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Wstêp
Instytut Spraw Publicznych od wielu lat prowadzi badania nad
przyczynami niskiej partycypacji wyborczej Polaków oraz proponuje
rozwi¹zania zmierzaj¹ce do modernizacji systemu wyborczego w celu
uczynienia go bardziej dostêpnym i przyjaznym obywatelom. W 2003 r.
wyst¹pilimy z propozycj¹ dwudniowego referendum europejskiego.
Wyd³u¿enie czasu g³osowania, ale tak¿e szeroka debata wywo³ana
przez propozycje ISP, przyczyni³y siê znacz¹co do przekroczenia wymaganego konstytucyjnie progu frekwencji. Zaproponowalimy tak¿e
inne zmiany modernizuj¹ce system wyborczy, ale nie spotka³y siê one
z poparciem Ustawodawcy.
Po sukcesie dwudniowego referendum oczekiwalimy kontynuacji
debaty nad sposobami zwiêkszenia uczestnictwa Polaków w wyborach
i referendach. Tak siê, niestety, nie sta³o i ju¿ rok po sukcesie referendum akcesyjnego, w wyborach do Parlamentu Europejskiego wziê³o
udzia³ zaledwie 20% uprawnionych wyborców. Tak katastrofalnie niska frekwencja nie wywo³a³a jednak ¿adnej refleksji po stronie klasy
politycznej (rz¹du i opozycji), pomimo ¿e powinna ona stanowiæ powa¿ne ostrze¿enie dla wszystkich, dla których wa¿ny jest kszta³t polskiej demokracji.
Na prze³omie 2004 i 2005 r. Instytut Spraw Publicznych po konsultacjach z ekspertami przygotowa³ projekty nowelizacji prawa wyborczego, które mia³y sprzyjaæ zwiêkszeniu frekwencji wyborczej. Propozycje Instytutu Spraw Publicznych zosta³y przedstawione w postaci konkretnych zapisów prawnych Komisji Ustawodawczej Sejmu RP,
która zajmowa³a siê przygotowaniem zmian w prawie wyborczym.
Niestety, jej cz³onkowie zaabsorbowani kwesti¹ zmiany sposobu rozdzia³u mandatów nie znaleli nawet czasu na rzeczow¹ debatê nad
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rozwi¹zaniami maj¹cymi zwiêkszyæ partycypacjê obywateli w wyborach. Zg³aszane przez Instytut propozycje zosta³y w ca³oci odrzucone.
Katastrofalny stopieñ partycypacji wyborczej w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2005 r. potwierdza koniecznoæ zdecydowanych dzia³añ na rzecz modernizacji prawa wyborczego i rozbudowy d³ugookresowych programów aktywizacji obywatelskiej. Przekazuj¹c w niniejszej publikacji dorobek prac badawczych ISP, wzbogacony zapisem dyskusji panelowej, która mia³a miejsce na konferencji
Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy 27 padziernika
2005 r., wyra¿amy nadziejê, ¿e dzia³ania takie zostan¹ jak najszybciej
podjête przez nowy Parlament i rz¹d.
prof. Lena Kolarska-Bobiñska
dr Jacek Kucharczyk
Jaros³aw Zbieranek
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Czerwona kartka wyborcza1
Po ka¿dych kolejnych wyborach tytu³y w prasie g³osz¹, ¿e tym razem pad³ rekord niskiej frekwencji. Jednak okazuje siê, ¿e przy nastêpnych wyborach frekwencja jest jeszcze ni¿sza. I choæ z wyborów
na wybory spada uczestnictwo, rozpoczyna siê dyskusja, która w zasadzie brzmi tak samo. Czêæ komentatorów bije na alarm, mówi¹c
o niskiej legitymizacji w³adzy, któr¹ wybra³o tak ma³o osób. Polska
znajduje siê w tym wzglêdzie nie tylko za wieloma krajami Europy,
ale tak¿e ca³ego wiata.
Inni uspokajaj¹, ¿e wszêdzie na wiecie maleje uczestnictwo w ¿yciu publicznym, a ronie niechêæ wobec polityków oraz obojêtnoæ
i brak zainteresowania polityk¹. Dowodz¹ te¿, ¿e Polacy, nawet na pocz¹tku przemian, nie w³¹czyli siê aktywnie w ¿ycie publiczne, co zwi¹zane jest z utrwalonym przez wieki stosunkiem do pañstwa oraz z nasz¹ kultur¹ polityczn¹. Absencja wynika te¿, ich zdaniem, z braku wykszta³cenia du¿ej czêci spo³eczeñstwa oraz z uchylania siê od odpowiedzialnoci za ¿ycie publiczne. Jedni mówi¹, ¿e winne jest spo³eczeñstwo, inni, ¿e historia czy kultura.

1

Artyku³ ukaza³ siê w dzienniku Rzeczpospolita z 24 padziernika 2005 r.
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Niechêæ wobec polityków
W ka¿dym z tych wyjanieñ kryje siê jaka cz¹stka prawdy, ale fakty s¹ nastêpuj¹ce. W ostatnich latach gwa³townie spada³o zaufanie obywateli do instytucji demokratycznych. Teraz wiêkszoæ spo³eczeñstwa
odmówi³a udzia³u w wyborach. Obserwujemy wyran¹ tendencjê spadku i tak niskiego uczestnictwa w g³osowaniu, pomimo ¿e ronie poziom wykszta³cenia obywateli, przyzwyczajamy siê do procedur demokratycznych, a kampanie wyborcze staj¹ siê coraz bardziej profesjonalne. Pytanie zasadnicze brzmi wiêc, nie tylko dlaczego tak ma³o
Polaków chce uczestniczyæ w wyborach, ale dlaczego idzie do nich
za ka¿dym kolejnym razem coraz mniej osób. I co zrobiæ, aby ten proces zatrzymaæ.
Przede wszystkim malej¹cy udzia³ w g³osowaniu nale¿y zdefiniowaæ jako wa¿ny problem naszej demokracji, a nie jako stan normalny. Uczestnictwo w ¿yciu publicznym i w wyborach nigdy nie by³o
przedmiotem zainteresowania elit po 1989 roku. Elity, które rz¹dz¹
demokratyczn¹ Polsk¹, uczy³y siê polityki w czasach, gdy obywatele
szli karnie do wyborów, a og³aszana frekwencja, bez wzglêdu na stan
faktyczny, wynosi³a blisko 100%. Opozycja nie mog³a, a dzia³acze
PZPR nie musieli zabiegaæ o poparcie spo³eczne. Co wiêcej, dzia³acze opozycji ¿ywili mocne przewiadczenie, ¿e dysponuj¹ ogromnym
poparciem spo³ecznym. Po odzyskaniu wolnoci oczywistym wydawa³o siê, ¿e wystarczy zagwarantowaæ obywatelom mo¿liwoæ uczestniczenia w uczciwych wyborach, by masowo z tego prawa korzystali.
Du¿a frekwencja wyborcza zaczê³a byæ te¿ postrzegana przez wielu
polityków jako zagro¿enie dla procesu wdra¿ania reform. Obawiano
siê bowiem ich zahamowania, jeli do urn pójd¹ zawiedzeni obywatele wybieraj¹c ugrupowania populistyczne. Równie¿ casus Tymiñskiego zaci¹¿y³ na stosunku elit do uczestnictwa w wyborach.
Wiêzi polityków z wyborcami nawi¹zywane by³y przez ostatnie
kilkanacie lat tylko tu¿ przed samymi wyborami. Nie prowadzono dialogu, nie wyjaniano ludziom racji podejmowanych przez w³adze decyzji, nie przekonywano do reform. Nie by³o te¿ ¿adnych akcji edukacyjnych ani programów wyjaniaj¹cych prawa i obowi¹zki obywateli w systemie demokratycznym i znaczenie g³osowania. Wyborcy czu-
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li siê traktowani instrumentalnie, a nikt tego nie lubi. Powsta³o coraz
silniejsze wra¿enie, ¿e oni potrzebuj¹ mnie tylko po to, abym wrzuci³
kartkê do urny. A potem i tak robi¹, co im siê ¿ywnie podoba. Dlatego przedwyborcze gor¹czkowe próby pozyskania poparcia przynosz¹
czêsto odwrotny skutek do zamierzonego.
Rekordowo niska frekwencja wyborcza oznacza wiêc przede
wszystkim czerwon¹ kartkê dla polskich elit politycznych za sposób
uprawiania polityki. Co wiêcej, za spraw¹ skandali i korupcji, która
towarzyszy ka¿dej kolejnej ekipie, politycy stracili zaufanie jako grupa. Ludzie czuj¹, ¿e ich wybór niewiele zmieni, bo za ka¿dym razem
dochodz¹ do w³adzy elity zaw³aszczaj¹ce dla w³asnych celów pañstwo.
I dlatego, paradoksalnie, tak ma³o osób uczestniczy³o w tych wyborach, choæ g³ówne partie mia³y na sztandarach has³a odnowy ¿ycia publicznego.
Sytuacjê dodatkowo pogarszaj¹ anachroniczne procedury g³osowania, które z pewnoci¹ nie u³atwiaj¹ udzia³u w wyborach, i których
od lat nie mo¿na zmieniæ. Politycy, nie dostrzegaj¹c, ¿e usuwa im siê
grunt pod nogami, torpedowali te inicjatywy ustawodawcze, które mia³y uczyniæ prawo wyborcze bardziej przyjazne obywatelom.

Konieczna zmiana procedur
Zmiana sposobu uprawiania polityki to d³ugi proces, natomiast
zmianê prawa wyborczego móg³by, nie czekaj¹c na kolejne wybory,
podj¹æ jak najszybciej nowy parlament. Warto przypomnieæ kilka pomys³ów, które maj¹ na celu umo¿liwienie uczestniczenia w wyborach
osobom, które obecnie z ró¿nych powodów nie mog¹ braæ w nich udzia³u. Dziêki nim procedury g³osowania sta³yby siê bardziej przyjazne
dla obywateli, dostosowane do zmieniaj¹cego siê stylu ¿ycia Polaków.
Nie doceniany jest brak podstawowej wiedzy i informacji Polaków
na temat samych procedur wyborczych. Do wyborców powinny byæ
wysy³ane indywidualne zawiadomienia, które ka¿dy uprawniony do
g³osowania otrzymywa³by przed wyborami. Informowa³yby one o lokalizacji w³aciwej komisji wyborczej, godzinach jej otwarcia, zasadach oddawania wa¿nego g³osu. Stosowane jest to z powodzeniem
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w wielu pañstwach europejskich. Zawiadomienia spe³nia³yby równie¿
rolê aktywizuj¹c¹, stanowi¹c swoiste zaproszenie do udzia³u w wyborach. Instytut Spraw Publicznych przygotowa³ projekt takiego rozwi¹zania, jednak zosta³o ono tu¿ przed wyborami odrzucone w Sejmie. Tysi¹ce lokali wyborczych w Polsce jest bardzo le oznakowanych, po prostu trudno je znaleæ. Obwieszczenia s¹ nieczytelne. Mo¿e
siê wydawaæ, ¿e s¹ to sprawy ma³o wa¿ne, ale dla wielu wyborców
bardzo istotne.
Media publiczne, a zw³aszcza telewizja, powinny nie tylko zachêcaæ obywateli do uczestnictwa, lecz przede wszystkim informowaæ ich
ju¿ na wiele dni przed wyborami o terminie g³osowania, godzinach
otwarcia lokali, sposobie oddawania g³osów.
Wiele osób niepe³nosprawnych i starszych nie ma praktycznej mo¿liwoci udania siê do lokali wyborczych i g³osowania. Instytut Spraw
Publicznych na podstawie wczeniejszych propozycji Pañstwowej
Komisji Wyborczej (PKW), opracowa³ projekt instytucji pe³nomocnika. Wyborca niepe³nosprawny (w stopniu znacznym i umiarkowanym), b¹d starszy (który ukoñczy³ 75. rok ¿ycia) na swój wniosek
móg³by ustanawiaæ wybranego przez siebie innego wyborcê  pe³nomocnikiem, który g³osowa³by w jego imieniu i zgodnie z jego wol¹.
Zak³ada siê, ¿e roli pe³nomocnika bêd¹ podejmowaæ siê najbli¿si
cz³onkowie rodziny b¹d opiekunowie. Projekt przewiduje zabezpieczenia, maj¹ce przeciwdzia³aæ nadu¿yciom, do których nale¿y m.in.
wymóg sporz¹dzania aktu pe³nomocnictwa przez urzêdnika i ograniczenie stanowi¹ce, ¿e jeden pe³nomocnik, mo¿e przyj¹æ tylko jedno
pe³nomocnictwo. Niestety, równie¿ ta propozycja zosta³a odrzucona
w Sejmie.
Dla wielu osób, które nie chc¹ b¹d nie mog¹ udaæ siê do lokali
wyborczych, powinna istnieæ mo¿liwoæ g³osowania korespondencyjnego. Warto te¿ rozpocz¹æ prace nad wykorzystaniem nowoczesnych
procedur elektronicznych w wyborach. Z jednej strony umo¿liwi³oby
to g³osowanie poprzez Internet, z drugiej za  pozwoli³o stworzyæ
elektroniczny rejestr wyborców. Dziêki temu mo¿na by g³osowaæ poza
swoim miejscem zamieszkania bez dodatkowych formalnoci.
Ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê styl ¿ycia Polaków, warto wyd³u¿yæ czas trwania wyborów do dwóch dni oraz zmieniæ godziny otwar-
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cia lokali wyborczych. Obecne uregulowania nie uwzglêdniaj¹ coraz
wiêkszej mobilnoci obywateli, którzy z przyczyn s³u¿bowych lub po
prostu rekreacyjnych  weekendy spêdzaj¹ bardzo czêsto z dala od
miejsca zamieszkania.

Czas na Instytut Wyborczy
W Polsce nie ma instytucji zajmuj¹cej siê dzia³alnoci¹ badawcz¹,
edukacyjn¹ i analityczn¹ dotycz¹c¹ problematyki wyborczej i promowania postaw obywatelskich. Obszar ten wykracza obecnie poza obowi¹zki Pañstwowej Komisji Wyborczej i którejkolwiek z istniej¹cych
instytucji pañstwowych i pozarz¹dowych. Sprawami takimi móg³by siê
zaj¹æ nowo powo³any Pañstwowy Instytut Wyborczy (PIW). Móg³by
on równie¿ przygotowywaæ propozycje modernizacji systemu wyborczego i opracowywaæ nowe propozycje rozwi¹zañ. Szczególnie warto upowszechniæ metody aktywizowania wyborców proponowane
przez Radê Europy oraz dowiadczenia innych pañstw Unii Europejskiej.
PIW móg³by równie¿ zaj¹æ siê zaniedban¹ dot¹d edukacj¹ obywatelsk¹, zw³aszcza m³odzie¿y. Chodzi tu o dzia³ania d³ugofalowe tocz¹ce siê równie¿ pomiêdzy wyborami, a nie tylko o jednorazowe akcje
mobilizacyjne.
Propozycje te nie zmieni¹ radykalnie stosunku Polaków do instytucji demokratycznych i istotnie nie poprawi¹ frekwencji. Nie mo¿na
jednak obawiaæ siê zmian równie¿ w prawie wyborczym, gdy wiat
polityki i obywateli staj¹ siê sobie coraz bardziej obce i odleg³e.
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W stronê reformy procedur g³osowania
w Polsce1
• Stopieñ partycypacji wyborczej obywateli w Polsce jest coraz ni¿szy. Sukcesywnie zwiêksza siê absencja wyborcza. W wyborach
parlamentarnych w 2005 r. do urn nie dotar³o blisko 60% uprawnionych do g³osowania.
• Nale¿y rozró¿niaæ dwa rodzaje absencji wyborczej: zawinion¹ 
kiedy wyborcy z w³asnej woli rezygnuj¹ z udzia³u w wyborach,
i przymusow¹  kiedy niedostosowane do potrzeb wyborców procedury g³osowania uniemo¿liwiaj¹ im udzia³ w wyborach.
• W Polsce absencja przymusowa jest powa¿nym problemem. Dotyczy tysiêcy osób niepe³nosprawnych i w podesz³ym wieku, którzy
przebywaj¹ w swoich domach, a tak¿e licznych wyborców, którzy
w czasie g³osowania wype³niaj¹ inne obowi¹zki i nie s¹ w stanie
osobicie przybyæ do lokali wyborczych w wyznaczonych godzinach.
• Nale¿y podj¹æ rzeczow¹ debatê nad reform¹ procedur g³osowania
w Polsce. W debacie tej pomocne mog¹ siê okazaæ dowiadczenia innych krajów. Osobiste g³osowanie w lokalu wyborczym
w cile okrelonym terminie nie mo¿e d³u¿ej stanowiæ jedynej
mo¿liwoci udzia³u w wyborach.
1

Tekst ukaza³ siê w czasopimie Analizy i Opinie, nr 52.
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• Wprowadzenie alternatywnych metod g³osowania dla szerokiej grupy wyborców mo¿e równie¿ sprzyjaæ ograniczeniu zjawiska absencji zawinionej i zaktywizowaæ czêæ wyborców, którzy z w³asnej
woli rezygnuj¹ z udzia³u w g³osowaniu.

Dwa rodzaje absencji wyborczej i dwie drogi
ku jej ograniczeniu
Rozwa¿ania nad koniecznoci¹ zmian w systemie wyborczym, które pozytywnie wp³ynê³yby na stopieñ partycypacji obywateli w wyborach, nale¿a³oby poprzedziæ analiz¹ samego zjawiska absencji
wyborczej. Politolodzy rozró¿niaj¹ jej dwa rodzaje: absencjê zawinion¹
i absencjê przymusow¹ (np. A. ¯ukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1999, s. 166). Z pierwszym mamy do czynienia, gdy wyborcy
wiadomie rezygnuj¹ z uczestniczenia w wyborach z przyczyn zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ rzeczywistoci¹ polityczn¹, jak: brak zaufania do polityków, niska motywacja do udzia³u w ¿yciu publicznym,
brak alternatywy wyborczej, nik³e poczucie podmiotowoci obywatelskiej czy te¿ zwyk³y brak zainteresowania polityk¹. Absencja przymusowa ma miejsce, gdy wyborca wykazuje wolê oddania g³osu, jednak
z przyczyn od niego niezale¿nych (brak dogodnego trybu g³osowania
itp.) nie bierze udzia³u w wyborach. Przeciwdzia³anie obu rodzajom
absencji wyborczej wymaga zastosowania ró¿norodnych dzia³añ
i umiejêtnego wykorzystania instrumentów uwzglêdniaj¹cych ich specyfikê. Szczególnej rozwagi i ostro¿noci wymagaj¹ zmiany w prawie wyborczym, nie zawsze bowiem mog¹ siê one okazaæ lekiem na
ca³e z³o.
Wykorzystanie instrumentów prawnych w celu odgórnego obni¿enia poziomu absencji zawinionej, wydaje siê sprzeczne z polskim
modelem demokracji i konstrukcj¹ ustrojow¹. Trudno sobie bowiem
wyobraziæ, aby szesnacie lat po przemianach 1989 r. mo¿liwe by³o
wprowadzenie w Polsce np. ustawowego obowi¹zku g³osowania (jak
ma to miejsce m.in. w Belgii, Grecji czy W³oszech, gdzie sankcj¹ za
nieuczestniczenie w wyborach mo¿e byæ wykrelenie z listy wybor-
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ców, grzywna czy nawet kara aresztu). Przeciwni takiemu rozwi¹zaniu s¹ tak¿e polscy wyborcy, uznaj¹c to rozwi¹zanie za niedopuszczaln¹ drogê na skróty. Wed³ug badañ CBOS z 2004 r., jedynie 12%
respondentów popiera wprowadzenie w Polsce obowi¹zku g³osowania.
Sztuczne i ca³kowicie chybione wydaje siê równie¿ wprowadzenie do polskiego systemu prawa wyborczego zapisów zmierzaj¹cych
do zagwarantowania wysokiej frekwencji wyborczej poprzez zakazy
i ograniczenia w handlu, a nawet w przemyle rozrywkowym, obowi¹zuj¹ce w okresie wyborów. Takie kuriozalne rozwi¹zanie zastosowano m.in. w Chile. Zgodnie z art. 116 tamtejszej Ustawy o g³osowaniach ludowych: W dniu wyborów, a¿ do czterech dni po zamkniêciu lokali wyborczych nie mog¹ funkcjonowaæ teatry, kina i miejsca
spektakli, wydarzeñ sportowych, kulturalnych i artystycznych. Zamkniête musz¹ byæ równie¿ firmy handlowe sprzedaj¹ce konsumentom napoje alkoholowe zarówno w rodku, jak i na zewn¹trz. Nie
jest to zreszt¹ rozwi¹zanie ca³kiem obce polskim wyborcom  w podobnym kszta³cie by³o bowiem stosowane w II RP. Na mocy postanowieñ art. 64 Ordynacji wyborczej do Sejmu z 1922 r. W przeddzieñ
wyborów, pocz¹wszy od godziny 6 wieczorem i przez ca³y dzieñ wyborczy sprzeda¿, wyszynk lub podawanie trunków alkoholowych s¹
zakazane na ca³ym obszarze wyborczym.
Skuteczne niwelowanie zjawiska zawinionej absencji wyborczej
powinno opieraæ siê przede wszystkim na przeprowadzaniu rozbudowanych i d³ugoterminowych programów edukacji i aktywizacji obywateli, tak aby wyborcy poznali wagê swojego g³osu i korzyci p³yn¹ce z uczestniczenia w g³osowaniu. Wiele zale¿y równie¿ od polityków, którzy powinni podj¹æ mozoln¹ pracê nad odbudow¹ presti¿u
i uznania dla klasy politycznej wród obywateli. Zmiany prawne powinny jedynie wspomagaæ te dzia³ania, a przyk³adem mog³oby byæ
choæby wprowadzenie zakazu kandydowania do parlamentu osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umylne.
Zupe³nie inny charakter powinny mieæ metody ograniczania absencji przymusowej. Pañstwo  poprzez odpowiednio skonstruowany system prawa wyborczego  ma wrêcz obowi¹zek zapewnienia ka¿demu
obywatelowi mo¿liwoci skutecznego udzia³u w g³osowaniu. Jej brak
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sprawia, ¿e konstytucyjna zasada powszechnoci wyborów nie jest zagwarantowana, co wymaga mo¿liwie szybkiego wprowadzenia zmian.
Szczególnie wa¿ne jest stworzenie i zagwarantowanie wyborcom dogodnych dla nich procedur i trybów g³osowania. W sytuacji, kiedy
z przyczyn technicznych du¿a grupa wyborców nie mo¿e wzi¹æ udzia³u
w wyborach, a dla równie licznej ten udzia³ jest znacznie utrudniony,
dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany tego stanu rzeczy powinny otrzymaæ
bezwzglêdny priorytet.

Polska na szarym koñcu Europy
Analizuj¹c obowi¹zuj¹ce w Polsce procedury g³osowania, trudno
nie odnieæ wra¿enia, ¿e polski system wyborczy jest w tym zakresie
jednym z najbardziej konserwatywnych w Europie. Zgodnie z prawem
wyborczym, polski wyborca mo¿e bowiem g³osowaæ jedynie osobicie w lokalu wyborczym. Od zasady tej istnieje tylko jeden, ograniczony do bardzo w¹skiej grupy wyborców i stosowany jedynie podczas niektórych wyborów, wyj¹tek. W szpitalach i zak³adach opieki
spo³ecznej mo¿na bowiem przeprowadziæ g³osowanie za pomoc¹ urny
pomocniczej, z któr¹ do ³ó¿ek pacjentów i pensjonariuszy udaj¹ siê
cz³onkowie, maj¹cej tam siedzibê, obwodowej komisji wyborczej.
Wyj¹tek ten nie obejmuje jednak osób niepe³nosprawnych i starszych,
które przebywaj¹ w swoich domach, co powoduje, ¿e bardzo wielu
wyborców jest zmuszonych do rezygnacji z g³osowania, poniewa¿
nie s¹ w stanie dotrzeæ o w³asnych si³ach do lokali wyborczych.
Do tych osób pozbawionych faktycznej mo¿liwoci udzia³u w wyborach nale¿y równie¿ zaliczyæ osoby czasowo chore, obarczone obowi¹zkami s³u¿bowymi, udaj¹ce siê w nieprzewidzian¹ podró¿ w przeddzieñ wyborów, marynarzy okrêtów wojennych itp.
Brak alternatywnych wobec g³osowania osobistego w lokalu
wyborczym metod oddawania g³osu jest ewenementem w Europie.
W przewa¿aj¹cej wiêkszoci krajów europejskich z powodzeniem stosuje siê ró¿norodne procedury usuwaj¹ce wszelkie trudnoci i w najwiêkszym stopniu u³atwiaj¹ce wyborcom g³osowanie. W rezultacie

W stronê reformy procedur g³osowania w Polsce

19

wyborcy, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ udaæ siê do lokali wyborczych, mog¹ z powodzeniem skorzystaæ z innego (a czêsto nawet
wybraæ z kilku) sposobu skutecznego uczestniczenia w wyborach. Takie rozwi¹zania wp³ywaj¹ na ograniczanie zjawiska przymusowej absencji wyborczej sprawiaj¹c, ¿e wybory s¹ w pe³ni powszechne
i demokratyczne. W obliczu kszta³towania siê szybko rozwijaj¹cych
siê, nowoczesnych, obywatelskich spo³eczeñstw informacyjnych system wyborczy zachowuje przez to swoj¹ elastycznoæ, dostosowuj¹c
siê do potrzeb i oczekiwañ wyborców.

Wszyscy polscy wyborcy musz¹ mieæ zagwarantowan¹
mo¿liwoæ g³osowania
Konieczne jest podjêcie rzeczowej debaty nad wprowadzeniem
takich modyfikacji procedur wyborczych, które zapewni³yby wszystkim polskim wyborcom mo¿liwoæ uczestniczenia w g³osowaniu. Jest
to obowi¹zek spoczywaj¹cy na pañstwie, który wyp³ywa z konstytucyjnej zasady powszechnoci wyborów. Procedura g³osowania w lokalu wyborczym musi zostaæ w mo¿liwie krótkim czasie uzupe³niona
o co najmniej jedn¹ alternatywn¹ technikê g³osowania. Poni¿ej przedstawiono ich propozycje i choæ niektóre z nich  z ró¿nych powodów
 wydaj¹ siê trudne do wprowadzenia w polskich realiach, wszystkie
powinny byæ wziête pod uwagê i przeanalizowane w toku szerszych
badañ i analiz poprzedzaj¹cych konieczn¹ zmianê prawa wyborczego.
G³osowanie przez pe³nomocnika
Instytucja pe³nomocnika wystêpuje w prawie wyborczym: Francji,
Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Nawi¹zuj¹c do popularnej konstrukcji znanej z prawa cywilnego, opiera siê na za³o¿eniu, i¿ wyborca, który z ró¿nych przyczyn nie jest w stanie udaæ siê do lokalu wyborczego i oddaæ g³osu osobicie, upowa¿nia innego wyborcê do zag³osowania w jego imieniu. Pe³nomocnik na podstawie udzielonego
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i potwierdzonego stosownym aktem pe³nomocnictwa udaje siê wiêc
do lokalu wyborczego, pobiera kartê do g³osowania, wype³nia j¹
i wrzuca do urny. Z regu³y rozwi¹zanie to jest skierowane do w¹skiej,
cile okrelonej grupy wyborców (w Belgii i we Francji dotyczy osób
niepe³nosprawnych, starszych, wojskowych, urzêdników pañstwowych
wykonuj¹cych swoje obowi¹zki poza granicami pañstwa). Procedury
ustanawiania pe³nomocnika na wybory ró¿ni¹ siê nieznacznie w poszczególnych pañstwach. Zwykle donios³oæ pe³nomocnictwa jest
powiadczana w sposób urzêdowy, a pe³nomocnik dysponuje specjalnym aktem pe³nomocnictwa, które przedstawia w³aciwej komisji wyborczej.
Wa¿ne zagadnienie stanowi tak¿e ograniczenie liczby pe³nomocnictw, jakie mo¿e przyj¹æ jeden wyborca. Ma ono s³u¿yæ unikniêciu
niebezpiecznego skupiania kilkunastu pe³nomocnictw przez jedn¹ osobê. Najbardziej restrykcyjna jest pod tym wzglêdem regulacja belgijska, zgodnie z któr¹ mo¿na przyj¹æ tylko jedno pe³nomocnictwo.
Z ca³¹ pewnoci¹ instytucja pe³nomocnika jest znacznym u³atwieniem procedury g³osowania, przyczyniaj¹c siê do znacznie skuteczniejszego wype³niania zasady powszechnoci wyborów  w szczególnoci, je¿eli jej beneficjantami s¹ osoby, które mo¿liwoci g³osowania s¹ z ró¿nych przyczyn pozbawieni, b¹d mo¿liwoæ taka jest znacznie utrudniona. Jednak oprócz ewentualnych zalet takiego rozwi¹zania, czêæ ekspertów prawa konstytucyjnego wskazuje na u³omnoæ
zasady bezporednioci i tajnoci g³osowania, jakie w przypadku
g³osowania za porednictwem pe³nomocnika mog¹ wyst¹piæ. Wspomina siê równie¿ o braku gwarancji, czy pe³nomocnik zag³osuje zgodnie z preferencjami, jakie przekaza³ mu wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwo. Zwolennicy tego rozwi¹zania nie zgadzaj¹ siê z tak¹
interpretacj¹  argumentuj¹c, ¿e zasada bezporednioci nie jest równoznaczna z g³osowaniem osobistym, a instytucja pe³nomocnika, jako
alternatywny sposób udzia³u w wyborach, powinna siê opieraæ na
zaufaniu. Je¿eli go brakuje, wyborca nie musi skorzystaæ z tej mo¿liwoci.
Instytucja pe³nomocnika po raz pierwszy mia³a szansê byæ wprowadzona do polskiego systemu wyborczego w 1992 r. Równie¿ w kolejnych pracach nad nowelizacjami ustaw prawa wyborczego zg³aszano
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ten postulat (w 2000 r. w ramach prac nad projektem ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, w 2003 r. w toku prac nad
projektem Ustawy o referendum krajowym), jednak nie spotka³ siê on
 mimo wyranego poparcia ze strony Pañstwowej Komisji Wyborczej  z akceptacj¹ pos³ów. Ostatnio intensywne próby wprowadzenia instytucji pe³nomocnika (propozycja dotyczy³a jedynie w¹skiej grupy wyborców  osób niepe³nosprawnych i starszych) podejmowa³ Instytut Spraw Publicznych w 2005 r., przy okazji prac nad nowelizacj¹
ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, a tak¿e ustawy o Wyborze Prezydenta RP. Opracowany przez ISP we wspó³pracy
z PKW i instytucjami zajmuj¹cymi siê osobami niepe³nosprawnymi,
projekt wprowadzenia do prawa wyborczego instytucji pe³nomocnika
zawiera³ wiele mechanizmów pozwalaj¹cych uczyniæ z tej instytucji
bezpieczny tryb g³osowania i  co wa¿ne  stanowi¹cy czêsto jedyny
sposób udzia³u w wyborach osób przykutych do swych ³ó¿ek. Niestety, ostatecznie instytucja pe³nomocnika zosta³a odrzucona w toku prac
Komisji Ustawodawczej Sejmu RP.
G³osowanie z pomoc¹ osoby upowa¿nionej
W trakcie prac nad projektem wprowadzenia do polskiego prawa
wyborczego instytucji pe³nomocnika na prze³omie 2004 i 2005 r. opracowano równie¿ jej zmodyfikowan¹ formu³ê. Rola osoby uprawnionej by³aby znacznie mniejsza ni¿ pe³nomocnika, bowiem mog³aby ona
jedynie pobraæ w imieniu wyborcy pakiet z materia³ami wyborczymi
(koperta, karta do g³osowania, informacja o sposobie g³osowania), dostarczyæ do miejsca zamieszkania wyborcy, a nastêpnie po zaznaczeniu przez niego swoich preferencji  przekazaæ do w³aciwej komisji
wyborczej. Formu³a taka by³aby wiêc hybryd¹ instytucji pe³nomocnika, g³osowania korespondencyjnego i tzw. wêdruj¹cej urny wyborczej.
Instytucja osoby upowa¿nionej mia³a byæ skierowana jedynie do w¹skiej grupy osób niepe³nosprawnych, maj¹cych mo¿liwoæ wykorzystania pomocy osób, które opiekuj¹ siê nimi na co dzieñ. Jednoczenie takie rozwi¹zanie by³oby zgodne z zasad¹ bezporednioci i tajnoci g³osowania, na u³omnoæ których wskazuj¹ przeciwnicy instytucji pe³nomocnika w klasycznej formule.
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Wêdruj¹ca urna wyborcza
W wielu pañstwach Europy rodkowo-Wschodniej prawo wyborcze przewiduje mo¿liwoæ dostarczenia urny wyborczej do miejsca
zamieszkania wyborcy. Procedurê tak¹ przewiduje ustawodawstwo
m.in. S³owacji, Estonii, Litwy, £otwy, Czech, S³owenii, Ukrainy. Z regu³y do skorzystania z mo¿liwoci g³osowania we w³asnym domu
uprawnieni s¹ wyborcy niepe³nosprawni, starsi b¹d przewlekle chorzy. Musz¹ oni zg³osiæ wniosek o zastosowanie tego trybu g³osowania we w³aciwej komisji wyborczej i w ustawowo okrelonym terminie (np. zgodnie z regulacj¹ s³oweñsk¹ najpóniej na trzy dni przed
dniem wyborów). Umo¿liwia to przygotowanie listy osób, do których
ma siê udaæ komisja. Niektóre regulacje przewiduj¹ tak¿e wymóg za³¹czenia stosownych dokumentów i zawiadczeñ potwierdzaj¹cych stan
zdrowia uniemo¿liwiaj¹cy g³osowanie w lokalu wyborczym.
Z regu³y do wyborcy udaje siê kilku cz³onków komisji wyborczej
(np. przepisy s³owackiej ordynacji wyborczej z 1998 r. wymagaj¹
udzia³u co najmniej dwóch z nich) z niewielk¹, przenon¹ urn¹ wyborcz¹ i materia³ami wyborczymi. Wyborca po zakreleniu swoich preferencji, wrzuca kartê do urny.
Przedstawione rozwi¹zanie spotyka siê z ostr¹ krytyk¹ ekspertów
prawa wyborczego. Wskazuj¹ oni na trudnoci techniczne i organizacyjne, jakie napotyka komisja wyborcza i s³u¿by maj¹ce zapewniæ bezpieczeñstwo wyborom. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e cz³onkom komisji mog¹ co do zasady towarzyszyæ równie¿ mê¿owie zaufania zg³aszani przez komitety wyborcze, co w skrajnych przypadkach zwiêksza liczbê osób porednio zaanga¿owanych w ten tryb g³osowania do
kilkudziesiêciu. Brak skutecznych procedur zabezpieczaj¹cych procedurê wêdruj¹cych urn wyborczych  jak pokaza³ przyk³ad wyborów
prezydenckich na Ukrainie w 2004 r.  mo¿e prowadziæ do fa³szowania wyników wyborów na du¿¹ skalê.
G³osowanie korespondencyjne
W wielu pañstwach Unii Europejskiej ustawodawca przewiduje mo¿liwoæ g³osowania za porednictwem poczty. Procedurê tê przewiduje
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prawo wyborcze m.in. Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii,
Irlandii, Estonii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Niemiec. G³osowanie korespondencyjne stanowi znaczne u³atwienie dla wyborców, w szczególnoci tych, którzy z przyczyn zdrowotnych b¹d organizacyjnych
nie s¹ w stanie g³osowaæ w lokalu wyborczym. Procedury stosowane
w poszczególnych krajach nieznacznie siê ró¿ni¹. Wyborcy, którzy
wyra¿aj¹ wolê g³osowania korespondencyjnego (a w niektórych systemach wyborczych spe³niaj¹ dodatkowe przes³anki), otrzymuj¹ poczt¹
z w³aciwej komisji wyborczej przesy³kê z materia³ami wyborczymi.
Z regu³y sk³adaj¹ siê nañ dwie koperty (du¿a i mniejsza), karta do g³osowania i zawiadczenie o uprawnieniu do g³osowania (ewentualnie
certyfikat wyborczy). Wyborca, który otrzymuje materia³y, wype³nia
kartê do g³osowania, po czym umieszcza j¹ w mniejszej kopercie (bez
¿adnych oznaczeñ) i wraz z zawiadczeniem o prawie do g³osowania
umieszcza w wiêkszej kopercie i wysy³a poczt¹ na adres w³aciwej
komisji wyborczej. Musi oczywicie zachowaæ okrelone terminy, aby
przesy³ka dotar³a do celu przed zakoñczeniem g³osowania. Pracownicy organu wyborczego po otwarciu zewnêtrznej koperty, sprawdzeniu
i odnotowaniu w spisie wyborców danych zawartych w zawiadczeniu, wrzucaj¹ do urny zaklejon¹ mniejsz¹ kopertê z kart¹ wyborcz¹.
G³osowanie korespondencyjne stanowi znaczne u³atwienie dla
wyborców, w szczególnoci niepe³nosprawnych i chorych. Mo¿liwoæ
oddania g³osu w dogodnym momencie i w zaciszu w³asnego mieszkania jest równie¿ wysoko ceniona przez wyborców starszych. Z ca³¹
pewnoci¹ g³osowanie przez pocztê wp³ywa na lepsze wype³nianie zasady powszechnoci wyborów i, co potwierdzaj¹ badania przeprowadzone m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, umo¿liwia podniesienie frekwencji wyborczej.
Przeciwnicy instytucji g³osowania korespondencyjnego wskazuj¹
na koszty jej wprowadzenia, a tak¿e niebezpieczeñstwo ³amania zasady tajnoci w przypadku dostania siê przesy³ek w niepowo³ane rêce.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ wype³nienia karty wyborczej przez osobê
niepowo³an¹, przez co mo¿e dojæ do sytuacji u³omnoci zasady bezporednioci. Wydaje siê jednak, ¿e w³aciwe dzia³anie g³osowania
korespondencyjnego zale¿y w du¿ej mierze od stworzenia skutecznych
mechanizmów zabezpieczaj¹cych, a tak¿e cis³ej wspó³pracy organów
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pañstwowych odpowiedzialnych za organizacjê wyborów ze s³u¿bami pocztowymi.
G³osowanie korespondencyjne mog³o zostaæ wprowadzone do polskiego systemu wyborczego w 2004 r. w czasie prac nad Ordynacj¹
wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego. Z powodu braku gwarancji
terminowego dostarczenia przesy³ek wyborczych przez Pocztê Polsk¹
i licznych niedoci¹gniêæ technicznych projektu (zosta³ on zg³oszony
przez grupê pos³ów w bardzo pónej fazie prac legislacyjnych, bez
przeprowadzenia odpowiednich konsultacji, ekspertyz itp.) propozycjê ostatecznie odrzucono.
G³osowanie przedterminowe
Znacznym udogodnieniem dla wyborców jest równie¿ tzw. g³osowanie przedterminowe. Ten tryb umo¿liwia oddawanie g³osów we
wskazanych miejscach  najczêciej urzêdach pocztowych (dlatego te¿
jest on czêsto ³¹czony z g³osowaniem korespondencyjnym, stanowi¹c
sui generis jego mniejsz¹ formu³ê)  w d³u¿szym okresie przed
dniem wyborów. Rozwi¹zanie takie umo¿liwia skuteczne oddanie g³osu przez tych wyborców, którzy z ró¿nych przyczyn nie bêd¹ mogli
uczyniæ tego we w³aciwym dniu wyborów. Jest to tryb stosowany
w pañstwach skandynawskich, a tak¿e m.in. na Litwie i w Estonii. Warunkiem koniecznym w³aciwego i w pe³ni bezpiecznego dzia³ania instytucji g³osowania przedterminowego jest cis³a wspó³praca pomiêdzy organami wyborczymi a urzêdami, które przejm¹ na pewien okres
czêæ kompetencji komisji wyborczej. Przyk³adowo, na Litwie zgodnie z Ordynacj¹ wyborcz¹ z 2000 r., g³osowanie przedterminowe odbywa siê w urzêdzie pocztowym, w godzinach pracy, a rozpoczyna siê
pi¹tego dnia przed dniem wyborów. Nad w³aciwym przebiegiem g³osowania czuwa we wspó³pracy z Okrêgow¹ Komisj¹ Wyborcz¹  naczelnik urzêdu. Dysponuje on materia³ami wyborczymi (karty do g³osowania, obwieszczenia, koperty), a tak¿e spisem wyborców uprawnionych do g³osowania. W urzêdzie pocztowym zostaje równie¿ przygotowane specjalne pomieszczenie, w którym wyborcy mog¹ z zachowaniem zasad tajnoci oddaæ g³os, po czym  podobnie jak w przypadku g³osowania korespondencyjnego  karta do g³osowania jest za-
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klejana w kopercie i adresowana do w³aciwej komisji wyborczej.
Warto podkreliæ, ¿e wszyscy pracownicy poczty zaanga¿owani w obs³ugê g³osowania musz¹ siê legitymowaæ certyfikatem wydanym przez
Komisjê Wyborcz¹, a ich praca w razie potrzeby mo¿e byæ nadzorowana przez przedstawicieli komisji i obserwowana przez mê¿ów zaufania komitetów wyborczych.
Przedstawiony tryb g³osowania jest godny uwagi. Zdecydowanie
powinien byæ jednak rozpatrywany w po³¹czeniu z g³osowaniem korespondencyjnym (jak to ma miejsce na Litwie), bowiem jedynie rozbudowana wspó³praca z organami pocztowymi zapewnia bezpieczeñstwo
g³osowania, a tak¿e znacznie obni¿a koszty stosowania tej techniki.
G³osowanie elektroniczne (evoting)
Definicja evotingu obejmuje u¿ycie technologii elektronicznych
w procedurach zwi¹zanych z wyborami, przy czym musz¹ one obejmowaæ co najmniej akt oddawania g³osu. Zgodnie z zakresem definicji, evoting obejmuje wiele technik g³osowania:
 g³osowanie za pomoc¹ maszyny elektronicznej (znanej tak¿e pod
polsk¹ nazw¹ g³osomatu) w lokalu wyborczym;
 g³osowanie za pomoc¹ specjalnych kiosków internetowych umieszczonych w ró¿nych miejscach publicznych;
 g³osowanie z u¿yciem osobistego komputera pod³¹czonego do sieci
internetowej;
 g³osowanie za pomoc¹ telefonu komórkowego (z wykorzystaniem
wiadomoci SMS);
 g³osowanie za pomoc¹ interaktywnej telewizji.
Obecnie na wiecie najbardziej zaawansowane s¹ prace zmierzaj¹ce do zastosowania elektronicznych maszyn do g³osowania w lokalach wyborczych. Eksperymenty z u¿yciem g³osomatów w lokalach
wyborczych s¹ przeprowadzane w licznych pañstwach Unii Europejskiej, m.in. w: Holandii, Francji i Belgii, Wielkiej Brytanii, Portugalii. Oprócz Unii Europejskiej elektroniczne maszyny w lokalach wyborczych testowane s¹ w Norwegii i Szwajcarii, natomiast z powodzeniem ju¿ stosowane na du¿¹ skalê w Stanach Zjednoczonych, Indiach i w Australii.
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W Brazylii wyborcy korzystaj¹ z umieszczonych w miejscach publicznych elektronicznych kiosków, w których mog¹ oddaæ g³os (na
110 mln uprawnionych do g³osowania przypada tam blisko 400 tys.
kiosków). Dziêki elektronicznym ³¹czom wyniki wyborów s¹ znane
w ci¹gu minut po zakoñczeniu g³osowania.
G³osowanie za pomoc¹ po³¹czonego z Internetem komputera osobistego jest przedmiotem badañ w wiêkszoci pañstw Unii Europejskiej. Na szczeblu Wspólnoty by³y przeprowadzane specjalne programy badawcze, m.in. CYBERVOTE, finansowane przez Komisjê
Europejsk¹. W ich ramach przeprowadzono pilota¿owe projekty zastosowania g³osowania przez Internet. Technikê tê testuje siê m.in.
w: Holandii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i Estonii. Rozbudowany
program pilota¿owy, który obejmowa³ równie¿ g³osowanie za pomoc¹ telefonów komórkowych, przeprowadzi³a Wielka Brytania.
G³osowanie elektroniczne cechuje nowoczesnoæ, du¿a efektywnoæ i prostota. Poniewa¿ jednak na pojêcie evotingu sk³adaj¹ siê ró¿norodne techniki g³osowania, korzyci p³yn¹ce z ich zastosowania równie¿ s¹ odmienne.
Zastosowanie maszyn do g³osowania (w lokalach wyborczych b¹d
w specjalnych kioskach) oznacza przede wszystkim usprawnienie procedur organizowania i przeprowadzania wyborów. Dotyczy to w szczególnoci identyfikacji wyborców i ustalania wyników g³osowania
(elektroniczne liczenie g³osów, bardzo szybkie przesy³anie danych do
centrali). U¿ycie g³osomatów jest równie¿ ³atwe w u¿yciu dla wyborców i znacznie dogodniejsze ni¿ klasyczne wype³nianie kart do g³osowania.
G³osowanie za pomoc¹ Internetu i telefonów komórkowych stanowi (podobnie jak g³osowanie korespondencyjne) znaczne udogodnienie dla grupy wyborców, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ udaæ
siê do lokali wyborczych (a wiêc równie¿ osób niepe³nosprawnych,
chorych, starszych). Przeprowadzenie g³osowania internetowego dla
wyborców przebywaj¹cych za granic¹ pozwala unikn¹æ organizowania kosztownych (a czêsto przynosz¹cych bardzo nik³e wyniki  vide
Polska) g³osowañ w placówkach dyplomatycznych. Niektórzy z ekspertów wskazuje równie¿ na wp³yw tej techniki g³osowania na zwiêkszenie frekwencji wyborczej, zw³aszcza wród najm³odszych wyborców.

W stronê reformy procedur g³osowania w Polsce

27

Wdro¿enie technik evotingu wi¹¿e siê z du¿ymi kosztami. Przy
zastosowaniu elektronicznych maszyn do g³osowania obejmuj¹ one
m.in. koszt tych maszyn, a tak¿e systemu obejmuj¹cego spis wyborców, identyfikacjê, przesy³anie danych, ustalanie wyników i obs³ugê.
Przy stosowaniu techniki oddawania g³osu przez Internet wymagane
jest zastosowanie szczególnie zaawansowanych rodków bezpieczeñstwa. Aby ta technika mog³a skutecznie dzia³aæ, nieodzowny jest równie¿ powszechny dostêp obywateli do sieci internetowej.
G³osowanie za pomoc¹ telefonu komórkowego (a niekiedy równie¿ Internetu) jest krytykowane za skrajne trywializowanie aktu g³osowania. Konstytucjonalici wskazuj¹ równie¿ na problem u³omnej
realizacji zasady bezporednioci i równoci wyborów  trudno bowiem w pe³ni zagwarantowaæ, i¿ g³osowaæ bêdzie osoba uprawniona
(podobne zastrze¿enia wystêpuj¹ w przypadku klasycznego g³osowania korespondencyjnego).

Podsumowanie
Wybory s¹ wydarzeniem o ogromnej donios³oci  stanowi¹ jeden
z najwa¿niejszych wyznaczników prawid³owego funkcjonowania demokratycznego pañstwa. Konieczne jest zainicjowanie rzeczowej
debaty nad modernizacj¹ procedur g³osowania w Polsce. Osobiste g³osowanie w lokalu wyborczym musi zostaæ uzupe³nione przez inn¹
technikê (b¹d techniki) g³osowania, uwzglêdniaj¹c¹ specyficzne potrzeby czêci wyborców. Pañstwo ma obowi¹zek zapewnienia wszystkim obywatelom mo¿liwoci udzia³u w wyborach. Zagwarantowanie
skutecznego wype³niania konstytucyjnej zasady powszechnoci wyborów i wyeliminowanie zjawiska absencji przymusowej musi uzyskaæ
bezwzglêdnie charakter dzia³añ priorytetowych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wprowadzenie alternatywnych metod g³osowania dla szerszej grupy wyborców mo¿e równie¿ zaktywizowaæ
wyborców, którzy obecnie z w³asnej woli rezygnuj¹ z udzia³u w wyborach, a wiêc oddzia³ywaæ na zmniejszenie zjawiska absencji zawinionej.
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Dotychczasowe próby wprowadzenia do polskiego systemu prawa
wyborczego nowych technik g³osowania mia³y charakter przypadkowy, by³y formu³owane za piêæ dwunasta i nie zosta³y poparte szerokimi analizami i badaniami. Byæ mo¿e w³anie st¹d bierze siê wyrana niechêæ niektórych ekspertów do modyfikacji procedur g³osowania  uzasadniana trosk¹ o bezpieczny i uczciwy przebieg wyborów. Wydaje siê, ¿e propozycja przygotowana rzetelnie, stanowi¹ca
efekt powa¿nych prac legislacyjnych i licznych konsultacji rozwieje
te obawy.

'
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Dyskusja panelowa:
Jak zmodernizowaæ system wyborczy,
1
by sta³ siê przyjazny obywatelom?
Lena Kolarska-Bobiñska:
Bardzo serdecznie zapraszam Pañstwa do udzia³u w panelu dyskusyjnym. Zapraszam panelistów: profesora Marka Chmaja z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, pana Ministra Kazimierza Czaplickiego z Pañstwowej Komisji Wyborczej, doktora Jaros³awa Ocha
z Uniwersytetu Gdañskiego i profesora Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu £ódzkiego.
Marek Chmaj:
Szanowni Pañstwo, w tytule tego panelu jest przewrotne pytanie:
jak zmodernizowaæ system wyborczy, by sta³ siê przyjazny obywatelom. Mo¿na zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e realizacja kilku postulatów wp³ynie na zwiêkszenie partycypacji spo³ecznej w wyborach.
Miêdzy innymi warto siê zastanowiæ nad zwiêkszeniem potencjalnego grona g³osuj¹cych. Dzisiaj czynne prawo wyborcze wed³ug art. 62
Konstytucji przys³uguje obywatelom, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia.
Tymczasem okazuje siê, ¿e obecnie bardzo szybko pod wzglêdem emocjonalnym i intelektualnym dojrzewa m³odzie¿, co rodzi pytanie czy
nie warto by obni¿yæ wiek wyborczy do 16 roku ¿ycia? Zwiêkszymy
w ten sposób kr¹g elektoratu, a ponadto zyskamy dwa roczniki, które
z regu³y s¹ aktywne politycznie. Zwróæcie Pañstwo uwagê, ¿e m³o1
Panel dyskusyjny by³ czêci¹ konferencji Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych 27 padziernika 2005 r.
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dzie¿ jest bardzo zainteresowana, tym, co siê dzieje na scenie politycznej. Uczymy w szko³ach podstawowych o tym, jaka jest waga spo³eczeñstwa obywatelskiego, co to jest patriotyzm, jaka jest historia naszego kraju. Oczywicie na razie Konstytucja nie daje takiej mo¿liwoci, ale skoro siê s³yszy postulaty o IV Rzeczypospolitej, tê jedn¹
zmianê warto rozwa¿yæ. W obecnych warunkach mo¿liwe jest wprowadzenie czynnego prawa wyborczego od 16 roku ¿ycia tylko w wyborach na urz¹d wójta, burmistrza czy prezydenta, poniewa¿ Konstytucja o powo³ywaniu tego organu po prostu nic nie mówi, a odpowiednia zmiana w ustawie mog³aby byæ zrobiona, chocia¿by na próbê. Nie
by³oby to jednak najszczêliwsze, bo warto by by³o zacz¹æ od wyborów do rady gminy, poprzez uczenie m³odzie¿y partycypacji w wyborach na szczeblu najni¿szym.
Kolejna kwestia to obni¿enie kosztów wyborów i u³atwienie uczestnictwa. Poniewa¿ Internet sta³ siê obecnie niezwykle powszechny, no
mo¿e nie tak jakbymy tego oczekiwali, mo¿liwoæ g³osowania internetowego staje siê pal¹cym problemem. Kiedy mo¿na by by³o wprowadziæ tak¹ modernizacjê do systemu wyborczego? Odpowied jest
prosta: najszybciej, jak to jest tylko technicznie mo¿liwe. Skoro uzyskujemy pewnoæ, ¿e oddany przez Internet g³os jest zabezpieczony
podpisem elektronicznym, a nikt nie jest w stanie wp³yn¹æ metodami
nielegalnymi na wynik g³osowania, to wtedy powinnimy tak¹ mo¿liwoæ wprowadziæ. Rozwi¹zanie to ma wiele dobrych cech, po pierwsze  oddajemy g³os gdziekolwiek tylko jestemy, czy u siebie w miecie, czy na wakacjach, wszêdzie, gdzie mamy dostêp do Internetu.
Po drugie  znacznie obni¿a siê liczba osób, które bêd¹ bezporednio
uczestniczyæ w procesie wyborczym w danej komisji wyborczej,
w zwi¹zku z tym odchudzimy sk³ad samych komisji, poniewa¿ nie bêdzie ju¿ wymogu, ¿eby by³y takie liczne. Po trzecie  mo¿na by by³o
wtedy drukowaæ mniej kart do g³osowania, co wp³ynie byæ mo¿e na
obni¿enie kosztów.
W prawie polskim nie mo¿na g³osowaæ listownie, ale g³osowanie
za pomoc¹ poczty ma swoich zwolenników i przeciwników. Dowiadczenia wielu krajów wskazuj¹, ¿e w ró¿ny sposób mo¿e to wp³ywaæ
na wynik wyborów. Co do tej kwestii wypowiadaæ bym siê ju¿ nie
chcia³, bêdzie zapewne o tym mówi³ pan minister Czaplicki.
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Kolejna kwestia to czas glosowania. Obecnie okazuje siê, ¿e czas
g³osowania jest za krótki, zw³aszcza w kontekcie mieszczuchów, którzy wykorzystuj¹ weekend na wyjazdy poza miasto. wiat sta³ siê ma³y,
wyje¿d¿amy i wracaj¹c pod wieczór wpadamy w du¿ych miastach
w korki, które uniemo¿liwiaj¹ udzia³ w akcie wyborczym. Mo¿e wiêc
warto wróciæ do rozwi¹zañ przyjêtych w referendum akcesyjnym
i przeprowadziæ g³osowanie dwudniowe. Zdajê sobie sprawê, ¿e to
znacznie podro¿y koszty, ale byæ mo¿e przys³u¿y siê znacz¹co na
wzrost frekwencji i udzia³u w wyborach. System wyborczy, który
umo¿liwia obywatelom branie udzia³u w g³osowaniu, jest systemem
przyjaznym. W trakcie mojej praktyki akademickiej, okaza³o siê, ¿e
wielu m³odych ludzi nie bierze udzia³u w wyborach, poniewa¿ maj¹
daleko do domu. Je¿eli kto ma jechaæ, ¿eby g³osowaæ do Drawska
Pomorskiego, czy Zielonej Góry, a na sta³e mieszka lub pracuje
w Warszawie, to po prostu rezygnuje z udzia³u w akcie wyborczym.
W Warszawie jest oficjalnie zameldowanych nieco ponad 1,5 mln
mieszkañców, a mieszka na pewno ponad 2 mln osób. Zwróæmy uwagê, ¿e jest to ogromna rzesza ludzi, którzy mieszkaj¹ daleko od swojego miejsca zameldowania. Obecny system wyborczy nakazuje, aby
wzi¹æ w swoim okrêgu wyborczym w urzêdzie zawiadczenie, które
umo¿liwi danej osobie g³osowanie w dowolnym miejscu w kraju. Mo¿na zatem postawiæ pytanie: czy przyjazny system wyborczy nie mo¿e
umo¿liwiæ wziêcie zawiadczenia w jakimkolwiek urzêdzie gminnym,
miejskim? Czy ci, m³odzi ludzie musz¹ jechaæ do siebie? A mo¿e akurat nie mog¹, a mo¿e przypomnieli sobie o wyborach dzieñ, czy dwa
przed nimi i chcieliby w jakimkolwiek urzêdzie wzi¹æ odpowiednie
zawiadczenie. Przy obecnych mo¿liwociach komunikowania siê
wp³ynê³o by to na zwiêkszenie frekwencji i zwiêkszenie zainteresowania wyborami.
Kolejna kwestia to identyfikacja pos³ów z ich okrêgiem wyborczym. Zwróæmy uwagê na rzecz dalece niepokoj¹c¹, a czasami nagann¹. Pose³ bierze udzia³ w wyborach, startuje z danego okrêgu wyborczego, jest reprezentantem ca³ego narodu, ale uto¿samianie siê pos³a
ze swoim okrêgiem wyborczym jest niewielkie. Z drugiej strony okazuje siê, ¿e obywatel bardzo czêsto nie wie, jakie s¹ granice jego okrêgu wyborczego. Jest to sytuacja wysoce niepokoj¹ca. Obecnie mamy
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41 okrêgów wyborczych, kiedy by³o ich wiêcej, ponad 50. Ale przeciêtny Polak, nawet prawnik, czy politolog bêdzie mia³ problem z zakreleniem granic w³asnego okrêgu wyborczego. Mniej wiêcej siê
orientuje, ale do koñca nie jest pewny, w którym okrêgu wybiera siê
których pos³ów. Oczywicie, mo¿e siê zorientowaæ ogl¹daj¹c piêkne
plakaty, czy bilbordy wyborcze, prezentuj¹ce twarze kandydatów, wiêc
po tym mo¿e mieæ pewn¹ wiadomoæ, kto kandyduje, ale póniej nie
do koñca ma wiadomoæ kogo wybra³, bo nie ka¿dy czyta sprawozdanie PKW. Nie wiemy, kto nas reprezentuje, który pose³ jest od nas,
który powinien mieæ dy¿ury poselskie, do kogo mo¿emy pójæ z naszymi sprawami. Co wiêcej, obecny system wyborczy umo¿liwia
ucieczkê z okrêgu wyborczego. Pose³, który siê dosta³ do Sejmu z Zielonej Góry i który nie dochowa³ obietnic wyborczych, co wiêcej, który nie pojawia³ siê w swoim okrêgu wyborczym, mo¿e dziêki uk³adom partyjnym kandydowaæ nastêpnym razem z Przemyla, Bia³egostoku czy z Gdañska, co powoduje pewien brak odpowiedzialnoci.
Je¿eli wiemy, ¿e jaki pose³ siê z nami uto¿samia, ¿e jest dumny
z tego, ¿e nas reprezentuje, ¿e jest z danego okrêgu wyborczego, my
równie¿ baczniej obserwujemy jego pracê. Wiemy: to jest nasz pose³,
to s¹ nasi pos³owie. Czy s¹ potrzebne okrêgi jednomandatowe, czy nie?
Nie musz¹ byæ. Mog¹ byæ, ale nie musz¹. Natomiast musz¹ byæ okrêgi wyborcze, z którymi siê identyfikujemy, o tym nie mo¿emy zapominaæ. W zwi¹zku z tym trzeba zmieniæ kszta³ty okrêgów wyborczych,
spowodowaæ, ¿e one bêd¹ oparte na jakim kryterium, dziêki czemu
je zapamiêtamy, przy czym nie mog¹ to byæ powiaty. Tych mamy obecnie oko³o 300.
Nastêpna, ostatnia ju¿ kwestia to problem finansowania wyborów.
Otó¿ zwróæmy uwagê, ¿e sytuacja, w której obywatele, wyborcy maj¹
wiadomoæ, ¿e w wyborach narusza siê przepisy ordynacji, zniechêca do partycypacji politycznej. Je¿eli nie ma jasnych regu³ finansowania wyborów, je¿eli nie ma du¿ych sankcji za naruszenie tych regu³ i je¿eli nie ma weryfikacji, to nie bêdzie mo¿liwe spo³eczne akceptowanie takiego przeprowadzania kampanii wyborczej i takiego finansowania. Chcia³bym tutaj pochwaliæ Instytut Spraw Publicznych,
który zwraca³ na to uwagê ju¿ od piêciu, a w³aciwie szeciu lat. By³o
wiele na ten temat publikacji, wiele konferencji i widaæ, ¿e dziêki m.in.
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staraniom Instytutu wiele siê w tej sprawie poprawi³o, ale jeszcze wiêcej jest do naprawienia. Dziêkujê bardzo.
Kazimierz W. Czaplicki:
Jestem w trochê trudnej roli, bo nie mogê krytykowaæ systemu wyborczego, mówiæ, ¿e maj¹ byæ okrêgi jednomandatowe, wielomandatowe, ile ma byæ tych okrêgów itp. Dlatego skupiê siê na takim poprawianiu ordynacji wyborczych, aby by³y one bardziej przyjazne
wyborcom.
Kwestia, która jest czêsto podnoszona, dotyczy domicylu w wyborach samorz¹dowych. Otó¿, Rzecznik Praw Obywatelskich wniós³
do Trybuna³u Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodnoci z Konstytucj¹ tego przepisu. W moim przekonaniu, zreszt¹ ca³ej Pañstwowej
Komisji Wyborczej, jest to przepis niezgodny z Konstytucj¹ i powinien zostaæ zmieniony. Mylê, ¿e taka bêdzie te¿ decyzja Trybuna³u.
Podniesiono tu bardzo wa¿n¹ kwestiê migracji wewnêtrznych. Otó¿
nasz system wyborczy zak³ada, ¿e wyborca mo¿e byæ ujêty tylko
w jednym spisie wyborców. A wiêc kto, kto zmienia miejsce zamieszkania ma dwie drogi. Pierwsza  wpisaæ siê do rejestru wyborców na
sta³e. Tak¹ decyzjê wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, i wtedy
ju¿ we wszystkich wyborach bêdzie mo¿na uczestniczyæ. B¹d te¿,
w przypadku wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta  wyborca tam,
gdzie czasowo przebywa, a nie chce siê zwi¹zaæ rejestrem na sta³e 
musi z³o¿yæ wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jest jeszcze instytucja zawiadczeñ o prawie do g³osowania, o których doæ krytycznie zacz¹³ mówiæ pan profesor Chmaj i pewnie ma trochê racji. Ale
generalnie mo¿na powiedzieæ w ten sposób  nasz system wyborczy
jest o tyle przyjazny dla wyborcy, ¿e nie stwarza barier urzêdniczych
 i je¿eli kto z³o¿y dzisiaj wniosek, to jutro on bêdzie rozpatrzony,
je¿eli wyst¹pi o wydanie zawiadczenia, za dwie godziny to zawiadczenie bêdzie wydane. To jest jedna sprawa.
Natomiast, czy rzeczywicie to wszystko jest dobrze zrobione i czy
nie mo¿na tego zrobiæ lepiej. I tu, inicjatywy ISP, np. g³osowanie przez
pe³nomocnika, które od 1992 r.  tu ju¿ pochwalê swoj¹ firmê  Pañstwowa Komisja Wyborcza preferuje, do tej pory nie znalaz³o uznania w Sejmie. Mylê ¿e powoli dojrzewa ta myl, ¿e co trzeba bê-
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dzie z t¹ frekwencj¹ zrobiæ. Z tym, ¿e s¹ ró¿ne formy pomocy wyborcy w realizacji jego praw wyborczych. Jedn¹ jest g³osowanie przez
pe³nomocnika, co budzi ró¿nego rodzaju zastrze¿enia, pewnie zasadne, czy to bêdzie cis³e oddanie woli wyborcy, czy to jest dopuszczalne w wietle unormowania konstytucyjnego. G³osowanie korespondencyjne to dok³adnie takie same problemy. A mo¿e równie¿ spowodowaæ zjawisko, które u nas wyst¹pi³o, a skala tego nie jest taka ma³a 
tzw. handlu g³osami. Potrafimy wynosiæ karty do g³osowania z lokalu
wyborczego i odstêpowaæ je za piwo, za dziesiêæ z³otych, tak jak to
mia³o miejsce w wyborach samorz¹dowych, gdzie ka¿dy g³os siê liczy. Tego rodzaju sytuacje musz¹ byæ przewidziane i obwarowane
prawnie, ¿eby kryminogenne zjawiska nie wystêpowa³y i ¿eby tego nie
u³atwiaæ.
Kolejny problem to jest otwarcie lokali wyborczych. Wszyscy mówi¹: za krótko. Tylko, ¿e istnieje wiele krajów, które otwieraj¹ lokale
wyborcze o godzinie ósmej, czy nawet dziewi¹tej, a u nas o szóstej.
I s¹ zamykane o godzinie dwudziestej. Bardzo mi siê podobna przyk³ad francuski, gdzie mo¿na, jest taka ustawowa mo¿liwoæ, przed³u¿yæ g³osowanie do czterech godzin. Proszê zwróciæ uwagê  my mówimy  do godziny 22.00, ale kiedy wybory wypadaj¹ w listopadzie,
bo u nas nie ma sta³ych terminów wyborów, to kto o tej porze wraca
z weekendu? Wydaje mi siê, ¿e kiedy mówimy o przed³u¿eniu g³osowania, a warto to rozwa¿aæ, to rozwa¿ajmy alternatywnie, ¿eby nie
zadekretowaæ na mocy ustawy, godzin g³osowania bez wzglêdu, kiedy te wybory wypadn¹, czy w czerwcu czy w styczniu, czy jest pora
weekendowa, czy te¿ jej nie ma. Pewna elastycznoæ wydaje mi siê
tu konieczna. Moje osobiste zdanie wynikaj¹ce z dowiadczeñ jest takie, ¿e godzina 6.00 jest to niecywilizowana godzina na otwarcie lokalu wyborczego. Na terenach wiejskich obwodowa komisja o godzinie pi¹tej rano musi byæ w lokalu wyborczym. A wiêc o trzeciej rano
ludzie musz¹ wstaæ, ¿eby dojechaæ. I póniej 14 godzin, albo jak siê
chce przed³u¿yæ o jeszcze dwie godziny  a wiêc 16 godzin pracy. Nie
wiem, co inspekcja pracy by powiedzia³a na tê czynnoæ. Ale to oczywicie ¿art. Póniej komisja musi obliczyæ wyniki g³osowania. A wiêc
zdaniem PKW, a mam prawo je wyg³osiæ, jestemy za rozwi¹zaniami, które przynios¹ korzyæ w postaci zwiêkszonego zainteresowania
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wyborców, poprzez rodki urzêdniczo-informacyjne  szeroko rozumiane, ale jednoczenie z pewn¹ doz¹ realizmu.
Druga sprawa  my tak ciurkiem wymieniamy wszystkie mo¿liwe instytucje wyborcze, które bymy chcieli wprowadziæ, aby zwiêkszyæ frekwencjê. I mówimy: przed³u¿enie g³osowania, g³osowanie
elektroniczne. Je¿eli g³osowanie elektroniczne bêdzie wprowadzone
i bêdzie tak dostêpne, jak siê przypuszcza, to te osoby na weekendzie
za pomoc¹ Internetu mog¹ zag³osowaæ i wcale nie musz¹ siê spieszyæ
z powrotem do domu do godziny 20.00, ¿eby zag³osowaæ w lokalu.
Mo¿e spróbujmy zrobiæ katalog takich instytucji, ale warunkowo. Je¿eli bêdziemy wprowadzali g³osowanie korespondencyjne powszechne, to czy rzeczywicie warto przed³u¿aæ czas otwarcia lokali wyborczych do godziny 22.00. W ka¿dym razie PKW nadal bêdzie popiera³a inicjatywy wnoszone przez ISP, dotycz¹ce przede wszystkim g³osowania przez pe³nomocnika dla osób niepe³nosprawnych i w podesz³ym wieku, a tak¿e nawet indywidualne zawiadamianie wyborcy
o miejscu i godzinach g³osowania. Z zastrze¿eniem, ¿e nie chcielibymy, aby by³a to instytucja stosowana w wyborach samorz¹dowych,
³¹cznie z instrukcj¹ jak g³osowaæ. Dowiadczenia wykazuj¹, ¿e wybory samorz¹dowe s¹ specyficznym rodzajem wyborów i to mo¿e prowadziæ do pewnego rodzaju nadu¿ycia. Dziêkujê bardzo.
Lena Kolarska-Bobiñska:
Bardzo dziêkujê za te s³owa poparcia dla projektów, które by³y
zg³aszane przez Instytut. Ale pragnê powiedzieæ, ¿e przy ka¿dym projekcie, przy ka¿dej ustawie mo¿e byæ jaki element kryminogenny
i tego nie mo¿na wykluczyæ. Natomiast gdybymy tymi obawami siê
tylko kierowali, to bymy z niczym nie ruszyli. Zawsze mo¿e kto co
w³o¿yæ do koperty. We Francji celowo w³adze wysy³aj¹ programy
wszystkich partii, ¿eby wszyscy wyborcy siê z nimi zapoznali. Kiedy
wystêpuj¹ przypadki kryminogenne, to nale¿y je ujawniaæ i piêtnowaæ,
ale nie mo¿e to hamowaæ zmian. Zgadzam siê, ¿e nale¿y zrobiæ katalog tych propozycji, które mo¿na ³atwiej i szybciej wprowadziæ. Oczywicie, ³atwiej jest przed³u¿yæ g³osowania, bo wprowadzenie Internetu w Polsce to bêd¹ wieki, zwa¿ywszy chocia¿by na to, ¿e nie mo¿na
najprostszej zmiany przeprowadziæ przez 10 czy 15 lat. Chodzi g³ów-
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nie o to, ¿eby zainicjowaæ jakie mylenie nad tymi rozwi¹zaniami,
które ju¿ wprowadzono w innych krajach.
Kazimierz W. Czaplicki:
Rzeczywicie we Francji w kopertach gmina wysy³a materia³y partii
politycznych, ale s¹ one dostarczone przez partie polityczne i to jest
obowi¹zek ustawowy. Partia, która nie dostarczy w terminie swoich
materia³ów wyborczych, nie mo¿e mieæ pretensji, ¿e nie wys³ano ich.
A wiêc jest to inny sposób. Krajowe Biuro Wyborcze podejmuje próby zwi¹zane z wprowadzeniem g³osowania elektronicznego. Podstawowym wed³ug nas instrumentem jest elektroniczny rejestr wyborców.
To on umo¿liwi sprawdzenie, czy dana osoba ma prawa wyborcze, zag³osowanie z ka¿dego miejsca i zarejestrowanie g³osu, tak aby uniemo¿liwiæ g³osowanie podwójne. Koszt takiego oprogramowania dla
gmin pozwalaj¹cego na stworzenie elektronicznego rejestru wyborców
wed³ug naszych szacunków wynosi oko³o 1,6 mln z³. Nie s¹ to wielkie pieni¹dze. Problem polega w tym, ¿eby wyranie okreliæ, kto ten
rejestr ma prowadziæ, czy PKW, czy ma to robiæ MSWiA w ramach
Zintegrowanego Systemu Rejestrów Pañstwowych. My uwa¿amy, ¿e
lepiej by to by³o pod nadzorem PKW.
Jaros³aw Och:
Z wielk¹ radoci¹ i satysfakcj¹ nale¿y powitaæ inicjatywê dba³oci o to, by w koñcu w Polsce zmieniæ nastawienie Polaków do partycypacji politycznej. I to nie jest rzecz nowa, tu wielokrotnie podkrelano i ja jeszcze raz chcê podkreliæ, ¿e Instytut Spraw Publicznych
odgrywa w tej materii bardzo istotn¹ rolê. Tym bardziej mog¹ irytowaæ postawy polityków, które po tych wyborach widzielimy, kiedy
to np. po pierwszej turze wyborów prezydenckich, prezydent Aleksander Kwaniewski pytany o to, jak odnosi siê do tak niskiej frekwencji
 powiedzia³: trzeba siê nad tym zastanowiæ i co z tym zrobiæ. My
o tym mówimy wiele ju¿ lat i okazuje siê, ¿e nie ma nierzadko chêci
politycznych, ¿eby zmiany wdro¿yæ w ¿ycie. Okazuje siê, ¿e problem
frekwencji jest najzwyczajniej w wiecie zinstrumentalizowany politycznie i partyjnie.
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Chcia³bym tutaj odnieæ siê do zmiany w prawie wyborczym
w dwojaki sposób. Chcia³bym wskazaæ na propozycje dzia³añ instytucjonalno-normatywnych, ale, chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e jest
bardzo du¿o do zrobienia w tzw. sferze spo³ecznej. Mówi¹c o dzia³aniach o charakterze instytucjonalno-normatywnym, w³aciwie trudno
powiedzieæ cokolwiek nowego, bo moi znakomici przedmówcy wskazali na bardzo wiele aspektów aktywnoci w tej materii. Nie bêdê wiêc
mówi³ o koniecznoci przed³u¿enia otwarcia lokali wyborczych, z perspektywy du¿ych miast wydaje siê to bezdyskusyjne. Nie bêdê mówi³
tak¿e o koniecznoci uruchomienia aktywnoci internetowej, choæ tu
mam pewn¹ w¹tpliwoæ czy nie bêdzie tak, ¿e z tego dobrodziejstwa
techniki skorzystaj¹ ci, którzy dzi i tak g³osuj¹, a ci, którzy nie g³osuj¹ wyra¿¹ dezaprobatê i nie bêd¹ chcieli w ten prosty sposób zostaæ
zaktywizowanymi. Nie chcê równie¿ wskazaæ na to, co wyczyta³em
w licznych publikacjach Instytutu, ¿e bardzo trafn¹ ide¹ jest zamiar
zadbania o osoby niepe³nosprawne, a tak¿e osoby starsze  powy¿ej
75 roku ¿ycia. Takich wyborców jest w Polsce niema³o. Stanowi¹ oko³o 14% wszystkich uprawnionych. Jest wiêc rzecz¹ zasadn¹ podjêcie
dzia³añ, maj¹cych na celu doprowadzenie tych ludzi do aktywnoci
wyborczej. Oczywicie, wszyscy doskonale orientujemy siê, ¿e pewna aktywnoæ ju¿ jest w tym zakresie uruchomiona  gminy podstawiaj¹ busy, autobusy, które bezp³atnie dowo¿¹ ludzi do lokalu wyborczego, tyle tylko, ¿e nie ka¿da gmina dysponuje busem i nie wszêdzie s¹ rodki finansowe, pozwalaj¹ce na wykorzystanie tych mo¿liwoci. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Gdañsku z tej
mo¿liwoci skorzysta³o zaledwie 40 osób. Wiêc to nie jest tak masowe zjawisko, jak by siê to mog³o wydawaæ.
Wreszcie pragnê zwróciæ uwagê na zagadnienie, które wielokrotnie podkrelano w tej debacie, mianowicie na mo¿liwoæ g³osowania
listownego. Ja w tym roku obserwowa³em kampaniê wyborcz¹, jaka
mia³a miejsce w Niemczech. By³em w Berlinie i we Frankfurcie i zdobycz¹, jak¹ przywioz³em, s¹ w³anie karty do g³osowania w wyborach
niemieckich. Na piêæ tygodni przed g³osowaniem przychodzi do ka¿dego wyborcy  a w Niemczech jest ich oko³o 60 mln  informacja
urzêdowa o zbli¿aj¹cych siê wyborach. I w tej informacji zawarte jest
to, co wielokrotnie by³o wspomniane. Po pierwsze, przypomnienie
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o zbli¿aj¹cych siê wyborach. Ale bardzo klarownie i dok³adnie jest
wskazane, gdzie mieci siê lokal wyborczy konkretnego wyborcy, który
jest adresatem informacji, od której godziny jest czynny lokal wyborczy i jak wygl¹da mechanizm g³osowania. To jest informacja, która
jak przypominam, przychodzi na piêæ, szeæ tygodni przed dniem g³osowania. Integraln¹ czêci¹ tej informacji jest urzêdowy druk, który
mo¿na wype³niæ i drog¹ pocztow¹ lub osobicie odes³aæ do odpowiednika naszego urzêdu gminy i dziêki temu niewielkiemu przedsiêwziêciu mo¿na uzyskaæ g³os, który bêdzie wys³any drog¹ korespondencyjn¹. Wtedy to na trzy tygodnie przed wyborami, równie¿ drog¹ pocztow¹ przychodzi g³os, który wyborca niemiecki wype³nia i odsy³a. Karta wygl¹da nastêpuj¹co: po pierwsze, jest informacja o uprawnieniu
do udzia³u w wyborach, czyli to, co w wymiarze polskim jest zawarte
w spisie wyborców, pieczêæ urzêdowa, powiadczaj¹ca to, ¿e dany
wyborca jest uprawniony do udzia³u w g³osowaniu. Karta do g³osowania jest analogiczna do tej, jaka jest dostêpna w lokalach wyborczych. Nastêpnie jest co, czego wydaje mi siê brakuje w polskiej rzeczywistoci wyborczej  prosty, klarowny algorytm g³osowania, gdzie
krok po kroku opisane s¹ wszystkie czynnoci, jakie nale¿y wykonaæ
w czasie g³osowania. Przede wszystkim wskazuje siê od czego nale¿y zacz¹æ  a wiêc od postawienia tu dwóch g³osów na karcie do g³osowania. Nastêpnie trzeba tê kartê w³o¿yæ do koperty, która jest tu namalowana na niebiesko, wraz z uprawnieniem do g³osowania wk³adamy w drug¹ kopertê i dopiero tê kopertê wysy³amy w przedwyborczy czwartek przed godzin¹ 24.00 do urzêdu gminy i w ten sposób
jest to g³os oddany. Statystyki mówi¹, ¿e w Niemczech jest to doæ
skuteczny sposób dba³oci o frekwencjê wyborcz¹. Okazuje siê, ¿e
mielimy wybory, gdzie a¿ do 20% wyborców korzysta³o z tej w³anie mo¿liwoci. Przywioz³em to ze sob¹ g³ównie dlatego, ¿eby na
gruncie polskim stawiaæ tezê, ¿e nie jest to tak bajecznie prosty sposób g³osowania, jak to siê w wielu wypowiedziach przedstawia, i nie
jest tak, ¿e fakt wprowadzenia g³osowania drog¹ korespondencyjn¹
natychmiast musi siê prze³o¿yæ na wiêksz¹ frekwencjê. Najzwyczajniej tak mo¿e byæ dlatego, ¿e aby zag³osowaæ tym sposobem te¿ nale¿y wykazaæ pewne minimum dba³oci, te¿ trzeba ten g³os odes³aæ
do odpowiedniego urzêdu. I tu jest pytanie, na które byæ mo¿e wspól-
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nie bêdziemy w stanie znaleæ odpowied, czy ten wyborca, który
w Polsce nie jest aktywny bêdzie chcia³ wykonaæ tê mikropracê, by póniej drog¹ listown¹ uczestniczyæ w wyborach. I jeszcze rzecz niebagatelna na gruncie polskim  koszta. Koszt przeprowadzenia takiego g³osowania w Niemczech to blisko 60 mln euro. Jedna koperta wysy³ana
do wyborców to koszt 1 euro. Oczywicie mo¿na spróbowaæ niwelowaæ te koszty i np. przygotowaæ bazê danych i wysy³aæ do rodziny jedn¹ przesy³kê. To jest dyskusja, która powinna nast¹piæ, kiedy zadecydujemy o skutecznoci tej metody. Ale by³bym bardzo ostro¿ny przed
radykalnym stwierdzeniem, ¿e wprowadzenie g³osowania listownego
natychmiast znacz¹co wp³ynie na zwiêkszenie frekwencji w wyborach.
Wydaje mi siê równie¿, ¿e warto zrobiæ przegl¹d ordynacji wyborczych. W wyborach prezydenckich wysz³o na jaw wiele mankamentów, które maj¹ du¿y wp³yw tak¿e na kwestie frekwencji wyborczej.
O ile w wyborach parlamentarnych istnia³a mo¿liwoæ zastosowania
urny pomocniczej, z któr¹ komisja mo¿e udaæ siê do ³ó¿ka wyborcy
chorego i umo¿liwiæ mu udzia³ w g³osowaniu, w wyborach prezydenckich w ewidentny sposób brakuje takiego rozwi¹zania. Warto zastosowaæ swoisty lobbing, by chocia¿ te banalnie proste rozwi¹zania zosta³y wprowadzone.
Wydaje siê tak¿e, ¿e nale¿y zadbaæ o tych wyborców, którzy ju¿
byli dzisiaj tu przywo³ani, a dla których udzia³ w wyborach jest utrudniony z racji znacznego oddalenia miejsca zamieszkania od lokali wyborczych. To mo¿e w miecie nie ma takiego znaczenia, jednak na wsi
czasami ta odleg³oæ wynosi 5 lub nawet 10 km. I to jest nierzadko
zasadnicza przes³anka, choæ mo¿e nie jedyna, która determinuje
absencje wyborcze.
Wreszcie chcia³bym równie¿ wskazaæ na przes³anki natury spo³ecznej. Mówilimy, warto to powtarzaæ do przys³owiowego znudzenia,
¿e wiele zale¿y od poziomu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Przede
wszystkim widzia³bym wielk¹ rolê w edukacji obywatelskiej mediów.
Media powinny aktywizowaæ przedwyborczo obywateli, powinny kreowaæ postawê obywatelsk¹. I w tym roku mielimy pierwsze symptomy takiego typu aktywnoci. By³a kampania spo³eczna na rzecz g³osowania, ale odnoszê wra¿enie, ¿e wiêcej mo¿na by³o zrobiæ. Oczywicie, z punktu widzenia mediów nie jest to aktywnoæ tak bardzo

40

Dyskusja panelowa

po¿¹dana, bo ona nie przynosi bezporednich zysków, jak np. reklamy. Wydaje siê, ¿e celow¹ kwesti¹ jest edukacja mediów. Na gruncie
pomorskim wielokrotnie obserwowa³em, jak media wadliwie informowa³y, jak powinno siê g³osowaæ. Wielokrotnie musia³em interweniowaæ, dzwoniæ, przypominaæ, ¿e to nie jest tak, jak media przedstawia³y.
Wiêc to mo¿e, panie ministrze, jest postulat, ¿e warto jest zastanowiæ
siê, czy PKW do tych bardziej znacz¹cych mediów wysy³a³a informacje napisane prostym jêzykiem, jak nale¿y g³osowaæ, ¿eby nie by³o zawirowania. Szczególnie takiego, jakie czeka nas w przysz³ym roku,
w wyborach samorz¹dowych, tam jest bowiem najwiêkszy problem
z du¿¹ liczb¹ niewa¿nie oddanych g³osów.
Wreszcie trzeba przywi¹zywaæ du¿¹ wagê do aktywnoci organizacji spo³ecznych i rodowisk opiniotwórczych. Nale¿y doprowadziæ
do tego, ¿eby wygenerowaæ w polskiej spo³ecznoci postawê tak¹, ¿e
nie jestemy patologi¹, czy te¿ grup¹ dewiantów, jak mówi³ pan
dr Markowski  a wiêc ci, który g³osuj¹, ale nale¿y kreowaæ postawy,
zgodnie z którymi wstyd jest nie g³osowaæ. wiadomy  g³osuje. I tego
mi brakuje w polskich kampaniach. A co jest w kampaniach zachodnioeuropejskich, w szczególnoci niemieckich  oprócz plakatów politycznych pojawia siê znaczna liczba plakatów spo³ecznych. Tam nie
zachêc¹ siê ¿eby g³osowaæ na SPD, CDU itp. Tam zachêca siê, ¿eby
g³osowaæ. To s¹ bardzo proste obrazy maj¹ce na celu pojawienie siê
refleksji, co jest istot¹ demokracji.
Chcia³bym jeszcze wskazaæ na ostatni¹ ju¿ kwestiê  czyli aktywnoæ placówek owiaty. Pan profesor Chmaj zauwa¿y³, ¿e rzeczywicie m³odzie¿ jest coraz bardziej aktywna, ale z drugiej strony, maj¹c
kontakt z nauczycielami WOS dostrzegam, ¿e w wiêkszoci polskich
szkó³ ten przedmiot jest traktowany bardzo po macoszemu. W dalszym
ci¹gu jest tak, ¿e przedmiot ten prowadz¹ historycy, a ich poziom wiedzy politologicznej jest bardzo zró¿nicowany. I do rzadkoci nie nale¿y sytuacja, kiedy lekcje WOS stanowi¹ próbê nadrobienia materia³u, którego nie uda³o siê zrealizowaæ na lekcjach historii. A wiêc przede
wszystkim zacznijmy kreowaæ pozytywny wizerunek demokracji, ale
istnieje ju¿ koniecznoæ edukowania ludzi m³odych ju¿ w szkole, bo
w tym przypadku uprawnione jest przywo³anie powiedzenia: czym skorupka za m³odu nasi¹knie, tym na staroæ tr¹ci. Dziêkujê bardzo.
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Krzysztof Skotnicki:
Jako ostatni z mówców, jestem w takiej sytuacji, ¿e mogê odnosiæ
siê do wypowiedzi przedmówców, ale postaram siê powiedzieæ równie¿ co innego. Najpierw nawi¹¿ê jednak do tego, o czym by³a mowa
podczas pierwszej czêci naszej konferencji i powiem Pañstwu o zdarzeniu, jakiego by³em wiadkiem podczas wyborów do Sejmu i do Senatu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej. Pani, która przysz³a
g³osowaæ, zapyta³a: ja chcê g³osowaæ na Tuska, ale tu mam jakie nazwiska, których w ogóle nie znam. Trzeba pamiêtaæ, ¿e obserwacja
tegorocznych wyborów parlamentarnych by³a bardzo skrzywiona przez
fakt wyborów prezydenckich.
Teraz kwestia prac nad prawem wyborczym. Proszê Pañstwa, jako
prawnik, nie wierzê, ¿e prawo wszystko znakomicie za³atwi czy rozwi¹¿e, i ¿e samo prawo bêdzie w stanie wp³yn¹æ na znacz¹c¹ poprawê frekwencji wyborczej. Oczywicie, prawo jest jakim instrumentem, ale mamy tak¹ klasê polityczn¹, jak¹ mamy, i to jest g³ówna przyczyna, dla której nasze spo³eczeñstwo nie chce g³osowaæ. Czy to znaczy, ¿e nie mamy pracowaæ nad prawem wyborczym? Mamy pracowaæ, ale zmarnowalimy znakomity okres po 2002 r., kiedy nie mielimy w perspektywie trzech lat ¿adnych wyborów i mo¿na by³o wtedy, bez podtekstu politycznego, pracowaæ nad prawem wyborczym.
A mymy ten okres przespali. Prezydent Aleksander Kwaniewski,
podpisuj¹c ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu i do Senatu, mówi³ wprost,
¿e natychmiast wyst¹pi z projektem nowelizacji przepisów dotycz¹cych wyborów do Senatu. No i kiedy to uczyni³? A potem wpadlimy
w pu³apkê wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mo¿na by³o
przecie¿ przewidywaæ, chocia¿ to nie by³o takie pewne. Potem okaza³o siê, ¿e mamy rok 2005 i w tym momencie jakiekolwiek majstrowanie przy ordynacjach wyborczych zawsze rodzi niebezpieczeñstwo
i powa¿ny sprzeciw spo³eczny, ¿e politycy znowu co kombinuj¹ pod
siebie, ¿e jest to robione dla doranej korzyci politycznej. Zaraz pojawi³aby siê dyskusja, czy zastosowaæ metodê d`Hondta, czy jaki inny
mechanizm itd., itd. Pracujmy nad ordynacjami, ale idmy w jednym
kierunku. Moim zdaniem, pod¹¿amy zreszt¹ w pewnym kierunku bardzo ma³ymi kroczkami, nie wiem czy Pan Minister podzieli mój pogl¹d, stworzenia kodeksu wyborczego. Projekty by³y, jeszcze w latach
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dziewiêædziesi¹tych. Do dzisiaj takiego aktu prawnego jednak nie ma,
gdy¿ politycy wol¹ majstrowaæ przy ordynacjach wyborczych za piêæ
dwunasta. I dobrze siê sta³o, ¿e w tym roku tego nie uczyniono, chocia¿ idea, o której mówi³a Pani Profesor, chocia¿by wprowadzenia g³osowania przez pe³nomocnika, jest ze wszech miar s³uszna.
Pozwolê sobie odnieæ siê teraz do tego, o czym mówi³ profesor
Chmaj, gdy¿ kiedy mówimy o przychylnoci wyborczej, to w³aciwie
mo¿emy iæ w dwóch kierunkach. Z jednej strony, poszerzenia krêgu
osób uprawnionych do g³osowania i to proponuje profesor Chmaj 
obni¿enia granicy wieku. Przede wszystkim, jest to jednak stworzenie wiêkszych gwarancji dla mo¿liwoci realizacji prawa g³osowania.
Najpierw o poszerzeniu krêgu wyborców. Takie próby s¹ czynione w Europie ju¿ od pewnego czasu, tylko nie przynosz¹ one a¿ takiego wielkiego efektu. Powiem wiêcej, wzrost liczby osób uprawnionych do g³osowania wcale nie przek³ada siê na wzrost liczby osób g³osuj¹cych. W Niemczech na przyk³ad, stworzono taki mechanizm w jednym z landów, przyznaj¹c mo¿liwoæ g³osowania siedemnastolatkom.
By³a nawet skierowana do nich specjalna kampania wyborcza, w ramach której rozdawano im t-shirty i rodki antykoncepcyjne. M³odzie¿
oczywicie gad¿ety wziê³a, bo kto by nie wzi¹³, natomiast nie posz³a
g³osowaæ, bo nie dosta³a biernego prawa wyborczego. Zostali potraktowani, jak sami mówili, w sposób, ¿e nie bêdê wymienia³ tutaj nazwiska zwierzêcia, które cinie siê na usta. A wiêc z tym wiekiem to
jest taka sprawa bardzo ostro¿na, zw³aszcza ¿e m³odzie¿ chyba a¿ tak
bardzo do polityki siê nie garnie, w szczególnoci w Polsce, widz¹c
naszych polityków.
Kwestia czasu g³osowania. Podzielam tutaj w pe³ni zdanie Pana
Ministra. Istnieje cudowna wiara, ¿e jak wyd³u¿ymy czas g³osowania,
to pójdziemy g³osowaæ. S¹dzê, ¿e ci, którzy chc¹ g³osowaæ, przyjad¹
godzinê wczeniej, czy dwie godziny wczeniej, ¿eby zag³osowaæ.
My nie mamy wyborów w lecie, a raczej w innych porach roku. Wydaje mi siê, ¿e powa¿niejszym problemem, który mo¿e byæ, jest kwestia wczeniejszego czasu otwierania lokali wyborczych, np. od godziny 5.00.
Nastêpnie, proszê Pañstwa, przychylnoæ dla wyborcy to jest poszerzenie gwarancji skorzystania z prawa g³osowania. Oczywicie,
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w tym przypadku idmy w kierunku wszelkich mo¿liwych rozwi¹zañ
 rozwi¹zañ w³anie takich, jak np. g³osowanie korespondencyjne. Ile¿
osób g³osuje w taki sposób w krajach skandynawskich, czy nawet na
Litwie. Ostatnio taka mo¿liwoæ g³osowania zosta³a stworzona tak¿e
na S³owacji.
Nastêpnie, g³osowanie przez pe³nomocnika. Propozycje takie pochodz¹ w Polsce jeszcze z lat 90. ubieg³ego stulecia, o czym by³a ju¿
tutaj mowa. Wydaje mi siê, ¿e moglibymy zastanowiæ siê równie¿
nad takim rozwi¹zaniem, które jest znane w wiecie, gdy do obywatela dociera informacja, ¿e s¹ wybory i otrzymuje specjaln¹ kartê, na
której jest mo¿liwoæ udzielenia przez niego pe³nomocnictwa.
Jeszcze inna ewentualnoæ to taka, ¿e wyborca, maj¹c ten dokument, móg³by na jego podstawie g³osowaæ nie tylko w swoim obwodzie g³osowania. Ile¿ osób w takich miastach, jak Warszawa, £ód,
czy w ka¿dym du¿ym miecie jest zameldowana w jednym miejscu,
a mieszka zupe³nie gdzie indziej. I teraz pytanie, czy chce siê komu
jechaæ, ¿eby zag³osowaæ, na drugi koniec miasta? A maj¹c taki dokument mo¿e znacznie ³atwiej skorzystaæ z prawa g³osowania. Taki wyborca nie bêdzie g³osowaæ dwa razy, gdy¿ bêdzie musia³ siê wylegitymowaæ dokumentem, na którym zostanie odnotowany fakt g³osowania. A zatem zasada równoci prawa wyborczego w znaczeniu formalnym zostanie bez w¹tpienia zapewniona. To jest jeden z przyk³adów
rozwi¹zañ, które mo¿na by wprowadzaæ, ale im wiêcej jest gwarancji, tym wiêksza jest szansa na zwiêkszenie frekwencji. Tylko, proszê
Pañstwa, jeszcze raz chcia³em na zakoñczenie podkreliæ, nie wierzmy w to, ¿e jedynie poprzez stworzenie kolejnej gwarancji, spowodujemy zwiêkszenie frekwencji podczas wyborów. Najwa¿niejsze jest
zadanie edukacyjne. Spo³eczeñstwo, w moim przekonaniu, nie g³osuj¹c, pokazuje swoj¹ negacjê do systemu politycznego, który jest, i do
klasy politycznej, czemu siê zreszt¹ nie dziwiê. Dziêkujê.
Lena Kolarska-Bobiñska:
Zawsze podkrelamy, ¿e najwa¿niejsza jest zmiana jakoci polityki, ale nie mo¿na na tym poprzestaæ i nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ modernizuj¹cych prawo wyborcze. Natomiast przestrzega³abym
zdecydowanie przed myleniem, które tutaj parê razy siê pojawi³o, ¿e
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okrelone rozwi¹zania i modyfikacje nie przynios¹ takiego wzrostu frekwencji. Nie mo¿na ich tak instrumentalnie traktowaæ. S¹ one wprowadzane po to, ¿eby daæ obywatelom szansê, mo¿liwoæ udzia³u
w g³osowaniu. Idea polega zatem na tym, ¿e zmienia siê sposób ¿ycia
Polaków i trzeba po prostu nad¹¿aæ z pewnymi rozwi¹zaniami i procedurami, a w Polsce nic siê nie robi. A jaki bêdzie tego efekt w przysz³oci, to siê oka¿e. Polacy musz¹ siê przyzwyczaiæ do tych rozwi¹zañ, nauczyæ siê, chcieæ skorzystaæ. Chodzi o to tylko, ¿eby zacz¹æ
w tej chwili dyskusjê i podj¹æ pewne dzia³ania. Jak widaæ z tej naszej
debaty tych mo¿liwoci jest bardzo, bardzo du¿o. Uwa¿am, ¿e wypowiedzi panelistów by³y bardzo ciekawe i zapraszam teraz Pañstwa do
zabrania g³osu. Bardzo proszê.
Jacek Kucharczyk:
Chcia³em nawi¹zaæ do wypowiedzi Pani Profesor, dotycz¹cej potrzeby wprowadzania zmian systemowych. Mymy to nazwali przyjazny system wyborczy. I to nie jest jedynie kwestia, ile mo¿na na
tym zyskaæ procent frekwencji, ale zmiana mentalnoci obywateli, polegaj¹ca na tym, ¿e ludzie w ró¿nych sektorach ¿ycia przyzwyczaili
siê do pewnych udogodnieñ, np. robi¹ zakupy prawie 24 godziny na
dobê. Czêæ administracji publicznej te¿ siê przestawi³a na nowe standardy. Jest nawet taka dyrektywa Urzêdu S³u¿by Cywilnej, która mówi,
¿e nie u¿ywa siê pojêcia petent, tylko klient, okrelaj¹c osobê, która
przychodzi do urzêdu. Ja sam ostatnio uczestniczy³em w posiedzeniu
Kapitu³y konkursu USC na najbardziej przyjazny urz¹d administracji
publicznej i muszê przyznaæ, ¿e by³em bardzo zbudowany tymi zmianami, jakie tam zachodz¹. To nie jest tak, ¿e jak bêdzie kto chcia³ to
zag³osuje, jak nie bêdzie chcia³ to nie. System wyborczy wyranie nie
nad¹¿a nie tylko za sektorem komercyjnym, ale równie¿ za reszt¹ administracji publicznej. Mo¿e w tym duchu nale¿y prowadziæ tê debatê.
Mariusz Wis:
Fundacja Madisona, któr¹ reprezentujê, wspiera ruch obywatelski
na rzecz jednomandatowych okrêgów wyborczych, a wiêc mo¿na na
samym pocz¹tku powiedzieæ, ¿e jestem sympatykiem systemu wiêkszociowego. W Polsce ten system nigdy nie by³ stosowany w wybo-
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rach do Sejmu od 1989 r. Wybieramy zawsze w systemie proporcjonalnym. Ta czêæ panelowa dotyczy tego  co mo¿e byæ przyjazne,
bo taki by³ tytu³. Powiem Pañstwu tak. Uwa¿am, ¿e system wyborczy
i jego istota determinuje udzia³ ludzi w wyborach i interesowanie siê
polityk¹ w ogóle. Proszê sobie przypomnieæ ostatnie wybory, mielimy tu w okrêgu warszawskim ksiêgê  534 kandydatów. Mielimy
wybraæ 19 pos³ów w Warszawie, ale wolno nam by³o postawiæ tylko
jeden krzy¿yk. Przecie¿ to jest chore. Ka¿dy siê od tego odwróci. Pragnê przypomnieæ wybory do Europarlamentu. Otó¿ mia³em to szczêcie, ¿e Rzeczpospolita opublikowa³a mój du¿y artyku³ w przeddzieñ
ciszy wyborczej pt. Kto zostanie parlamentarzyst¹ europejskim. Tam
bardzo precyzyjnie przedstawi³em system wyborczy do Europarlamentu, u³o¿ony przez profesora Gebethnera na zlecenie pos³a Janika. System, który uw³acza³ godnoci ludzkiej. System, który uniemo¿liwia³
jakiekolwiek wybory. Jak bycie Pañstwo nie tylko studiowali, ale nawet przeczytali ordynacjê wyborcz¹, to by siê okaza³o, ¿e my jestemy
traktowani przedmiotowo przez polityków. I ci politycy desygnuj¹ nam
obywatelom, co co uw³acza naszej godnoci. Do Europarlamentu nikt
nie móg³ osi¹gn¹æ sukcesu, je¿eli nie by³ numerem jeden na licie. Proszê Pañstwa, sam system wyborczy to zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy jakoci¹ polityki. Je¿eli jakoæ polityki i polityków
bêdzie na wy¿szym poziomie, to zainteresowanie wyborami bêdzie
wy¿sze. Jakoæ polityki nie bêdzie wy¿sza w systemie, który mamy,
poniewa¿ on kreuje nisk¹ jakoæ. Natomiast system, gdzie jest zwyk³a, najzwyklejsza konkurencja w walce o ten jeden mandat, zachowania s¹ takie, jak w sektorze komercyjnym  polityk jest towarem
politycznym. Szukamy najlepszego towaru do konsumpcji w sklepie
i tak samo bêdziemy szukali najlepszego towaru politycznego, a mamy
wybraæ tylko jeden. Koñczê tutaj takim apelem, ¿eby g³êboko przyjrzeæ siê zjawisku przyczynowo-skutkowemu: system wyborczy  jakoæ polityczna, a przez to udzia³ ludzi w tej polityce.
Patryk Jaki:
Chcia³bym poznaæ Pañstwa opiniê o mo¿e najbardziej radykalnym
pomyle, to znaczy wprowadzeniu obowi¹zku g³osowania, czyli praktyki takiej, jaka jest stosowana w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Bo
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tu pojawia siê jeszcze problem legitymacji naszych w³adz za granic¹.
Czy to nie obni¿a rangi naszych reprezentantów za granic¹ i mo¿e pozwoli³oby ukszta³towaæ postawê obywatelsk¹ u naszych obywateli.
Bart³omiej Nowotarski:
Po pierwsze jednym zdaniem chcia³bym Panu odpowiedzieæ, ¿e
jakoæ polityki wypracowuje siê na podstawie systemu proporcjonalnego, poniewa¿ jest on pomylany jako system dzielenia siê w³adz¹,
umiejêtnoci dzielenia siê w³adz¹. Nie wywo³uje tej drastycznej, krwio¿erczej rywalizacji, gdzie po starciu w okrêgu jednomandatowym przeciwnicy siê nienawidz¹ i nie mog¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ póniej.
Ma³a Konstytucja wiadomie wprowadzi³a system z siln¹ rol¹ premiera
i dopasowa³a do tego system proporcjonalny, bowiem system wiêkszociowy jest bardziej kompatybilny z systemem prezydenckim.
I teraz, zastanawiaj¹c siê nad przyjaznoci¹ systemu wyborczego.
Czy rzeczywicie jest tak, ¿e id¹c w tym okrêgu jednomandatowym,
to my mamy Kowalskiego i wiemy, ¿e on jest z jakiej partii. I czy ja
pójdê, bo wiem, ¿e tam jest ten Kowalski? Bez wzglêdu na to, czy
wiem, ¿e jest w partii czy nie. To ja mówiê zróbmy panachage. Zróbmy to, aby ka¿dy wyborca móg³ g³osowaæ na ró¿ne listy, na tyle osób
i kandydatów, ile jest mandatów. Na ró¿nych listach. Bo czasami wyborca mówi: a ja mam kilku ludzi, na których chcê g³osowaæ. A wiêc
wyborca mia³by 19 g³osów. I wydaje siê, ¿e jest to system bardziej
przyjazny wyborcom, ale wci¹¿ jest proporcjonalny. Dziêkujê.
Krzysztof Bobiñski:
Chcia³em Pana Ministra zapytaæ, jak to jest z tym g³osowaniem
od godziny szóstej. Ile osób g³osuje pomiêdzy godzin¹ szóst¹ a siódm¹ i ósm¹?
Lena Kolarska-Bobiñska:
Dziêkujê bardzo. Oddajemy g³os panelistom.
Marek Chmaj:
Warto rozwa¿yæ jeszcze jedn¹ kwestiê o której, tu dzisiaj nie mówilimy. Mo¿na ³atwo dostrzec, ¿e parlamentarzystów jest zbyt wielu.
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Tam, gdzie jest du¿a liczba reprezentantów, zmniejsza siê identyfikacja spo³eczna z dan¹ osob¹ i zmniejsza siê odpowiedzialnoæ. Nie znajdujê ¿adnego uzasadnienia, w tym historycznego, aby utrzymywaæ liczbê pos³ów na poziomie 460. W Rzeczypospolitej szlacheckiej by³o 162
i jako wystarcza³o, choæ wiem, ¿e tu porównanie jest doæ napiête.
Kolejna kwestia. By³o pytanie o obowi¹zek g³osowania. Oczywicie, my mo¿emy wprowadziæ obowi¹zek, ale dzisiaj mówimy o systemie przyjaznym obywatelom, a wprowadzenie obowi¹zku, który
ma sankcjê finansow¹, jest pewnym ograniczeniem wolnoci wyboru. Zw³aszcza w naszym kraju, gdzie o tê wolnoæ tak d³ugo walczono, wprowadzenie kolejnego obowi¹zku obarczonego sankcj¹ jest bardzo w¹tpliwe. Jestem przeciwnikiem g³osowania obowi¹zkowego, bo
to pog³êbi jeszcze bardziej niechêæ do interesowania siê polityk¹. Dziêkujê bardzo.
Jaros³aw Och:
Obowi¹zek wyborczy  nie bêdê oryginalny, równie¿ od lat jestem
przeciwnikiem takiego rozwi¹zania. Jest to najprostsze panaceum polityków, którzy nie maj¹ wiedzy, a chc¹ b³ysn¹æ odpowiedzi¹, jak doprowadziæ do zwiêkszenia frekwencji. Zamiast zmieniaæ pewne obyczaje i postawy, które kreuj¹, chc¹ wprowadziæ pewien przymus, którego nie pochwalam, z podstawowego powodu. Demokracja od staro¿ytnej pocz¹wszy opiera³a siê na trzech wartociach: wolnoæ, równoæ i praworz¹dnoæ. A wolnoæ polega w moim rozumienia na tym,
¿e w demokratycznym pañstwie dokonujemy wolnego wyboru, co do
aktywnoci politycznej. Je¿eli chcemy uczestniczyæ w wyborach 
uczestniczymy i nikt nie mo¿e nas do tego zobligowaæ. Podobnie jest
z aktywnoci¹ partyjn¹. Jest Pan m³ody, zapewne nie pamiêta Pan czasów, kiedy trzeba by³o w pewnych mechanizmach braæ udzia³. Po drugie, obowi¹zek wyborczy wystêpuje w pañstwach demokratycznych.
Obecnie w skali wiata wystêpuje w 29 pañstwach. Ale to, ¿e on dzia³a
w Belgii, Luksemburgu i tak dalej mo¿na by wymieniaæ, nie oznacza,
¿e jest to konstrukcja z samymi zaletami. Wszystkim tym, którzy s¹
zwolennikami obowi¹zku wyborczego, od lat zalecam przestudiowanie odsetka oddanych g³osów niewa¿nych. On jest z regu³y niema³y,
bo obywatel uczestniczy w wyborach, ale nie dlatego, ¿e wiadomie
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podj¹³ tak¹ decyzjê, tylko uczestniczy, boj¹c siê grzywny, która wynosi czasem 15 euro, czasem obawia siê sankcji pozbawienia mo¿liwoci piastowania stanowisk publicznych, czasem utraty biernego prawa wyborczego. Natomiast okazuje siê, ¿e kiedy ten wyborca przymuszony dociera do lokalu wyborczego, oddaje g³os niewa¿ny, by
w ten sposób wyraziæ sprzeciw pañstwu wobec tej koncepcji. I wreszcie profesor Chmaj zwróci³ uwagê, ¿e chyba nie jest to dobre rozwi¹zanie w Polsce. Odnoszê wra¿enie, ¿e gdyby przymus g³osowania
wprowadziæ, mo¿e zabrzmi to ¿artobliwie i proszê nie braæ tego na
powa¿nie, ale w Polsce skutek w postaci wy¿szej frekwencji móg³by
zostaæ osi¹gniêty, gdyby wprowadzono zakaz udzia³u w wyborach.
Tacy po prostu jestemy. Czego nam zakazaæ, to zrobimy wszystko,
¿eby do tego doprowadziæ.
Okrêgi jednomandatowe  tu uwaga. Powiedzia³ Pan, ¿e w okrêgach jednomandatowych wybieramy najlepszy towar. Ja mam w¹tpliwoæ. Bo czasem wybieram towar nie najlepszy, ale najlepiej wypromowany. I okazuje siê, ¿e wcale ta plama z koszuli nie schodzi, gdy
proszek siê przybli¿y. Ulegamy zbiorowej fascynacji kreowanej przez
marketing.
Wreszcie Panie Profesorze (Nowotarski) to jest koncepcja s³uszna, tylko to jest ju¿ tak wysoki poziom skomplikowania systemu wyborczego, jaki Pan zaproponowa³, ¿e mam wra¿enie, ¿e to nie doprowadzi³oby do u³atwienia g³osowania, ale wrêcz odwrotnie. Widzê tak¹
zale¿noæ. Im mniej skomplikowany system wybierania, np. w wyborach prezydenckich, tym mniejszy odsetek oddawania g³osów niewa¿nych. I odwrotnie  im bardziej ta procedura zagmatwana, np. w wyborach samorz¹dowych, ten odsetek niewa¿nych g³osów jest znacznie wiêkszy i siêga kilku procent.
Kazimierz W. Czaplicki:
Czy ma byæ obowi¹zkowe g³osowanie w Polsce  nie wiem i na
ten temat siê nie wypowiem. Jest jedno pewne. W Belgii nasila siê
zjawisko szukania usprawiedliwienia dla nieobecnoci na g³osowaniach. I jest du¿e podejrzenie w³adz, ¿e czêæ wyborców szuka ró¿nych form usprawiedliwienia nieobecnoci niezgodnie z prawd¹.
W Polsce mog³oby byæ podobnie.

Jak zmodernizowaæ system wyborczy

49

Je¿eli chodzi o godziny g³osowania, o których wspomniano do
22.00. Rzeczywicie, tak by³o. Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ do Parlamentu Europejskiego g³osowanie odby³o siê od godziny 8.00 do
22.00. Jaka frekwencja by³a, nie komentujê. Przy parlamentarnych
wyborach, od kiedy pamiêtam, zawsze by³o g³osowanie do godziny
20.00. W Czechach jest przeprowadzane dwudniowe g³osowanie,
w pi¹tek g³osuj¹ od godziny 14.00 do 20.00, a w sobotê od godziny
8.00 do 14.00. W gruncie rzeczy ³¹cznie g³osowanie trwa tyle, ile
u nas, tylko jest roz³o¿one na dwa dni. Bo jak mówi¹, wiêkszoæ wyje¿d¿a na weekend do swoich dacz. Czyli, ci co wyje¿d¿aj¹ w pi¹tek,
g³osuj¹ przed wyjazdem. Ci, co jad¹ w sobotê, równie¿ g³osuj¹ przed
wyjazdem. Tego rodzaju rozwi¹zania mo¿na braæ pod uwagê.
W konkluzji powiem tak: Pañstwowa Komisja Wyborcza od d³u¿szego ju¿ czasu zauwa¿a, ¿e zmieniaæ nale¿y formy informacyjne. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ju¿ od dwóch wyborów podaje siê w ci¹gu dnia
g³osowania frekwencjê wyborcz¹. Do tej pory PKW nie mia³a takiej
ustawowej mo¿liwoci. Wprowadzone to zosta³o przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego i st¹d PKW wywiod³a, ¿e w takim
razie bêdzie to robiæ w ka¿dych wyborach  choæ lepiej, by by³o mieæ
do tego wyrane ustawowe umocowanie.
Je¿eli chodzi o informacjê, powinna rzeczywicie byæ coraz szersza, coraz bardziej precyzyjna i przyjazna dla wyborcy. PKW postanowi³a przygotowaæ od siebie spoty informacyjne, jak g³osowaæ. My
to bêdziemy robiæ ju¿ od nastêpnych wyborów i bêdziemy to przekazywali wszystkim telewizjom do wykorzystania, aby ta informacja pochodzi³a z jednego ród³a i by³a wiarygodna. Chcemy równie¿ podejmowaæ inne dzia³ania i tu szukamy sojuszników, aby trafiæ do gmin
z wyjanieniami, jak g³osowaæ. One nie zawsze tam trafiaj¹ na czas.
Mylê, ¿e wspólnie z takimi organizacjami, jak Instytut Spraw Publicznych, ale i z innymi, podejmowane dzia³ania, je¿eli bêdzie cilejsza
wspó³praca, mog¹ przyczyniæ siê do zwiêkszenia frekwencji wyborczej.
Krzysztof Skotnicki:
Przede wszystkim pewne sprostowanie. Nie negujê potrzeby wprowadzenia dodatkowych gwarancji dla zasady powszechnoci prawa
wyborczego. Wrêcz przeciwnie, Pani Profesor, jestem za wiêksz¹ licz-
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b¹ nowych instrumentów pozwalaj¹cych wyborcy skorzystaæ z prawa
g³osowania, które posiada. Natomiast nie oznacza to, w moim przekonaniu, ¿e tylko z tego powodu nast¹pi gwa³towne zwiêkszenie frekwencji wyborczej. To s¹ dwie ró¿ne rzeczy.
Je¿eli chodzi o inne kwestie  uwa¿am na przyk³ad, ¿e wiêkszy
bêdzie sukces w przypadku frekwencji wyborczej, je¿eli zlikwidujemy obwody do g³osowania za granic¹, a naszym obywatelom za granic¹ pozwolimy g³osowaæ przez pe³nomocnika lub korespondencyjnie. Tworzymy sto kilkadziesi¹t obwodów g³osowania za granic¹.
W Wielkiej Brytanii, o ile mnie pamiêæ nie myli, s¹ dwa  jeden
w Londynie, drugi w Edynburgu. I kto o zdrowych zmys³ach bêdzie
wydawaæ funty na podró¿ np. z Liverpoolu? Natomiast, maj¹c mo¿liwoæ g³osowania przez pe³nomocnika lub drog¹ korespondencyjn¹, taki
wyborca prêdzej zag³osuje. Ile wyborców g³osuje w obwodach za granic¹? 40 tysiêcy? Na ile milionów Polaków, którzy mog¹ z tego prawa skorzystaæ? A wiêc mamy sytuacjê wrêcz patologiczn¹. Proszê równie¿ zwróciæ uwagê, mo¿e mnie Pan Minister poprawi, ale w latach
dziewiêædziesi¹tych by³a w prasie informacja, ¿e utworzenie jednego
obwodu g³osowania za granic¹ kosztuje od czterech do czterdziestu
tysiêcy dolarów. Tutaj szukajmy sposobów innego zapewnienia wyborcom mo¿liwoci g³osowania. To, moim zdaniem, co prawda nieznacznie, ale wp³ynie na podniesienie frekwencji wyborczej.
I wreszcie kwestia obowi¹zku g³osowania. Podzielam te g³osy, które by³y tutaj wypowiadane. Ja bym do tego podchodzi³ z du¿¹ ostro¿noci¹  to mo¿e siê wrêcz obróciæ przeciwko frekwencji. Dziêkujê.
Kazimierz W. Czaplicki:
Otó¿ jeszcze raz chcia³em wróciæ do stanu prawa wyborczego.
Trzeba poprawiæ prawo. To, co mówi³ pan profesor Skotnicki o kodeksie wyborczym, to jest wiêta racja. Od 1992 r. PKW stara siê, aby
taki kodeks zosta³ utworzony. ¯eby by³a czêæ ogólna, wspólna dla
wszystkich wyborów, a reguluj¹ca sprawy organizacyjno-techniczne,
jak sporz¹dzanie spisów wyborców, tworzenie obwodów g³osowania,
przebieg g³osowania w lokalach wyborczych itp. Do tej pory kodeks
nie powsta³. I doprowadzi³o to do sytuacji, ¿e zbieg³y siê wybory do
parlamentu z prezydenckimi, a przepisy diametralnie ró¿ni³y siê miê-
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dzy sob¹; o urnie pomocniczej, o której by³a mowa, o lokalach dla
osób niepe³nosprawnych, o g³osowaniu za granic¹. Przepisy ustawy
prezydenckiej stanowi¹, ¿e w ponownym g³osowaniu g³osuje siê na
podstawie tego samego spisu. A wiêc obywatel polski, który za granic¹ nie wpisa³ siê na w³asny wniosek do spisu dla wyborców przed
pierwsz¹ tur¹ g³osowania, nie móg³ byæ dopisany przed drug¹ tur¹. Co
siê dzia³o w Pañstwowej Komisji Wyborczej w tych dniach; nie chcia³bym tego jeszcze raz prze¿ywaæ. Ale to jest wina ustawodawstwa. Od
listopada 2004 r. le¿a³o w Sejmie 58 poprawek z³o¿onych przez PKW,
które dostosowywa³y te dwie ordynacje: do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta w celu ujednolicenia. Nikt bowiem nie zrozumie,
¿e raz jest tak, a dwa tygodnie póniej zupe³nie inaczej. Je¿eli mo¿na
 stwórzmy wspólny front, aby instytucje wyborcze we wszystkich
ustawach, nawet je¿eli nie ma kodeksu, by³y regulowane jednakowo.
Bo to nie wiadczy dobrze o naszym ustawodawstwie, ale równie¿
nie sprzyja realizacji przez obywateli ich praw wyborczych. Dziêkujê
bardzo.
Lena Kolarska-Bobiñska:
Dziêkujê panelistom za bardzo ciekaw¹ dyskusjê.
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Projekt wprowadzenia w wyborach
i referendach instytucji pe³nomocnika1
• Zgodnie z obecnym stanem prawnym, w wyborach i referendach
obowi¹zuje zasada osobistego g³osowania wyborcy w lokalu
wyborczym. Rozwi¹zanie takie powoduje ogromne trudnoci dla
osób, które z powodu choroby, niepe³nosprawnoci, b¹d te¿ wieku, nie s¹ w stanie dotrzeæ ze swoich domów do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej. W wielu przypadkach, regulacja ta
w praktyce uniemo¿liwia im oddanie g³osu, bowiem transport, jeli w ogóle jest mo¿liwy, stanowi znaczne obci¹¿enie, a nawet zagro¿enie dla zdrowia.
• Osoby niepe³nosprawne, starsze i przewlekle chore, przebywaj¹ce
stale w swoich domach, zachowuj¹c formalnie pe³niê praw obywatelskich, s¹ wiêc w przewa¿aj¹cej wiêkszoci de facto wy³¹czone
z mo¿liwoci uczestniczenia w wyborach. Pog³êbia to ich poczucie alienacji w spo³eczeñstwie i rodzi uzasadnion¹ frustracjê.
Absencja tej licznej grupy wyborców ma równie¿ swój udzia³
w niskiej frekwencji wyborczej, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
1
Projekt powsta³ na podstawie propozycji zg³aszanych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ w czasie prac nad ustaw¹ Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP w 2000 r.
oraz póniejszych prac legislacyjnych w 2005 r.
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• Regulacja wprowadzaj¹ca alternatywny sposób udzia³u w g³osowaniu dla tej grupy wyborców jest koniecznym uzupe³nieniem
obecnych zapisów ustaw prawa wyborczego2.

Instytucja pe³nomocnika
Proponuje siê, aby do prawa wyborczego wprowadziæ zapisy umo¿liwiaj¹ce zastosowanie instytucji pe³nomocnika w wyborach i referendach. Mo¿liwoæ jego ustanawiania przewidywana jest dla ograniczonego krêgu wyborców  osób niepe³nosprawnych i starszych. Pe³nomocnik dzia³a³by zgodnie z aktem pe³nomocnictwa i w jego zakresie.
W imieniu wyborcy i wyra¿aj¹c jego wolê, udawa³by siê on do lokalu
wyborczego, pobiera³ kartê (karty) do g³osowania i g³osowa³.

Wyborcy posiadaj¹cy prawo ustanowienia pe³nomocnika
Mo¿liwoæ ustanawiania pe³nomocnika posiadaliby wyborcy niepe³nosprawni z orzeczon¹ przez w³aciwy organ niepe³nosprawnoci¹
w stopniu znacznym, b¹d umiarkowanym, a tak¿e wszyscy wyborcy,
którzy najpóniej w dniu g³osowania ukoñczyliby 75. rok ¿ycia.

Osoby, które mog¹ pe³niæ funkcjê pe³nomocnika
wyborczego
Pe³nomocnikiem wyborczym mo¿e zostaæ ka¿da osoba wpisana do
rejestru wyborczego w tej samej gminie, co wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa lub posiadaj¹ca zawiadczenie o prawie do g³osowania.
Nie mog¹ byæ pe³nomocnikami osoby wchodz¹ce w sk³ad Obwodowej
2
O próbach wprowadzenia instytucji pe³nomocnika do polskiego prawa wyborczego
w 2005 r. patrz: J. Zbieranek, Sejmowe dzieje jednego projektu, Trzeci Sektor, nr 3, lato
2005, s. 157159.
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Komisji Wyborczej w³aciwej dla obwodu do g³osowania wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa, mê¿owie zaufania zg³aszani przez komitety
wyborcze, a tak¿e kandydaci na pos³ów, senatorów (wybory do Sejmu RP
i do Senatu RP) i Prezydenta RP (wybory na Urz¹d Prezydenta RP).
Pe³nomocnik mo¿e przyj¹æ pe³nomocnictwo tylko od jednego wyborcy. Wyj¹tek stanowi¹ cz³onkowie rodziny (wstêpni, ma³¿onek, zstêpni
lub osoby pozostaj¹ce w stosunku przysposobienia). W takim przypadku pe³nomocnik mo¿e przyj¹æ pe³nomocnictwo od dwóch wyborców.

Udzielenie pe³nomocnictwa
Wyborca, który spe³nia ustawowe przes³anki i pragnie ustanowiæ
swojego pe³nomocnika, zg³asza wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa do w³aciwego urzêdu gminy. Wniosek powinien zawieraæ dane dotycz¹ce wyborcy oraz osoby, której wyborca chce udzieliæ
pe³nomocnictwa. Dane te obejmuj¹: nazwisko, imiê (imiona), imiê
ojca, data urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania.
Do wniosku powinny zostaæ za³¹czone: kopia aktualnego orzeczenia organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoci wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa, a tak¿e pisemna zgoda osoby
maj¹cej przyj¹æ pe³nomocnictwo.
Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ
zg³oszony nie póniej ni¿ w dziesi¹tym dniu przed dniem wyborów.
Pe³nomocnictwa udziela siê przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), b¹d innym urzêdnikiem gminy upowa¿nionym przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa. Dopuszcza siê tak¿e, na
wniosek wyborcy, udzielenie pe³nomocnictwa w innym dogodnym dla
niego miejscu na terenie gminy.
Po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku, urzêdnik sporz¹dza akt pe³nomocnictwa w trzech egzemplarzach. Po jednym otrzymuje wyborca ustanawiaj¹cy pe³nomocnictwo, pe³nomocnik, natomiast
trzeci zostaje z³o¿ony w urzêdzie gminy. Fakt udzielenia pe³nomocnictwa odnotowuje siê w wykazie sporz¹dzanych aktów pe³nomocnictwa prowadzonym w urzêdzie gminy.
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W przypadku, je¿eli wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa nie spe³nia wszystkich wymaganych warunków, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) nakazuje uzupe³nienie braków we wniosku w terminie trzech dni od jego otrzymania. Je¿eli osoba maj¹ca udzieliæ pe³nomocnictwo tego nie uczyni, odmawia siê sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa. Zawiadomienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wraz
z uzasadnieniem jest dostarczane wnioskodawcy.
Wzór wniosku, wzór aktu pe³nomocnictwa, a tak¿e szczegó³owy
tryb postêpowania przy jego sporz¹dzaniu, zostanie sporz¹dzony na
wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej w drodze rozporz¹dzenia
przez w³aciwego ministra do spraw administracji. To samo dotyczy
sposobu prowadzenia wykazu sporz¹dzonych aktów pe³nomocnictwa.

Koszty
Wszystkie czynnoci zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktu pe³nomocnictwa do g³osowania s¹ zadaniami zleconymi gminie i przez to wolnymi od op³at.

Cofniêcie pe³nomocnictwa
Pe³nomocnictwo mo¿e byæ cofniête poprzez z³o¿enie (przekazanie) owiadczenia osoby, która je udzieli³a we w³aciwym urzêdzie
gminy (miasta) najpóniej na dwa dni przed dniem wyborów, a tak¿e
poprzez dorêczenie takiego owiadczenia w³aciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów.

Niewa¿noæ pe³nomocnictwa
Z mocy prawa pe³nomocnictwo wygasa w przypadku mierci lub
utraty prawa wybierania przez udzielaj¹cego pe³nomocnictwo b¹d
pe³nomocnika, a tak¿e je¿eli wczeniej osoba udzielaj¹ca pe³nomoc-
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nictwa g³osowa³a osobicie. Niewa¿noæ pe³nomocnictwa stwierdza
w³aciwy wójt lub burmistrz (prezydent miasta), a w dniu wyborów 
w³aciwa obwodowa komisja wyborcza.

Dzia³ania pe³nomocnika w dniu wyborów
W dniu wyborów, pe³nomocnik udaje siê do lokalu wyborczego
w³aciwego dla wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa. Przedstawia
tam kopiê pe³nomocnictwa, które jest do³¹czane do spisu wyborców,
a nastêpnie pe³nomocnik, potwierdzaj¹c swoim podpisem, pobiera kartê (karty) do g³osowania w imieniu wyborcy, który udzieli³ pe³nomocnictwa. W spisie wyborców imiê i nazwisko pe³nomocnika wyborczego
umieszcza siê w rubryce  uwagi, w pozycji odpowiadaj¹cej nazwisku osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa.
Nie przewiduje siê ¿adnej formy kontaktu z wyborc¹ udzielaj¹cym
pe³nomocnictwa w czasie obecnoci pe³nomocnika w lokalu wyborczym. Swoje preferencje wyborca musi wiêc przekazaæ pe³nomocnikowi wczeniej w dowolnej formie.
Pe³nomocnik g³osuj¹cy w imieniu wyborcy podlega w pozosta³ych
kwestiach tym samym zasadom g³osowania w lokalu wyborczym, co
inni wyborcy.

Podsumowanie
Przedstawiana w projekcie instytucja pe³nomocnictwa umo¿liwi
wielu osobom starszym i niepe³nosprawnym skuteczne uczestnictwo
w wyborach. Szczególnie dotyczyæ to bêdzie osób, które nie mog¹
z przyczyn zdrowotnych dotrzeæ ze swoich domów do lokali wyborczych. Przedstawione propozycje stanowi¹ wiêc konieczne uzupe³nienie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wyborczego, ustanawiaj¹c alternatywny sposób g³osowania.
Instytucja pe³nomocnictwa jest obecnie stosowana w systemach
wyborczych wielu pañstw europejskich (m.in. Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii).
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Model pe³nomocnictwa proponowany w projekcie zak³ada oddanie g³osu przez pe³nomocnika w imieniu wyborcy i zgodnie z jego
wol¹. Jest to odpowiedzialne zadanie, z którego musi siê on skrupulatnie i w pe³ni wywi¹zaæ. Podstaw¹ wzajemnej relacji pomiêdzy wyborc¹ a jego pe³nomocnikiem bêdzie jednak osobiste zaufanie, poparte
sporz¹dzonym przez urzêdnika aktem pe³nomocnictwa. Zak³ada siê,
¿e pe³nomocnikami bêd¹ najczêciej cz³onkowie rodziny b¹d opiekunowie spo³eczni.
Proponowany projekt przewiduje mo¿liwie uproszczony tryb sporz¹dzania aktu pe³nomocnictwa i zwi¹zany z tym formalizm. W trosce o wyborcê, przewiduje siê sporz¹dzenie go co do zasady w miejscu
jego zamieszkania, lub w innym wskazanym i dogodnym miejscu.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ wprowadzenie instytucji pe³nomocnika nie spowoduje znacz¹cych nak³adów finansowych, a tak¿e nie wp³ynie na sposób obliczania g³osów i czas ustalania wyników wyborów.
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Nale¿y indywidualnie zawiadamiaæ wyborców
o wyborach1
• Dotychczasowe sposoby informowania wyborców o wyborach,
przede wszystkim plakaty z obwieszczeniami, np. o granicach i numerach obwodów g³osowania, nie spe³niaj¹ swojej roli. Brakuje
zindywidualizowanej, urzêdowej i kompleksowej informacji: gdzie,
kiedy i w jaki sposób g³osowaæ.
• Proponujê wprowadzenie do polskiego prawa wyborczego instytucji indywidualnych zawiadomieñ wyborców. Zapewnienie osobom uprawnionym do g³osowania pe³nej informacji o wyborach
w formie indywidualnie skierowanego do ka¿dej z nich zawiadomienia powinno zwiêkszyæ zainteresowanie wyborami i frekwencjê.
• Indywidualne zawiadamianie wyborców o wyborach powinno byæ
traktowane jako obowi¹zek organów w³adzy publicznej wyp³ywaj¹cy z konstytucyjnej zasady powszechnoci wyborów.

1

Tekst ukaza³ siê w czasopimie Analizy i Opinie, nr 37.

60

Andrzej Sokala

Dotychczasowe sposoby informowania wyborców
o wyborach nie spe³niaj¹ oczekiwañ
Przewidziany w aktualnie obowi¹zuj¹cych polskich ustawach wyborczych, ci¹¿¹cy na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta) obowi¹zek podawania do wiadomoci publicznej informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych (tzn. lokalach wyborczych) wydaje siê dzi anachronizmem. Praktyka dowodzi bowiem, ¿e wiêkszoæ gmin ma bardzo powa¿ne k³opoty ze znalezieniem odpowiedniej liczby ³atwo dostêpnych
dla wyborców miejsc do rozplakatowania du¿ego formatu p³acht, zawieraj¹cych tego rodzaju urzêdowe obwieszczenia. Czêsto rozwieszane
s¹ one zatem w miejscach przypadkowych (np. na s³upach owietleniowych wzd³u¿ ulic), a przez to trudno dostêpnych dla zainteresowanych. W wiêkszych miastach problemem jest równie¿ s³aba czytelnoæ
informacji. Z uwagi na du¿¹ iloæ informacji na obwieszczeniach, przy
technicznych ograniczeniach zwi¹zanych z ich drukiem w odpowiednich formatach, stosuje siê zbyt ma³¹ czcionkê i maksymalnie cienia druk, co czyni je ma³o czytelnymi. W konsekwencji, instytucja
ta nie spe³nia podstawowej roli informacyjnej, dla jakiej j¹ do ordynacji wyborczych wprowadzono. Wieloletnie dowiadczenia autora
zwi¹zane z prac¹ w Krajowym Biurze Wyborczym wskazuj¹, ¿e bardzo wielu wyborców nie jest w³aciwie poinformowanych o miejscu
g³osowania. Przed ka¿dymi wyborami, w przeddzieñ i w dniu g³osowania, liczni wyborcy podejmuj¹ próby uzyskania tego rodzaju informacji w siedzibach organów wyborczych i w dzia³ach ewidencji ludnoci urzêdów gmin. Ich nieuzyskanie, a z powodu licznych telefonów w tej sprawie powszechne s¹ k³opoty z uzyskaniem po³¹czenia,
mo¿e niew¹tpliwie wp³ywaæ na decyzjê o rezygnacji z uczestnictwa
w wyborach. Warto tak¿e podkreliæ, ¿e druk i rozplakatowanie du¿ej
liczby obwieszczeñ zwi¹zane s¹ z wcale niema³ymi kosztami  przy
nik³ej skutecznoci informacyjnej. Warto wiêc podj¹æ próbê zmiany
sposobu informowania wyborców o miejscu g³osowania na bardziej
efektywny!
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Konstytucja gwarantuje prawo do bycia
poinformowanym o wyborach
Krytycznie oceniæ nale¿y równie¿ sposób upowszechniania innych
wa¿nych dla wyborców informacji. W szczególnoci chodzi o informacje dotycz¹ce rodzaju wyborów, dnia i czasu g³osowania (tzn. godzin otwarcia lokali wyborczych), a tak¿e sposobu g³osowania i warunków wa¿noci g³osu. Dostarczenie wyborcom w sposób kompleksowy tych niezbêdnych informacji traktowaæ nale¿y jako obowi¹zek
w³aciwych organów w³adzy publicznej. Obowi¹zek ten wynika z konstytucyjnej zasady powszechnoci wyborów (art. 96 ust. 2; art. 97 ust.
2; art. 127 ust. 1; art. 169 ust. 2 Konstytucji RP).
Skuteczna informacja docieraj¹ca do wszystkich wyborców to przecie¿ jedna z gwarancji urzeczywistnienia w praktyce kardynalnej
w demokratycznym pañstwie zasady powszechnoci wyborów. Jest ona
nie mniej wa¿na od innych, przyjêtych w ustawach ordynacyjnych rozwi¹zañ: ¿e g³osowanie odbywa siê w dniu wolnym od pracy; ¿e u³atwia siê udzia³ w g³osowaniu osobom niepe³nosprawnym; ¿e tworzy
siê (poza sta³ymi) odrêbne obwody g³osowania w szpitalach, domach
pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych itd. Wszystko po to, by ka¿dy
uprawniony  w wietle art. 62 obowi¹zuj¹cej Konstytucji  móg³ skorzystaæ z przys³uguj¹cego mu podmiotowego prawa wyborczego.

Instytucja indywidualnych zawiadomieñ wyborców
Proponujê zatem wprowadzenie do polskiego prawa wyborczego
instytucji indywidualnego zawiadamiania ka¿dego wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców we wskazanym obwodzie g³osowania. Zawiadomienie powinno zawieraæ w szczególnoci informacje o rodzaju i dacie wyborów, miejscu i czasie g³osowania (wskazanie adresu
lokalu wyborczego i godzin g³osowania), a tak¿e zwiêz³¹ informacjê
o sposobie g³osowania i warunkach wa¿noci g³osu.
Podobne rozwi¹zania stosowane s¹ z powodzeniem w innych pañstwach (np. we W³oszech czy w Holandii, gdzie ka¿demu wyborcy
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dostarczane jest przed wyborami wezwanie do wziêcia udzia³u w g³osowaniu). Jego wprowadzenie do polskich ustaw wyborczych postulowano ju¿ zreszt¹ wczeniej w literaturze z zakresu prawa konstytucyjnego (np. K. Skotnicki, Zasada powszechnoci w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, £ód 2000, s. 233).

Zalety proponowanych rozwi¹zañ
Przyjêcie proponowanego rozwi¹zania ma wiele zalet. W szczególnoci:
• ka¿dy wyborca otrzymuje zindywidualizowane zaproszenie do
wziêcia udzia³u w wyborach, co mo¿e mieæ wa¿ne znaczenie z psychologicznego punktu widzenia (pañstwo myli o mnie);
• ka¿dy wyborca otrzymuje kompletn¹ informacjê o wyborach: kiedy, gdzie i w jaki sposób g³osowaæ;
• pojawia siê realna mo¿liwoæ weryfikacji prawid³owoci sporz¹dzenia spisu wyborców przed g³osowaniem.
Przyj¹æ mo¿na, ¿e jeli kto nie otrzyma indywidualnego zawiadomienia, a cz³onkowie jego rodziny, s¹siedzi czy znajomi otrzymaj¹
je, to wtedy zainteresuje siê spraw¹ i podejmie próbê jej wyjanienia
w urzêdzie. To samo dotyczy przypadków ewentualnego zniekszta³cenia danych osobowych wyborcy, co mo¿e byæ podstaw¹ niedopuszczenia go do g³osowania. Powinno to pozwoliæ na wyeliminowanie
wiêkszoci pomy³ek i b³êdów, jakie pojawiaj¹ siê w spisach wyborców. Na marginesie podkreliæ nale¿y, ¿e funkcjonuj¹ca w polskim prawie wyborczym instytucja wyk³adania spisów do publicznego wgl¹du w celu ich weryfikacji zupe³nie nie spe³nia swego zadania. W literaturze przedmiotu podkrelano wielokrotnie, ¿e wyborcy korzystaj¹
z niej bardzo rzadko, a w konsekwencji rzeczywista weryfikacja poprawnoci sporz¹dzenia spisów odbywa siê zazwyczaj dopiero w lokalu wyborczym. Wówczas nie ma ju¿ najczêciej mo¿liwoci naprawienia nieprawid³owoci, co koñczy siê odmow¹ dopuszczenia wyborcy do g³osowania przez obwodow¹ komisjê wyborcz¹.
W przysz³oci proponowane imienne zawiadomienia wyborców
(uzupe³nione o wszystkie niezbêdne dane osobowe i spe³niaj¹ce sto-
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sowne wymogi formalne, po wprowadzeniu zabezpieczeñ uniemo¿liwiaj¹cych wielokrotne g³osowanie) stanowiæ mog³yby rodzaj urzêdowych zawiadczeñ o posiadaniu podmiotowych praw wyborczych
(czyli sui generis legitymacjê wyborcz¹), co zapewni³oby wiêksz¹
mobilnoæ wyborców, zastêpuj¹c funkcjonuj¹c¹ obecnie, aczkolwiek
nie we wszystkich rodzajach wyborów, instytucjê zawiadczenia
o prawie do g³osowania. Pozwoli³oby to wyeliminowaæ, m.in., przypadki pozbawiania prawa do g³osowania osób, które w przeddzieñ lub
w dniu g³osowania trafiaj¹ nagle do szpitali lub opuszczaj¹ je. Ta sprawa wymaga jednak pe³niejszej analizy i powa¿nych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa wyborczego.

Jakie s¹ koszty proponowanych rozwi¹zañ?
Proponowane rozwi¹zanie ma te¿ oczywicie i wady. Z jego wprowadzeniem wi¹¿e siê koniecznoæ poniesienia przez bud¿et pañstwa
powa¿nych nak³adów finansowych i du¿y wysi³ek organizacyjny z³o¿ony na barki gmin. Wed³ug szacunkowych obliczeñ Krajowego Biura Wyborczego koszt wprowadzenia indywidualnych zawiadomieñ
wyniós³by w przybli¿eniu 36 mln z³otych. Te niedoskona³oci z³agodziæ w pewnej mierze powinny jednak:
• oszczêdnoci zwi¹zane z rezygnacj¹ z druku i plakatowania du¿ej
liczby obwieszczeñ;
• obni¿enie kosztów poprzez wykorzystanie do drukowania zawiadomieñ centralnie przygotowanego programu informatycznego wykorzystuj¹cego bazy danych ewidencji ludnoci posiadane przez
urzêdy gmin;
• uwolnienie gmin od kilku k³opotliwych obowi¹zków, takich
jak: zapewnienie druku, a zw³aszcza znalezienie odpowiednio
du¿ej liczby miejsc przeznaczonych na plakatowanie wiêkszego formatu urzêdowych obwieszczeñ; rezygnacja z wyk³adania
przed wyborami spisów wyborców do publicznego wgl¹du w czasie dogodnym dla wyborców, czyli poza godzinami pracy
urzêdów;
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• wykorzystanie dla dostarczenia wyborcom druków zawiadomieñ
alternatywnych i tañszych ni¿ tradycyjne us³ugi pocztowe sposobów ich dystrybucji (np. przy pomocy goñców  z których us³ug
w coraz szerszym zakresie korzystaj¹ ju¿ rozmaite urzêdy i instytucje dla dorêczania pism urzêdowych).
Zaproponowana instytucja zawiadamiania wyborców o ich wpisaniu do spisu wyborców dla okrelonego obwodu g³osowania (wraz
z dodatkowymi informacjami o czasie i sposobie g³osowania) musi,
by spe³niæ swój cel, mieæ charakter zindywidualizowanych i urzêdowych zaproszeñ do wziêcia udzia³u w g³osowaniu. Mo¿na wprawdzie rozwa¿aæ mo¿liwoæ powiadamiania wyborców za pomoc¹ broszur informacyjnych skierowanych do gospodarstw domowych w okrelonych kwarta³ach ulic, ale tego rodzaju pomys³ nie wydaje mi siê
trafny. Koszty by³yby wprawdzie znacznie mniejsze, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ mo¿na, i¿ przeznaczone na ich druk i dystrybucjê rodki posz³yby na marne, gdy¿ tego rodzaju broszury podzieli³yby  jak siê wydaje  los licznych wydawnictw reklamowych, które zazwyczaj natychmiast po wyjêciu ze skrzynki trafiaj¹ bez czytania do kosza. Jest oczywiste, ¿e pisma o urzêdowym charakterze (opatrzone odciskiem stosownej pieczêci), skierowane do indywidualnego adresata, traktowane s¹ inaczej.
Wart przemylenia jest  jak mi siê wydaje  pomys³ przeprowadzenia pilota¿owej próby rozsy³ania indywidualnych zawiadomieñ, np.
przy okazji wyborów uzupe³niaj¹cych do Senatu RP. Nie wydaje siê
celowe podejmowanie tego rodzaju próby w wyborach uzupe³niaj¹cych do rad gmin w gminach do 20 000 mieszkañców. Te ostatnie maj¹
bowiem swoj¹ lokaln¹ specyfikê, charakteryzuj¹c¹ siê, m.in. bardzo
zró¿nicowan¹ frekwencj¹. Dla przyk³adu: w grudniu 2004 r. przeprowadzano, jak wynika z danych Pañstwowej Komisji Wyborczej, wybory uzupe³niaj¹ce do rad gmin 21 razy, w dziewiêciu województwach.
Frekwencja wyborcza waha³a siê w nich od 9,5% (w wyborach do
Rady Gminy Mys³akowice w województwie dolnol¹skie), a¿ do
64,06% (w wyborach do Rady Gminy Lubochnia w województwie
³ódzkim). Wydaje siê zatem, ¿e pilota¿ w wyborach gminnych nie pozwoli na uzyskanie wiarygodnej odpowiedzi na pytanie: czy zastoso-

Nale¿y indywidualnie zawiadamiaæ wyborców o wyborach

65

wanie instytucji indywidualnych zawiadomieñ wyborców zwiêkszy
zainteresowanie osób uprawnionych do udzia³u w g³osowaniu i w znacz¹cy sposób poprawi wyborcz¹ frekwencjê?

Proponowane zmiany w prawie wyborczym
powinny mieæ charakter systemowy
Stosownej nowelizacji poddaæ nale¿y:
• Ustawê z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, z pón. zm.).
• Ustawê z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z pón. zm.).
• Ustawê z dnia 23 stycznia 2004 r.  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219).

Podsumowanie
Instytucja indywidualnych zawiadomieñ wyborców, zawieraj¹ca kompleksow¹ informacjê o rodzaju i dacie wyborów, o miejscu
i czasie g³osowania, a tak¿e o sposobie g³osowania i warunkach wa¿noci g³osu, mimo spodziewanych znacznych kosztów jej wprowadzenia do polskiego prawa wyborczego i wyborczej praktyki, wydaje siê
rozwi¹zaniem celowym  mog¹cym w istotny sposób zwiêkszyæ zainteresowanie osób uprawnionych wyborami, a w konsekwencji przyczyniæ siê do wzrostu wyborczej frekwencji. Jest to jedna z mo¿liwych,
a nawet koniecznych do podjêcia inicjatyw. Koniecznych, gdy¿ wynikaj¹cych z deklarowanej przez Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej
zasady powszechnoci wyborów, bez ustawowych gwarancji urzeczywistnienia której wrêcz trudno jest wyobraziæ sobie wspó³czesne demokratyczne pañstwo.
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Aktywizacja wyborcza obywateli.
Propozycja powo³ania Pañstwowego Instytutu
Wyborczego1
• Stopieñ partycypacji wyborczej w Polsce jest katastrofalny.
Frekwencja wyborcza systematycznie spada  w wyborach parlamentarnych w 2005 r. wziê³o udzia³ jedynie 40% uprawnionych
do g³osowania, co stanowi najgorszy wynik po 1989 r.
• W Polsce nie prowadzi siê kompleksowych programów, maj¹cych
na celu aktywizacjê wyborcz¹ obywateli i modernizacjê systemu
wyborczego. Nieliczne dzia³ania podejmowane w tym zakresie
przez organy pañstwowe i organizacje pozarz¹dowe charakteryzuj¹
siê fragmentarycznoci¹ i ograniczon¹ skutecznoci¹.
• Konieczne jest powo³anie nowej instytucji  Pañstwowego Instytutu Wyborczego, który bêdzie zajmowa³ siê dzia³alnoci¹ badawcz¹, analityczn¹ i edukacyjn¹ w zakresie szeroko pojêtej problematyki wyborczej.
Pañstwowa Komisja Wyborcza jest jednym z niewielu organów
pañstwa, których apolitycznoæ i zarazem profesjonalizm nie budz¹
1

Tekst ukaza³ siê w czasopimie Analizy i Opinie, nr 49.
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w¹tpliwoci. Sk³adaj¹ca siê z niezawis³ych sêdziów, przez lata skutecznych dzia³añ zyska³a niezaprzeczalny autorytet uznawany przez
polityków ró¿nych opcji i, co najwa¿niejsze, przez wyborców. Przy
pomocy swego organu wykonawczego  Krajowego Biura Wyborczego, PKW czuwa nad sprawn¹ i zgodn¹ z prawem organizacj¹ oraz
przebiegiem wyborów i referendów w Polsce.
Te, niestety, wyj¹tkowe w polskim ¿yciu publicznym cechy stanowi¹, i¿ w Pañstwowej Komisji Wyborczej coraz czêciej zaczyna upatrywaæ siê instytucji mog¹cej z powodzeniem spe³niaæ znacznie wiêcej funkcji ni¿ tylko gwaranta przestrzegania prawa wyborczego.
Tendencjê tak¹ potwierdzi³o równie¿ zwiêkszenie kompetencji PKW
zwi¹zanych z wprowadzonymi w 2001 r. nowymi zasadami kontroli
finansowania partii politycznych. Obecnie pojawiaj¹ siê kolejne, dalej id¹ce postulaty, i o ile wiele z nich mo¿na uznaæ za chybione (np.
pomys³ stworzenia w ramach Komisji komórki zajmuj¹cej siê strze¿eniem rzetelnoci publikowanych w mediach sonda¿y politycznych),
o tyle generalna koncepcja rozszerzania zakresu dzia³ania PKW zas³uguje na szczególn¹ uwagê i wsparcie.

Potrzeba kompleksowych i sta³ych dzia³añ
Rekordowo niska frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych, a tak¿e coraz mniejsze zainteresowanie Polaków wyborami prezydenckimi, samorz¹dowymi, referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi, stanowi¹ tylko czêæ obrazu katastrofalnego stanu aktywnoci
obywatelskiej w Polsce. W tym kontekcie oczywista i konieczna wydaje siê potrzeba zainicjowania licznych programów, maj¹cych na celu
z jednej strony aktywizacjê wyborców poprzez szeroko pojêt¹ dzia³alnoæ informacyjno-edukacyjn¹, a z drugiej  prowadzenie sta³ych
badañ i analiz zmierzaj¹cych do proponowania takich zmian w procedurze wyborczej, które gwarantowa³yby jej przejrzystoæ, przyswajalnoæ i akceptacjê spo³eczn¹.
Powstaje pytanie, jaki organ, b¹d instytucja, mia³by przeprowadzaæ takie dzia³ania? Obecnie, czêæ ze wspomnianych zagadnieñ pró-
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buj¹ w³¹czyæ do zakresu swojej aktywnoci organizacje pozarz¹dowe,
czêæ  orodki akademickie, instytuty, oraz ró¿ne organy pañstwowe. Niestety, inicjatywy te od lat charakteryzuj¹ siê fragmentarycznoci¹ i borykaj¹ siê z ró¿nego rodzaju ograniczeniami.

Pañstwowy Instytut Wyborczy
Spadek aktywnoci obywatelskiej Polaków jest problemem na tyle
powa¿nym, ¿e w pe³ni uzasadnia jak najszybsze powo³anie nowej instytucji pañstwowej, która kompleksowo zajmowa³aby siê szeroko
pojêtymi zagadnieniami wyborczymi. To ona inicjowa³aby i koordynowa³aby kompleksowe dzia³ania na rzecz aktywizacji wyborców,
a tak¿e prowadzi³a dzia³alnoæ badawcz¹ i analityczn¹.
Proponujê, wiêc utworzenie Pañstwowego Instytutu Wyborczego,
który wzorem podobnych instytucji dzia³aj¹cych w innych pañstwach
Unii Europejskiej (np. Electoral Commission w Wielkiej Brytanii)
mia³by byæ z za³o¿enia cia³em apolitycznym, sta³ym, skupiaj¹cym ekspertów z dziedziny prawa, politologii, socjologii, psychologii spo³ecznej, pedagogiki i administracji. PIW posiada³by w³asn¹ osobowoæ
prawn¹, jednak nadzór nad dzia³alnoci¹ Instytutu sprawowa³aby Pañstwowa Komisja Wyborcza. Tym samym powsta³by sui generis trójk¹t instytucjonalny, w ramach którego pod auspicjami PKW dzia³a³yby dwa organy: istniej¹ce ju¿ Krajowe Biuro Wyborcze (jako organ
techniczno-administracyjny) i Pañstwowy Instytut Wyborczy (jako organ badawczo-edukacyjny). Nowa instytucja prowadzi³aby na potrzeby PKW (ale nie tylko) dzia³ania konsultacyjne i doradcze, poszerzone o aktywnoæ analityczn¹, edukacyjn¹ i informacyjn¹ dotycz¹c¹ kompleksowych zagadnieñ wyborczych. PIW mia³by jednoczenie sposobnoæ szerokiej wspó³pracy ze strukturami Krajowego Biura Wyborczego, co umo¿liwi³oby korzystanie z dotychczasowych dowiadczeñ Biura, a tak¿e swobodny przep³yw informacji i danych, m.in. dotycz¹cych
rejestrów wyborczych, sprawozdañ finansowych komitetów wyborczych, wyników wyborów itp.
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Zadania Pañstwowego Instytutu Wyborczego
Przed Pañstwowym Instytutem Wyborczym sta³by ogrom zadañ.
Przede wszystkim obejmowa³yby one dzia³ania zmierzaj¹ce do formu³owania propozycji modernizacji systemu wyborczego i opracowywania nowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu uproszczenie procedur i u³atwienie wyborcom uczestnictwa w wyborach i referendach. Warto
w szczególnoci przeprowadziæ badania nad metodami aktywizowania wyborców proponowanymi przez Radê Europy oraz nad dowiadczeniami innych pañstw Unii Europejskiej, przygotowuj¹c tak¿e konsultacje i programy pilota¿owe.
Bardzo istotnym zadaniem Instytutu by³oby równie¿ opracowywanie d³ugofalowej polityki edukacji obywatelskiej skierowanej zw³aszcza
do przysz³ych i m³odych wyborców, a tak¿e koordynacja wspó³pracy
przy jej wdra¿aniu z innymi organami pañstwowymi (np. z MENiS)
oraz z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wyspecjalizowany Zespó³ Pañstwowego Instytutu Wyborczego zajmowa³by siê równie¿ przygotowywaniem i przeprowadzaniem d³ugookresowych kampanii informacyjnych dotycz¹cych praw wyborczych
i aktywizacji politycznej spo³eczeñstwa. Istotnym elementem dzia³alnoci informacyjnej by³aby cis³a wspó³praca z mediami, a tak¿e wykorzystywanie nowoczesnych technik marketingowych dla propagowania udzia³u w wyborach.
Pañstwowy Instytut Wyborczy prowadzi³by równie¿ rozbudowany monitoring finansowania partii politycznych, analizuj¹c skutecznoæ
obowi¹zuj¹cych obecnie zapisów Ustawy o partiach politycznych. Przy
swoich pracach Instytut korzysta³by z danych i zestawieñ opracowywanych przez Zespó³ Krajowego Biura Wyborczego (który nota bene
wymaga znacznego wzmocnienia, na co zwraca³ uwagê w Przegl¹dzie Sejmowym przewodnicz¹cy PKW Ferdynand Rymarz). Wspólne, kompleksowe dzia³ania mia³yby na celu zapewnienie maksymalnej skutecznoci zasady jawnoci finansowania partii politycznych.
Nowa instytucja zajmowa³aby siê równie¿ koordynacj¹ wspó³pracy z innymi placówkami badawczymi, organizacjami pozarz¹dowymi
i orodkami akademickimi, które zajmuj¹ siê zagadnieniami wyborczymi, wykorzystuj¹c ich potencja³ kadrowy i dowiadczenia. Przy-
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k³adem takich dzia³añ mo¿e byæ wspó³praca z Instytutem Studiów Politycznych PAN. Oczywicie PIW równie¿ nawi¹zywa³by kontakty
i wymienia³ dowiadczenia z zagranicznymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ w podobnym zakresie (w szczególnoci ze wspomnian¹ ju¿ Electoral Commission z Wielkiej Brytanii).

Struktura Instytutu
Skuteczne dzia³ania Pañstwowego Instytutu Wyborczego w du¿ej
mierze zale¿eæ bêd¹ od w³aciwej organizacji wewnêtrznej i doboru
kompetentnych pracowników.
Na czele Pañstwowego Instytutu Wyborczego sta³by Dyrektor, który
odpowiada³by za ca³okszta³t dzia³ania instytucji, reprezentuj¹c Instytut w kontaktach zewnêtrznych. Organem inicjuj¹cym, opiniodawczym
i doradczym w zakresie dzia³alnoci Instytutu by³aby Rada Programowa, w sk³ad której weszliby eksperci z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ Instytutu, wskazani przez organizacje i instytucje ciesz¹ce siê zaufaniem publicznym (np. uniwersytety, organizacje pozarz¹dowe) oraz Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, a tak¿e cz³onkowie PKW.
Pañstwowy Instytut Wyborczy dzieli³by siê na merytoryczne Zespo³y, zgodne z kompetencjami i zakresem dzia³añ (np. Zespó³ Edukacji Spo³ecznej, Zespó³ Informacji Wyborczej itp.)
Niezwykle istotna i delikatna ze wzglêdu na materiê dzia³añ jest
kwestia obsady stanowisk w Pañstwowym Instytucie Wyborczym.
W zwi¹zku z tym proponujemy, aby Dyrektor Instytutu powo³ywany
by³ przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ sporód grona apolitycznych
fachowców, zaproponowanych przez Radê Programow¹ Instytutu,
co pozwoli³oby unikn¹æ zarzutów o upolitycznienie i stronniczoæ.
Wszyscy inni pracownicy PIW wybierani byæ powinni na zasadzie
otwartych konkursów, a obowi¹zywa³by ich analogiczny do pracowników Krajowego Biura Wyborczego zakaz wszelkiej dzia³alnoci politycznej, a tak¿e cz³onkostwa w partiach politycznych.
Strukturê PIW-u uzupe³nia³aby Konferencja Konsultacyjna, która
spe³nia³aby zadania platformy s³u¿¹cej do ustawicznych (np. raz na
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kwarta³) kontaktów Instytutu z przedstawicielami ugrupowañ politycznych i organizacji pozarz¹dowych. Przy tej okazji istnia³aby mo¿liwoæ
wyra¿ania i przekazywania ewentualnych postulatów i wniosków.

Podsumowanie
Przedstawiona koncepcja stanowi odpowied na potrzebê d³ugofalowych i zsynchronizowanych dzia³añ bêd¹cych przeciwwag¹ dla
fragmentarycznych, krótkotrwa³ych zrywów przedwyborczych. Pomiêdzy okresami wyborów nie podejmuje siê obecnie skoordynowanych dzia³añ na rzecz aktywizacji wyborców i modernizacji procesu
wyborczego. Skutki tego zaniechania daj¹ o sobie znaæ przy okazji
kolejnych wyborów, a tak¿e coraz liczniejszych referendów, zarówno
ogólnokrajowych, jak i lokalnych.
Powo³anie Pañstwowego Instytutu Wyborczego pozwoli na kompleksow¹, d³ugookresow¹ dzia³alnoæ analityczn¹, edukacyjn¹ i informacyjn¹ na rzecz zwiêkszenia uczestnictwa w wyborach i referendach
oraz skuteczniejszego funkcjonowania systemu wyborczego w Polsce.
Utworzenie Instytutu jako instytucji formalnie niezale¿nej, ale dzia³aj¹cej w cis³ym porozumieniu i pod nadzorem Pañstwowej Komisji
Wyborczej, stworzy doskona³e warunki, by organy publiczne w Polsce nie ogranicza³y siê do wype³niania funkcji stra¿nika prawa
wyborczego, lecz aby równie¿ podejmowa³y dynamiczne dzia³ania.
W tym kontekcie nasuwa siê równie¿ refleksja nad koniecznoci¹
znacznego zwiêkszenia roli Pañstwowej Komisji Wyborczej w procedurze uchwalania prawa wyborczego, w czym dzia³alnoæ analityczna i doradcza Pañstwowego Instytutu Wyborczego odgrywa³aby znacz¹c¹ rolê.

Instytut Spraw Publicznych
lista publikacji z lat 2000-2006

W przygotowaniu
G Anna Kwak (red.), Proces usamodzielniania siê wychowanków domów dziecka
Publikacje ksi¹¿kowe
G Mateusz B³aszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2006
G Magdalena Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarz¹dowych Warszawa 2005
G El¿bieta Putkiewicz, Korepetycje  szara strefa edukacji Warszawa 2005
G Marek Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Warszawa 2005
G Piotr Kamierkiewicz (red.), The Visegrad States Between Schengen and Neigbourhood, Warszawa 2005
G Marcin Walecki, Money and Politics in Poland Warszawa 2005
G Dominik Antonowicz, Uniwersytet przysz³oci. Wyzwania i modele polityki Warszawa 2005
G Mariola Rac³aw  Markowska (red), Pomoc dzieciom i rodzinie
w rodowisku lokalnym Warszawa 2005
G Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Piotr Maciej Kaczynski (red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, S³owaków wobec Stanów Zjednoczonych. Warszawa 2005
G Mateusz Fa³kowski, Jacek Kucharczyk (red.), Obywatele Europy.
Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 2005
G Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej.
Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa 2004
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G Lena Kolarska-Bobiñska (red.), wiadomoæ ekonomiczna spo³eczeñstwa i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
G Krzysztof Konarzewski, Reforma owiaty. Podstawa programowa
i warunki kszta³cenia, Warszawa 2004
G Marek Rymsza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa 2004
G E. Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE:
dwa ró¿ne podejcia, Warszawa 2004
G András Sajó, Freedom of expression (angielska i rosyjska wersja
jêzykowa), Warszawa 2004
G Piotr Kamierkiewicz (red.), Neighbourhood Across a Divide?,
Warszawa 2004
G Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej Polityki Spójnoci Unii Europejskiej, Warszawa 2004
G El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne: porównanie rodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004
G Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003
G Piotr Mazurkiewicz (red.), Koció³ katolicki w przededniu wejcia
Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003
G Anna Titkow (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier
kobiet, Warszawa 2003
G Krystyna Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie
wyzwania i dylematy u progu wielokulturowoci, Warszawa
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