz rewolucyjną. Projekt wniesiony 26 czerwca 2013 roku zakłada bowiem
całkowitą likwidację subwencji i dotacji dla partii politycznych z budżetu
państwa124. Może ona nie tylko zmodyfikować przebieg kampanii, ale także
istotnie wpłynąć na funkcjonowanie partii parlamentarnych.
Ostatnia grupa zmian obejmuje koncepcje, które można określić jako
ogólnoustrojowe. Wiążą się one z dążeniem do przeprowadzenia reformy
ustroju państwa (w całości lub w jakimś jego obszarze), pociągając za sobą
zmiany w systemie wyborczym. W tej sferze obecnie nie są zgłaszane daleko idące propozycje, choć niekiedy można odnaleźć należące do niej postulaty125. Umieścić można tu propozycje odnoszące się do Senatu, najczęściej
sprowadzające się do jego likwidacji126, zamiany w izbę samorządową lub dowartościowania, polegające na uniezależnieniu od Sejmu także w sensie kadencji i równoczesnych wyborów, oraz do samorządu terytorialnego, zazwyczaj sprowadzające się albo do likwidacji powiatów, albo uczynienia z nich,
jak już wcześniej wskazywałem, reprezentacji gmin, a tym samym wprowadzenia wyborów pośrednich. Dość zaskakująco na tym tle wygląda projekt
ustawy z dnia 15 stycznia 2013 roku127, odrzucony niespełna pół roku później
122

M. Musiał-Karg, Cisza wyborcza w dobie Internetu, „Przegląd Sejmowy”, nr 3(116)/2013,

s. 40.
123

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, druk nr 2019, Warszawa, 21 października 2013.
124
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, druk nr 1649, Warszawa,
26 czerwca 2013.
125
W przeszłości, przykładowo w okresie wyborów 2005 roku, trzy partie (w tym dwie już
nieobecne w polskim systemie partyjnym) przedstawiały swoje projekty konstytucji, w których
znaczącym zmianom poddawano system wyborczy do Senatu. O ile w projekcie PiS znalazł
się system funkcjonujący obecnie, to w programie Samoobrony występował parlament jednoizbowy, a w projekcie LPR – dość złożony system zakładający wybór połowy ze 100-osobowego składu izby w głosowaniu powszechnym, 22 wybieranych byłoby za granicą, po jednym
delegowałby sejmik każdego województwa, a 12 wybierałyby senaty polskich uniwersytetów.
W skład Senatu wchodziliby też byli prezydenci RP – D. Sieklucki, op.cit., s. 174.
126
Taki postulat wysuwał np. Ruch Palikota w wyborach 2011 roku, a wcześniej Platforma
Obywatelska.
127
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, druk nr 1438, Warszawa, 15 stycznia 2013.
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w pierwszym czytaniu128, zakładający wybór starosty powiatowego i marszałka województwa w powszechnym głosowaniu w systemie identycznym ze
stosowanym w wyborach organu wykonawczego gminy. Jak argumentowali
wnioskodawcy, zmiana ta służyłaby zwiększeniu demokracji w samorządzie
terytorialnym129, choć jednocześnie uczyniłaby samorządowy system wyborczy jeszcze bardziej złożonym. Projekt autorstwa Solidarnej Polski – co wyraźnie podkreślano w sejmowej debacie – nie był należycie opracowanym
dokumentem pod względem prawnym, jak również nie wynikał z głębszej
refleksji nad funkcjonowaniem samorządów tych dwóch poziomów130.

5.4.4. Konkluzje
Przedstawione wyżej perspektywy systemu wyborczego III RP upoważniają
do sformułowania czterech wniosków.
Po pierwsze, w świetle liczby, charakteru i zamierzeń zgłaszanych propozycji trudno jest oczekiwać stabilizacji prawa wyborczego. Raczej należy
się spodziewać ograniczenia dynamiki zmian, ale nie wyraźnego osłabienia.
Z analizy nie wyłania się etap procesu wyborczego, w przypadku którego
należy oczekiwać zasadniczej zmiany poziomu dynamiki. Choć oczywiście
wyraźnie można zauważyć, że im dany etap bliżej sytuuje się etapu obejmującego działania zmierzające do ustalenia wyników głosowania, tym to prawdopodobieństwo zmian rośnie. Ponadto adresatem działań są wyraźnie organy
kolegialne. Przyszłość polskiego systemu wyborczego należy więc, w moim
przekonaniu, postrzegać w kategoriach utrwalenia dotychczasowych tendencji niż ich zmiany.
Po drugie, można zauważyć, że zgłaszane projekty i propozycje zasadniczo koncentrują się na czterech celach: 1) zmierzają do zwiększenia frekwen128
Odrzucono go wyraźną większością – za przekazaniem go do dalszych prac było
55 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, a 391 opowiedziało się za odrzuceniem. Głosowanie
z dnia 12 lipca 2013 roku nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, Sejm RP, VII kadencja, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowan
ia&nrkadencji=7&nrposiedzenia=45&nrglosowania=22 (data odczytania: 2.10.2014).
129
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, druk nr 1438..., s. 21.
130
Charakterystyczna jest wypowiedź posła Stanisława Ożoga: „(…) jest to bubel prawny.
Jeśli mamy dyskutować na temat bezpośredniego wyboru starosty czy marszałka, to przygotujmy się do tej dyskusji. Jeśli chodzi o obszar samorządu, jest wiele problemów, którymi powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności, przede wszystkim ustawą o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz ustawami kompetencyjnymi. Natomiast nie wiem, czemu ma
służyć ten projekt”. Wypowiedź na 45. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 12 lipca 2013 roku, Sejm
RP, VII kadencja, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=45&dzien=
3&wyp=43&view=1 (data odczytania: 2.10.2014).
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cji wyborczej oraz ogólnego podniesienia zainteresowania wyborami wśród
obywateli; 2) modyfikują lub na nową kształtują mechanizmy reprezentacji,
czy to w odniesieniu do całokształtu rezultatów działania systemu wyborczego (jak formuła mieszana), czy też mają wzmocnić działanie istniejących
mechanizmów (przez uzupełnienie przepisów dotyczących kwoty płci);
3) zmierzają do usprawnienia lub zmodyfikowania procedur wyborczych
szczególnie w obszarze prowadzenia kampanii wyborczej i funkcjonowania
organów administracji wyborczej; 4) dowodzą instrumentalnego wykorzystywania mechanizmów wyborczych na potrzeby bieżącej rywalizacji politycznej.
W obszarze projektowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu frekwencji wyborczej należy odnotować brak zainteresowania procedurami tzw. przymusu wyborczego jako instrumentu przeciwdziałania
absencji stosowanego w różnych krajach131. Grzegorz Kryszeń wiąże to ze
spodziewanym niskim poziomem społecznej aprobaty dla tego typu rozwiązań, niemającym zresztą jednolitego podłoża132.
Po trzecie, w zgłaszanych propozycjach dominuje perspektywa selektywnego postrzegania różnych etapów i elementów systemu wyborczego, podczas
gdy właściwsza byłaby perspektywa procesualna, gdyż między poszczególnymi etapami procesu wyborczego występują istotne zależności. Selektywność
ma również inny wymiar – dość często propozycje legislacyjne nie pozostają
w bezpośredniej łączności z ustaleniami nauki prawa wyborczego i systemów
wyborczych, ponieważ – jak w przypadków propozycji wyboru starostów powiatowych – występuje wyraźna sprzeczność stanowisk.
Po czwarte, w toczącej się dyskusji brakuje, w moim przekonaniu, czterech elementów: 1) Refleksji nad możliwym zdywersyfikowaniem procedur
stosowanych w wyborach różnych instytucji. Część wprawdzie może (lub powinna) być wspólna, jak na przykład godziny otwarcia lokali wyborczych, ale
możliwe, że stosowanie różnych procedur czy nawet organizowanie wyborów w różnych terminach (np. pierwsze dwie elekcje samorządowe przeprowadzono w pierwszej połowie roku) przysłużyłoby się zmniejszeniu problemów w rozróżnianiu poszczególnych elekcji. 2) Dążenia do upraszczania
istniejących procedur. W niewielu propozycjach pojawia się bowiem
chociażby postulat ułatwienia zarejestrowania kandydatury w wyborach
samorządowych, czemu nie sprzyjają obecnie niepotrzebne i w gruncie
rzeczy nie do końca uzasadnione i przekonujące komitety wyborcze oraz
wygórowane limity niezbędnych do zebrania podpisów. Według mnie pro131
M. Więckowska, Skuteczność przymusu wyborczego i zachęt wyborczych w motywowaniu frekwencji [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Polskie wybory 1991–2011,
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 275.
132
G. Kryszeń, Przymus wyborczy, „Przegląd Sejmowy”, nr 3 (62)/2004, s. 73–74.
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cedury rejestracji kandydatury w wyborach organu wykonawczego dobrze
wypełniają funkcję zniechęcania potencjalnych kandydatów, którzy nie posiadają zaplecza partyjnego. 3) Należy również podkreślić znaczenie edukacji
dla wyborów, i to nie tylko edukacji na poziomie szkolnym, ale także szerszej
akcji informacyjnej akcji dla wyborców o znaczeniu poszczególnych wyborów oraz istniejących procedurach. W tym obszarze ważne byłoby również
usprawnienie polityki informacyjnej administracji wyborczej, ponieważ
na przykład odnalezienie adresu właściwej obwodowej komisji wyborczej
nie jest zadaniem łatwym i choćby w wyborach 2014 roku do Parlamentu
Europejskiego wymagało żmudnego przeszukiwania stron internetowych
komisji wyborczych. 4) W moim przekonaniu należy również zastanowić się
na ograniczeniem możliwości modyfikowania prawa wyborczego w okresie
przedwyborczym. Sześciomiesięczny okres funkcjonujący obecnie jest bowiem niewystarczający. Być może ograniczeniu liczby zmian służyłaby regulacja, zgodnie z którą zmiany w systemie wyborczym nie byłyby stosowane
w najbliższej, przed którą zostały uchwalone, elekcji. Ewentualnie, konieczne
poprawki legislacyjne wprowadzano by tylko na podstawie orzeczeń sądów.

Zakończenie
Dynamika polskiego systemu wyborczego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Może być postrzegana w kontekście tradycji historycznych, analizowania z punktu widzenia zmian w prawie wyborczym, zarówno w aspekcie
nowelizacji ordynacji wyborczych, jak i zastępowania obowiązujących ustaw
wyborczych nowymi. Należy rozpatrywać ją również z punktu widzenia etapów procesu wyborczego, zmiennych systemu wyborczego oraz konkretnych procedur wyborczych. Przeprowadzona w monografii analiza, będąca
w założeniu opisem, systematyzacją i wyjaśnieniem zachodzących procesów
i opierająca się na wymienionych powyżej wymiarach, pozwala na wyciągnięcie ogólnych wniosków oraz sformułowanie uwag i spostrzeżeń.
Przede wszystkim ponaddwudziestoletnia perspektywa pozwala na dokonanie periodyzacji stwierdzonej dynamiki systemu wyborczego III Rzeczypospolitej przez wyodrębnienie czterech zazębiających się okresów. Pierwszy to
proces budowania fundamentów demokratycznego prawa wyborczego, prowadzący do stworzenia podstaw do przeprowadzania w pełni rywalizacyjnych
wyborów. Rozpoczął się wraz ze zmianami konstytucji z grudnia 1989 roku,
a jego właściwymi punktami było uchwalanie ordynacji wyborczych w latach
1990–1993 (dwóch sejmowych, senackiej, prezydenckiej i samorządowej)
oraz ich późniejsze uzupełnianie i poprawianie. Zamknięciem tego etapu stało się uchwalenie Konstytucji w dniu 2 kwietnia 1997 roku. Od tego momentu system wyborczy wszedł wyraźnie w fazę reformowania przypadającą na
lata 1998–2004, w której zastąpiono poprzednie ordynacje nowymi (sejmową
i senacką jednolitą ordynacją z 2001 roku, a ordynację samorządową z 1990
roku nową z 1998 roku), znacząco zmieniono ordynację prezydencką oraz
wprowadzono do systemu wyborczego nowe wybieralne instytucje (organy
wykonawcze gmin w 2002 roku i Parlament Europejski dwa lata później).
W drugim etapie rozwinęły się wyznaczające trzeci etap procesy standaryzacji i konwergencji, które zostały sfinalizowane uchwaleniem Kodeksu wyborczego w 2011 roku. Trudno jest natomiast, w moim przekonaniu, jednoznacznie wskazać na początkowy moment dążeń do ujednolicania rozwiązań
wyborczych stosowanych w wyborach różnych instytucji, choć działania
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w tym zakresie można już dostrzec w ramach zmian dokonywanych w etapie
drugim. Etap czwarty rozpoczął się po wejściu w życie Kodeksu wyborczego. Mimo że sam Kodeks, jak wspominałem, nie przyniósł żadnej wielkiej
reformy systemu wyborczego (trudno bowiem za taką uznać np. wprowadzenie okręgów jednomandatowych w większości gmin i w wyborach do Senatu), to jednak trzy kwestie wydają się bezsporne. Po pierwsze, należy spodziewać się, że zmiany w systemie wyborczym będą nadal dokonywane (co
wynika chociażby z liczby przedstawianych w tym zakresie pomysłów, postulatów i koncepcji), choć w momencie usunięcia różnorodnych niedoskonałości prawnych KW dynamika powinna ulec osłabieniu. Po drugie, zmiany
będą dokonywane w ramach kodeksu. Nie należy, jak sądzę, spodziewać się
w najbliższej przyszłości pojawienia się nowej ordynacji wyborczej, ponieważ
jej uchwalenie musiałoby zapewne łączyć się z poważniejszą zmianą ustrojową. Zmiany dokonywane w ramach KW mogą stworzyć wrażenie stabilności
systemu wyborczego niezależnie od jego rzeczywistej dynamiki. Po trzecie,
wydaje się, że standaryzacja i konwergencja osiągnęły już na tyle wysoki poziom, że trudno spodziewać się jakichś działań w tym zakresie, choć oczywiście postulaty są wysuwane i dotyczą między innymi łączenia różnych wyborów czy ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast na wzór Prezydenta RP. Nie da się natomiast przekonująco odpowiedzieć na pytanie, jakie konkretne działania będą podejmowane w odniesieniu
do systemu wyborczego III RP, chociaż oczywiście jego perspektywy, opisane
w rozdziale 5, można traktować jako wskazówki. Według mnie najwłaściwsza
byłaby tendencja odwrotna, polegająca na dywersyfikacji istniejących procedur, połączona z gruntowną dyskusją obejmującą całokształt systemu wyborczego, koncentrująca się na celach (czy funkcjach) poszczególnych elekcji.
Odnosząc się do sformułowanego we wstępie pytania badawczego, należy stwierdzić, że istotę opisywanej dynamiki najlepiej ilustrują takie określenia, jak ciągłość i zmiana, tytułowa dynamika czy, paradoksalnie, niestabilna
stabilizacja. Zmiany to na pewno nie tranzycja i transformacja. W pewnym
stopniu również ewolucja, choć rozumiana potocznie jako zmienianie się czy
przeobrażanie struktur prostych w coraz bardziej złożone, a nie w sensie biologicznym – jako proces przekształcania o niecelowym czy nieświadomym
charakterze.
Przeprowadzona analiza pozwala ponadto zauważyć, że stosunkowo intensywna dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej wynika głównie z dokonywania częstych, regularnych i, co najważniejsze, w gruncie rzeczy
drobnych i wycinkowych zmian. Jak stwierdziłem w rozdziale 3, prawie połowa przeprowadzonych zmian w prawie wyborczym to korekty i uzupełnienia o niewielkim znaczeniu dla przebiegu procesu wyborczego. Dodatkowo,
co można dostrzec w procesach legislacyjnych, zmiany były wprowadzane
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sektorowo, to znaczy niekiedy pracowano jednocześnie nad różnymi zmianami, czego znakomitą egzemplifikacją były prace nad Kodeksem wyborczym,
którym towarzyszyły niezależne prace nad kwotą płci. Także uchwalanie nowych ordynacji wyborczych, zastępujących dotychczas obowiązujące akty,
w dużej mierze polegało na ich doskonaleniu, zmienianiu i poprawianiu.
Tym samym zastąpienie określonej ordynacji wyborczej nową, włączając w to
przyjęty w 2011 roku Kodeks wyborczy, było de facto w większym stopniu
modernizacją istniejących rozwiązań niż projektowaniem w pełni nowych.
Wskazana cecha jest konsekwencją dwóch powiązanych z sobą zjawisk.
Z jednej strony bardzo często wprowadzanie określonych zmian w systemie
wyborczym postrzegane było w perspektywie krótkoterminowej. Raczej do
wyjątków należą regulacje, których zmiany były obliczone na efekt długofalowy. Z reguły zmiany wprowadzano w pewnym stopniu ad hoc pod wpływem określonych przesłanek i postrzegano ich skutki w bliskiej perspektywie
wyznaczanej datą najbliższej elekcji. Zmiany, którym można przypisać skutki
oczekiwane w dłuższej perspektywie czasowej, zasadniczo wiązały się z wprowadzaniem mechanizmów zapobiegających fragmentaryzacji parlamentu,
sprzyjających aktywizacji wyborczej i warunków korzystania z prawa wyborczego. Do tych ostatnich kategorii należą opisywane zmiany obliczone na
wzrost frekwencji wyborczej, jak również kwota płci, mająca zwiększyć partycypację kobiet w sferze polityki. Z drugiej strony dominuje też selektywne
podejście polegające na wybiórczym postrzeganiu znaczenia poszczególnych
elementów (czy etapów) procesu wyborczego. Wybory to – jak wielokrotnie podkreślałem – proces będący integralnym związkiem ośmiu etapów,
a nie rezultat jednostkowego działania określonej procedury. Przykładowo
w Kodeksie wyborczym zrealizowano postulat samorządowców związany
z oparciem wyborów do rad gmin na okręgach jednomandatowych, ale jednocześnie pozostawiono niesprzyjające pojedynczym, niezależnym (w sensie
bezpartyjnym) kandydatom procedury rejestracji kandydatur. Problemu reprezentacji nie można bowiem sprowadzać tylko i wyłącznie do typu okręgu
wyborczego, skoro ostatecznie ukształtowane w 2004 roku procedury rejestracji kandydatów skutecznie, jak wskazywałem, zniechęciły mieszkańców
do aktywności w tym zakresie.
Zarysowane wyżej tendencje prowadzą do formułowania uzasadnionych
opinii o instrumentalnym traktowaniu systemu wyborczego w procesie legislacyjnym, a także o zauważanej w literaturze przedmiotu nadmiernej komplikacji procedur wyborczych1. Poszczególne, cząstkowe procedury zapewne
nie są skomplikowane w jakiś szczególny sposób, ale traktowanie wszystkich
1

W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 641.
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łącznie czyni z wyborów amalgamat proceduralny, będący niekiedy trudny
do analizy nawet przez specjalistów. Nie ułatwia jej obecnie, jak wspominałem, redakcja obowiązującej ordynacji ujętej w formę kodeksu.
Opisany charakter zmian nie wyklucza oczywiście istnienia względnie
trwałych tendencji w polskim systemie wyborczym. Te oczywiście występują
i przybierają postać opisywanej konwergencji i standaryzacji. Przebieg procesów wyborczych prowadzących do wyboru składu różnych instytucji nie tylko stopniowo się upodabnia (wiele procedur wyborczych jest identycznych
bądź bardzo podobnych), ale również polega na naśladownictwie systemu
wyboru obu izb polskiego parlamentu lub głowy państwa. Łatwo jest to dostrzegalne w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Skopiowanie rozwiązań ordynacji sejmowej w odniesieniu do systemu wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego doprowadziło natomiast do stworzenia
nieczytelnego i w jakimś sensie nieracjonalnego systemu wyborczego. Nawet
publicyści polityczni zwracają bowiem uwagę, że PE to nie Sejm, i podział na
okręgi wyborcze mógłby zostać zastąpiony jedną listą o liczbie kandydatów
odpowiadającej liczbie mandatów obsadzanych w Polsce, tym samym obligując partie polityczne do wyłonienia grupy 51 kandydatów (wcześniej 54 i 50).
Nie jest też racjonalny z punktu widzenia mechanizmów reprezentacji próg
wyborczy, niezależnie od wysokości, gdyż – jak wspominałem – argumenty
które go uzasadniają, trudno odnieść do Parlamentu Europejskiego.
Zwieńczeniem konwergencji i standaryzacji stał się uchwalony na początku 2011 roku Kodeks wyborczy. Znamienne jest to, że w trakcie dyskusji i debat towarzyszących pracom legislacyjnym koncentrowano się na udzielaniu
odpowiedzi na pytania, czy prawo wyborcze może być skodyfikowane oraz
jak je kodyfikować, nie podejmując natomiast problematyki, czy powinno
być kodyfikowane. Łączy się z tym inna kwestia, której – jak można odnieść
wrażenie – właściwie nie rozważano: czy kodyfikacja będzie miała tylko
i wyłącznie pozytywne skutki2. I czy rzeczywiście była potrzebna polskiemu
systemowi wyborczemu. Stała się też, niestety, substytutem pogłębionej refleksji nad całokształtem funkcjonujących rozwiązań wyborczych. Ponadto
ogólnemu wsparciu idei kodyfikacji nie towarzyszyła odpowiednia troska
o jej jakość, a głównym imperatywem stał się czas, który z założenia również
2

W trakcie pierwszego czytania projektu ustawy Kodeks wyborczy przedstawiciele
wszystkich klubów poselskich pozytywnie oceniali ideę kodyfikacji, a pojawiające się pytania
i wypowiedzi dotyczyły konkretnych regulacji zawartych w projekcie. Charakterystyczny był
brak głosów krytycznych wobec idei kodyfikacji. Sprawozdanie stenograficzne z 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dni 19 marca 2009 r., s. 199–219, http://orka2.sejm.
gov.pl/StenoInter6.nsf/main?OpenForm&Seq=1#top (data odczytania: 20.10.2014). Warto
nadmienić, że w głosowaniu sejmowym zamykającym trzecie czytanie KW wszyscy uczestniczący w nim posłowie (430) głosowali za uchwaleniem Kodeksu. Głosowanie z dnia 3 grudnia
2010 r.…
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nie sprzyjał podjęciu debaty. W rezultacie powstał akt prawny będący w dużej
części kompilacją pięciu obowiązujących ordynacji wyborczych, nieprzemyślany i niedopracowany, o czym dobitnie świadczą opisywane zmiany i projekty zmian w kodeksie.
Konwergencja i standaryzacja łączą się również z kolejną tendencją spajającą w całość opisywaną dynamikę. Jest nią propartyjność. Stwierdzenie,
że to partie polityczne w parlamencie kształtują system wyborczy, jest oczywiste, ale przynosi też konsekwencje w dwóch przenikających się obszarach.
Z jednej strony partie polityczne, co jest szczególnie widoczne w obszarze
zmiennych systemu wyborczego, dość często decydują o wprowadzeniu do
systemu wyborczego rozwiązań przygotowanych pod konkretne głosowanie
i warunkowanych prostym rachunkiem strat i korzyści, jakie mogą im przynieść. Z drugiej strony ujednolicanie rozwiązań wyborczych jest racjonalnie
właśnie z punktu widzenia partii politycznych. W ten sposób można bowiem
wyjaśnić funkcjonujący we wszystkich wyborach komitet wyborczy, istnienie
podziału na 11 okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy ogólny poziom skomplikowania procedur wyborczych.
Jak można łatwo zauważyć, powyższe uwagi mają niewątpliwie krytyczny
charakter, co oczywiście nie oznacza, że na całokształt dynamiki polskiego
systemu wyborczego należy patrzeć w ten właśnie sposób. Takie ujęcie byłoby nie tylko niepełne, dyskusyjne merytorycznie, ale także w jakimś stopniu
niesprawiedliwe wobec wielu osób aktywnie zaangażowanych w budowanie i stosowanie rozwiązań wyborczych III RP, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i analitycznym. Nie można bowiem nie dostrzec, że pomimo
braku tradycji historycznych, u progu lat dziewięćdziesiątych zbudowano
fundamenty systemu wyborczego spełniającego warunki demokratyczności,
a pierwsze elekcje z lat 1990–1991 były de facto ważnymi lekcjami demokracji, z których następnie wyciągano praktycznie użyteczne wnioski, przekładające się na doskonalenie przyjętych procedur.
Tym samym należy zauważyć, że zmiany w systemie wyborczym były i są
koniecznością. Dynamika jest niezbędna ze względu na potrzebę doskonalenia procedur, reagowania na wyzwania pojawiające się w otoczeniu, dostosowywania rozwiązań do wymogów społeczeństwa informacyjnego, zmian
wynikających z procesów integracji europejskiej i globalizacji, jak również
realizowania różnorodnych pomysłów i koncepcji, za którymi stoją często
pozytywne intencje, jak na przykład związane z dążeniem do zwiększenia
aktywności obywateli w wyborach lub wzmocnienia mechanizmów reprezentacji. Dynamika systemu wyborczego nie może być więc postrzegana jako
zjawisko z założenia negatywne czy niepotrzebne.
Problemem nie jest zatem zmienność sama w sobie, ale w gruncie rzeczy
brak pogłębionej refleksji, która powinna jej towarzyszyć. Pośpiech wynika-
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jący zarówno z zasady dyskontynuacji prac parlamentu, jak i z konieczności uchwalenia zmian w prawie wyborczym w odpowiednim czasie przed
wyborami, często powoduje, że kategoria racjonalnego ustawodawcy bywa
tylko życzeniem. Pojawia się więc zasadnicza trudność związana z przeciwdziałaniem takim tendencjom, jak pochopne, nieprzemyślane i podyktowane tempem procesu legislacyjnego dokonywanie zmian w systemie wyborczym. Z jednej strony nasuwa się bowiem wniosek, podnoszony w literaturze
przedmiotu3, że wzorem niektórych procedur zmian konstytucji krajów europejskich zmiana w systemie wyborczym mogłaby wejść w życie dopiero po
upływie kadencji następującej po tej, po której uchwalono by taką zmianę.
Na pewno sprzyjałoby to większej rozwadze w pracach legislacyjnych i unikaniu zmian okazjonalnych, ale z drugiej strony utrudniłoby dokonywanie
zmian, które określiłem jako reaktywne, czyli często wynikające z obiektywnych przyczyn. Niemniej taki pomysł wydaje się wart rozważenia, szczególnie jeśli uzupełni się go wyjątkami dotyczącymi między innymi implementacji prawa Unii Europejskiej czy wprowadzania zmian wynikających wprost
z orzeczeń sądów. Kolejnym widocznym wyzwaniem jest, w moim przekonaniu, przeciwdziałanie konwergencji i standaryzacji. Każde wybory mają
swoją specyfikę i system wyborczy powinien pozwolić na uchwycenie różnic
między organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego, Sejmem
i Senatem oraz Parlamentem Europejskim. Takie samo spostrzeżenie można
odnieść do organów monokratycznych. Dlatego nie wydaje mi się rozsądne
wyrażane niekiedy w literaturze przedmiotu dążenie do ujednolicania terminu wyborów. Należy również zauważyć, że prace nad Kodeksem wyborczym
niekoniecznie musiały oznaczać ujednolicanie, ponieważ równie dobrze można było myśleć o dywersyfikacji procedur, a zakres standaryzacji mógł zostać
sprowadzony do ułatwień dla wyborców związanych z aktem głosowania.
Niemniej uchwalenie Kodeksu wyborczego stało się faktem powodującym, że
wszystkie ewentualne zmiany będą dokonywane w ramach tego aktu. Zakładając, że nie zostanie on (przynajmniej w najbliższej przyszłości) zastąpiony
nową ordynacją (lub ordynacjami), warto wraz z rozpatrywaniem kolejnych
projektów zmian odnieść się do znacznego wyzwania, jakim jest uproszczenie
procedur wyborczych. Problem stanowi, w moim przekonaniu, opieranie się
w pracach legislacyjnych najczęściej na tym, co jest (czyli co w danym momencie obowiązuje), a nie projektowanie rozwiązań od początku.
Dokonana w rozdziale 5 klasyfikacja przesłanek determinujących dynamikę systemu wyborczego pozwala zauważyć, że większość z nich spełnia pozytywne funkcje. Dotyczy to usuwania błędów legislacyjnych (inna sprawa, że
3

s. 30.

S. Kubas, System wyborczy a model polskiej demokracji, „Studia Wyborcze”, nr VI/2008,
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część z nich powinna zostać wychwycona w trakcie prac parlamentarnych),
dostosowywania systemu wyborczego do zmian i tendencji w otoczeniu, oraz
innych przepisów, jak również realizowania całościowych koncepcji i pomysłów. Dlatego trudno jest, moim zdaniem, jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, czy stabilność to rzeczywiście pożądana cecha systemu wyborczego.
Sądzę, że najważniejsze jest, by system wyborczy był w pewnym stopniu przewidywalny dla uczestników procesu wyborczego, aby wprowadzane zmiany
zbyt często nie zaskakiwały czy to wyborców, czy to potencjalnych kandydatów. Nie każda bowiem nowość musi się łączyć z brakiem odpowiedniej wiedzy o wprowadzonych mechanizmach. Element zaskoczenia w największym
stopniu pojawił się w 1993 roku w odniesieniu do systemu wyborczego do
Sejmu. Liczne, późniejsze zmiany były już w jakimś sensie przewidywalne.
Także obecnie rozważane propozycje zmian w polskim systemie wyborczym
w dużej części nie wykraczają poza dyskutowane i omawiane od dłuższego
czasu hasła i postulaty. I w tym znaczeniu dynamika, która – jak należy się
spodziewać – będzie nadal charakteryzować polski system wyborczy, nie
przyniesie raczej w najbliższej przyszłości zmian mogących podważyć sformułowaną tezę o jego stabilności.
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