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O ISP:  Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym 

z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem 

badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez 

prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących 

podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy 

obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje 

z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków 

naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na 

konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, 

raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów 

i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach 

akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy  

organizacji pozarządowych.

Mechanizm kwotowy na listach wyborczych wprowadzony do pol-

skiego systemu prawa wyborczego w 2011 roku był ważnym krokiem 

w stronę wyrównania szans kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym. 

Udział kobiet w polskim życiu politycznym jest niewielki - ani na po-

ziomie lokalnym, ani w skali ogólnokrajowej nie przekracza 30%. W ra-

porcie przedstawiona została sytuacja kobiet w polityce po 1989 roku, 

ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządo wych w roku 

2010 oraz parlamentarnych w 2011 roku. Autorzy wyciągają wnioski 

z pierwszych wyborów, w których zastosowano mechanizmkwotowy 

oraz jednomandatowe okręgi wyborcze, proponując rekomendacje, 

które wzmocniłyby efektywność tego mechanizmu.
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Wstêp

Prawo do udzia³u w wybo rach jest jed nym z pod sta wo wych praw
cz³owieka w pañ stwach o ustroju demo kra ty cz nym. Oby wa tele, czyn -
nie i bie r nie ucze st nicz¹c w wybo rach, mog¹ wp³ywaæ na decy zje poli -
ty czne podej mo wane przez w³adze ich kraju. Przez wiele dzie siê cio leci
prawo to przys³ugiwa³o wy³¹cznie czê œci spo³ecze ñ stwa, legi ty -
muj¹cej siê – w zale ¿ no œci od cen zusu przy jê tego w danym syste mie
wybo r czym – odpo wied nim maj¹tkiem, wykszta³ceniem czy wyzna -
niem lub odpo wiedni¹ przy nale ¿ no œci¹ kla sow¹. Do pocz¹tku XX stu -
le cia wa¿ nym czyn ni kiem ogra ni czaj¹cym dostêp do grupy osób upraw -
nio nych do g³oso wa nia by³ cen zus p³ci. Kobiety nie mog³y odda waæ
g³osu w wybo rach (nie mówi¹c ju¿ o kan dy do wa niu) na tej samej zasa -
dzie, na jakiej obe c nie osoby poni ¿ej okre œlo nego wieku nie bior¹
udzia³u w wybo rze swo jej repre zen ta cji poli ty cz nej. Pie r wszym pañ -
stwem, które przy zna³o kobie tom czynne prawo wybo r cze w wybo rach 
krajo wych, by³a Nowa Zelan dia (1893 rok). Po dzie siê ciu latach rów -
nie¿ Austra li jki mog³y oddaæ g³os w wybo rach. Spo œród pañstw euro -
pe j skich naj wcze œ niej prawa wybo r cze uzy ska³y oby wa te lki kra jów
skan dy na wskich: Fin lan dii (1906 rok), Nor we gii (1913 rok) oraz Danii 
i Islan dii (1915 rok). Kole jna fala nada wa nia kobie tom praw wybo r -
czych przysz³a do Europy wraz z koñ cem pie r wszej wojny œwia to wej.
W 1917 roku mie sz kanki Holan dii, a w 1918 roku oby wa te lki Austrii,
Cze chos³owa cji, Gru zji i Szwe cji otrzyma³y prawa wybo r cze. W 1919 ro -
ku Nie mcy i Lukse m burg upra wni³y kobiety do g³oso wa nia1. W gru pie
tych pañstw zna laz³a siê rów nie¿ Pol ska, która tu¿ po odzy ska niu nie -
pod leg³oœci, 28 listo pada 1918 roku, usta nowi³a, ¿e: „Wyborc¹
do Sejmu jest ka¿dy oby wa tel Pañ stwa bez ró¿ nicy p³ci”, „Wybie ra lni
do Sejmu s¹ wszy scy oby wa tele (lki) pañ stwa posia daj¹cy czynne

1 Dane do tycz¹ce roku, w któ rym ko bie ty uzy ska³y pra wa wy bo r cze w po szcze gó l -
nych pa ñ stwach, po chodz¹ ze stro ny Inter -Par lia menta ry Union
– http://www.ipu.org/wmn-e/suf fra ge.htm [do stêp: 7 grud nia 2011 roku].
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prawo wyborcze”2. Tym sposobem polskie obywatelki uzyskały 
zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze. Stało się to czternaście 
lat przed tym, jak analogiczne uprawnienia objęły Hiszpanki, i dwa-  
dzieścia sześć lat przed uzyskaniem praw wyborczych przez Francuz- 
ki. Szwajcaria nadał kobietom prawa wyborcze dopiero w 1971 roku. 
Jeśli jednak porównamy statystyki związane z udziałem kobiet w poli- 
tyce, to się okaże, że Polska – mimo wczesnego równouprawnienia 
obywatelek w systemie wyborczym – nie wypada w tych zestawie- 
niach najlepiej. W globalnym rankingu Inter-Parliamentary Union3 

znajdujemy się na czterdziestym pierwszym miejscu wśród136 kra- 
jów, wraz z Liechtensteinem, który prawa wyborcze przyzna³ kobie- 
tom w 1984 roku. Również w zestawieniu z państwami należącymi 
do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Polska nie 
wyróżnia się pozytywnie pod względem obecności kobiet w polityce. 
Dopiero po wyborach parlamentarnych w 2011 roku udało się nam 
uzyskać średnią udziału w niższej izbie parlamentu dla wszystkich 
krajów skupionych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  
w Europie4. Nadal jednak nie osiągnęliśmy celu Platformy Pekińskiej5, 
czyli trzydziestoprocentowej reprezentacji kobiet w sejmie. 

W rankingu Global Gender Gap6 z 2011 roku Polska znalazła się na 
czterdziestym drugim miejscu wśród 135 krajów. Najsłabiej wypadła  
właśnie w wymiarze politycznym, określanym stopniem obecności ko- 
biet w parlamencie, liczbą kobiet na stanowiskach ministrów i kobiet 
pełniących urząd premiera. 

W związku z ograniczoną obecnością kobiet w polskim życiu poli- 
tycznym Instytut Spraw Publicznych, dzięki wsparciu finansowemu 
Open Society Foundations, rozpoczął w styczniu 2011 roku dwuletni 
projekt badawczy „Kobiety na listach wyborczych”, którego  celem 
jest rozpoznanie  przeszkód   i  ograniczeń,  jakie  napotykają   kan- 

 
2    Dekret Naczelnika PaŒstwa z dnia 28 listopada 1918 roku o ordynacji wyborczej 

do Sejmu Ustawodawczego (Dz.Pr.P.P. z 1918 r., Nr 18, poz. 46). 
3     Por. http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311011.htm [dostęp: 31 paŦdziernika 2011 ro- 

ku]. 
4    M. Krook, P. Norris, Gender Equality in Elected Office: Six Step Action Plan, Washing- 

ton University – St. Louis, Harvard University, Organization for Security and Co-operation 
in Europe, 2011 rok – http://www.osce.org/odihr/81137 [dostêp: 7 grudnia 2011 roku]. 

5     Beijing Declaration and Platform for Action z 15 wrzeœnia 1995 roku wskazuje dwana- 
ście obszarów, w których należy podjąć walkę z dyskryminacją kobiet, okreŜla takŨe dziağania 
konieczne do podjęcia w tym celu przez rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje po- 
zarządowe i sektor prywatny. 

6    The  Global  Gender  Gap  Report  2011  –  http://www.weforum.org/reports/global- 
gender-gap-report-2011 [dostęp: 7 grudnia 2011 roku]. 



prawo wybo r cze”2. Tym spo so bem pol skie oby wa te lki uzy ska³y
zarówno czynne, jak i bie rne prawo wybo r cze. Sta³o siê to czte r na œcie
lat przed tym, jak ana lo gi czne upra w nie nia objê³y Hisz panki, i dwa -
dzie œcia szeœæ lat przed uzy ska niem praw wybo r czych przez Fran cu z -
ki. Szwa j ca ria nada³ kobie tom prawa wybo r cze dopiero w 1971 roku.
Jeœli jed nak porów namy sta ty styki zwi¹zane z udzia³em kobiet w poli -
tyce, to siê oka¿e, ¿e Pol ska – mimo wcze s nego równo upra w nie nia
oby wa te lek w syste mie wybo r czym – nie wypada w tych zesta wie -
niach naj le piej. W glo ba l nym ran kingu Inter -Par lia mentary Union3

zna j du jemy siê na czter dzie stym pie r wszym mie j scu wœród 136 kra -
jów, wraz z Lie ch ten stei nem, który prawa wybo r cze przy zna³ kobie -
tom w 1984 roku. Rów nie¿ w zesta wie niu z pañ stwami nale¿¹cymi
do Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pracy w Euro pie Pol ska nie
wyró ¿ nia siê pozy ty w nie pod wzglê dem obe cno œci kobiet w poli tyce.
Dopiero po wybo rach par la men tar nych w 2011 roku uda³o siê nam
uzy skaæ œredni¹ udzia³u kobiet w ni¿ szej izbie par la mentu dla wszy st -
kich kra jów sku pio nych w Orga ni za cji Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pracy
w Euro pie4. Nadal jed nak nie osi¹gnê li œmy celu Pla t fo rmy Peki ñ skiej5, 
czyli trzy dzie stopro cento wej repre zen ta cji kobiet w sej mie.

W ran kin gu Glo bal Gen der Gap6 z 2011 roku Pol ska zna laz³a siê na
czter dzie stym dru gim mie j s cu wœród 135 kra jów. Najs³abiej wy pad³a
w³aœ nie w wy mia rze po li ty cz nym, okre œla nym sto p niem obe cno œci ko -
biet w pa r la men cie, liczb¹ ko biet na sta no wi skach mi ni strów i ko biet
pe³ni¹cych urz¹d pre mie ra.

W zwi¹zku z ogra ni czon¹ obe cno œci¹ ko biet w pol skim ¿y ciu poli -
 ty cz nym In sty tut Spraw Pu b li cz nych roz pocz¹³ w sty cz niu 2011 roku
dwu le t ni pro jekt ba da w czy „Ko bie ty na li stach wy bo r czych”, któ re go
ce lem jest roz po zna nie prze szkód i ogra ni czeñ, ja kie na po ty kaj¹ kan -
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2 De kret Na cze l ni ka Pa ñ stwa z dnia 28 li sto pa da 1918 roku o or dy na cji wy bo r czej
do Sej mu Usta woda w cze go (Dz.Pr.P.P. z 1918 r., Nr 18, poz. 46).

3  Por. http://www.ipu.org/wmn-e/arc/clas sif311011.htm [do stêp: 31 paŸ dzie r ni ka 2011 ro -
ku].

4 M. Kro ok, P. Nor ris, Gen der Equ a li ty in Ele c ted Of fi ce: Six Step Ac tion Plan, Wa s hing -
ton Uni ve r si ty – St. Lo u is, Ha r vard Uni ve r si ty, Or ga ni za tion for Se cu ri ty and Co -o pe ra tion
in Eu ro pe, 2011 rok – http://www.osce.org/odihr/81137 [do stêp: 7 grud nia 2011 roku].

5  Be i jing De cla ra tion and Pla t form for Ac tion z 15 wrze œ nia 1995 roku wska zu je dwa na -
œcie ob sza rów, w któ rych na le ¿y podj¹æ wa l kê z dys kry mi nacj¹ ko biet, okre œla ta k ¿e dzia³ania 
ko nie cz ne do pod jê cia w tym celu przez rz¹dy, in sty tu cje miê dzy naro do we, or ga ni za cje po -
zarz¹dowe i se ktor pry wa t ny.

6 The Glo bal Gen der Gap Re port 2011 – http://www.we fo rum.org/re ports/global-
 gender- gap- re port-2011 [do stêp: 7 grud nia 2011 roku].



dy da t ki w pro ce sie wy bo r czym. Wa ¿ nym im pu l sem do pod jê cia tej te -
ma ty ki w³aœ nie w la tach 2011–2012 by³y pra ce legi sla cy j ne nad
ustaw¹ za wie raj¹c¹ me cha ni z my wy rów na nia szans ko biet i mê ¿ czyzn
w pro ce sie wy bo r czym, a ta k ¿e uchwa le nie no we go Ko de ksu wy bo r -
cze go, któ ry wpro wa dza wa ru nek 35% kwo ty dla ko biet i mê ¿ czyzn na
li stach wy bo r czych. Ni nie j szy ra port jest wy ni kiem ba dañ pro wa dzo -
nych w ra mach pro je ktu „Ko bie ty na li stach wy bo r czych”. Przed sta -
wia on ogóln¹ sy tu a cjê ko biet w pol skim ¿y ciu po li ty cz nym oraz oma -
wia de ba tê wokó³ pa ry te tów i kwot, jaka od by wa³a siê w Pol sce przed
uchwa le niem no wych prze pi sów wy bo r czych. W ko le j nych czê œciach
ra po r tu s¹ pre zen to wa ne wy ni ki ana liz do tycz¹cych udzia³u ko biet
w o sta t nich wy bo rach, w któ rych nie obo wi¹zywa³y kwo ty, czy li
w wy bo rach sa morz¹do wych w 2010 roku. Na stê p nie opi sa no sy stem
jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych, któ ry – obok me cha ni z mu
kwot – jest wa ¿ nym ele men tem re fo r my pra wa wy bo r cze go w Pol sce.
Re zu l ta ty obu wpro wa dzo nych zmian prze ana lizo wa no w czê œci po -
œwiê co nej udzia³owi ko biet w wy bo rach par la men tar nych w 2011 ro-
ku. W pod su mo wa niu za pre zen towa no re ko men da cje, któ rych
zastosowanie mog³oby zwiêkszyæ poziom reprezentacji kobiet w po l -
skiej polityce.

Ko bie ty na pol skiej sce nie po li ty cz nej 9





Wpro wa dze nie

W pol skim ¿y ciu po li ty cz nym ko bie ty sta no wi¹ gru pê mnie j szo œ -
ciow¹. Ich udzia³ we w³ad zach na szcze b lu za rów no krajo wym, jak
i lo ka l nym nie prze kra cza 30%. W piê ciu w pe³ni demo kra ty cz nych
wy bo rach pre zy den c kich, któ re odby³y siê w Pol sce po dru giej wo j nie
œwia to wej, ty l ko dwu kro t nie wy sta r to wa³a kan dy da t ka – Han na Gron -
kiewi cz - Waltz w 1995 roku i Hen ry ka Bo ch niarz w 2005 roku. ¯adna
z nich nie dosz³a jed nak do dru giej tury wy bo rów. Ina czej ni¿ w wy pad -
ku urzê du pre zy den ta, pre mie rem w Pol sce by³a ju¿ ko bie ta – 10 li pca
1992 roku na sta no wi sko Pre ze sa Rady Mi ni strów zo sta³a mia no wa na
Han na Su cho cka, przed stawi cie l ka Unii Demo kra ty cz nej. Fun kcjê tê
pe³ni³a jed nak ty l ko nie co ponad rok. Do 2005 roku udzia³ ko biet w ko -
le j nych rz¹dach by³ mi ni ma l ny, poza ga bi ne tem Je rze go Bu z ka
(1997–2001), w któ rym ko bie ty sta no wi³y ponad 16% sk³adu rz¹du.
Naj czê œciej wœród mi ni strów zna j do wa³a siê ty l ko jed na ko bie ta,
a w rz¹dzie Jana Ol sze wskie go w ogó le nie by³o ko biet. Do pie ro w po -
³owie pie r wszej de ka dy XXI wie ku, wraz z ukon stytu o wa niem siê rz¹du
Ka zi mie rza Mar cin kie wi cza (Pra wo i Spra wie d li woœæ) 31 paŸ dzie r ni -
ka 2005 roku, udzia³ ko biet w Ra dzie Mi ni strów osi¹gn¹³ 20% i w na -
stê p nych ga bi ne tach po zo sta wa³ nie zmien nie na tym sa mym po zio mie.

Ni ski od se tek ko biet pe³ni¹cych fun kcjê mi ni strów w ko le j nych
rz¹dach mo¿e byæ zwi¹zany z ogra ni czo nym wp³ywem ko biet na de cy -
zje po dej mo wa ne w ra mach pa r tii po li ty cz nych. W³adze pol skich
ugru po wañ s¹ zdo mi no wa ne przez mê ¿ czyzn (ta be la 1).

Ni ska, nie prze kra czaj¹ca 20% re pre zen ta cja ko biet w zarz¹dach
g³ów nych pol skich ugru po wañ po li ty cz nych (je dy nie w Pra wie i Spra -
wied li wo œci od se tek ko biet wy no si 25%, co wy ni ka jed nak z tego, ¿e
ca³e Pre zy dium li czy za le d wie czwo ro cz³on ków) mo¿e ne ga ty w nie
wp³ywaæ na szan se cz³on kiñ pa r tii na kan dy do wa nie w wy bo rach, gdy¿ 
to li de rzy pa r ty j ni za sia daj¹cy we w³ad zach tych ugru po wañ maj¹ naj -
wiê kszy wp³yw na kszta³t list wy bo r czych7. Wi daæ to na przyk³ad zie

7  M. Chmaj, M. Wa szak, J. Zbie ra nek, O de mo kra cji w pol skich pa r tiach po li ty cz nych,
In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2011.
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wy bo rów sa morz¹do wych i par la men tar nych. Patrz¹c na obe cnoœæ
ko biet wœród osób kan dy duj¹cych do or ga nów w³adzy lo ka l nej, mo ¿ na 
za uwa ¿yæ, ¿e ich od se tek po wo li wzra sta³, ale ty l ko do 31% w 2010 ro -
ku (wy kres 1). W do da t ku z wy bo rów na wy bo ry wzrost ten by³ co raz
mnie j szy. W po rów na niu z elekcj¹ z 2006 roku, w wy bo rach z 2010 ro -
ku przy by³o je dy nie 2% kan dy da tek.

Ko bie ty na pol skiej sce nie po li ty cz nej 13
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Wy kres 1. Od se tek ko biet wœród osób kan dy duj¹cych do or ga nów sta no wi¹cych
wszy stkich szcze b li sa morz¹du wy bie ra nych w danym roku

îród³o: Dane Pañ stwo wej Komi sji Wybo r czej.
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Ko biet wy bra nych do za sia da nia we w³ad zach lo ka l nych jest oczy -
wi œcie mniej ni¿ kan dy da tek (wy kres 2). Dok³adna ana li za sy tu a cji
ko biet we w³adzy lo ka l nej po wy bo rach sa morz¹do wych z 2010 roku
zna j du je siê w da l szej czê œci ni nie j sze go opra co wa nia.

Po do b nie jak w wy pa d ku or ga nów sta no wi¹cych w³adz lo ka l nych,
od 1989 roku li cz ba ko biet za sia daj¹cych w krajo wych or ga nach usta -
wo da w czych wzra sta³a z pe w ny mi wa ha nia mi (na przyk³ad w la tach
1991–1993 w se j mie za sia da³o wyj¹tko wo ma³o, gdy¿ je dy nie 10% ko -
biet). Wa r to pod kre œliæ, ¿e wraz z pie r wszy mi wo l ny mi wy bo ra mi
nast¹pi³ zna cz ny spa dek od se t ka parla men ta rzy stek – w la tach
1985–1989 ko bie ty sta no wi³y 20% ogó³u pos³ów, w 1989 roku od se tek 
ten osi¹gn¹³ za le d wie 13%. Do 2001 roku, w ko le j nych ka den cjach se j -
mu, pro po rcje pos³ów i pos³anek po zo sta wa³y na tym sa mym po zio mie
– udzia³ ko biet wy no si³ 10–13%. W se j mie czwa r tej ka den cji ko bie ty
sta no wi³y 20% wszy stkich pos³ów. Ten nag³y wzrost udzia³u ko biet
w po li ty ce na szcze b lu krajo wym (wy kres 3) na le ¿y wi¹zaæ z przy jê -
ciem przez trzy naj bar dziej licz¹ce siê wów czas pa r tie po li ty cz ne – So -
jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej, Uniê Pra cy i Uniê Wol no œci – za sa dy,
zgod nie z któr¹ ¿ad na z p³ci nie mog³a byæ re pre zen towa na na li stach
wy bo r czych przez mniej ni¿ 30% kan dy da tek lub kan dy da tów8. Do dat -
ko wo wp³yw na le p szy wy nik ko biet mia³y za pe w ne akcje œro do wisk
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8  M. Fu sza ra, Ko bie ty w po li ty ce, Wy daw ni c two Trio, Wa r sza wa 2007.



femi ni sty cz nych, ta kie jak orga ni zo wa ne od 1997 roku przez Fun da cjê
OŒKa – Oœro dek In fo r ma cji Œro do wisk Ko bie cych co ro cz ne ogól no -
po l skie kon fe ren cje po œwiê co ne po li ty ce rz¹du wo bec ko biet,
dzia³ania Przed wy bo r czej Ko a li cji Ko biet i pla ka ty z has³em: „To mi
siê prze jad³o! Po pie ram wy bór ko biet”.

De bata pu bliczna wokó³ me chan izmu
kwo tow ego

Pie r wsze pró by wpro wa dzenia me cha ni z mu kwo to we go w Pol sce
pod jê to przy oka zji two rze nia usta wy o rów nym sta tu sie ko biet i mê ¿ -
czyzn. W 1996 roku pro jekt au to r stwa pro fe sor Ma³go rza ty Fu sza ry
i pro fe sor Ele o no ry Zie li ñ skiej zo sta³ wnie sio ny do pa r la men tu z ini -
cja ty wy Par la men tar nej Gru py Ko biet. Po wie lu zmia nach w 1997 ro -
ku pro jekt po no w nie za pre zen towa no, nie mia³ on jed nak szans na
uchwa le nie w ów cze s nej ka den cji se j mu. Po wy bo rach wy gra nych
przez kon se r wa tywn¹ Akcjê Wy borcz¹ So li da r noœæ szan se na uchwa -
le nie usta wy o rów nym tra kto wa niu by³y nie wie l kie. Wiê kszoœæ par la -
men tar na nie uz na wa³a po li ty ki rów no œcio wej za prio ry tet dzia³al no œci 
legi sla cy j nej. Osta te cz nie do pie ro w 2010 roku uchwa lo no usta wê,
któ ra do ty ka pro ble ma ty ki rów no œcio wej. Jej g³ów nym ce lem jest za -
pe w nie nie Ko mi sji Eu ro pe j skiej o wy wi¹zy wa niu siê ze zo bo wi¹zañ
na³o¿o nych przez Uniê Eu ro pejsk¹, st¹d tytu³ tego aktu pra wne go, któ -
ry brzmi: Usta wa o wdro ¿e niu nie któ rych prze pi sów Unii Eu ro pe j skiej
w za kre sie rów ne go tra kto wa nia9. Usta wa ta nie po ru sza jed nak za gad -
nie nia równego udzia³u kobiet i mê¿czyzn w ¿y ciu politycznym.

Mimo nie po wo dze nia zwi¹za ne go z pie r wszy mi pro je kta mi usta wy
o rów nym sta tu sie ko biet i mê ¿ czyzn, zwo len ni cz ki kwot sta ra³y siê
prze fo r so waæ w pra cach par la men tar nych roz wi¹za nia za pe w niaj¹ce
ko bie tom okre œlon¹ li cz bê miejsc na li stach wy bo r czych. W 2001 roku
Olga Krzy ¿a no wska, pos³anka Unii Wol no œci, pod jê³a ko lejn¹ pró bê
wpi sa nia me cha ni z mu kwo to we go do or dy na cji wy bo r czej. Rów nie¿
i ten wysi³ek nie przy niós³ saty s fa kcjo nuj¹cych re zu l ta tów. Tro chê
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wiê kszym su kce sem za ko ñ czy³o siê wpro wa dze nie kwot przez trzy
g³ówne wów czas pa r tie po li ty cz ne (Unia Wol no œci, So jusz Le wi cy
Demo kra ty cz nej, Unia Pra cy) tu¿ przed wy bo ra mi w 2001 roku. Me -
cha nizm ten – o cha ra kte rze do bro wo l nym (przy jê ty przez pa r tie, nie
zaœ uchwa lo ny przez w³adzê usta wo dawcz¹) i nie obwa ro wa ny sankcj¹
– oka za³ siê sku te cz nym spo so bem na zwiê ksze nie udzia³u ko biet
w po li ty ce. Po li ty cy zgo dzi li siê na umie sz cze nie wiê kszej li cz by ko -
biet na li stach wy bo r czych, ale wed³ug w³as nych regu³. Pró by wpro wa -
dze nia do pol skie go sy ste mu wy bo r cze go me cha ni z mu kwot, gwa ran -
tuj¹cego ko bie tom okre œlon¹ li cz bê miejsc na li stach wy bo r czych,
by³y jed nak wci¹¿ po dej mo wa ne, g³ów nie przez œro do wi ska ko bie ce.
Mo men tem prze³omo wym w dys ku sji o pra wnych me cha ni z mach
gwa ran to wa nia rów nej re pre zen ta cji ko biet i mê ¿ czyzn w po li ty ce by³
Kon gres Ko biet – zjazd ponad czte rech ty siê cy ko biet z ca³ego kra ju,
któ ry odby³ siê w cze r w cu 2009 roku. Zas³ugu je on na szcze góln¹ uwa -
gê, gdy¿ jest jed nym z prze ja wów akty w ne go po zarz¹do we go ru chu
ko biet w Pol sce. Kon gres zo sta³ zor gani zo wa ny przez gru pê ko biet,
z któ rych czêœæ na le ¿y do ko bie cych or ga ni za cji po zarz¹do wych,
ale wiê k szoœæ ni g dy wcze œ niej nie by³a ich cz³on ki nia mi: s¹ to ko bie ty
z or ga ni za cji bi z ne so wych, kobie ty-na uko w cy z ty tu³ami pro feso r ski -
mi, aktor ki, re ¿y ser ki, dzien ni kar ki, kobie ty-mi ni stro wie i pa nie
w przesz³oœci pe³ni¹ce ta kie fun kcje, ko bie ty z bar dzo ró¿nych œro do -
wisk i pro fe sji, o od mien nych zain tere so wa niach i opcjach po li ty cz -
nych. Kon gres, któ ry po prze dza³a se ria kon fe ren cji re gio na l nych, spot -
ka³ siê z ogro mnym zain tere so wa niem.

Jed nym z g³ów nych po stu la tów Kon gre su Ko biet by³o wpro wa dze -
nie rów ne go (50%) udzia³u obu p³ci na li stach wy bo r czych, z za sto so -
wa niem tak zwa ne go me cha ni z mu su wa ko we go, czy li za gwa ran towa -
nia ko bie tom i mê ¿ czy z nom miejsc na li stach na prze mien nie, co ma na
celu wy eli mino wa nie sy tu a cji, w któ rej na li œcie zna j du je siê od po wied -
nia pro po r cja ko biet i mê ¿ czyzn, ale jed na z p³ci jest spy cha na na da l sze 
mie j s ca, za pe w niaj¹ce mnie j sze szan se na uzy ska nie man da tu. Ogro m -
ny en tu zjazm wo bec akty wi zo wa nia ko biet w ¿y ciu pu b li cz nym, któ ry
wy two rzy³ siê po kon gre sie, przy niós³ wa ¿ ny re zu l tat – po wsta nie
Oby wate l skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo da w czej „Czas na ko bie ty”.
Ce lem jego po wsta nia by³o uchwa le nie przez sejm usta wy pa ry te to -
wej, zak³adaj¹cej przy naj mniej 50% udzia³ ko biet na li stach wy bo r -
czych. Pro jekt usta wy by³ po zba wio ny za pi sów do tycz¹cych „me cha -
ni z mu su wa ko we go” lub in nych gwa ran cji roz mie sz cze nia ko biet
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i mê ¿ czyzn na li stach, za cho wy wa³ jed nak san kcjê – pra wo do od mo -
wy zare je stro wa nia li sty.

Pod pi sy pod ustaw¹ zbie ra no od 26 wrze œ nia 2009 roku. Dziê ki spo -
³ecz nej akce p ta cji dla wy rów ny wa nia szans ko biet i mê ¿ czyzn w sfe rze 
pu b li cz nej (w ba da niu prze pro wa dzo nym w li pcu 2009 roku przez PBS 
DGA 61% Po la ków opo wie dzia³o siê za pa ry te ta mi) 21 grud nia 2009 ro -
ku z³o¿o no w se j mie oby wa te l ski pro jekt usta wy pa ry te to wej. Da l sze
losy tego pro je ktu, po do b nie jak wie lu in nych ini cja tyw oby wa te l skich 
w Pol sce, za le ¿a³y ju¿ w g³ów nej mie rze od pos³ów, nie zaœ od eks per -
tek i eks per tów z Oby wate l skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo da w -
czej „Czas dla ko biet”. Po wie lo kro t nym od wle ka niu dys ku sji na te mat 
pro je ktu i pró bach dys kre dy ta cji tej ini cja ty wy uda³o siê wy wa l czyæ
usta wê, któ ra od bie ga³a w zna cz nej mie rze od pie r wo t nych za³o¿eñ
pro je ktu, jej cel by³ jed nak ten sam – za gwa ran towa nie ko bie tom okreœ -
lo nej re pre zen ta cji na li stach wy bo r czych, a tym sa mym po do bnych
jak w wy pa d ku mê ¿ czyzn (bo w re zu l ta cie nie rów nych) szans na uzy s -
ka nie man da tu w pa r la men cie.

Me cha nizm kwo to wy dzia³a je dy nie w wy bo rach propo rcjo na l nych,
w któ rych ko mi te ty wy bo r cze wy sta wiaj¹ wiê cej ni¿ jed ne go kan dy da -
ta lub wiê cej ni¿ jedn¹ kan dy da t kê, re je struj¹c w da nym okrê gu
li stê wy borcz¹. W Pol sce ten ro dzaj sy ste mu wy bo r cze go obo wi¹zuje
w wy bo rach do izby ni ¿ szej pa r la men tu oraz do or ga nów usta wo da w -
czych w wo je wó dztwach i po wia tach. W wy pa d ku wy bo rów do se na tu
i do rad gmin wy bo ry maj¹ cha ra kter wiê kszo œcio wy, co oz na cza,
¿e ka ¿ dy ko mi tet wy bo r czy wy sta wia jed ne go kan dy da ta lub jedn¹
kan dy da t kê, a oso ba, któ ra otrzy ma naj wiêksz¹ li cz bê g³osów, uzy sku -
je man dat do za sia da nia w or ga nie usta wo da w czym. W ta kim sy ste mie
kwo ty nie maj¹ za sto so wa nia, gdy¿ ko mi te ty wy bo r cze nie re je struj¹
list.

Usta wa z dnia 5 sty cz nia 2011 roku, zmie niaj¹ca usta wy re gu luj¹ce 
or dy na cje wy bo r cze przez wpro wa dze nie me cha ni z mu kwo to we go, obo -
wi¹zy wa³a jed nak kró t ko – je dy nie szeœæ mie siê cy. Od 1 sie r p nia 2011 roku 
zacz¹³ bo wiem obo wi¹zy waæ nowy Ko deks wy bo r czy, re gu luj¹cy
ca³oœcio wo sy stem pra wa wy bo r cze go w Pol sce. To w³aœ nie prze pi sy
tej usta wy by³y pod staw¹ za sto so wa nia po raz pie r wszy me cha ni z mu
kwot w wy bo rach par la men tar nych w 2011 roku. Zgod nie z ni mi, li sta
kan dy da tów ka ¿ de go ko mi te tu wy bo r cze go musi przy naj mniej w 35%
sk³adaæ siê z kandy datów - ko biet i kandy datów -mê ¿ czyzn (w ko de ksie
nie u¿y wa siê po jê cia „kan dy da t ka”). Je œli li sta nie spe³ni tego wy ma -
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ga nia i w ci¹gu trzech dni od pró by re je stra cji pro po rcje p³ci nie zo stan¹
za cho wa ne, ko mi sja wy bo r cza po sta na wia o od mo wie re je stra cji li sty
w ca³oœci.

Wy bory sa morz¹dowe

Wpro wa dzo ny me cha nizm kwo to wy na li stach wy bo r czych, mimo
¿e nie obj¹³ swo im dzia³aniem wy bo rów sa morz¹do wych, z pe w no œci¹
nada³ ton de ba cie pu b li cz nej po prze dzaj¹cej wy bo ry lo ka l ne w 2010 ro -
ku. Te mat ucze st ni c twa ko biet w po li ty ce sta³ siê jedn¹ z klu czo wych
kwe stii oma wia nych pod czas sa morz¹do wej ka m pa nii wy bo r czej.
Do da t ko wo w cze r w cu 2010 roku odby³ siê II Kon gres Ko biet, któ re go
g³ów nym has³em by³o: „Czas na wy bo ry! Czas na ko bie ty! Czas na
so li da r noœæ!”. Dzia³acz ki kon gre su roz po czê³y rów nie¿ wa r szta ty dla
akty w nych ko biet, któ re po raz pie r wszy kan dy do wa³y w wy bo rach
sa morz¹do wych. Szko le nia orga ni zo wa ne przez kon gres cie szy³y
siê o gromn¹ popu la r no œci¹ wœród lo ka l nych kobie t-po li ty ków
w ca³ym kra ju. Czy prze³o¿y³o siê to wy ra Ÿ nie na su kces wy bo r czy ko -
biet?

Kan dy da t ki w wy bo rach sa morz¹do wych
w 2010 roku

Ana li za wy bo rów sa morz¹do wych w Pol sce po ka zu je wy ra Ÿ nie, ¿e
od se tek ko biet wœród osób kan dy duj¹cych do w³adz lo ka l nych od lat
dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku sy ste maty cz nie wzra sta. W 1998 roku
co pi¹ta oso ba sta r tuj¹ca w wy bo rach sa morz¹do wych by³a ko biet¹,
w 2002 roku ko bie ty za j mo wa³y nie wie le ponad jedn¹ czwart¹ miejsc
na li stach, w 2006 roku od se tek ten wzrós³ do 29%, a w 2010 roku prze -
kro czy³ 30% wszy stkich osób kan dy duj¹cych.

Jak wy ni ka z da nych zapre zen to wa nych na wy kre sie 1, wzrost od set ka
ko biet wœród osób kan dy duj¹cych do w³adz lo ka l nych jest za uwa ¿a l -
ny, ale z wy bo rów na wy bo ry jest on co raz mnie j szy. W wy pa d ku wy -
bo rów sa morz¹do wych w 2010 roku udzia³ ko biet na li stach wy bo r -
czych wzrós³ je dy nie o 2% w po rów na niu z po prze dni mi wy bo ra mi
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(z 2006 roku). Jak ju¿ wcze œ niej za uwa ¿o no, me cha nizm kwo to wy
zacz¹³ obo wi¹zy waæ do pie ro w 2011 roku, nie obj¹³ wiêc swo im
dzia³aniem opi sy wa nych wy bo rów lo ka l nych. Na le ¿y jed nak do daæ, ¿e 
w tym cza sie w Pol sce to czy³a siê o¿y wio na de ba ta pu b li cz na na te mat
wzma c nia nia obe cno œci ko biet w ¿y ciu po li ty cz nym.
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¯adna pa r tia nie prze kro czy³a pro gu 30% ko biet na li stach. Do tej
licz by zbli ¿y³y siê je dy nie dwa ugru po wa nia – So jusz Le wi cy Demo -
kra ty cz nej i Pla t fo r ma Oby wa te l ska. Naj mniej ko biet zna laz³o siê na
li stach Pra wa i Spra wied li wo œci – nie co ponad jed na pi¹ta miejsc zo -
sta³a za jê ta przez kan dy da t ki tej pa r tii.

Rad ne w sa morz¹do wych or gan ach
w³adzy sta nowi¹cej

W ci¹gu dwu dzie stu dwóch lat, ja kie minê³y od prze mia ny ustro jo -
wej w Pol sce, udzia³ ko biet w se j mi kach wzrós³ o 12%. W 2010 roku ju¿
pra wie jed na czwa r ta man da tów na tym szcze b lu w³adzy sa morz¹do -
wej zo sta³a ob jê ta przez ko bie ty. God ne uwa gi jest ze sta wie nie od se t ka 
kan dy da tek do se j mi ków w kon kre t nym re gio nie z wy bra ny mi na stê p -
nie ko bie ta mi-rad ny mi. Oka zu je siê bo wiem, ¿e gdy udzia³ kan dy da tek 
na li stach wy bor czych osi¹ga³ lub zbli ¿a³ siê do 30%, wów czas pro cent
ko biet w se j mi kach utrzy my wa³ siê na tym sa mym po zio mie10. Po ka zu -
je to, ¿e trzy dziesto piêcio procen towa kwo ta ma szan sê za pe w niæ re -
pre zen ta cjê ko biet na po zio mie tak zwa nej masy kry ty cz nej – czy li
30%. Ba da nia wska zuj¹, ¿e do pie ro taki od se tek re pre zen tan tów okre -
œlo nej gru py w or ga nach de cy zy j nych za pe w nia uw z glêd nie nie per -
spe kty wy cz³on ków tej gru py11.

Ba daj¹c pod tym k¹tem rady gmin, mo ¿ na zwró ciæ uwa gê na po -
dobn¹ ten den cjê. W sy tu a cji, gdy od se tek kan dy da tek na li stach w wy -
bo rach w 2010 roku wy no si³ przy naj mniej 50%, co naj mniej jedn¹
trze ci¹ rad nych w tych gmi nach w ka den cji 2010–2014 sta no wi¹ ko -
bie ty. Pa ry tet – jako gwa ran cja za cho wa nia „masy kry ty cz nej” re pre -
zen ta cji ko biet – oka zu je siê me cha ni z mem efe kty w nym we wspie ra -
niu rze czy wi ste go udzia³u ko biet w po li ty ce. Ze wzglê du jed nak na
brak ure gu lo wañ w tym za kre sie, w wy bo rach z 2010 roku w ska li kra -
ju by³o je dy nie 2,5% gmin, w któ rych wœród kan dy duj¹cych przy naj -
mniej po³owa osób by³a p³ci ¿e ñ skiej. Zde cy do wa nie wiê cej jed no stek
sa morz¹du tery to rial ne go wœród ubie gaj¹cych siê o man dat w swo ich
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ra dach mia³o przy naj mniej 35% ko biet, czy li kwo tê, któ ra obo wi¹zuje
w Pol skim sy ste mie wy bo r czym od 2011 roku. Do bro wo l nie kwo tê za -
cho wa no w ponad 35% gmin i 8% po wia tów. Za cho wa nie 35% miejsc
na li stach dla ko biet sku t ko wa³o tym, ¿e w or ga nach wy bie ra nych na
pod sta wie tych list za sia da³a przy naj mniej jed na ko bie ta12.

Mimo kil ka kro t nie ni ¿ szej par ty cy pa cji ko biet w or ga nach sa mo -
rz¹do wych en mas se zda rza³y siê rów nie¿ sy tu a cje, gdy w gmi nach
wiêk szoœæ sta no wi³y rad ne, nie zaœ rad ni. Po wy bo rach w 2010 roku
sfe mini zo wa ne s¹ rady 93 gmin. Naj wiê kszy od se tek ta kich gmin
zna j du je siê w wo je wó dztwie lu bu skim, do lnoœl¹skim i zacho dnio -
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pomo r skim (oko³o 10%). Pro cen to wo naj mniej ta kich gmin jest
na Lu belsz czy Ÿ nie, Pod ka r pa ciu, Pod la siu i w Wiel kopo l s ce
(oko³o 1%).

Naj gorsz¹ sy tu a cjê w za kre sie udzia³u we w³adzy sa morz¹do wej
maj¹, jak siê wy da je, ko bie ty w Ma³opo l s ce. W ¿ad nej gmi nie ko bie -
ty- rad ne nie sta no wi¹ w tym re gio nie wiê kszo œci, jed no cze œ nie
a¿ w 4,5% gmin w ra dzie nie za sia da ¿ad na ko bie ta. Pro cen to wo nie -
zna cz nie wiê cej ta kich ca³ko wi cie zma skuli nizo wa nych gmin jest na
Lube lsz czy Ÿ nie i na Pod ka r pa ciu. W czê œci z nich ko biec¹ per spe kty wê
w po dej mo wa niu wa ¿ nych de cy zji do tycz¹cych zarz¹dza nia gmin¹ za -
pe w nia ko bie ta- sa morz¹do wiec na sta no wi sku wó j ta lub bu r mi strza.
Na dal jed nak a¿ w 57 pol skich gmi nach ko bie ty nie maj¹ ¿ad ne go
wp³ywu na dzia³ania po dej mo wa nie w ra mach or ga nów sa morz¹du.
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Mapa 2. Od se tek ko biet - rad nych w se j mi kach wo je wództw wy bra nych w wy bo rach 
sa morz¹do wych w 2010 roku

îród³o: Dane Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.



Bior¹c pod uwa gê obe cnoœæ ko biet w sa morz¹do wych or ga nach sta -
no wi¹cych wszy stkich szcze b li, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e naj wiê cej re pre -
zen tan tek objê³o man dat w ra dach gmin do 20 ty siê cy mie sz ka ñ ców,
a na jmniej – w ra dach powiatów.

Pod su mo wuj¹c udzia³ ko biet w or ga nach w³adzy sta no wi¹cej po wy -
bo rach sa morz¹do wych z 2010 roku, za uwa ¿a my zde cy do wa nie
wiêksz¹ par ty cy pa cjê ko biet we w³ad zach na naj ni ¿ szym szcze b lu,
czy li w gmi nach do 20 ty siê cy mie sz ka ñ ców, w któ rych obo wi¹zywa³a
or dy na cja wiê kszo œcio wa. Wœród rad nych ta kich gmin 26% sta no wi¹
ko bie ty. Nie zna cz nie mnie j szy od se tek ko biet - sa morz¹do wców za sia -
da w ra dach miast na pra wach po wia tu (24%). Po rów nywa l ny udzia³
ko biet do ty czy se j mi ków wo je wództw i rad gmin. Naj mniej ko biet zo -
sta³o wy bra nych do rad po wia tów – je dy nie 18% wszy stkich rad nych
tego szcze b la to ko bie ty.
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Ko bie ty w sa morz¹do wych or ga nach
w³adzy wy ko na w czej

Jed no man dato we okrê gi wy bo r cze obo wi¹zuj¹ w Pol sce od 2002 ro -
ku na mocy usta wy o bez po œred nim wy bo rze wó j ta, bu r mi strza i pre zy -
den ta mia sta. Przygl¹daj¹c siê wy ni kom ko biet w osta t nich wy bo rach
sa morz¹do wych, mo ¿e my stwier dziæ mi ni maln¹ ich re pre zen ta cjê
w tych or ga nach w³adzy lo ka l nej. W 2002 roku wœród wy bra nych wó j -
tów, bu r mi strzów i pre zy den tów miast by³o ty l ko 7% pañ. Z wy bo rów
na wy bo ry od se tek ten rós³, ale w mi ni ma l nym te m pie – jedynie o 1%.

Bez po œred nim po wo dem ogra ni czo nej re pre zen ta cji ko biet w gmin -
nych or ga nach wy ko na w czych jest ma³a li cz ba kan dy da tek na te urzê -
dy. W 2006 roku je dy nie 12% ogó³u kan dy da tów na sta no wi sko wó j ta,
bu r mi strza lub pre zy den ta mia sta sta no wi³y ko bie ty, w 2010 roku ko -
biet wœród kan dy da tów by³o tro chê wiê cej, ale na dal tylko 14%.

Ko le j nym wyt³uma cze niem s³abej par ty cy pa cji ko biet we w³adzy
wy ko na w czej na szcze b lu gmin nym mo¿e byæ ogra ni czo na ro ta cy j -
noœæ na urzê dzie wó j ta, bu r mi strza i pre zy den ta mia sta. A¿ 70% osób
wy bra nych w 2010 roku spra wo wa³o swoj¹ fun kcjê rów nie¿ przed wy -
bo ra mi (wykres 8).

W wy pa d ku mê ¿ czyzn pro po r cja osób po no w nie wy bra nych do osób 
nowo wstê puj¹cych na urz¹d wó j ta, bu r mi strza czy pre zy den ta jest po -
do b na – 72% to po li ty cy wy bra ni po wtó r nie, a je dy nie 28% to de biu -
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îród³o: Dane Pa ñ stwo wej Ko mi sji Wy bo r czej.



tan ci na tych sta no wi skach. W wy pa d ku ko biet pro po rcje kszta³tuj¹ siê
nie mal w sto sun ku pó³ na pó³ – 53% wó j tów, bu r mi strzów i pre zy den -
tów p³ci ¿eñ skiej zo sta³o wy bra nych po no w nie, a 47% z nich to oso by
nie pe³ni¹ce tych fun kcji w la tach 2006–2010. Do brze ob ra zu je to wy -
kres 9, na któ rym wyod rê b nio no ze wzglê du na p³eæ dwie gru py spo -
œród osób po no w nie wy bra nych do w³adzy wy ko na w czej na szcze b lu
gmin nym.
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Je œli w bli sko trzech czwa r tych gmin wy bo r cy g³osuj¹ na oso by, któ -
re obe c nie spra wuj¹ urz¹d – wœród nich jest zaœ zni ko my od se tek ko -
biet (ty l ko 8%) – nie dzi wi bar dzo po wo l ne zwiê ksza nie siê re pre zen ta -
cji p³ci ¿e ñ skiej wœród wó j tów, bu r mi strzów i pre zy den tów pol skich
miast.

Wed³ug ba dañ opi nii pu b li cz nej, œred nio co dru gi Po lak jest zwo len -
ni kiem za pe w nie nia po do bnej li cz by miejsc na li stach wy bo r czych dla
ko biet i mê ¿ czyzn. W 2010 roku, w ba da niu prze pro wa dzo nym na zle -
ce nie In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych, 48% re spon den tów opo wie dzia³o
siê za zrów na niem li cz by ko biet i mê ¿ czyzn wœród kan dy duj¹cych
w wy bo rach13. Mimo de kla rowa ne go po pa r cia dla idei pa ry te tów,
wœród Po la ków na dal doœæ po wszech ne jest prze ko na nie o tym, ¿e ko -
bie ty nie na daj¹ siê do rz¹dze nia. Z ba dañ te re no wych, ja kie prze pro -
wa dzo no pod kie run kiem pro fe sor Ma³go rza ty Fu sza ry po wy bo rach
z 200214 i 2010 roku, wy ni ka, ¿e poza ko nie cz no œci¹ wy ko ny wa nia
obo wi¹zków do mo wych, któ re unie mo ¿ li wiaj¹ ko bie tom sze rok¹ par -
ty cy pa cjê w po li ty ce, prze szkod¹ na dro dze ko biet do lo ka l nych w³adz
s¹ w³aœ nie prze ko na nia o bra ku od po wied nich kwa li fi ka cji do rz¹dze -
nia. Przyk³adem s¹ wy po wie dzi za rów no mê ¿ czyzn („mê ski g³os to za -
wsze bar dziej kon kre t ny ni¿ ko bie ty, a i le p sze roze zna nie”15), jak
i ko biet („Dla te go, ¿e mê ¿ czy Ÿ ni s¹ bar dziej akty w ni w sfe rach ¿y cia
spo³ecz ne go, bar dziej za wsze wo jo wa li, zmie nia li, bu do wa li. To jest
taka wa l ka po li ty cz na. Trze ba siê z kimœ sprze czaæ, œcie raæ na pogl¹dy, 
ca³y czas coœ siê dzie je, to jest wa l ka. A rol¹ ko bie ty za wsze by³o to og -
ni sko do mo we, za pe w nie nie spo ko ju, ci szy, ¿eby ja koœ to fun kcjo no -
wa³o, ¿eby ten wo jo w nik, któ ry wró ci³ do domu, mia³ spo kój”16).

Po ja wiaj¹c¹ siê w wy po wie dziach re spon den tów re ze r wê wo bec
wype³nia nia fun kcji po li ty cz nych i zarz¹dczych przez ko bie ty po twier -
dzaj¹ ana li zy obe cno œci ko biet we w³ad zach wy ko na w czych nie ty l ko
na po zio mie gmin. Mapa 3 ob ra zu je li cz bê ko biet w zarz¹dach wo je -
wództw.
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13  K. Grot, A. Ni ¿y ñ ska, Po la cy o wy bo rach, Insty tut Spraw Pub li cz nych, Wa r sza wa
2010.

14  M. Fu sza ra, Ko bie ty w po li ty ce, op. cit.
15  Wy po wiedŸ ro l ni ka z okrê gu wie j skie go (za: ibi dem, s. 160).
16  Wy po wiedŸ rad nej za: A. Che³sto wska, Udzia³ ko biet w wy bo rach sa morz¹do wych.
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W zarz¹dach po³owy pol skich wo je wództw w ogó le nie za sia da ko -
bie ta, z ko lei w ¿ad nym wo je wó dztwie pa nie nie sta no wi¹ wiê kszo œci
w tych or ga nach w³adzy. Na sze s na œcie wo je wództw ty l ko w jed nym
fun kcjê ma r sza³ka wo je wó dz twa, a wiêc prze wod nicz¹cego zarz¹du,
pe³ni ko bie ta17. Tej sy tu a cji nie mo ¿ na t³uma czyæ przy wi¹za niem wy -
bo r ców do osób ju¿ spra wuj¹cych fun kcje cz³on ków zarz¹du, gdy¿
sk³ad tego or ga nu jest wy bie ra ny po œred nio przez rad nych se j mi ku wo -
je wó dz twa. Nie wia do mo, jak bar dzo isto t ne w tym za kre sie jest to,
¿e 77% rad nych tego szcze b la to mê ¿ czy Ÿ ni. Niew¹tpli wie jed nak ko -
bie ty s¹ wy klu czo ne w po³owie pol skich re gio nów z po dej mo wa nia
fun da men tal nych de cy zji zwi¹za nych z roz wo jem wo je wó dz twa.

Ko bie ty na pol skiej sce nie po li ty cz nej 27

Mapa 3. Li cz ba ko biet za sia daj¹cych w zarz¹dach wo je wództw wy bra nych po
wy bo rach sa morz¹do wych w 2010 roku

îród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych.

17  El ¿ bie ta Po lak z Pla t fo r my Oby wa te l skiej zo sta³a mar sza³kiem wo je wó dz twa lu bu s -
kie go.



Ta kie kwe stie, jak dys try bu cja fun du szy uni j nych, opra co wy wa nie
stra te gii roz wo ju wo je wó dz twa, pla no wa nie bu d¿e tu czy go spo dar ka
mie niem wo je wó dz twa, to ty l ko nie któ re za da nia zarz¹du. Nik³y
udzia³ ko biet w gre miach po dej muj¹cych te de cy zje nie mo¿e byæ
t³uma czo ny ogra ni czon¹ liczb¹ ko biet w sa mej ra dzie. Rad ni mog¹
prze cie¿ wy bie raæ cz³on ków zarz¹du rów nie¿ spo œród osób nie za sia -
daj¹cych w se j mi ku wo je wó dz twa. Mimo to ko bie ty bar dzo rza d ko
zna j duj¹ siê w tym gro nie.

Eks pan sja jedno man da to wych okrê gów
wy bo r czych w pol skim pra wie wy bo r czym

Od ki l ku na stu lat w pol skiej de ba cie pu b li cz nej jest fo r mu³owa ny
po stu lat wpro wa dze nia or dy na cji wiê kszo œcio wej w mo de lu jedno -
man da to wych okrê gów wy bo r czych w mie j s ce wy bo rów pro po rcjo nal -
nych. Kon ce p cja jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych zy sku je
doœæ du¿e po pa r cie spo³ecz ne, sta³a siê ta k ¿e jed nym z fla go wych punk -
tów pro gra mu nie któ rych pa r tii po li ty cz nych, w tym rz¹dz¹cej obe c nie 
ju¿ drug¹ ka den cjê Pla t fo r my Oby wa te l skiej.

Pro po no wa ne zmia ny maj¹ do ty czyæ prze de wszy stkim wy bo rów do 
se j mu (w któ rych obe c nie obo wi¹zuje or dy na cja pro po rcjo nal na), ale
s¹ one utru d nio ne, wy ma gaj¹ bo wiem zmia ny Kon sty tu cji Rze czypo -
spo li tej Pol skiej. Jed no man dato we okrê gi wy bo r cze mia³yby, zda niem 
ich zwo len ni ków, zna leŸæ za sto so wa nie rów nie¿ w wy bo rach in nych
or ga nów – se na tu i w³adz sa morz¹do wych.

Nie mal na ty ch miast po wy bo rach par la men tar nych w 2007 roku Plat -
fo r ma Oby wa te l ska pod jê³a dys ku sjê nad ko nie cz no œci¹ zmia ny kon -
sty tu cji, maj¹c¹ na celu w³aœ nie wpro wa dze nie jedno man da to wych
okrê gów wy bo r czych. Niew¹tpli wie by³o to dzia³anie zgod ne z ocze ki -
wa nia mi wiê kszo œci pol skich oby wa te li, dla któ rych nowe roz wi¹za nie 
sta³o siê swo i stym re me dium na wszy stkie nie do sko na³oœci sy ste mu
poli ty cz ne go (wy kres 10)18.
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18  Po la cy o pro po no wa nych zmia nach w sy ste mie po li ty cz nym. Ko mu ni kat z ba dañ,
Cen trum Bada nia Opi nii Spo³ecz nej, Wa r sza wa, kwie cieñ 2008 roku.



Uw z glêd niaj¹c jed nak bar dzo sce p ty cz ne na sta wie nie po zo sta³ych
klu bów par la men tar nych, w tym koa licy j ne go Pol skie go Stron ni c twa
Lu do we go, w li sto pa dzie 2007 roku Pla t fo r ma Oby wa te l ska przy go to -
wa³a pro po zy cjê, któ ra prze wi dy wa³a, ¿e „po³owa pos³ów lub na wet
dwie trze cie by³oby wy bie ra nych w okrê gach jedno man da to wych,
g³ów nie w du ¿ych mia stach. Re szta pos³ów by³aby wy bie ra na wed³ug
or dy na cji pro po rcjo nal nej”19. Mimo z³ago dze nia sta no wi ska Pla t fo r -
ma Oby wa te l ska na dal nie mog³a li czyæ na ta kie po pa r cie w se j mie,
któ re umo ¿ li wia³oby nie ty l ko zmia nê kon sty tu cji, ale na wet przy jê cie
zwyk³ej usta wy. Trud no œci z wpro wa dze niem w ¿y cie pro po zy cji
jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych spo t ka³y siê z ¿yw¹ re akcj¹
znie cierp li wio nych or ga ni za cji spo³ecz nych po pie raj¹cych ten po mys³
(któ re za po wia da³y ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia re fe ren dum w tej
spra wie20) i czê œci pra wi co wych ko men ta to rów, któ rzy roz ta cza li wi -
zjê po dzie le nia ca³ej sce ny po li ty cz nej w Pol sce miê dzy dwie pa r tie21.
Mimo ¿e po stu lat wpro wa dze nia jedno man da to wych okrê gów wy bo r -
czych po ja wia³ siê je sz cze wie lo kro t nie w de ba cie pu b li cz nej, po li cz -
nych roz mo wach z Pol skim Stron ni c twem Lu do wym po li ty cy Pla t fo r -
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Wy kres 10.  Od se tek od po wie dzi na py ta nie an kie ty: „Czy po pie ra Pan (Pani)
wpro wa dze nie jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych, to zna czy ta kich,
w któ rych w jed nym okrê gu jest wy bie ra ny je den pose³, czy te¿ nie po pie ra?”

îród³o: Po la cy o pro po no wa nych zmia nach w sy ste mie po li ty cz nym. Ko mu ni kat z ba dañ, Cen -
trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, Wa r sza wa, kwie cieñ 2008 roku.

19  D. Ko³ako wska, E. Ol czyk, Okrê gi jed no man dato we po ró ¿ ni¹ ko a li cjan tów?, „Rze cz -
po spo li ta”, 3 li sto pa da 2007 roku.

20  E. Ol czyk, Bój o jed no man dato we okrê gi wy bo r cze, „Rze czpo spo li ta”, 15 li sto pa da
2007 roku.

21  M. Mi ga l ski, Jak po zbyæ siê SLD, „Rze czpo spo li ta”, 19 lu te go 2008 roku.



my Oby wa te l skiej po sta no wi li siê wy co faæ z te go roz wi¹za nia,
og³aszaj¹c „ko m pro mis”, a wiêc po ro zu mie nie z Pol skim Stron ni c -
twem Lu do wym maj¹ce na celu wpro wa dze nie okrê gów jedno man da -
to wych w wy bo rach do sa morz¹du (choæ nie dosz³o wów czas do po ro -
zu mie nia, czy w wyborach samorz¹dowych ka¿dego szczebla). Prace
na pewien czas zosta³y zawieszone.

Tym cza sem pro po zy cja wpro wa dze nia jedno man da to wych okrê -
gów wy bo r czych spo t ka³a siê ze zde cy do wan¹ kry tyk¹ czê œci œro do -
wisk eks per ckich. Wie lo kro t nie wska zy wa no ne ga ty w ne sku t ki przy -
jê cia tego sy ste mu. Wœród ar gu men tów pod kre œla no blo ko wa nie przez
jed no man dato we okrê gi wy bo r cze do stê pu ko biet do po li ty ki, jak bo -
wiem wy ni ka z przy ta cza nych w Pol sce ba dañ, wœród zdo mi no wa nych
przez mê ¿ czyzn stru ktur pa ñ stwo wych kan dy da t ki maj¹ zde cy do wa nie 
mnie j sze szan se. I tak, dane z 1995 roku na te mat rozk³adu miejsc w par -
la men tach ze wzglê du na p³eæ w pa ñ stwach o de mo kra cjach usta bili zo -
wa nych wska zuj¹, ¿e w sk³ad pa r la men tów wy bie ra nych me tod¹
wiê kszo œci wzglêd nej wcho dzi³o 11% ko biet, a przy or dy na cji pro po r -
cjo nal nej – bli sko 20%. Z ko lei dane z 2004 roku po ka zuj¹ re la cjê
14,4% (me to da wiê kszo œci wzglêd nej) do 27,6% (sy stem pro po rcjo -
nal ny)22. W pa ñ stwach, któ re sto suj¹ jed no man dato we okrê gi wy bo r -
cze, zja wi sko ogra ni cze nia ucze st ni c twa ko biet w po li ty ce jest tak po -
wa ¿ nym pro ble mem, ¿e wy mu si³ on u¿y wa nie ró ¿ nych me cha ni z mów
³agodz¹cych ne ga ty w ne sku t ki wspo mnia ne go sy ste mu. Szcze gó l nym
przyk³adem jest kon ce p cja tak zwa ne go twin nin gu, czy li ³¹cze nia
w pa ry okrê gów wy bo r czych przez zg³asza nie kan dy da tów obu p³ci
w s¹sia duj¹cych okrê gach (me cha nizm sto so wa ny w Wa lii i Szko cji)23.

G³osy eks per ckie po zo sta³y jed nak bez wiê ksze go od ze wu. W ko le j -
nych ods³onach prac legi sla cy j nych, ja kie to czy³y siê w za kre sie zmian 
pol skie go pra wa wy bo r cze go w la tach 2009–2010, Pla t fo r ma Oby -
wa te l ska sku pi³a siê na wdra ¿a niu kon ce pcji wpro wa dze nia jedno -
man da to wych okrê gów wy bo r czych w wy bo rach do se na tu i or ga nów
sa morz¹do wych, co nie wy ma ga³o no we li za cji kon sty tu cji. Zmia ny te
by³y o tyle ³atwie j sze, ¿e we wspo mnia nych wy bo rach fun kcjo no wa³
ju¿ sy stem wiê k szo œcio wy, ale g³oso wa no w okrê gach wielo man da to -
wych (se nat).
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22  R. Mar ko wski, Sy stem wy bo r czy – sy stem pa r ty j ny – ja koœæ de mo kra cji. O jedno man -
da to wych okrê gach wy bo r czych, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2010, s. 6.

23  B. Mi cha lak, A. So ka la, Le ksy kon pra wa wy bo r cze go i sy ste mów wy bo r czych, Wo l ters
Klu wer Pol ska, Wa r sza wa 2010, s. 102.



Osta te cz nie, po wie lu mie si¹cach prac, 5 sty cz nia 2011 roku sejm
uchwa li³ nowy Ko deks wy bo r czy, któ ry 19 sty cz nia 2011 roku pod pi -
sa³ Pre zy dent Rze czypo spo li tej Pol skiej. Ko deks wpro wa dzi³ nowy
spo sób wy biera nia se na to rów w jedno man da to wych okrê gach wy -
bo r czych. Oz nacza³o to, ¿e ju¿ od wy bo rów 2011 roku w ka ¿ dym
okrê gu man dat uzy ska ty l ko jed na oso ba, a ka ¿ dy wy bo r ca bê dzie
g³oso wa³ na jed ne go kan dy da ta lub na jedn¹ kan dy da t kê. Jak ju¿ pod -
kre œla no, do ty ch czas wy bie ra no od dwóch do czte rech se na to rów
– i ty lu kan dy duj¹cych wska zy wa³ wy bo r ca. W se na cie od lat za sia da³o 
zde cy do wa nie mniej ko biet ni¿ w wy bie ra nym w sy ste mie pro po rcjo -
nal nym se j mie (w ko ñ cu ka den cji 2007–2011 na stu se na to rów by³o
ty l ko sie dem ko biet).

Zgod nie z Ko de ksem wy bo r czym, jed no man dato we okrê gi wy bo r -
cze zo sta³y wpro wa dzo ne rów nie¿ w wy bo rach do rad gmin. Tym sa -
mym po sta wio no pie r wszy krok na dro dze do eks pan sji jedno man da to -
wych okrê gów wy bo r czych w pol skim sy ste mie wy bo r czym.

Opi nia pu b li cz na o zmia nach

Zgod nie z ba da nia mi prze prowa dzo ny mi przez In sty tut Spraw Pu b -
li cz nych i Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej ki l ka tygo d ni przed wy -
bo ra mi par la men tar nymi w 2011 roku, sy stem jedno man da to wych
okrê gów wy bo r czych w wy bo rach do se na tu po zy ty w nie oce nia³a wiê -
kszoœæ an kie to wa nych (66%), spo œród któ rych 38% ceni³o so bie pro -
sto tê tego roz wi¹za nia, a 28% wska zy wa³o, ¿e jest wa ¿ ne, ¿eby wy gra³
najlepszy.

Ba da ni ne ga ty w nie oce niaj¹cy nowe roz wi¹za nie po zo staj¹ w mniej -
szo œci (13%), przy czym 5% wska zu je, ¿e w tym sy ste mie man dat
mo¿e uzy skaæ oso ba z nie wielk¹ prze wag¹ g³osów nad po zo sta³ymi
kan dy da ta mi, a 8% pre fe ru je wy stê puj¹c¹ w wielo man da to wych okrê -
gach wy bo r czych mo ¿ li woœæ roz³o¿e nia po pa r cia miê dzy ki l ku kan dy -
duj¹cych. O no wym roz wi¹za niu nie ma wy ro bio nej opi nii co pi¹ty an -
kie to wa ny (21%).

Zde cydo wa ny mi zwo len ni ka mi jedno man da to wych okrê gów wy -
bo r czych s¹ mê ¿ czy Ÿ ni (73%). Bar dziej po wœci¹gli we wo bec no wej
pro ce du ry s¹ ko bie ty – 60% z nich po zy ty w nie oce nia sy stem jedno -
man da to wych okrê gów, je dy nie co czwa r ta nie ma zda nia na ten te -
mat.
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Per spe kty wy

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e zmia ny wpro wa dzo ne w 2011 roku s¹ post rze -
ga ne jako pie r wszy etap w³¹cza nia jedno man da to wych okrê gów wy -
bo r czych do pol skie go sy ste mu wy bo r cze go. Za sto so wa nie no we go
sy ste mu w wy bo rach do se j mu jest trud ne do osi¹gniê cia ze wzglê du
na ko nie cz noœæ zmia ny kon sty tu cji, na dal jed nak po stu lat ten po zo -
sta je w pe³ni aktu a l ny dla pa r tii rz¹dz¹cej. Wy da je siê, ¿e bar dzo re a l -
ne jest wpro wa dze nie jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych
do sy ste mów wy bo r czych wszy stkich szcze b li or ga nów sa morz¹du
tery to rial ne go. Zwo len ni kiem ta kie go roz wi¹za nia jest pre zy dent
Bro nis³aw Ko mo ro wski, któ ry za po wia da³: „Za mie rzam – ju¿ po wy -
bo rach par la men tar nych – zg³osiæ pro po zy cjê zmian w or dy na cji
w wy bo rach sa morz¹do wych wszy stkich szcze b li, tak aby wy bie raæ
rad nych w jedno man da to wych okrê gach wy bo r czych”24.
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trudno powiedzieæ 

nie, bo wolê roz³o¿yæ swoje poparcie miêdzy
kilku kandydatów

nie, bo mandat mo¿e uzyskaæ kandydat,
który bêdzie mia³ minimaln¹ przewagê
nad innymi

8%
5%

28%

38%

21%

tak, bo wygrywa najlepszy

tak, bo g³osowanie na jednego kandydata
jest prostsze

Wy kres 11.  Od se tek od po wie dzi na py ta nie an kie ty: „W wy bo rach w 2011 roku po
raz pie r wszy bê dzie my wy bie raæ se na to rów w jedno man da to wych okrê gach
wy bo r czych. Oz na cza to, ¿e w wy bo rach do se na tu bê dzie my g³oso waæ na jedn¹
oso bê, a nie – jak do ty ch czas – na dwie oso by lub wiê cej osób. Czy popiera Pan
(Pani) to rozwi¹zanie?”

îród³o: Wie dza i opi nie Po la ków o pra wie wy bo r czym i me cha ni z mach ka m pa nii. Ko mu ni kat
z ba dañ, Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa, wrze -
sieñ 2011 roku.

24  Jed no man dato we okrê gi w Se j mie po wy bo rach – http://www.porta lsamo rza do -
wy.pl/pra wo-i -fi nan se/,20613.html [do stêp: 2 grud nia 2011 roku].



Wy bo ry par la men tar ne

W 2011 roku nast¹pi³y g³êbo kie zmia ny w pol skim pra wie wy bo r -
czym, któ re niew¹tpli wie mia³y wp³yw na prze pro wa dzo ne je sie ni¹
tego roku wy bo ry do pa r la men tu. W aspe kcie ucze st ni c twa ko biet
w po li ty ce zmia ny te nie mia³y jed nak cha ra kte ru spó j nych sy ste mo -
wych re form wy bo r czych. Z jed nej stro ny, dosz³o do prze³omo we go
uchwa le nia me cha ni z mu kwot oraz do za pe w nie nia ko bie tom i mê ¿ -
czy z nom przy naj mniej trzydzie stopiê ciopro cento wej re pre zen ta cji na
li stach wy bo r czych. By³ to ogro m ny krok na przód w za kre sie wy rów -
na nia ucze st ni c twa ko biet i mê ¿ czyzn w or ga nach de cy zy j nych. Z dru -
giej jed nak stro ny, zro bio no krok w ty³, wpro wa dzaj¹c sy stem jedno -
man da to wych okrê gów wy bo r czych w wy bo rach do se na tu i do rad
gmin. Opi sa ne wy ¿ej ne ga ty w ne kon se k wen cje za sto so wa nia sy ste mu
jedno manda to we go nie s³u¿¹ zwiê ksza niu udzia³u grup mnie j szo œcio -
wych w po li ty ce. Obie te ten den cje star³y siê w Po l s ce podczas
wyborów parlamentarnych w 2011 roku.

Kan dy da t ki w wy bo rach par la men tar nych
w 2011 roku

Wy bo ry, któ re odby³y siê w Pol sce w 2011 roku, by³y pierwsz¹
elekcj¹, pod czas któ rej re je stra cja ko mi te tu wy bo r cze go za le ¿a³a od
pro po rcji kan dy da tów i kan dy da tek na li stach wy bo r czych. Sku t kiem
by³ dwu kro t ny wzrost od se t ka ko biet na li stach: do se j mu kan dy do -
wa³y 3063 ko bie ty, a do se na tu kan dy do wa³o 69 ko biet, sta no wi¹c od -
po wie d nio 44% i 14% ogó³u kan dy duj¹cych do obu izb. Dys pro po r cja
miê dzy obie ma iz ba mi pa r la men tu wy ni ka z wiê kszo œcio we go cha ra k -
te ru wy bo rów do se na tu, któ re nie s¹ ob jê te pro ce sem uk³ada nia list
wy bo r czych i obo wi¹zkiem zastosowania mechanizmu kwotowego.

Pa r tie wywi¹za³y siê ze swo je go obo wi¹zku z nad da t kiem. Pra wo
i Spra wie d li woœæ, któ re umie œci³o na swo ich li stach naj mniej ko biet,
prze kro czy³o wy ma ga ny li mit kan dy da tek o 5% i prze zna czy³o dla nich
40% miejsc. Naj wiê cej miejsc na swo ich li stach (48%) za pe w ni³a ko -
bie tom Pol ska Pa r tia Pra cy, któ ra nie cie szy siê jed nak du ¿ym po pa r -
ciem spo³ecz nym – w osta t nich wy bo rach uzy ska³a je dy nie 0,5%
wszy stkich g³osów. Spo œród pa r tii licz¹cych siê na pol skiej sce nie po -
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li ty cz nej naj czê œciej wy sta wia³ ko bie ty So jusz Le wi cy Demo kra ty cz -
nej – 44% miejsc na li stach tej pa r tii za j mo wa³y kan dy da t ki. Pla t fo r ma
Oby wa te l ska na 42% miejsc na swo ich li stach umie œci³a ko bie ty, Pol -
skie Stron ni c two Lu do we uczy ni³o to na 41% list wy bo r czych.

Bior¹c pod uwa gê kan dy da tów i kan dy da t ki czte rech naj wiê kszych
par tii (Pla t fo r ma Oby wa te l ska, Pra wo i Spra wie d li woœæ, So jusz Le wi -
cy Demo kra ty cz nej, Pol skie Stron ni c two Lu do we), na le ¿y stwier dziæ,
¿e na dzie wiê t na stu li stach wy bo r czych do se j mu – spo œród zare je stro -
wa nych we wszy stkich czter dzie stu je den okrê gach wy bo r czych – ko -
bie ty za j mo wa³y przy naj mniej po³owê miejsc. Pod tym wzglê dem naj -
le piej wy pad³ So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej, gdy¿ a¿ w dzie siê ciu
okrê gach za re je stro wa³ ponad 50% kan dy da tek. Dla po rów na nia, Pra -
wu i Spra wied li wo œci ty l ko w okrê gu ra do m skim uda³o siê osi¹gn¹æ
pa ry tet na swo ich li stach wy bo r czych.

Sama obe cnoœæ na li œcie jest jed nak do pie ro pocz¹tkiem d³ugiej dro -
gi do su kce su wy bo r cze go. Poza wspa r ciem pa r tii po li ty cz nej, spo so -
bem pro wa dze nia ka m pa nii i przy chy l no œci¹ wy bo r ców wa ¿ ne jest ta k -
¿e miejs ce na li œcie, ja kie za j mu je dany kan dy dat lub dana kan dy da t ka.
Naj bar dziej po¿¹dane s¹ „je dyn ki”, czy li mie j s ca otwie raj¹ce li stê,
gdy¿ to na nie pada naj wiê cej g³osów w wy bo rach. Ogó³em je dy nie
21% pie r wszych miejsc na li stach wszy stkich zare je stro wa nych ko mi -
te tów wy bo r czych zajê³y w 2011 roku ko bie ty. Z tego pun ktu wi dze nia
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to ju¿ nie So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej przo do wa³ wœród g³ów nych
pa r tii jako ugru po wa nie naj bar dziej przy ja z ne ko bie tom, naj wiê cej kan -
dy da tek otwie ra³o bo wiem li sty wy bo r cze Pla t fo r my Oby wa te l skiej
(w czte r na stu z czter dzie stu je den okrê gów). Dla po rów na nia, Pra wo
i Spra wie d li woœæ za gwa ran to wa³o ko bie tom dzie siêæ pie r wszych
miejsc na zare je stro wa nych li stach wy bo r czych, po szeœæ „je dy nek”
zna laz³o siê dla ko biet na li stach Pol skie go Stron ni c twa Lu do we go
i So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej, a naj mniej ko biet wy sta wi³ na pierw -
szych mie j s cach Ruch Po pa r cia Pa li ko ta – je dy nie czte ry kan dy da t ki.
Ró ¿ ni ce te od zwie rcie d laj¹ w du ¿ej mie rze rze czy wi ste po pa r cie, ja -
kim po szcze gó l ne pa r tie cie szy³y siê w przed wy bo r czych son da ¿ach.
Po pa r cie dla ugru po wa nia Ja nu sza Pa li ko ta przez d³u¿ szy czas waha³o
siê na gra ni cy pro gu wy bo r cze go, dla Pol skie go Stron ni c twa Lu do we -
go osi¹ga³o 6%, a dla So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej – oko³o 10%.
Pa r tie te zda wa³y so bie za pe w ne spra wê, ¿e je œli uda im siê w wy bra -
nych okrê gach wpro wa dziæ do se j mu jaki ch ko l wiek po li ty ków, to bêd¹ 
to kan dy da ci z pocz¹tku li sty, byæ mo¿e wiêc z tego wzglê du czê œciej
na „je dyn ce” umie sz cza li mê ¿ czyzn. Pra wo i Spra wie d li woœæ oraz
Pla t fo r ma Oby wa te l ska, maj¹ce za gwa ran towa ne w przed wy bo r czych 
son da ¿ach oko³o trzy dzie stopro cento we po pa r cie, mog³y czê œciej
„za ry zy ko waæ” umie sz cze nie na pocz¹tku li sty ko bie ty, bêd¹c nie mal
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pe w ne, ¿e z tej sa mej li sty do se j mu tra fi je sz cze przy naj mniej ki l ka
osób kan dy duj¹cych.

Nie dzi wi za tem, ¿e wy gry waj¹ca w son da ¿ach Pla t fo r ma Oby wa te l -
ska by³a rów nie¿ je dyn¹ spo œród pa r tii zna j duj¹cych siê w se j mie szó -
stej ka den cji, któ ra we wszy stkich okrê gach wy sta wi³a ko bie tê w pierw -
szej trój ce. Pla t fo r ma Oby wa te l ska ju¿ w wy bo rach w 2007 roku
za sto so wa³a tak zwan¹ miêkk¹ kwo tê25, bêd¹c¹ wy ni kiem pa r ty j nych
re gu la cji, zgod nie z któr¹ na pie r wszych trzech mie j s cach mu sia³a zna -
leŸæ siê co naj mniej jed na ko bie ta, a w pie r wszej pi¹tce mu sia³y byæ co
naj mniej dwie ko bie ty. W wy bo rach w 2011 roku So jusz Le wi cy
Demo kra ty cz nej za gwa ran to wa³ swo im kan dy da t kom mie j s ce w pierw -
szej trój ce w czter dzie stu na czter dzie œci je den okrê gów. Ina czej sy tu a -
cja wygl¹da³a w Pol skim Stron ni c twie Lu do wym oraz w Pra wie i Spra -
wied li wo œci. Lu do w cy wy klu czy li ko bie ty z pie r wszych trój ek w 38%
okrê gów, w któ rych zare je stro wa li li sty. Je sz cze mniej li de rek list zna -
laz³o siê w sze re gach Pra wa i Spra wied li wo œci – w ponad po³owie
okrê gów pa r tia ta nie wy sta wi³a ¿ad nej ko bie ty na pie r wszych trzech
mie j s cach. Rów noœæ pro po rcji kan dy da tów i kan dy da tek na li stach
wszy stkich pa r tii zo sta³a osi¹gniê ta do pie ro przy czte r na stym mie j s cu
na li œcie.

Rów nie isto t ny co mie j s ce na li œcie jest okrêg, z któ re go kan dy dat
lub kan dy da t ka sta r tuj¹ w wy bo rach. W za le ¿ no œci od re gio nu po pa r -
cie dla da nej pa r tii jest ró ¿ ne. Mimo si l nej po zy cji w ska li kra ju Pla t-
 fo r ma Oby wa te l ska nie mo¿e li czyæ na zwy ciê stwo na Pod ka r pa ciu
albo w wo je wó dztwie œwiê to krzy skim – tra dy cy j nych ba stio nach Pra -
wa i Spra wied li wo œci. To, któ re re gio ny s¹ si l nie zwi¹zane z kon kre t -
nym ugru po wa niem, mo ¿ na okre œliæ po przy j rze niu siê wy ni kom wy -
bo rów z lat wcze œ nie j szych. Po uw z glêd nie niu czyn ni ka re gio nal ne go,
li cz by man da tów zdo by tych w po prze dnich wy bo rach i po zy cji na li -
œcie, mo ¿e my dla ka ¿ dej pa r tii w da nym okrê gu okre œliæ „mie j s ca
bior¹ce”, czy li mie j s ca, któ re za pe w niaj¹ wiê ksze ni¿ prze ciê t ne szan -
se na man dat po se l ski. Naj wiê cej „naj le p szych” miejsc za re zer wo wa³a
dla ko biet Pla t fo r ma Oby wa te l ska – 38%, co czwa r te „mie j s ce
bior¹ce” za j mo wa³a kan dy da t ka Pra wa i Spra wied li wo œci. Po do b ny
od se tek miejsc man da to wych (23%) prze zna czy³ dla ko biet So jusz
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25  Kwo ta nie za pi sa na w re gu la cjach po wszech nie obo wi¹zuj¹cych, ale umo w nie przy jê ta
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Le wi cy Demo kra ty cz nej, a naj mniej miejsc z wiêksz¹ szans¹ na wy bór 
prze zna czy³o dla ko biet Pol skie Stron ni c two Lu do we.

Naj wiê cej ko biet do sta³o siê do se j mu z pie r wsze go mie j s ca na li -
stach wy bo r czych pa r tii: trzy dzie œci je den pos³anek za sia daj¹cych
w ³awach se j mo wych zo sta³o wy bra nych z „je dy nek”, dwa dzie œcia
piêæ uzy ska³o man dat z dru giej po zy cji na li stach wy bo r czych, a dwa -
dzie œcia – z trze ciej. Po zo sta³e trzy dzie œci trzy pos³anki kan dy do wa³y
z da l szych miejsc na li stach wy bo r czych (nie któ rym uda³o siê do staæ
do se j mu na wet z dzie si¹tego lub czte r na ste go mie j s ca). Zda rza³y siê
jed nak sy tu a cje, gdy pa nie otwie raj¹ce li sty wy bo r cze swo ich ko mi te -
tów nie uzy ska³y man da tu. A¿ dzie wiêæ ¿e ñ skich „je dy nek” – piêæ
z Po l skie go Stron ni c twa Lu do we go i czte ry z So ju szu Le wi cy Demo -
kra ty cz nej – nie zo sta³o wy bra nych do  se j mu. Wœród nich zna laz³a siê
miê dzy in ny mi by³a mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³ecz nej Jo lan ta Fe dak
i by³a wi ce ma r sza³ek se j mu Ewa Kie rz ko wska. W czte rech wy pa d kach 
nie wy bra ne „je dyn ki” zo sta³y prze œci g niê te przez mê ¿ czyzn sta r -
tuj¹cych z tej sa mej li sty. Zda rzy³o siê rów nie¿, ¿e pa r tie wy sta wi³y ko -
bie ty na pie r wszym mie j s cu w okrê gach, w któ rych w re zu l ta cie nie
otrzy ma³y ¿ad ne go man da tu (przyk³adem mo¿e byæ prze gra na Ka ta -
rzy ny Pie ka r skiej, zna nej dzia³acz ki So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz -
nej).

Na le ¿y jed nak zwró ciæ uwa gê, ¿e dwa dzie œcia czte ry razy ko bie ty
awan so wa³y o ki l ka miejsc, zdo by waj¹c man dat i po zba wiaj¹c go tym
sa mym mê skie go kan dy da ta z tej sa mej li sty. Tak sta³o siê na przyk³ad
w okrê gu lu be l skim, gdzie z li sty Pra wa i Spra wied li wo œci dwie kan dy -
da t ki (z pi¹tego i szó ste go mie j s ca na li œcie) prze œci g nê³y kan dy da ta
sta r tuj¹cego z trze ciej po zy cji. Po do b na sy tu a cja wyst¹pi³a na
wa³brzy skiej li œcie Pla t fo r my Oby wa te l skiej, sk¹d do se j mu do sta³a siê 
z sió d me go mie j s ca Ag nie sz ka Ko³acz- Lesz czy ñ ska, po zo sta wiaj¹c
w ty le dwóch kan dy da tów z pi¹tej i szó stej po zy cji na li œcie.

Mimo to ist nie je za le ¿ noœæ miê dzy obe cno œci¹ ko biet na „mie j s cach
man da to wych” (okre œla nych na pod sta wie li cz by man da tów uzy ska -
nych w da nym okrê gu przez po szcze gó l ne pa r tie w po prze dnich wy bo -
rach) a ich udzia³em w sk³ad zie klu bu par la men tar ne go da nej pa r tii. Im
wiê cej „miejsc bior¹cych” zo sta³o prze zna czo nych dla ko biet, tym
wiê cej pos³anek za sia da w klu bie par la men tar nym (wykres 14).

Zna le zie nie siê na czo³owych mie j s cach list nie by³o je dy nym czyn -
ni kiem wp³ywaj¹cym na su kces wy bo r czy. Szan se na man dat by³y ta k -
¿e ró¿ ni co wa ne ze wzglê du na re gion, w któ rym kan dy da t ka lub kan -
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dy dat sta r to wa li w wy bo rach. Bior¹c pod uwa gê li sty wszy stkich pa r -
tii, naj wiê cej ko biet kan dy do wa³o w Wa³brzy chu, Ry b ni ku i P³ocku
(ponad 47% osób kan dy duj¹cych w tych okrê gach by³o p³ci ¿e ñ skiej).
Naj mniej kan dy da tek, po ni ¿ej 40%, zna laz³o siê na li stach ko mi te tów
sta r tuj¹cych w Rze szo wie. Przygl¹daj¹c siê jed nak wy ni kom wy bo -
rów, trud no za uwa ¿yæ bez po œred ni¹ za le ¿ noœæ miê dzy ogóln¹ liczb¹
kan dy da tek na li œcie a liczb¹ man da tów zdo by tych przez ko bie ty w da -
nym okrê gu. Je dy nie w wy pa d ku Wa³brzy cha, gdzie sta r to wa³o 47,7%
ko biet spo œród wszy st kich osób kan dy duj¹cych, od se tek man da tów,
któ re przy pad³y ko bie tom, prze kro czy³ 60%. Na przyk³ad pro po r cja
man da tów zdo by tych przez ko bie ty w Rze szo wie i w Ry b ni ku jest po -
do b na (oko³o 20%) – mimo du ¿ych dys pro po rcji miê dzy od se t ka mi ko -
biet na li stach wszy stkich komitetów zarejestrowanych w tych
okrêgach.
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îród³o: Dane In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych oraz Do mi ni ka Ba to r skie go i Mi cha³a Bo ja no w -
skie go z Inter dyscyp linar ne go Cen trum Mo de lo wa nia Mate maty cz ne go i Kom pute ro we go
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.

Dane obe j muj¹ wy³¹cz nie pa r tie, któ re bra³y udzia³ w wy bo rach w 2007 roku. Wy nik ko a li cji
Le wi ca i De mo kra ci by³ pro gnoz¹ dla miejsc man da to wych So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej
w wy bo rach w 2011 roku.



Wa ¿ nym czyn ni kiem jest ponad to obe cnoœæ w ka m pa nii wy bo r czej
i kszta³to wa ny w niej wi ze ru nek. Bior¹c pod uwa gê au dy cje wy bo r cze
emi to wa ne w bezp³at nym cza sie an te no wym w te le wi zji pu b li cz nej od
24 wrze œ nia do 7 paŸ dzie r ni ka 2011 roku, na le ¿y stwier dziæ, ¿e ko bie ty 
by³y zna cz nie rza dziej pre zen to wa ne w ka m pa nii26. Ty l ko 27% osób
kan dy duj¹cych, któ re wy stê po wa³y w bezp³at nych spo tach, by³o p³ci
¿e ñ skiej. W spo tach krajo wych za pre zen to wa³o siê 37 ko biet i 103 mê¿ -
czyzn, a w spo tach re gio na l nych na da wa nych na Ma zo wszu przed sta -
wio no wy bo r com 44 ko bie ty i 116 mê ¿ czyzn. Ko bie ty by³y pre zen to -
wa ne g³ów nie w nawi¹za niu do swo ich ról ro dzin nych, wy po wia da³y
siê ta k ¿e prze de wszy stkim na te mat po li ty ki ro dzin nej. Nie sprzy ja³o
to kre o wa niu wi ze run ku oso by kom pe ten t nej w spra wach fun kcjo no -
wa nia in sty tu cji pu b li cz nych i po tra fi¹cej wzi¹æ odpo wie dzia l noœæ za
de cy zje wagi pa ñ stwo wej. ¯adna z ko biet wy stê puj¹cych w 335 spo -
tach krajo wych i z re gio nu Ma zo wsza nie wy po wie dzia³a siê na te mat
po li ty ki za gra ni cz nej albo kwe stii na ro do wych.

Pod su mo wuj¹c, naj wiê kszy wp³yw na wy ni ki kan dy do wa nia ko biet
w wy bo rach do se j mu mia³y mie j s ce na li œcie wy bo r czej i okrêg wy bo r -
czy, z uw z glêd nie niem wy ni ku pa r tii w po prze dnich wy bo rach. Z tego
po wo du brak re gu la cji do tycz¹cych „me cha ni z mu su wa ko we go” ogra -
ni czy³ sku te cz noœæ me cha ni z mu kwo to we go. Dwu kro t ny wzrost
udzia³u ko biet na li stach wy bo r czych prze³o¿y³ siê jed nak na prze kro -
cze nie po raz dru gi w hi sto rii pol skie go par la men tary zmu po zio mu
20% pos³anek w se j mie – w la tach 1980–1985 w jed noi z bo wym pa r la -
men cie zasiada³o 23% kobiet.

W la tach 2007–2011 w ³awach se j mo wych za sia da³y 94 pos³anki,
sta no wi¹c 20% oso bo we go sk³adu se j mu. Od 2011 roku w se j mie zna -
laz³o siê 110 ko biet, czy li 24% cz³on ków ni ¿ szej izby pa r la men tu. Naj -
wy ¿szy od se tek ko biet za sia da w klu bie par la men tar nym Pla t fo r my
Oby wa te l skiej (35%), 18% cz³on ków klu bu Pra wa i Spra wied li wo œci
to pos³anki. Nie zna cz nie mnie j szy pro cent ko biet zna j du je siê w klu bie 
So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej (15%). W Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta
oraz w klu bie So li da r na Pol ska od se tek pos³anek jest ten sam – 12,5%.
Je dy nym klu bem par la men tar nym, w któ rym za sia da mniej ni¿ 10%
ko biet, jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
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26  Sze r sza ana li za wi ze run ku ko biet w ka m pa nii me dia l nej przed wy bo ra mi par la men tar -
nymi – por. E. Re kosz, Ko bie ty i mê ¿ czy Ÿ ni w tele wi zy j nej ka m pa nii wy bo r czej. Wy bo ry par la -
men tar ne 2011, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2011 [mps].



Udzia³ ko biet w kon kre t nym klu bie po wi nien byæ od zwie rcie dlo ny
w po zio mie ich re pre zen ta cji we w³ad zach da ne go klu bu. W ka ¿ dym
klu bie par la men tar nym prze wod nicz¹cym jest mê ¿ czy z na. Ko biet na
sta no wi sku wi ce prze wod nicz¹cego klu bu w se j mie sió d mej ka den cji
jest dzie wiêæ (ta be la 2).

Ta be la 2.  Udzia³ ko biet we w³ad zach klu bów par la men tar nych se j mu sió d mej
kadencji

Klub par la men tar ny

Od se tek ko biet
w pre zy dium

klu bu
par la men tar ne go

Pro po rcje ko biet i mê ¿ czyzn
wœród wi ce prze wod nicz¹cych

Pla t fo r ma Oby wa te l ska 40% szeœæ ko biet/piê ciu mê ¿ czyzn 

Pra wo i Spra wie d li woœæ 38% dwie ko bie ty/czte rech mê ¿ czyzn

Pol skie Stron ni c two Lu do we 14% brak ko biet/trzech mê ¿ czyzn

So jusz Le wi cy Demo kra ty cz nej 20% jed na ko bie ta/dwóch mê ¿ czyzn

Ruch Po pa r cia Pa li ko ta 18% dwie ko bie ty/czte rech mê ¿ czyzn

îród³o: Dane In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych.
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Wy kres 15.  Re pre zen ta cja ko biet w klu bach par la men tar nych se j mu sió d mej
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îród³o: Dane In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych.



Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w se j mie sió d mej ka den cji po raz pie r wszy
w hi s to rii pol skie go par la men tary zmu ma r sza³kiem zo sta³a ko bie ta.
W pre zy dium poza ni¹ za sia da je sz cze jed na pos³anka – Wan da No wi c -
ka z Ru chu Po pa r cia Pa li ko ta. Mimo wcze œ nie j szych za po wie dzi klub
par la men tar ny So ju szu Le wi cy Demo kra ty cz nej de le go wa³ do pre zy -
dium se j mu mê ¿ czyz nê – pos³a Je rze go We nde r li cha. W se j mie wy bra -
nym w 2011 roku s¹ wi do cz ne ogro m ne dys pro po rcje p³ci w ob sa dzie
fun kcji prze wod nicz¹cych ko mi sji se j mo wych o cha ra kte rze sta³ym
– na dwa dzie œcia szeœæ ta kich ko mi sji ty l ko trzy s¹ kie ro wa ne przez ko -
bie ty. S¹ to ko mi sje za j muj¹ce siê ku l tur¹, etyk¹ po selsk¹ i spra wa mi
Unii Eu ro pe j skiej.

Uchwa le nie no we go Ko de ksu wy bo r cze go, wpro wa dzaj¹cego me -
cha nizm kwo to wy, nie mia³o bez po œred nie go wp³ywu na udzia³ ko biet
w wy bo rach do se na tu. Na mocy no wej or dy na cji wy bo r czej do izby
wy ¿szej pa r la men tu wy bór se na to rów na stê pu je w ra mach jedno man -
da to wych okrê gach wy bo r czych27. Zwra caj¹c uwa gê na stru ktu rê p³ci
wœród osób kan dy duj¹cych do se na tu w 2007 i 2011 roku, mo ¿e my do -
strzec nie zna cz ny wzrost li cz by kan dy da tek w sto sun ku do li cz by kan -
dy da tów. O man dat se na to ra w sió d mej ka den cji se na tu ubie ga³o
siê 47 ko biet i 338 mê ¿ czyzn, z ko lei w 2011 roku – 69 kan dy da tek
i 430 kan dy da tów. Od se tek ko biet wœród osób ubie gaj¹cych siê o man -
dat se na to r ski wzrós³ nie zna cz nie z 12,2% do 13,8%. Zupe³nie inn¹
pro po rcjê miê dzy 2007 a 2011 ro kiem mo ¿ na za uwa ¿yæ, gdy przy j rzy -
my siê li cz bie ko biet wy bra nych do izby wy ¿szej pa r la men tu. Do se na -
tu sió d mej ka den cji wy bra no osiem ko biet, a do se na tu ós mej ka den cji
– trzy na œcie (wszy stkie zo sta³y wy bra ne jako kan dy da t ki ko mi te tów
pa r ty j nych). Nie po wiod³o siê wie lu si l nym kan dy da t kom re pre zen -
tuj¹cym ko mi te ty nie za le ¿ ne, któ re uzy ska³y du¿e po pa r cie wy bo r ców
(miê dzy in ny mi Iza bel la Sie ra ko wska, któr¹ po par³a jed na trze cia
g³osuj¹cych w Lu b li nie, czy Bar ba ra Do lniak, któ ra uzy ska³a ponad
jedn¹ pi¹t¹ g³osów w So s no w cu). W czte roo so bo wym pre zy dium se na -
tu za sia da jed na ko bie ta. Na osiem na œcie ko mi sji se na c kich ty l ko jed -
nej (Ko mi sja Œro do wi ska) prze wod ni czy ko bie ta, rów nie¿ ty l ko jed na
se na tor jest wi ce prze wod nicz¹c¹ ko mi sji (Ko mi sja Spraw Za gra ni cz -
nych). Realny udzia³ kobiet we w³adzach izby wy¿szej parlamentu jest
wiêc minimalny.
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27  Dok³adna ana li za tej in sty tu cji wraz z jej imp li ka cja mi dla udzia³u ko biet w po li ty ce
zna j du je siê w roz dzia le Eks pan sja jedno man da to wych okrê gów wy bo r czych w pol skim pra -
wie wy bo r czym [w ni nie j szym ra po r cie].



Wi do cz ny nie wie l ki wzrost li cz by ko biet w se na cie nie oz na cza, ¿e
Pol ska osi¹gnê³a saty s fa kcjo nuj¹cy po ziom udzia³u ko biet w iz bie wy¿ -
szej pa r la men tu. W po rów na niu z po zo sta³ymi 76 pa ñ stwa mi, w któ -
rych pa r la ment sk³ada siê z dwóch izb, Pol ska pla su je siê na dwu dzie -
stym mie j s cu od ko ñ ca pod wzglê dem od se t ka kobie t-se na to rów28.

Ko bie ty w krajo wych or ga nach w³adzy wy ko na w czej

Po wy bo rach par la men tar nych w 2011 roku, wy gra nych po raz pierw -
szy przez tê sam¹ pa r tiê, któ ra two rzy³a rz¹d w po prze dniej ka den cji,
w³adzê wy ko nawcz¹ spra wu je w Pol sce po no w nie ko a li cja Pla t fo r my
Oby wa te l skiej i Pol skie go Stron ni c twa Lu do we go. Pre mier Do nald
Tusk do ko na³ pe w nych zmian per so na l nych w rz¹dzie, któ re nie
prze³o¿y³y siê jed nak na wy ¿szy udzia³ ko biet na sta no wi skach mini -
ste ria l nych. W po prze dnim, dzie wiêtna stooso bo wym ga bi ne cie za sia -
da³o piêæ ko biet29, obe c nie, w dwu dzie stoo sobo wym rz¹dzie30, fun kcjê 
mi ni stra pe³ni¹ czte ry ko bie ty: Bar ba ra Ku dry cka (re sort na uki i szko l -
ni c twa wy ¿sze go), Ka ta rzy na Szu mi las (re sort edu ka cji), El ¿ bie ta
Bieñ ko wska (re sort roz wo ju re gio nal ne go) i Jo an na Mu cha (re sort
spo r tu).
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28  Dane za: Inter -Par lia menta ry Union PARLINE Da ta ba se – http://www.ipu.org/pa r li -
nee/Wome nInPa r lia ment.asp?REGION=All&ty pe se arch=1&LANG=ENG [do stêp: 16 li sto -
pa da 2011 roku].

29  Stan na dzieñ za przy siê ¿e nia rz¹du 16 li sto pa da 2007 roku.
30  Stan na dzieñ za przy siê ¿e nia rz¹du 18 li sto pa da 2011 roku.



Pod su mo wa nie

Wpro wadzone w 2011 roku zmia ny w pra wie wy bo r czym w Pol -
sce, na kie rowa ne na zwiê ksze nie udzia³u ko biet w po li ty ce, do pro wa -
dzi³y do dwu kro t ne go zwiê ksze nia od se t ka ko biet na li stach wy bo r -
czych w po rów na niu z wy bo ra mi par la men tar nymi z 2007 roku.
Wzrost udzia³u ko biet w pa r la men cie nie by³ a¿ tak spe kta kula r ny, na
pe w no jed nak wa r to za uwa ¿yæ, ¿e osi¹gnê li œmy naj wy ¿szy w hi sto rii
pol skie go par la men tary zmu od se tek ko biet w se j mie (24%). Mimo to
– w per spe kty wie eu ro pe j skiej, a na wet w sto sun ku do wszy stkich kra -
jów Or ga ni za cji Bez pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie31 – pol skie
ko bie ty na dal maj¹ bar dzo ogra ni czon¹ re pre zen ta cjê w cia³ach usta -
wo da w czych. W dys ku sji po wy bo r czej po ja wia³y siê oczy wi œcie g³osy 
oce niaj¹ce kry ty cz nie me cha nizm kwo to wy32, ale nie mo ¿ na nie za -
uwa ¿yæ, ¿e po raz pie r wszy ko bie ta za j mu je rów nie¿ dru gie co do wa ¿ -
no œci w pa ñ stwie sta no wi sko ma r sza³ka se j mu. Nie jest to bez po œred ni
sku tek dzia³ania prze pi sów Ko de ksu wy bor cze go, któ ry do ty czy
wy³¹cz nie obe cno œci kan dy da tek na li stach, ale mo¿ na zak³adaæ, ¿e
de ba ta wokó³ me cha ni z mu kwot i udzia³u ko biet w po li ty ce mia³a
wp³yw na kan dy da tu rê Ewy Ko pacz. Echa tej de ba ty, nie ste ty, nie do -
tar³y do ca³ego spo³ecze ñ stwa. Jak wy ni ka z ba dañ Cen trum Ba da nia
Opi nii Spo³ecz nej i In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych33, pra wie po³owa Po -
la ków (41%) w ogó le nie wie dzia³a na mie si¹c przed wy bo ra mi, na
czym po le ga nowy me cha nizm kwo to wy. Ponad jed na czwa r ta twier -
dzi³a, ¿e ma on za gwa ran to waæ ko bie tom od po wied ni od se tek miejsc
w ³awach se j mo wych, a je dy nie 22% re spon den tów wie dzia³o, ¿e me -
cha nizm kwo to wy po le ga na prze zna cze niu dla ko biet 35% miejsc na
li stach wy bo r czych do se j mu.

W wy bo rach w 2011 roku ta k ¿e po raz pie r wszy wy bie ra li œmy se na -
to rów w jedno man da to wych okrê gach wy bo r czych. Mimo za³o¿eñ
wiê k szo œcio we go sy ste mu wy bo r cze go, wy bo r cy g³oso wa li w prze wa -
¿aj¹cej mie rze na przed sta wi cie li pa r tii, nie zaœ na nie za le ¿ ne oso by
kan dy duj¹ce. Wœród stu wy bra nych se na to rów w iz bie wy ¿szej zna -
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31  M. Kro ok, P. Nor ris, Gen der Equ a li ty in Ele c ted Of fi ce: Six Step Ac tion Plan, op. cit.
32  Wy po wiedŸ Ja ros³awa Ka czy ñ skie go, pre ze sa Prawa i Spra wied li wo œci, z 11 paŸ dzie r -

ni ka 2011 roku (za: R. Gro chal, Ko biet wiê cej, ale ci¹gle ma³o, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 12 paŸ -
dzie r ni ka 2011 roku).

33  Wie dza i opi nie Po la ków o pra wie wy bo r czym i me cha ni z mach ka m pa nii. Ko mu ni kat
z ba dañ, Cen trum Bada nia Opi nii Spo³ecz nej, Insty tut Spraw Pub li cz nych, Wa r sza wa, wrze -
sieñ 2011 roku.



laz³o siê je dy nie trzy na œcie ko biet. Nast¹pi³ wzrost li cz by ko biet w po -
rów na niu z po prze d ni¹ ka dencj¹ se na tu (wów czas by³o je dy nie sie dem
kobie t-se na to rów), na dal jed nak re pre zen ta cja ko biet w tym or ga nie
w³adzy nie osi¹ga na wet 15%, a udzia³ kobie t-se na to rów we w³ad zach
ko mi sji se na c kich jest zni ko my.

Re ko men da cje

Bior¹c pod uwa gê przed sta wio ne czyn ni ki, wp³ywaj¹ce na po ziom
re pre zen ta cji ko biet w po li ty ce lo ka l nej i krajo wej, mo ¿ na za pro po no -
waæ na stê puj¹ce zmia ny, któ re po zwo li³yby zwiê kszyæ udzia³ ko biet
w po dej mo wa niu de cy zji po li ty cz nych. Re ko men da cje mo ¿ na po dzie -
liæ na trzy gru py: wy ma gaj¹ce zmian legi sla cy j nych, zwi¹zane z we -
wnê trz nym dzia³aniem pa r tii po li ty cz nych i klu bów par la men tar nych
oraz do tycz¹ce de ba ty pu b li cz nej wokó³ obe cno œci kobiet w polityce.

Pro po no wa ne zmia ny legi sla cy j ne

• Na le ¿y za ini cjo waæ de ba tê nad po wro tem na wszy stkich szcze b lach wy -
bo rów do sy ste mu propo rcjo nal ne go, któ ry – jak wska zuj¹ do stê p ne ana li -
zy – bar dziej sprzy ja wy rów ny wa niu szans ko biet i mê ¿ czyzn.
Jed no cze œ nie wa r to roz pocz¹æ dys ku sjê nad mo ¿ li wy mi roz wi¹za nia mi
wy rów na nia szans ko biet w wiê kszo œcio wych sy ste mach wy bo r czych
(twin ning, all women’s sho r t - list).

• Pra wo wy bo r cze prze wi duj¹ce kwo ty w wy bo rach propo rcjo na l nych po -
win no byæ uzu pe³nio ne sy ste mem obo wi¹zko wej na prze mien no œci ko biet
i mê ¿ czyzn w pie r wszej dzie si¹tce na li stach wy bo r czych.

• Roz porz¹dze nia Krajo wej Rady Ra dio fo nii i Te le wi zji w spra wie za sad
i spo so bu ³¹czne go pro wa dze nia ka m pa nii wy bo r czej w pro gra mach ra -
dio wych i tele wi zy j nych przez ko mi te ty wy bo r cze upra w nio ne do roz po -
wszech nia nia au dy cji wy bo r czych w wy bo rach po win ny za wie raæ
zo bo wi¹za nie pa r tii do prze zna cza nia zrów no wa ¿o nej czê œci cza su dla
kan dy da tów i kan dy da tek w bezp³at nych au dy cjach wy bo r czych emi to wa -
nych w te le wi zji pu b li cz nej.
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Pro po no wa ne zmia ny zwi¹zane z we wnê trz nym
dzia³aniem pa r tii po li ty cz nych i klu bów
par la men tar nych

• Klu by i ko³a par la men tar ne po win ny pro pa go waæ wy stê po wa nie ko biet
w imie niu klu bu i ko³a, zw³asz cza w de ba tach par la men tar nych.

• Pa r tie po win ny pro pa go waæ zrów no wa ¿o ny udzia³ ko biet i mê ¿ czyzn
w swo ich w³ad zach.

Pro po no wa ne zmia ny do tycz¹ce de ba ty pu b li cz nej

• Na le ¿y roz win¹æ wie lop³asz czy z now¹ de ba tê nad poli ty cz ny mi prio ry te -
ta mi ko biet i mê ¿ czyzn. Po win na siê ona to czyæ miê dzy in ny mi w Par la -
men tar nej Gru pie Ko biet.

• Tworz¹c sta no wi ska pe³no mo c ni ków do spraw rów no œci w agen dach
rz¹do wych, na le ¿y wzma c niaæ po li ty kê rów no œciow¹ i zwa l czaæ ste reo ty -
py zwi¹zane z p³ci¹.

• Po zna nie prio ry te tów ko biet wy ma ga wspó³pra cy przed sta wi cie lek pa r la -
men tu i ko bie cych or ga ni za cji po zarz¹do wych, w któ rych tocz¹ siê ta kie
de ba ty. Doty ch cza so we ba da nia po ka zuj¹, ¿e po zo sta wa nie w krê gu tra -
dy cy j nych prze ko nañ na te mat tego, co „po li ty cz ne”, a co „nie poli ty cz ne”, 
po wo du je, ¿e parla men ta rzy stki czê sto prze j muj¹ spo sób dzia³ania rea li -
zo wa ny wcze œ niej przez mê ¿ czyzn i sku piaj¹ siê na po do bnych ce lach, do -
sto so wuj¹c siê do za sta nej sy tu a cji, co roz mi ja siê z ocze ki wa nia mi
ko bie ce go ele kto ra tu. Wpro wa dze nie de mo kra cji deli bera ty w nej w fo r mie 
sze ro kich de bat na te mat po li ty cz nych prio ry te tów, w któ rej wezm¹ udzia³
re pre zen tan ci ró ¿ nych grup spo³ecz nych, po mog³oby w zbli ¿e niu ocze ki -
wañ ele kto ra tu i dzia³añ po li ty ków obo j ga p³ci.
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ba da w czej spe cja li zu je siê w pro ble ma ty ce ucze st ni c twa ko biet w ¿y ciu
pu b li cz nym oraz pa r ty cy pacji po li ty cz nej.

Prof. dr hab. Ma³go rza ta Fu sza ra – pra wni czka, so cjo lo ¿ ka,
wspó³twó r czy ni i kie ro w nik Gen der Stu dies przy In sty tu cie Sto so wa -
nych Nauk Spo³ecz nych Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Eks per tka Rady 
Eu ro py do spraw wpro wa dza nia rów no œci p³ci do g³ów ne go nu r tu
dzia³añ po li ty cz nych i spo³ecz nych. Au to rka li cz nych prac i ksi¹¿ek po -
œwiê co nych udzia³owi ko biet w po li ty ce i ¿y ciu pu b li cz nym.

Ale ksan dra Ni ¿y ñ ska – ma gi ster pra wa, do kto ran tka w In sty tu cie Sto so -
wa nych Nauk Spo³ecz nych Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Stu dio wa³a
w Nie mczech w Uni ve r sit@t Bre men. W ra mach pra cy na uko wej z za kre su 
so cjo lo gii pra wa spe cja li zu je siê w pro ble ma ty ce de mo kra cji bez po œred -
niej oraz za wo dów pra wni czych.

Dr Ja ros³aw Zbie ra nek – kie ro w nik Pro gra mu Pra wa i In sty tu cji Demo -
kra ty cz nych w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych. Do ktor nauk pra wnych
i po li to log. Au tor wie lu pu b li ka cji z za kre su miê dzy innymi pra wa
wyborczego i fi nan so wa nia polityki.


