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Aż do wyborów 2008 roku wybory prezydenckie sprzed niemal pięciu dekad uzna-
wane były przez analityków i komentatorów za najbardziej ekscytujące1. W 1960 roku 
naprzeciw siebie stanęli senator John F. Kennedy oraz wiceprezydent Richard Nixon; 
była to pierwsza współczesna prezydencka kampania wyborcza, a różnica w głosowa-
niu powszechnym wyniosła niespełna 120 tys. głosów na rzecz kandydata Demokra-
tów2. Gdyby ok. 23 tys. osób w Teksasie oraz mniej niż 4,5 tys. w Illinois zamiast na 
Kennedy’ego oddało swoje głosy na kandydata Republikanów, 35. prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych zostałby Richard Nixon3. Przy tak zaciętej rywalizacji ostatecz-
ny wynik wyborów zwykło się tłumaczyć detalami. We wspomnianych wyborach za 
kluczową dla końcowego sukcesu Kennedy’ego uchodzi pierwsza telewizyjna debata 
prezydencka, w której zwycięstwo przypisano właśnie kandydatowi Demokratów.

Z punktu widzenia niniejszego tekstu ważniejsze jest jednak wydarzenie z Kon-
wencji Partii Republikańskiej w  Chicago, kiedy to dopiero nominowany kandy-
dat na Prezydenta4 Richard Nixon złożył obietnicę prowadzenia kampanii wybor-

1 D. S. Broder, The Amazing Race, „The Washington Post” 2008, 2 XI, s. B1; L. J. Sabato, The 
Election of Our Lifetime, [w:] The Year Of Obama. How Barack Obama Won the White House, ed. 
idem, New York 2010, s. 31-74.
2 Statistics of the Presidential and Congressional Election of November 8, 1960, Office of the Clerk 
of the U.S. House of Representatives, [on-line], http://history.house.gov/Institution/Election-Stati 
stics/Election-Statistics/ – 1 VI 2016.
3 J. E. Campbel l, The American Campaign. U.S. Presidential Campaigns and the National Vote, 
College Station 2000, s. 177.
4 Użycie wielkiej litery w całym tekście zgodne z życzeniem Autora (przyp. red.).
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czej we wszystkich 50 amerykańskich stanach. Wydaje się, że Nixon chciał w  ten  
sposób wywołać pewien efekt – zbudować wizerunek męża stanu, który chce dotrzeć 
do każdego obywatela, by osobiście poinformować o swoich zamierzeniach, a także 
usłyszeć, czego oczekują Amerykanie. Krok ten był jednak początkiem całej sekwen-
cji nieszczęśliwych wydarzeń, jakie spotkały Nixona w toku kampanii. Dość szybko 
zaczął narzekać na fizyczne wyczerpanie, a podczas wizyty w Greensboro w Karoli-
nie Północnej uderzył się w kolano, w wyniku czego wkrótce potem w ranę wdała się 
groźna infekcja. W rezultacie pod koniec sierpnia 1960 roku lekarze zalecili Nixono-
wi pobyt w szpitalu. W ciągu 12-dniowej hospitalizacji kandydat wyraźnie schudł, 
a przede wszystkim stracił cenny czas. Po opuszczeniu szpitala nie dał się przekonać 
do porzucenia obietnicy, a chcąc nadrobić stracony czas, narzucił sobie dość ostre 
tempo, planując czasem nawet po kilkanaście spotkań dziennie. Gdy zatem pod ko-
niec września miało dojść do telewizyjnej debaty, Nixon potraktował ją jako kolejne 
spotkanie wyborcze i niespecjalnie się do niej przygotował, zarówno merytorycznie, 
jak i wizerunkowo. Nawet po tej wpadce nie zrezygnował ze swojej 50-stanowej stra-
tegii, w dniu wyborów wybierając się na Alaskę, na co przeznaczył spore zasoby: czas 
i pieniądze, które być może można było spożytkować lepiej w innych miejscach5.

Gdyby o  amerykańskiej prezydenturze decydowały głosy powszechne, takie 
działanie byłoby nie tylko wskazane i pożądane, lecz także stosowane zapewne przez 
wszystkich kandydatów na Prezydenta. Tymczasem w systemie głosów elektorskich 
kandydaci i ich sztaby formułują i wdrażają zupełnie inną strategię. Celem niniejsze-
go tekstu będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób amerykański system wyborów 
prezydenckich determinuje działania kandydatów w kampanii przed wyborami po-
wszechnymi. Czym jest Kolegium Elektorów i jak funkcjonuje? W jaki sposób jego 
konstrukcja wpływa na działania kandydatów na urząd Prezydenta? Czy pretendenci 
i ich sztaby działają podobnie jak Richard Nixon, czy też opierają swoje strategie na 
innych założeniach? 

Kolegium Elektorów

Większość państw demokratycznych, w których osoba piastująca urząd głowy pań-
stwa wyłaniana jest w drodze wyborów, preferuje kilka sposobów elekcji. Najczęściej 
głowa państwa wybierana jest przez obywateli w wyborach powszechnych bądź też jej 
wyboru dokonuje parlament. Biorąc pod uwagę, że system amerykański był pierw-
szym, który wprowadził system wyłaniania głowy państwa w wyborach, jego kon-

5 Na temat kampanii prezydenckiej 1960 roku i  strategii Richard Nixona zob. G. S. Thomas, 
A New World to Be Won. John Kennedy, Richard Nixon, and the Tumultuous Year of 1960, Santa 
Barbara 2011.
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strukcja zasługuje na tym większe zainteresowanie. Ojcowie amerykańskiej Konsty-
tucji większość z siedmiu metod wyboru głowy państwa uważali za niebezpieczne6. 
W odniesieniu do wskazanych powyżej dwóch najpopularniejszych metod argumen-
towali, że wybór w głosowaniu powszechnym prowadziłby do dyktatu nieoświeco-
nych mas, jak również powodował większe znaczenie stanów najludniejszych, zupeł-
nie pozbawiając go stany z mniejszą liczbą mieszkańców. Z kolei wybór Prezydenta 
przez Kongres prowadziłby do przewagi legislatywy w relacjach z egzekutywą: Ojco-
wie Założyciele obawiali się, że w tej sytuacji parlament wybierze kandydata, który 
będzie zależny od deputowanych do Kongresu. Stąd też zdecydowali się na niezwykle 
unikalną koncepcję, jaką jest Kolegium Elektorów. 

Zgodnie z  tą koncepcją „wybory prezydenckie […] mają charakter quasi-bez-
pośredni i  powszechny”7. Quasi-bezpośredni, bo Prezydenta wybierają elektorzy. 
Zgodnie z  działem 1 drugiego artykułu Konstytucji, liczba elektorów jest równa 
„łącznej liczbie senatorów i posłów do Izby Reprezentantów”8, będących przedsta-
wicielami stanów w federalnym parlamencie. Formalnie to zatem elektorzy decydują 
o prezydenturze. Są oni wyłaniani w poszczególnych stanach, następnie oddają dwa 
głosy. W zamyśle Ojców Założycieli elektorami mieli zostać obywatele wykształceni 
i oświeceni, dzięki swojemu rozeznaniu nieskłonni do poddania się czarowi demago-
gów czy populistów. Dla wyzwolenia przyszłego Prezydenta spod wpływu parlamen-
tu ustalono, że „żaden elektor […] nie mógł pełnić innego stanowiska we władzach 
federalnych, zarówno odpłatnego, jak i  honorowego”9. By zapewnić wybór Prezy-
denta niezależnego od federacji, uzgodniono, że elektorzy będą zbierać się w swoich 
stanach i tam oddawać głosy. W tym kontekście nazwa „Kolegium Elektorów” może 
być nieco myląca – sugeruje bowiem, że mamy do czynienia ze zbierającym się re-
gularnie i obradującym w jednym miejscu organem, a taki nie istnieje. Po pierwsze, 
elektorzy wyłaniani w poszczególnych stanach są ich obywatelami i zbierają się na 
posiedzeniu w  tym stanie, nie mają więc styczności z elektorami z  innych stanów. 
Tutaj oddają swoje głosy, przesyłane następnie do Prezydenta Senatu Stanów Zjedno-
czonych, który otwiera je w czasie specjalnej sesji obu izb Kongresu. Po drugie, gło-
sowanie to jedyny cel powołania elektorów, którzy po spełnieniu swej funkcji stają się 
na powrót zwykłymi obywatelami. Głosowanie elektorów w poszczególnych stanach, 
a nie na przykład zebranie elektorów ze wszystkich stanów w stolicy kraju i odbycie 
przez nich wspólnego posiedzenia, miało zapobiec manipulacji, a przede wszystkim 
korupcji elektorów czy skłonieniu ich do wyboru kandydata innego niż gdyby głoso-
wanie odbywało się w ich stanie zamieszkania. 

6 B. Mucha, System wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Toruń 2014, s. 30.
7 Ibidem, s. 294.
8 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Art. 2, dział 1.
9 B. Mucha, op. cit., s. 32.
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Fakt, że elektorzy dysponowali dwoma głosami, miał skłonić ich do wyboru 
kandydata ogólnokrajowego. Otóż w  pierwotnej konstrukcji elektorzy oddawali 
dwa głosy w wyborach na Prezydenta. Kandydat, który uzyskiwał najwyższą liczbę 
głosów, zostawał Prezydentem, drugi w kolejności zdobytych głosów elektorskich – 
Wiceprezydentem. Wybór elektorów był więc ograniczony, w  tym sensie, że tylko 
jeden z dwóch głosów, którymi dysponowali, mogli oddać na kandydata zgłoszonego 
jako zamieszkujący ich stan. Taki mechanizm miał skłonić ich do poparcia przynaj-
mniej jednego kandydata postrzeganego jako zdolny do pełnienia urzędu ogólno- 
krajowego10. 

Jednak w pierwotnych przepisach Konstytucji oraz mechanizmach funkcjono-
wania Kolegium Elektorów zaszły istotne zmiany, wiele z nich o  fundamentalnym 
charakterze. Przyjrzyjmy się pokrótce każdej z nich.

Pierwszą zmianą – doniosłą, bo o charakterze konstytucyjnym – była XII popraw-
ka do Konstytucji, przyjęta przez Kongres w grudniu 1803 roku, a ratyfikowana sześć 
miesięcy później. Wprowadzała ona tzw. zasadę określania  – elektorzy nadal dys-
ponowali dwoma głosami, ale musieli wskazać, który głos oddawali na Prezydenta, 
a który na Wiceprezydenta. Przyjęcie owych przepisów było skutkiem wyłonienia się 
partii politycznych oraz następstwem wyborów prezydenckich w latach 1796 i 1800. 
Najpierw, wobec braku zasady określania, Prezydentem i Wiceprezydentem zostali 
John Adams i Thomas Jefferson, a zatem przedstawiciele rywalizujących stronnictw. 
Z kolei cztery lata później, wobec remisu w głosowaniu elektorów, Thomas Jeffer-
son został w wyniku zastosowanej po raz pierwszy procedury rezerwowej wybrany 
Prezydentem przez Izbę Reprezentantów dopiero w 36. głosowaniu. W poprzednich 
trzydziestu pięciu istniało spore niebezpieczeństwo, że Prezydentem zostanie Aaron 
Burr, którego w tej roli nie widziało nawet rodzime ugrupowanie. XII poprawka to 
uniemożliwiła, jednocześnie wzmacniając partie polityczne, a  także dokonała legi-
tymizacji „formułującego się wówczas systemu elektorów, deklarujących poparcie 
dla danej partii lub kandydata”11. W zamyśle Ojców Założycieli elektorzy mieli od-
dać głos na Prezydenta wedle własnego osądu. Jednak w początkowym okresie byli 
wyłaniani przez władze stanowe: gubernatora lub legislaturę. Piastujące stanowiska 
w  tych instytucjach osoby nie uniknęły sympatii wobec rodzących się stronnictw, 
federalistycznego i antyfederalistycznego, nierzadko jasno deklarowali się po jednej 
ze stron. Skoro to właśnie one dokonywały wyboru elektorów, oczekiwały od nich 
zobowiązania (pledge) do głosowania na wskazanych przez nich bądź wywodzących 
się z tego samego ugrupowania kandydatów. 

10 M. Turek, Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna, Kra-
ków 2014, s. 24-25, Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11 L. D. Longley, YES – The Electoral College Should Be Abolished, [w:] Controversial Issues in 
Presidential Selection, ed. G. L. Rose, Albany 1994, s. 203. Wszędzie, gdzie nie podano inaczej, 
tłumaczenie własne Autora artykułu.
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Kwestia, na kogo mają głosować elektorzy, pozostaje zresztą jedną z  istotnych 
w debacie na temat przystawalności Kolegium Elektorów do współczesnych czasów. 
Z jednej strony powiada się, że „język Konstytucji wskazuje, iż «elektorzy oddadzą 
głosy» – co sugeruje rozeznanie w tym, na kogo powinni głosować”12. Z drugiej – 
w  pracach poświęconych Kolegium pojawia się krytyka możliwości wystąpienia 
mechanizmu tzw. wiarołomnych elektorów (faithless electors). Skoro bowiem elek-
torzy mają głosować wedle własnego rozeznania, to oddając głos w wyborach pre-
zydenckich, nie powinni kierować się wskazaniami innych. Tymczasem 26 stanów 
oraz Dystrykt federalny wprowadziły formalny nakaz, by elektorzy oddali głosy na 
parę kandydatów wskazaną przez większość mieszkańców danego stanu13. W kilku 
stanach przepisy wprowadzają nawet sankcje wobec wiarołomnych elektorów, głów-
nie w postaci grzywny. Należy podkreślić, że mają one charakter pozakonstytucyjny, 
nie są bowiem na poziomie federalnym ustanowione ani w Konstytucji, ani w któ-
rejś z poprawek. Być może właśnie z tego powodu „żaden z przepisów przewidują-
cych sankcję wobec wiarołomnych elektorów nigdy nie został zastosowany”14, choć 
do sytuacji, gdy elektorzy zagłosowali wbrew wskazaniom, doszło w amerykańskiej 
historii 158 razy15. Wydaje się, że pozostawienie elektorom swobody przy jedno-
czesnych instrukcjach nakazujących głosowanie zgodnie z  wolą obywateli stanów, 
wreszcie niestosowanie sankcji na wypadek ich zlekceważenia, to w pewnym sensie 
salomonowe rozwiązanie. Nie zdarzyło się bowiem jeszcze, by wiarołomny elektor 
miał wpływ na wynik wyborczy. Co oczywiście nie oznacza, że nie nastąpi to w przy-
szłości. Jednocześnie warto dać elektorom pewną swobodę dysponowania głosami. 
Nie jest bowiem również wykluczone, że między głosowaniem powszechnym w sta-
nie a głosowaniem elektorów kandydat na Prezydenta lub Wiceprezydenta poniesie 
śmierć. Zapewne w takim przypadku Narodowa Konwencja Wyborcza lub Narodo-
wy Komitet którejś z partii zebrałyby się w trybie pilnym celem wyboru nowego kan-
dydata. Gdyby jednak elektorzy nadal byli związani głosami z wtorku po pierwszym 
poniedziałku listopada, musieliby oddać głos na kandydata, który nie mógłby objąć 
prezydentury ani wiceprezydentury. 

Praktyka głosowania elektorów zgodnie ze wskazaniami ludu wzięła się ze stałe-
go zwiększania procesu demokratyzacji amerykańskich wyborów. Był on związany ze 
sposobem wyłaniania elektorów. Jak wspomniano, początkowo wybór leżał w gestii 
gubernatora lub legislatur stanowych. Jednak wraz z przyjmowaniem do Unii kolej-
nych stanów stopniowo odchodzono od tej praktyki na rzecz wyboru elektorów przez 

12 Ibidem, s. 204.
13 B. Mucha, op. cit., s. 300.
14 T. Wieciech, Amerykański system pośrednich wyborów prezydenckich, [w:] Idee, instytucje 
i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. P. L aid ler, J. Szymanek, Kraków 2014, 
s. 256.
15 B. Mucha, op. cit., s. 301. Dane te nie obejmują cyklu wyborczego 2016.
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mieszkańców stanów w głosowaniu powszechnym. Jak podaje Richard Hofstadter, 
„w roku 1800 jedynie dwa stany wyłaniały elektorów w głosowaniu powszechnym, 
a w pozostałych czternastu czyniły to legislatury stanowe”16. Wkrótce procedura ta 
objęła niemal wszystkie stany, a od 1832 roku jedynym stanem, w którym nie obo-
wiązywała, była Karolina Południowa17 – tutaj aż do 1860 roku elektorów wyznaczała 
legislatura stanowa18. Warto przy okazji pamiętać, że „później elektorzy byli już za-
wsze, i  we wszystkich stanach, wybierani w  wyborach powszechnych. Tylko dwu-
krotnie – w 1868 roku na Florydzie i w 1876 w Kolorado – wybierały ich legislatury 
stanowe”19. 

Drugi kierunek demokratyzacji wyborów dotyczył przyznawania prawa głosu 
kolejnym grupom społecznym. Wraz bowiem z ratyfikacją poszczególnych poprawek 
do Konstytucji znikały kolejne bariery i ograniczenia praw wyborczych – ze wzglę-
du na: kolor skóry (XV poprawka, 1870), płeć (XIX poprawka, 1920), nieuiszcze-
nie podatku (XIV poprawka, 1964) czy wiek (XXVI poprawka, 1972). Wcześniej, bo 
w okresie tzw. jacksonowskiej demokracji, zrezygnowano z cenzusów majątkowych 
w ramach jedynej grupy, posiadającej wówczas prawa wyborcze: białych mężczyzn. 
Od 1832 roku mogli głosować pozbawieni wcześniej tego uprawnienia m.in. farme-
rzy, mechanicy czy robotnicy20, co wprowadziło swoistą masowość wyborów, choć 
nadal ograniczoną do białych mężczyzn. Dopiero wraz z wprowadzeniem wskaza-
nych poprawek nastąpiła pełna masowość, skoro prawa wyborcze – a zatem także 
możliwość wyboru elektorów – uzyskali wszyscy obywatele USA, którzy ukończyli 
18. rok życia.

Kolejnym mechanizmem zmienionym w porównaniu z pierwotnym sposobem 
funkcjonowania Kolegium Elektorów było wykształcenie się systemu „zwycięzca bie-
rze wszystko” (winner-takes-all). Polega on na tym, że zwycięzca wyborów powszech-
nych na terenie stanu automatycznie uzyskuje wszystkie głosy elektorskie tego stanu. 
Bez względu zatem na to, czy kandydat A uzyska np. w Kalifornii poparcie większe 
od kandydata B o jeden, czy o milion głosów, zdobywa głosy wszystkich elektorów 
tego stanu, których w cyklach wyborczych 2012, 2016 i 2020 jest 55. System ów zaczął 
wyłaniać się „w XIX wieku, co miało służyć wzmocnieniu władzy stanów”21 i zwięk-
szaniu ich wpływów w  Kolegium Elektorów, a  zatem w  wyborach prezydenckich. 

16 R. Hofstadter, The Idea of a Party System. The Rise of the Legitimate Opposition in the United 
States, 1780-1840, Berkeley 1969, s. 209.
17 J. H. Aldr ich, Why Parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America, Chi-
cago 1995, s. 106.
18 T. Wieciech, Amerykański system…, s. 251.
19 Ibidem, s. 251.
20 S. M. Mi lk is, M. Nelson, The American Presidency. Origins and Development, 1776-2002, Wa-
shington D.C. 2003, s. 119, 121.
21 L. D. Longley, op. cit., s. 206.
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Obecnie system jest stosowany przez 48 stanów oraz Dystrykt Kolumbii (District of 
Columbia, DC), który, zgodnie z przepisami obowiązującej od 1961 roku XXIII po-
prawki do Konstytucji, uzyskał prawo desygnowania trzech elektorów, mimo że nie 
posiada reprezentacji w Kongresie USA. 

Dwa stany – Maine i Nebraska – stosują system dystryktowy, odpowiednio od 
1972 i 1992 roku22. Głosy elektorskie przydziela się tam w dwustopniowym procesie. 
W stanach stosujących zasadę „zwycięzca bierze wszystko” głosy elektorskie przy-
dziela się na podstawie wyników głosowania na terenie całego stanu, w Maine i Ne-
brasce natomiast liczy się je dwa razy. Najpierw zliczane są głosy oddane w granicach 
odpowiadających dystryktom w wyborach do Izby Reprezentantów USA. Kandydat, 
który zwycięży w którymś z dwóch dystryktów Maine i trzech w Nebrasce, uzysku-
je głos elektorski przynależny temu dystryktowi. Po dokonaniu przydziału głosów 
elektorskich na poziomie dystryktowym następuje podliczenie głosów na poziomie 
całego stanu, a przydział dwóch pozostałych głosów elektorskich odbywa się na za-
sadach ogólnych. W systemie dystryktowym może zatem dojść do sytuacji, w której 
głosy elektorskie stanu są udziałem kandydatów obydwu wielkich partii. Nic bowiem 
nie stoi na przeszkodzie, by kandydat A  otrzymał w  Maine trzy głosy elektorskie, 
a kandydat B jeden głos. Z kolei w Nebrasce, ze względu na trzy dystrykty kongreso-
we, podział głosów elektorskich jest możliwy w stosunku trzy do dwóch lub cztery 
do jednego, do czego zresztą doszło po raz pierwszy w wyborach 2008 roku, kiedy to 
Barack Obama, uzyskując w drugim dystrykcie niewiele ponad 3 tys. głosów więcej 
niż John McCain23, zdobył jeden głos elektorski Cornhusker State.

Ostatnim aspektem, o którym należy wspomnieć, są zmiany w systemie wyborów 
prezydenckich wynikające z przepisów XII poprawki do Konstytucji. Omówiono już 
wprowadzenie tzw. zasady określania, należy też wspomnieć o modyfikacjach w re-
zerwowej procedurze wyborów prezydenckich. Dział 1 drugiego artykułu Konstytucji 
stanowi, iż Prezydentem zostaje osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów 
elektorskich, a zatem połowę plus jeden. Gdyby żadnemu z kandydatów nie udało 
się uzyskać takiej liczby głosów, wybór przechodzi na Kongres: Prezydenta wybiera 
Izba Reprezentantów, a Wiceprezydenta Senat. Izby głosują wówczas stanami – jako 
że każdy stan ma w tej sytuacji jeden głos, delegacja deputowanych uzgadnia między 
sobą, którego kandydata poprzeć. Może to sprawiać pewne trudności, gdy na przy-
kład liczba deputowanych danego stanu jest parzysta – tak przecież jest w Senacie – 
a  sympatie partyjne układają się po równo, albo gdy w  głosowaniu powszechnym 

22 P. D. S chumaker, Analyzing the Electoral College and Its Alternatives, [w:] Choosing a President. 
The Electoral College and Beyond, eds. P. D. S chumaker, B. A. Loomis, New York 2002, s. 15.
23 A. Phi l l ips, Nebraska is on the verge of changing its quirky electoral college rules. Again, 
„The Washington Post” 2016, 12 IV, [on-line], https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/
wp/2016/04/12/nebraska-is-on-the-verge-of-changing-its-quirky-electoral-college-rules/ – 10 VI 
2016.
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w danym stanie zwycięży kandydat A, ale większość stanowej reprezentacji w którejś 
z izb stanowią deputowani partii B. W momencie zastosowania procedury rezerwo-
wej deputowani nie są bowiem zobowiązani do głosowania zgodnie z jakimikolwiek 
instrukcjami i  można przypuszczać, że będą się kierować sympatiami partyjnymi. 
Przepisy XII poprawki zmodyfikowały liczbę kandydatów, spośród których depu-
towani dokonują wyboru. Oryginalny przepis konstytucyjny wskazywał na pięciu 
kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów elektorskich; poprawka zredu-
kowała tę liczbę do trzech. W związku z wprowadzeniem zasady określania zmody-
fikowała też przepisy dotyczące wyboru Wiceprezydenta. W oryginalnym systemie 
Wiceprezydentem zostawał kandydat z drugą największą liczbą głosów elektorskich, 
bez względu na uzyskaną liczbę głosów. Tymczasem XII poprawka wprowadziła me-
todę niemal identyczną jak w przypadku wyboru Prezydenta: Wiceprezydentem zo-
staje osoba, która uzyska bezwzględną większość w głosowaniu elektorskim. Jeśli nikt 
nie spełni takiego kryterium, wyboru Wiceprezydenta spośród trzech kandydatów 
dokonuje również izba federalnego Kongresu24. Rezerwowa procedura została dotąd 
zastosowana dwukrotnie: większości głosów elektorskich nie zdołali uzyskać kan-
dydaci w wyborach w latach 1800 i 1824, wobec czego Thomasa Jeffersona i Johna 
Quincy’ego Adamsa wybrała Izba Reprezentantów. 

Specyfika Kolegium Elektorów sprawia jednak, że możemy mieć do czynienia 
z zastosowaniem tej procedury także w przyszłości. System wyboru Prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych oparty jest bowiem na zasadzie federalizmu, wobec czego mó-
wiąc o wyborach prezydenckich, mówimy de facto o 51 mini-elekcjach, przeprowa-
dzanych w poszczególnych stanach i Dystrykcie federalnym. Gdy o wyniku wyborów 
decyduje głosowanie powszechne, niewyłonienie Prezydenta, na przykład ze wzglę-
du na zdobycie przez dwóch głównych kandydatów identycznej liczby głosów, jest 
raczej mało prawdopodobne. Jednak w systemie elektorskim nie można być już tego 
pewnym. Można zresztą posiłkować się przykładem elekcji sprzed równo czterech 
dekad – gdyby „ok. 12 tys. osób w Delaware i Ohio zamiast na Jimmy’ego Cartera 
zagłosowało na Geralda Forda, w głosowaniu elektorskim padłby remis, 269-269”25. 
Wówczas, o ile oczywiście żaden z elektorów nie okazałby się wiarołomny, o prezy-
denturze zdecydowałby właśnie Kongres. 

Kończąc rozważania na temat sposobu wyboru Prezydenta USA, warto przyto-
czyć opinie, jakoby w zamyśle twórców amerykańskiej Konstytucji wybór Prezydenta 
przez Kongres miał być wcale nie rezerwowym, ale wiodącym sposobem wyboru 
głowy państwa. W literaturze przedmiotu można bowiem znaleźć opinie, że celem 
utworzenia systemu elektorskiego była preselekcja kandydatów – przedstawienie pię-
ciu osób, które przełamywały granice stanowe i były postrzegane jako osoby zdolne 

24 Więcej na temat XII poprawki zob. M. Turek, Urząd Wiceprezydenta…, s. 57-60.
25 L. D. Longley, op. cit., s. 208.
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do sprawowania ogólnonarodowego urzędu. Spośród pięciu takich osób Prezydenta 
i  Wiceprezydenta wybrałaby  – w  swoistych „wyborach właściwych”  – Izba Repre-
zentantów26. Gdyby taką opinię uznać za uprawnioną, urzeczywistnieniu tej intencji 
przeszkodziło powstanie partii politycznych. Po pierwsze, doprowadziło do wyboru 
jednego kandydata, za którym opowiada się całe ugrupowanie polityczne, niwelując 
niebezpieczeństwo rozbicia głosów sympatyków danej partii i określonego programu 
politycznego na kilku kandydatów. Po drugie, powstanie partii było główną przesłan-
ką wprowadzenia XII poprawki do Konstytucji; uniemożliwiało uzyskanie takiej sa-
mej liczby głosów osobom pretendującym na różne stanowiska, niwelując możliwość 
elekcji szefa egzekutywy przez parlament27. 

Obecnie system elektorski funkcjonuje zatem w sposób, który częściowo został 
ustanowiony na Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii, a częściowo jest oparty na 
wprowadzonych od tego czasu modyfikacjach. Warto pamiętać o  jego najważniej-
szych cechach:
1.  Prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierają elektorzy. Ich liczba jest równa licz-

bie deputowanych w Izbie Reprezentantów i Senacie USA. Każdy stan wybiera 
zatem tylu elektorów, ilu swoich przedstawicieli wysyła do federalnego Kongresu. 
W wyniku przeprowadzanych co 10 lat spisów ludności następuje zmiana liczby 
miejsc, jakie w Izbie Reprezentantów mają prawo obsadzić poszczególne stany. 
Zmienia się zatem także liczba elektorów, jaką dysponują stany.

2.  Na mocy XXIII poprawki do Konstytucji trzema głosami elektorskimi dysponu-
je także Dystrykt federalny. Nie posiada on przedstawicieli w Kongresie, liczba 
elektorów nie ulega tu zatem zmianie, bez względu na dynamikę zmian populacji 
w dystrykcie.

3.  Na kartach do głosowania w poszczególnych stanach znajdują się nazwiska kan-
dydatów na Prezydenta i  Wiceprezydenta, co pociąga za sobą wybór poszcze-
gólnych elektorów, uprzednio zgłoszonych przez partie polityczne. Elektorzy ci 
zobowiązują się oddać głos na poszczególnych kandydatów. W kilku stanach na 
karcie do głosowania obok nazwisk kandydatów w wyborach widnieją też nazwi-
ska kandydatów na elektorów. 

4.  Choć Konstytucja USA nie nakazuje elektorom oddania głosu na kandydatów 
zgodnie ze wskazaniami ludności ich stanów, jest to ogólnie przyjęta praktyka – 
więcej niż połowa stanów wręcz nakazuje takie działanie. Nakaz ten ma jednak 
charakter pozakonstytucyjny, stąd też w amerykańskiej historii zdarzały się przy-
padki tzw. wiarołomnych elektorów, niegłosujących zgodnie z instrukcjami sta-
nów, co jednak nie miało wpływu na wynik wyborów.

26 Por. T. Wieciech, Rezerwowa procedura wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Izbę 
Reprezentantów, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4, s. 104-105; D. Lutz [et al.], The Electoral College 
in Historical and Philosophical Perspective, [w:] Choosing a President…, s. 33. 
27 Więcej na temat tej procedury zob. T. Wieciech, Rezerwowa procedura… 



164 Maciej Turek

5.  Elektorzy wybierani są w głosowaniu powszechnym w pierwszy wtorek po pierw-
szym poniedziałku listopada roku przestępnego. Zbierają się na posiedzeniach 
w  swoich stanach i  Dystrykcie federalnym w  poniedziałek po drugiej środzie 
grudnia. Oddają jeden głos w wyborach na Prezydenta i  jeden w wyborach na 
Wiceprezydenta. Ich głosy są następnie przesyłane do Prezydenta Senatu, który 
otwiera je i zlicza 6 stycznia, na wspólnym posiedzeniu obu izb Kongresu.

6.  Jeśli elektorzy nie zdołają dokonać wyboru Prezydenta lub Wiceprezydenta, 
zastosowanie ma rezerwowy sposób ich elekcji. Spośród trzech kandydatów 
z największa liczbą głosów elektorskich Prezydenta wybiera Izba Reprezentan-
tów, a Wiceprezydenta Senat. Każdy stan ma wówczas jeden głos, a do elekcji 
potrzebne jest uzyskanie większości głosów stanów przy kworum wynoszącym 
2/3 stanów.

7.  W 48 stanach oraz dystrykcie federalnym stosowana jest zasada „zwycięzca bierze 
wszystko”. W dwóch stanach, Maine i Nebrasce, obowiązuje system dystryktowy.

Na pierwszy rzut oka konstrukcja systemu elektorskiego wydawać się może dość 
skomplikowana, jednak po bliższym przyjrzeniu się zrozumienie tego fenomenu nie 
powinno sprawiać większych trudności. Nieco inaczej wygląda kwestia przełożenia 
reguł na język praktyki politycznej. Funkcjonowanie Kolegium Elektorów wymusza 
bowiem konieczność opracowania odpowiedniej strategii wyborczej, która również 
nie jest dana raz na zawsze i z wielu powodów jest inna w kolejnych cyklach wybor-
czych. Choćby dlatego, że przeprowadzany co dekadę spis ludności może w określo-
nych okolicznościach faworyzować jedną partię kosztem drugiej. Wystarczy bowiem, 
by stan bazowy jednej partii powiększył liczbę miejsc w Izbie Reprezentantów kosz-
tem stanu będącego bazą drugiej partii, a zmienią się kalkulacje co do liczby głosów 
elektorskich. Doszło do tego po spisie ludności w 2010 roku28. Przyjrzyjmy się zatem, 
jak system elektorski wpływa na strategie formułowane, a następnie implementowa-
ne przez kandydatów i ich sztaby.

System elektorski a strategia wyborcza

Kolegium Elektorów liczy 538 elektorów, do uzyskania prezydentury potrzebne jest 
zatem zdobycie 270 głosów. Liczba ta odpowiada liczbie elektorów, jaką w cyklach 
wyborczych 2012, 2016 i  2020 dysponuje 11 stanów o  największej populacji: Ka-
lifornia (55), Teksas (38), Nowy Jork (29), Floryda (29), Illinois (20), Pensylwania 
(20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), Karolina Północna (15) oraz New Jer-

28 M. Turek, The United States 2010 Reapportioned: Electoral College for a New Decade, „Prawo 
i Polityka” 2012, nr 4, s. 7-32.
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sey (14). Wydaje się zatem, że strategicznym celem kandydatów powinno być zwy-
cięstwo w głosowaniu powszechnym we wszystkich tych stanach i zapewnienie sobie 
prezydentury. W rzeczywistości jest to jednak dużo bardziej skomplikowane. Lud-
ność zamieszkująca stany, nie tylko te wskazane powyżej, jest bowiem zróżnicowana, 
a o sympatiach politycznych decyduje wiele czynników. Dzięki temu jesteśmy w sta-
nie wskazać, w  którym ze stanów jest więcej sympatyków Partii Demokratycznej, 
w którym dominują zwolennicy Partii Republikańskiej, a w którym sympatie są po-
dzielone mniej więcej po równo.

Podobne założenia czynią przed każdą kampanią prezydencką sztaby kandy-
datów. Analizują one takie czynniki jak: historyczne wyniki wyborów na poziomie 
stanowym (a zatem wyborów prezydenckich, na gubernatora oraz do Senatu USA), 
dane sondażowe, poziom organizacyjny stanowej struktury partyjnej, zagadnienia 
polityki publicznej nurtujące mieszkańców danego stanu bądź regionu, istnienie 
w  danym stanie w  danym cyklu wyborczym zaciętych rywalizacji wyborczych na 
stanowiska niższego szczebla, efekty, jakie może przynieść fakt, że kandydatami do 
prezydentury i wiceprezydentury są osoby wywodzące się z danego stanu29. Na tej 
podstawie sztaby przygotowują listę stanów, klasyfikując je jako stanowiące ich bazę, 
bazę przeciwników oraz takie, w których konieczne jest podjęcie rywalizacji. Innymi 
słowy, dzielą stany na te, w których są pewni wygranej i przegranej oraz te, w których 
sytuacja jest niepewna. Prezentując sprawę jeszcze bardziej obrazowo: stany postrze-
gane jako baza Demokratów to stany niebieskie, baza Republikanów to stany czer-
wone, natomiast stany niebędące bazą żadnego ugrupowania to stany purpurowe (ale 
też battleground states albo swing states). Niekiedy można w takiej klasyfikacji spo-
tkać się z jeszcze jedną kategorią: stanów, w których dana partia ma przewagę (lean 
Democrat lub lean Republican). Jest to kategoria niejako pośrednia, oznacza bowiem, 
że stany te nie są już uznawane za niepewne, ale jeszcze nie są bazowe.

Klasyfikacja stanów już na etapie formułowania strategii wyborczej jest nie-
zbędna dla odpowiedniej alokacji zasobów. Jednym z nich jest czas poświęcony po-
szczególnym stanom na prowadzenie w  nich kampanii przez kandydatów lub ich 
surogatów. Kolejnym są środki finansowe, wydawane w  poszczególnych stanach 
na rozmaite cele. Można tu bowiem mówić zarówno o kwotach wydatkowanych na 
przekazy medialne zachwalające kandydatów i atakujące ich przeciwników (media 
campaign), jak i spożytkowanie zasobów finansowych na podjęcie działań oddolnych 
(grassroots campaign) oraz przeznaczenie środków na otwarcie biur kandydata w da-
nym stanie, skierowanie tam wolontariuszy prowadzących działalność agitacyjną czy 
też działanie mobilizujące obywateli do rejestracji wyborczej, pojawienia się w lokalu 
wyborczym w dniu wyborów i oddanie głosu (get-out-the-vote, GOTV). Powyższe 

29 D. R. Shaw, The Race to 270. The Electoral College and the Campaign Strategies of 2000 and 2004, 
Chicago 2006, s. 55-56.



166 Maciej Turek

zasoby – ludzie, czas, pieniądze – są ograniczone. Kampania wyborcza kończy się 
we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, czyli najpóźniej 8, a najwcześniej 
2 listopada. Biorąc pod uwagę, że za tradycyjny początek prezydenckiej kampanii 
wyborczej przed wyborami powszechnymi uchodzi 1 września, kandydaci mają od 
62 do 68 dni na mobilizację swoich zwolenników oraz agitację i przekonanie do sie-
bie wyborców niezdecydowanych. Jeśli bowiem sztaby zakładają, że cokolwiek się 
stanie, stany uznawane za bazowe zagłosują na kandydata i na jego przeciwników, 
korzystanie za zasobów w miejscach, które są już wygrane lub przegrane, jest mar-
notrawstwem. Racjonalne jest zatem przeznaczenie ich na rywalizację w miejscach, 
gdzie wynik jest niepewny. Warto przy tym pamiętać, że tuż przed przystąpieniem 
do kampanii przed wyborami powszechnymi sztaby dokonują klasyfikacji stanów 
na bazowe i niepewne na podstawie analizy powyższych czynników oraz poczynio-
nych przez siebie założeń. Jednocześnie są dosyć elastyczne, stosując tzw. planowanie 
sekwencyjne (sequential planning). W zależności bowiem od działań przeciwników 
oraz od nowych informacji, głównie w  postaci wyników sondaży wyborczych, są 
w stanie dostosowywać swoje strategie do rozwoju sytuacji30.

Po wyborach można za pomocą różnych wskaźników sprawdzić, które stany były 
postrzegane jako bazowe, a  które jako niepewne. Bogdan Mucha definiuje battle-
ground states jako takie, w których szanse na zwycięstwo obydwu kandydatów oce-
niano w granicach 47-53%31. Pomiar taki jest zasadny, jednak bardziej uprawnione 
wydaje się przeprowadzenie analizy wykorzystania zasobów, jakie w poszczególnych 
stanach stały się udziałem kandydatów na Prezydenta. To właśnie w  ten sposób 
można się przekonać, które stany postrzegane były jako bazowe – wobec czego nie 
podjęto w nich żadnych działań kampanijnych – a które traktowano jako niepewne, 
w związku z czym rywalizacja była w nich najbardziej zacięta.

Tabele 1-7 prezentują stany postrzegane jako niepewne w  wyborach prezy-
denckich 1988-2012; kryterium takiego ich postrzegania jest alokacja zasobów oraz 
sklasyfikowanie ich jako battleground przez sztaby wyborcze. Klasyfikacje zostały 
zaczerpnięte z kilku źródeł. Dane z  tabel prezentujących stany niepewne w wybo-
rach 1988-1996 pochodzą z pracy Darona R. Shawa, który sklasyfikował stany, do-
konując analizy wykorzystania zasobów: czasu (liczba dni, jakie w okresie kampanii 
przed wyborami powszechnymi spędził w  danym stanie kandydat na Prezydenta) 
oraz środków wydanych na reklamy telewizyjne w poszczególnych stanach32. Shaw 
użył jednak wskaźnika innego niż dolary wydane na kampanię telewizyjną, to może 
bowiem być mylące, choćby ze względu na różnicę w cenie emisji 30-sekundowego 
spotu reklamowego w różnych regionach kraju. Jak podaje Shaw, współczynnik 

30 S. C. C olantoni, T. J. Levesque, P. C. Ordeshook, Campaign Resource Allocations Under the 
Electoral College, „The American Political Science Review” Vol. 69, 1975, nr 1, s. 141-154.
31 B. Mucha, op. cit., s. 306.
32 D. R. Shaw, The Method behind the Madness: Presidential Electoral College Strategies, 1988-1996, 
„The Journal of Politics” Vol. 61, 1999, nr 4, s. 893-913.
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GRP (gross rating points) pozwala oszacować zasięg widowni – 100 punktów GRP 
reprezentuje zakup reklamy, którą każda osoba z danego rynku zobaczy średnio je-
den raz. Analityczną użytecznością takiej miary jest to, że szacuje, jak często wy-
borcy zamieszkujący poszczególny rynek medialny byli poddani ekspozycji reklam 
telewizyjnych, wyrównując różnice cen w  kosztach emisji reklam. Wskaźnik ten 
pozwala uzmysłowić sobie fakt, że nawet jeśli sztab kandydata przeznaczył wię-
cej środków na emisję reklam w San Francisco niż w Des Moines, wyborcy w Des 
Moines zobaczyli więcej reklam niż wyborcy w San Francisco33.

Dane z wyborów 2000 i 2004 pochodzą z innej pracy Shawa, w której posłużył się 
on podobnym pomiarem, wzbogaconym o osobiste doświadczenia z kampanii prezy-
denckich. W wyborach tych był on bowiem członkiem sztabu wyborczego George’a  
W. Busha, odpowiedzialnym za przygotowanie strategii maksymalizacji alokacji zaso-
bów na potrzeby zbudowania minimalnej koalicji, niezbędnej do uzyskania 270 gło-
sów elektorskich. To, które stany sztab Busha uznał za bazowe, a które za niepewne, 
było zatem efektem dyskusji Shawa z Karlem Rove’em i Matthew Dowdem w 2000 
roku oraz wymienioną trójką i Kenem Mehlmanem w 2004 roku. Z kolei klasyfikacja 
Demokratów powstała w oparciu o środki wyasygnowane do poszczególnych stanów, 
wizyty kandydatów oraz publiczne prezentacje i rozmowy Shawa ze strategami kan-
dydatów Partii Demokratycznej: Carterem Eskewem, Billem Knappem, Stanleyem 
Greenbergiem i Bobem Shrumem w 2000 roku oraz Billem Knappem i Tadem Devi-
ne’em w 2004 roku.

Podstawą tabeli 6 stały się dane zawarte w artykule Taofanga Huanga i Darona 
R. Shawa. Podobnie jak w przypadku artykułu Shawa The Method behind the Mad-
ness…, klasyfikacja battleground states powstała w  oparciu o  dane na temat wizyt 
kandydatów na Prezydenta i Wiceprezydenta oraz wydatków na kampanię telewizyj-
ną w poszczególnych stanach (wskaźnik GRP).

Klasyfikacja stanów niepewnych w wyborach 2012 roku powstała natomiast na 
podstawie danych ze strony internetowej dziennika „The Washington Post” oraz or-
ganizacji pozarządowej FairVote – pod uwagę wzięto liczbę wizyt kandydatów w po-
szczególnych stanach oraz środki wydane na reklamy telewizyjne.

Tabela 1. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 1988 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Illinois Kalifornia New Jersey
Michigan Missouri Oregon
Nowy Jork Ohio Waszyngton
Pensylwania Teksas

Źródło: D. R. Shaw, The Method behind the Madness: Presidential Electoral College Strategies, 
1988-1996, „The Journal of Politics” Vol. 61, 1999, nr 4, s. 899.

33 Idem, The Race to 270…, s. 76.
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Tabela 2. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 1992 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Karolina Północna Georgia Pensylwania
Kentucky Michigan
Kolorado New Jersey
Luizjana Ohio
Maine
Missouri
Montana
Nowy Meksyk
Wisconsin

Źródło: D. R. Shaw, The Method behind the Madness: Presidential Electoral College Strategies, 
1988-1996, „The Journal of Politics” Vol. 61, 1999, nr 4, s. 899.

Tabela 3. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 1996 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Arizona Luizjana Kalifornia
Kolorado Nevada
Floryda Nowy Meksyk
Georgia
Karolina Północna
Kentucky
New Hampshire
New Jersey
Ohio
Tennessee

Źródło: D. R. Shaw, The Method behind the Madness: Presidential Electoral College Strategies, 
1988-1996, „The Journal of Politics” Vol. 61, 1999, nr 4, s. 903.
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Tabela 4. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 2000 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Arkansas Minnesota
Floryda Wirginia Zachodnia
Iowa
Maine
Michigan
Missouri
New Hampshire
Nowy Meksyk
Oregon
Pensylwania
Tennessee
Waszyngton
Wisconsin

Źródło: D. R. Shaw, The Race to 270. The Electoral College and the Campaign Strategies of 2000 
and 2004, Chicago 2006, s. 64.

Tabela 5. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 2004 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Floryda Maine
Iowa Michigan
New Hampshire Minnesota
Ohio Missouri
Pensylwania Nevada
Wisconsin Oregon

Waszyngton
Wirginia Zachodnia

Źródło: D. R. Shaw, The Race to 270. The Electoral College and the Campaign Strategies of 2000 
and 2004, Chicago 2006, s. 66.

Tabela 6. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 2008 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Missouri Floryda Michigan
Wirginia Kolorado New Hampshire

Nowy Meksyk Pensylwania
Nevada
Ohio

Źródło: T. Huang, D. R. Shaw, Beyond the Battlegrounds? Electoral College Strategies in the 2008 
Presidential Election, „Journal of Political Marketing” Vol. 8, 2009, nr 4, s. 280.
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Tabela 7. Stany postrzegane jako battleground states w wyborach prezydenckich w 2012 roku

Demokraci Wspólne Republikanie
Floryda Michigan
Iowa Minnesota
Karolina Północna Pensylwania
Kolorado
Nevada
New Hampshire
Ohio
Wirginia
Wisconsin

Źródło: Presidential Tracker 2012 – Campaign Events, „FairVote”, [on-line], http://www.fairvo-
te.org/presidential_tracker_2012#2012_campaign_events – 10 VI 2016; Mad Money: TV ads in 
2012 Presidential Campaign, „The Washington Post”, [on-line], http://www.washingtonpost.
com/wp-srv/special/politics/track-presidential-campaign-ads-2012/whos-buying-ads/ – 10 VI 
2016.

Analizując dane z powyższych tabel, warto poczynić kilka obserwacji. Po pierw-
sze, spośród 51 obszarów wybierających elektorów – 50 stanów oraz dystryktu fede-
ralnego – w latach 1988-2012 status stanu niepewnego uzyskało jedynie 31. W po-
szczególnych wyborach stanów tych było nie mniej niż 10, ale nie więcej niż 15, 
co ma fundamentalne znaczenie dla procesu wyborczego. Sztab żadnego z  dwóch 
głównych kandydatów w ostatnich 7 cyklach prezydenckich nie uznawał 20 stanów 
za terytorium, w którym należy podjąć wyborczą rywalizację, co oznacza, że oby-
watele tych stanów byli ignorowani w  działaniach kampanijnych. Kandydat i  jego 
surogaci nie odbyli tam spotkania wyborczego, a sztab nie zdecydował się na zakup 
czasu antenowego i  przeprowadzenie kampanii medialnej. W  omawianym okresie 
kilka stanów może uważać się za beneficjentów systemu elektorskiego. Status sta-
nu niepewnego w  ostatnich siedmiu cyklach sześciokrotnie uzyskiwały Michigan, 
Ohio i Pensylwania, pięciokrotnie Floryda, New Hampshire i Missouri, a czterokrot-
nie Kolorado, Nevada, Nowy Meksyk i Wisconsin. W okresie kampanii wyborczej 
kandydaci odbywają tam mnóstwo spotkań, a  sztaby wydają dziesiątki milionów 
dolarów na przekazy medialne. Ponadto kandydaci, ich doradcy czy relacjonujący 
kampanię dziennikarze muszą gdzieś spać, coś jeść czy też wynajmować pomieszcze-
nia i powierzchnie, w których stworzą odpowiednie warunki do pracy, co przynosi 
wymierne korzyści gospodarkom stanów niepewnych. Jako że „swing states otrzy-
mują o  90% więcej dotacji federalnych niż pozostałe stany”34, ich obywatele czują 
się z całą pewnością docenieni. Jednocześnie obywatele innych stanów mogą czuć 
się zlekceważeni, a na pewno nie traktowani równo, czyli tak, jak wynikałoby z za-

34 B. Mucha, op. cit., s. 299.
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sad demokracji35. Oczywiście w jakimś sensie o nierównym traktowaniu mogliby też 
mówić mieszkańcy niektórych swing states, bowiem dystrybucja zasobów wśród sta-
nów niepewnych również nie jest równa. Sztaby dzielą je na stany małe (3-9 głosów 
elektorskich), średnie (10-19 głosów) i duże (powyżej 20 elektorów)36. Również tutaj 
korzystają z  zasobów strategicznie, najwięcej przeznaczając na te stany, w  których 
mogą odnieść największe korzyści.

Krytycy systemu elektorskiego wskazują, że „nie traktuje on obywateli jednako-
wo – wszak tysiąc wyborców w stanie niepewnym ma większe znaczenie strategiczne 
niż ten sam tysiąc wyborców”37 w stanie nieuznawanym w danym cyklu wyborczym 
za niepewny. Przeciwnicy takiego sposobu myślenia odpierają zarzuty, argumentu-
jąc, że system elektorski miał odzwierciedlać nie wartości demokratyczne, a zasady 
federalizmu oraz podziału i równowagi władz38. A przecież już na etapie przyznawa-
nia miejsc w Izbie Reprezentantów mamy do czynienia z nierówną reprezentacją – 
deputowani Montany reprezentują obecnie dystrykty o populacji 994 416 mieszkań-
ców, a deputowani z Rhode Island są przedstawicielami dystryktów zamieszkiwanych 
przez 527 624 osoby39, co przekłada się na stan posiadania elektorów.

Kolejnym namacalnym efektem strategii w systemie elektorskim są dyspropor-
cje we frekwencji wyborczej. Wykresy 1 i 2 przedstawiają dane na ten temat według 
dwóch najpopularniejszych wskaźników, VAP (Voting Age Population) oraz VEP 
(Voting Eligible Population)40, we wszystkich stanach i Dystrykcie federalnym (USA) 
oraz w stanach bazowych i stanach niepewnych w latach 1988-201241.

W pierwszych dwóch cyklach widać niewielką różnicę we frekwencji, a rok 1996 
przynosi najmniejszą frekwencję w stanach niepewnych, ale począwszy od wyborów 
w 2000 roku – od kiedy sztaby przywiązują większą niż wcześniej wagę do działań 
mobilizacyjnych i profrekwencyjnych42 – wyraźnie wyższą frekwencję obserwuje się 
właśnie w stanach niepewnych. Z całą pewnością duża w tym zasługa faktu, że oby-
watele stanów, w których widać z bliska toczącą się kampanię wyborczą, mają niewąt-
pliwie większą motywację do wzięcia udziału w głosowaniu. 

35 R. A. Dahl, Polyarchy. Participation and Opposition, New Haven 1971, s. 1.
36 S. J. Brams, M. D. Davis, The 3/2’s Rule in Presidential Campaigning, „The American Political 
Science Review” Vol. 68, 1974, nr 1, s. 124, http://dx.doi.org/10.2307/1959746.
37 L. D. Longley, op. cit., s. 207.
38 D. Lutz [et al.], op. cit., s. 34.
39 K. D. Burnett, Congressional Apportionment. 2010 Census Briefs, XI 2011, s. 1, [on-line], http://
www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-08.pdf – 10 VI 2016.
40 O  sposobach mierzenia frekwencji wyborczej w wyborach w USA zob. Z. Kiełmiński, Po-
ziom frekwencji w amerykańskich wyborach prezydenckich, „Studia Politologiczne” 2009, Vol. 14, 
s. 261-278.
41 Wykresy zostały skompilowane na podstawie danych na temat frekwencji wyborczej w poszcze-
gólnych stanach. Zob. State Turnout Rates, „United States Election Project”, [on-line], http://www.
electproject.org/home/voter-turnout/voter-turnout-data – 10 VI 2016.
42 S. Issenberg, The Victory Lab. The Secret Science of Winning Campaigns, New York 2012.
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Wykres 1. Frekwencja wyborcza (VAP) w USA, stanach niepewnych i stanach bazowych, 1988-
2012

Wykres 2. Frekwencja wyborcza (VEP) w USA, stanach niepewnych i stanach bazowych, 1988-
2012

Podsumowanie

Mimo że wybierający w Stanach Zjednoczonych Prezydenta i Wiceprezydenta sys-
tem elektorski próbowano zmienić ponad 700 razy43, pozostaje on instytucją zako-

43 T. Wieciech, Amerykański system…, s. 243.
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rzenioną w  amerykańskim systemie politycznym od początku istnienia republiki. 
Z wyjątkiem wyborów 1788/1789 oraz 1792, kiedy Prezydentem jednogłośnie wy-
brano George’a Washingtona, w pozostałych elekcjach kandydaci uciekali się do roz-
maitych sposobów zapewnienia sobie większości głosów elektorskich. W  systemie 
51 mini-elekcji równie ważne jak metody zdobywania głosów jest opracowanie stra-
tegii, która pozwoli podjąć decyzję, gdzie wybrane przez sztab metody zastosować. 
Jak bowiem wskazują przytoczone wcześniej dane, w latach 1988-2012 w aż 20 sta-
nach nie toczono żadnych działań kampanijnych; jeśli wziąć pod uwagę dane z po-
szczególnych wyborów, dotyczy to od 35 do 40 stanów oraz dystryktu federalnego. 
Oczywiście już po dokonaniu klasyfikacji na stany typu base, lean lub battle ground 
sztaby często modyfikują swoje założenia – biorąc jednak pod uwagę krótki okres 
kampanii przed wyborami powszechnymi, na fundamentalne zmiany nie ma czasu; 
wobec pierwotnych założeń zmienia się więc najczęściej intensywność prowadzenia 
kampanii w poszczególnych stanach niepewnych.

Przygotowując się do obserwacji prezydenckich kampanii wyborczych, warto za-
tem pamiętać, że nie będą one toczyć się we wszystkich stanach, a jedynie w staran-
nie wyselekcjonowanych przez sztaby battleground states. Należy mieć to na uwadze 
także w kontekście analizy sondaży wyborczych i  tego, by większą niż do sondaży 
ogólnokrajowych wagę przykładać do badań preferencji w poszczególnych stanach 
niepewnych.
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