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1. WPROWADZENIE

Według statystyk Unii Międzyparlamentarnej1, w styczniu 

2007 roku udział kobiet w ogólnej liczbie członków legislatur kra-

jowych na świecie wynosił średnio tylko 17,2%. Było tak, mimo że 

wiele krajów na całym świecie zauważyło, że kobiety nie są wystar-

czająco reprezentowane w polityce i zaczęło podejmować działania 

mające ułatwić kobietom wchodzenie do polityki i do krajowych 

ciał ustawodawczych. W 1995 roku, w ramach Pekińskiej Platformy 

Działania, zapoczątkowano proces służący osiągnięciu poziomu 

reprezentacji kobiet w legislaturach krajowych rzędu 30%. Uznano 

bowiem te 30% za „masę krytyczną”, konieczną, żeby kobiety mogły 

zacząć odgrywać ważną rolę w tej – dotychczas męskiej – dziedzi-

nie. Mimo nieznacznej poprawy sytuacji w ostatnich latach, tylko 

19 krajom świata udało się do stycznia 2007 roku osiągnąć cel – po-

nadtrzydziestoprocentową reprezentację kobiet w parlamentach 

krajowych2.

W porównaniu z mężczyznami, kobiety wchodzące do polity-

ki napotykają liczne przeszkody. Poprawione wydanie publikacji 

Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Demokracji i Wsparcia Wy-

borczego (International Institute for Democracy and Electoral As-

sistance, International IDEA) Women in Parliament: Beyond Num-

bers (2005) [Kobiety w parlamencie: więcej niż liczby] pozwala 

przyjrzeć się tym wyzwaniom i pokazuje, w jaki sposób można im 

sprostać. Zastosowanie kwot dla kobiet to jedna z metod zapewnie-

nia im dostępu „szybką ścieżką” do krajowych parlamentów.

Oprócz przyczyn politycznych, społeczno-gospodarczych i psy-

chologicznych, jakie stwarzają przeszkody dla kobiet wchodzących 

do polityki, ważnym czynnikiem wpływającym na prawdopodo-

bieństwo wyboru kobiet do (krajowych) władz ustawodawczych 

jest system wyborczy obowiązujący w danym kraju. W publikacji 

Electoral System Design: the New International IDEA Handbook 

1 Por. http://www.ipu.org.
2 Ibidem.
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(2005) [Projektowanie systemów wyborczych: nowy podręcznik In-

ternational IDEA] są szczegółowo opisane różne rodzaje systemów 

wyborczych.

Niniejsze opracowanie zbiera informacje zamieszczone we 

wspomnianych wyżej publikacjach International IDEA. Zawiera 

także analizę, pokazującą, w jakim stopniu poszczególne systemy 

wyborcze pasują do różnych rodzajów kwot, oceniając jednocześ-

nie, jak można osiągnąć większą reprezentację kobiet przy różnych 

połączeniach systemów wyborczych i kwot. Celem tej analizy jest 

stworzenie narzędzia, do którego mogliby odwoływać się wszyscy 

ci, którzy dążą do zwiększenia obecności kobiet w polityce. 



2. Czym są systemy wyborcze?

W tym rozdziale opisano różne systemy wyborcze, żeby pokazać 

szeroki wachlarz możliwych kombinacji. System wyborczy danego 

kraju będzie miał bezpośredni wpływ na polityczną partycypację 

kobiet.

2 . 1 .  D e f i n i c j a  s y s t e m u  w y b o r c z e g o

Istnieje wiele defi nicji systemu wyborczego: wszystko, począw-

szy od najmniejszych szczegółów natury administracyjnej, a skoń-

czywszy na najszerszym wymiarze politycznym, bywa określane 

jako system wyborczy danego kraju. Aby uwypuklić wpływ systemu 

wyborczego na reprezentację kobiet, defi niujemy go tutaj jako spo-

sób, w jaki głosy przekładają się na mandaty.

Trzy podstawowe elementy systemów wyborczych to: 

• wielkość okręgu wyborczego – określająca liczbę przedsta-

wicieli wybieranych w danym okręgu,

• formuła wyborcza – określająca sposób, w jaki wybiera się 

zwycięzcę otrzymującego mandat,

• struktura głosowania – określająca, na kogo głosuje wyborca 

(na kandydata czy na partię) i czy może dokonać tylko jedne-

go wyboru, czy też wskazać wiele preferencji.

Systemy wyborcze można podzielić na rodziny według sposo-

bów stosowanych do przełożenia głosów na mandaty. Internatio-

nal IDEA wyodrębnił trzy takie rodziny – systemy większościowe, 

mieszane i proporcjonalne – oraz czwartą rodzinę, obejmującą sy-

stemy wyborcze, które nie mieszczą się w trzech głównych katego-

riach. W wymienionych czterech grupach można wyróżnić dwana-

ście systemów wyborczych.
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2 . 2 .  T y p y  s y s t e m ó w  w y b o r c z y c h

Reprezentacja proporcjonalna z głosowaniem na listy partyjne (RP z listą)

Reprezentacja proporcjonalna (RP) wymaga okręgów wybor-

czych z więcej niż jednym mandatem. W systemie RP z listą każda 

partia lub każde ugrupowanie przedstawia listę kandydatów dla 

okręgu wielomandatowego, wyborcy głosują na partię, partie zaś 

otrzymują mandaty proporcjonalnie do tego, jaki procent wszyst-

kich głosów uzyskały. W niektórych systemach (z zamkniętą listą) 

zwycięscy kandydaci są wyłaniani z list według kolejności, jaką na 

nich zajmują. Jeśli listy są „otwarte” lub „wolne”, głosujący mogą 

wpływać na kolejność kandydatów przez wskazywanie osobistych 

preferencji. 

„Pierwszy na mecie” (fi rst past the post, FPTP)

System FPTP to najprostsza forma większościowego systemu 

wyborczego. Zwycięża ten kandydat, który zbierze więcej głosów 

niż inni kandydaci, nawet jeśli nie jest to bezwzględna większość 

(powyżej 50%) ważnych głosów. W systemie tym wykorzystuje się 

jednomandatowe okręgi wyborcze, a wyborcy głosują raczej na 

konkretnych kandydatów niż na partie polityczne.

System powtórnego głosowania (system dwuturowy, TRS)

System dwuturowy to system większościowy, w którym prze-

prowadza się powtórne głosowanie, jeśli żaden z kandydatów lub 

żadna z partii nie uzyska określonego odsetka głosów, najczęściej 

absolutnej większości głosów (ponad 50%) w pierwszej turze wy-

borów. System dwuturowy może mieć formę większościową – wię-

cej niż dwóch kandydatów rywalizuje w drugiej turze i ten, który 

zdobędzie największą liczbę głosów zostaje wybrany, niezależnie 

od tego, czy uzyskał bezwzględną większość głosów, lub może mieć 

formę dogrywki (majority run-off) – tylko dwóch kandydatów z naj-

lepszym wynikiem w pierwszej turze rywalizuje w turze drugiej.

Systemy równoległe

System równoległy jest systemem mieszanym, w którym prefe-

rencje wyrażone przez wyborców wykorzystuje się do wyłonienia 

przedstawicieli za pomocą dwóch różnych systemów – systemu 
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proporcjonalnego z listą i (zazwyczaj) jednego z systemów więk-

szościowych (przy obliczaniu wyników w ramach systemu RP z listą 

nie bierze się jednak pod uwagę przydziału mandatów wynikające-

go z systemu większościowego).

Mieszany system proporcjonalny (MMP) 

System MMP to system mieszany, w którym preferencje wyrażo-

ne przez wyborców wykorzystuje się do wyłonienia przedstawicieli 

za pomocą dwóch różnych systemów: jeden z nich to (najczęściej) 

system większościowy, zwykle w okręgach jednomandatowych, 

drugi zaś to system proporcjonalny z listą. Mandaty uzyskane w ra-

mach systemu proporcjonalnego mają rekompensować ewentual-

ne dysproporcje wynikające z systemu większościowego.

Głosowanie blokowe (BV)

Głosowanie blokowe to system większościowy stosowany przy 

okręgach wielomandatowych. Wyborcy mają tyle głosów, ile jest 

miejsc do obsadzenia. Mandaty otrzymują kandydaci z największą 

ogólną liczbą głosów. Zazwyczaj wyborcy głosują raczej na kandy-

datów, nie zaś na partie. W większości systemów mogą oni wyko-

rzystać dowolną liczbę przysługujących im głosów.

Głosowanie ograniczone (LV) 

Głosowanie ograniczone to system głosowania na kandydata 

stosowany przy okręgach wielomandatowych, w którym wyborca 

ma do dyspozycji więcej niż jeden głos, ale mniej niż wynosi liczba 

mandatów do obsadzenia w danym okręgu. Mandaty zdobywają 

kandydaci z największą łączną liczbą głosów.

System pojedynczego głosu nieprzechodniego (single non-transferable vote, SNTV)

W systemie pojedynczego głosu nieprzechodniego wyborca od-

daje jeden głos w okręgu wielomandatowym. Zwycięzcami ogłasza 

się kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Wybor-

cy głosują raczej na kandydatów, nie zaś na partie.
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Głosowanie blokowe na partie (PBV) 

Jest to system większościowy stosowany w okręgach wieloman-

datowych, w którym wyborcy oddają jeden głos na wybraną par-

tię i nie dokonują wyboru między kandydatami. Partia, która zdo-

będzie większość głosów, otrzymuje wszystkie mandaty w danym 

okręgu wyborczym.

Głosowanie alternatywne (AV) 

Głosowanie alternatywne to preferencyjny system większościo-

wy stosowany w okręgach jednomandatowych. Wyborcy za pomo-

cą numerów oznaczają swoje preferencje na karcie do głosowania. 

Kandydat, który uzyska bezwzględną większość (ponad 50%) waż-

nych głosów pierwszego wyboru, otrzymuje mandat. Jeśli żaden 

z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów 

pierwszego wyboru, kandydat z najmniejszą liczbą głosów zostaje 

skreślony, a jego głosy są rozdzielane zgodnie z preferencjami jego 

wyborców na kolejnym miejscu, aż do momentu, gdy któryś z kan-

dydatów uzyska większość bezwzględną. Wyborcy głosują raczej 

na kandydatów niż na partie.

System pojedynczego głosu przechodniego (single transferable vote, STV)

System pojedynczego głosu przechodniego to system preferen-

cyjny, w którym wyborca w okręgu wielomandatowym szereguje 

kandydatów według preferencji. Kandydaci, którzy przekroczą 

określony iloraz wyborczy3 – liczbę głosów pierwszego wyboru, od 

razu uzyskują mandat. W kolejnych przeliczeniach rozdziela się (na 

podstawie głosów drugiego wyboru i dalszych) głosy kandydatów, 

którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów i którzy zostają wyeli-

minowani z walki o mandaty, a głosy „nadwyżkowe” zwycięskich 

kandydatów, pozostałe po uzyskaniu przez nich ilorazu wybor-

czego, rozdziela się do momentu obsadzenia wymaganej liczby 

mandatów. Wyborcy głosują zwykle raczej na kandydatów niż na 

partie, chociaż możliwość głosowania na listy partyjne również jest 

dostępna.

3 Kwota wyborcza lub iloraz wyborczy to liczba głosów, która gwarantuje partii lub kandydatowi 
uzyskanie jednego mandatu w danym okręgu wyborczym w systemie proporcjonalnym. Powszechnie 
stosuje się trzy warianty: kwotę Hare’a, kwotę Droopa (lub Hagenbacha-Bischoffa) i kwotę Imperiali.
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Metoda Bordy (Borda count, BC)

Metoda Bordy to preferencyjny system głosowania na kandyda-

ta stosowany w okręgach jednomandatowych lub wielomandato-

wych. Wyborcy wskazują swoje preferencje na karcie do głosowa-

nia za pomocą kolejnych numerów, następnie każdej z preferencji 

przyporządkowuje się pewną wartość, zachowując równe odstępy 

punktowe. Otrzymane wartości sumuje się i kandydaci z najwięk-

szą liczbą punktów uzyskują mandaty.
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3. Czym są kwoty? 

Kwoty dla kobiet są formą akcji afi rmatywnej, która ma pomóc 

kobietom pokonać przeszkody uniemożliwiające im udział w poli-

tyce na takich samych zasadach, jakie są dostępne dla mężczyzn. 

Niniejszy rozdział zawiera przegląd rodzajów kwot i opisuje sposo-

by ich stosowania. Istnieje wiele typów kwot i metod ich wykorzy-

stywania. Aby rzeczywiście osiągnąć zwiększenie partycypacji poli-

tycznej kobiet w polityce, trzeba dobrze rozumieć jak one działają.

3 . 1 .  K w o t y  w y m a g a n e  p r a w e m  a  k w o t y  d o b r o w o l n e

Istnieją różne rodzaje kwot. Rozróżniamy przede wszystkim, 

z jednej strony, kwoty partyjne – dobrowolne, z drugiej zaś strony, 

kwoty konstytucyjne i ustawowe.

Kwoty konstytucyjne są zapisane w konstytucji danego kraju, 

podczas gdy kwoty ustawowe są zapisane w ordynacji wyborczej, 

przepisach o partiach politycznych oraz innych tego typu przepi-

sach prawa danego kraju. Z defi nicji, obie te formy opierają się na 

przepisach prawa, zobowiązujących wszystkie podmioty polityczne 

uczestniczące w wyborach do stosowania ich w równy sposób. Nie-

zastosowanie się do obowiązku uwzględnienia kwot wynikającego 

z konstytucji lub innych przepisów może skutkować nałożeniem 

kar na uchylające się podmioty. Przykłady sankcji nakładanych 

przez władze państwowe mogą sięgać od dyskwalifi kacji kandyda-

tów, przez nałożenie grzywny, po zdyskwalifi kowanie całej partii.

Dobrowolne kwoty partyjne są przyjmowane dobrowolnie przez 

partie polityczne. Partie ustalają je same, żeby zagwarantować no-

minację określonej liczby lub określonego odsetka kobiet. Jak sama 

nazwa wskazuje, dobrowolne kwoty partyjne nie są prawnie wiążą-

ce i nie ma żadnych sankcji wymuszających ich stosowanie.
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3 . 2 .  S t o s o w a n i e  k w o t

Kwoty mogą być stosowane w procesie nominacji kandydatów 

lub mogą dotyczyć wyników wyborów.

Kwoty stosowane w procesie nominacji kandydatów 

Celem kwot stosowanych w trakcie procesu nominacji kandy-

datów jest ułatwienie kobietom uzyskania strategicznego miejsca 

na partyjnej liście kandydatów (lub uzyskania nominacji w okręgu 

wyborczym) w taki sposób, żeby dawało im to równe – lub niemal 

równe – szanse wyboru do organu ustawodawczego.

Regulacje mogą być różne, od stosunkowo luźnych, o niewielu 

regułach ustalających sposób nominacji korzystny dla kobiet (na 

przykład 20% kandydatów muszą stanowić kobiety, ale nie jest po-

wiedziane, gdzie na liście należy je umieszczać, tym samym – w sy-

stemach wyborczych stosujących listy wyborcze – kobiety mogą 

być umieszczane na końcu listy, gdzie prawdopodobieństwo uzy-

skania przez nie mandatu jest minimalne), po bardzo ścisłe zasady 

dyktujące konkretne uszeregowanie kobiet na liście w zestawieniu 

z mężczyznami. W tym ostatnim wypadku stosuje się zasady wy-

znaczające takie uszeregowanie, jak choćby „system suwakowy” 

lub „system zebra”, w którym co drugi kandydat musi być kobietą. 

Inna możliwość to ustalenie pewnego limitu procentowego – na 

przykład w pierwszej połowie listy kandydatów minimalna liczba 

osób każdej płci (kobiet lub mężczyzn) to jedna trzecia łącznej licz-

by kandydatów.

W procesie wyłaniania kandydatów kwoty mogą być stosowane 

dobrowolnie przez partie lub ich stosowanie może być regulowane 

prawem, na przykład przez ordynację wyborczą lub konstytucję. 

Kwoty dotyczące wyników (liczby mandatów)

Kwoty dotyczące wyników (liczby mandatów) gwarantują, że 

pewien odsetek (na przykład 20%) lub pewną liczbę (na przykład 

20 ze 100) miejsc w organie ustawodawczym zarezerwowano dla 

kobiet4.

4 W niektórych systemach MMP dokładną ostateczną liczbę miejsc w organie ustawodawczym 
określa się dopiero po wyborach. W niektórych krajach wielkość organu ustawodawczego zmienia się 
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Jedną z form kwot mandatowych może być osobna lista kobieca 

lub kobiecy okręg wyborczy albo kobiecy szczebel wyborczy, z któ-

rego wybiera się kobiety do objęcia określonej wcześniej liczby 

mandatów. Forma ta wymaga, jak wskazuje jej nazwa, żeby tylko 

kobiety były zgłaszane jako kandydaci w takim okręgu lub na takim 

szczeblu.

Kolejną formą kwoty mandatowej jest system „najlepszego 

przegranego”, który oznacza, że te spośród kandydatek, które uzy-

skały największą liczbę głosów (w liczbie odpowiadającej kwocie), 

otrzymują mandat, nawet jeśli inni kandydaci mężczyźni zdobyli 

więcej głosów.

Każda forma kwoty dotyczącej liczby mandatów musi być zapi-

sana w konstytucji, ordynacji wyborczej, ustawie o partiach poli-

tycznych lub innych przepisach prawa, aby zapewnić jej stosowanie 

i zagwarantować, że określony odsetek lub określona liczba man-

datów zarezerwowanych dla kobiet w organie ustawodawczym 

są prawnie zabezpieczone i nie mogą być podważone przez żadną 

z konkurujących partii. W wypadku systemu „najlepszego przegra-

nego” jego umocowanie w przepisach prawa jest także niezwykle 

ważne, aby partie mogły po wyborach zmienić zwycięskiego kandy-

data (oddając mandat kandydatce kobiecie zamiast mężczyźnie).

Poza tymi mechanizmami – stosowanymi w trakcie procesu wy-

borczego – kobiety mogą być także bezpośrednio mianowane na 

członka organu ustawodawczego (na przykład przez władze wyko-

nawcze kraju). Ponieważ nie dotyczy to już procesu wyborczego, 

nie będziemy takich rozwiązań uwzględniać w naszej analizie rela-

cji między systemem wyborczym a kwotami dotyczącymi płci.

wraz z liczbą ludności. W takich wypadkach przy projektowaniu systemu kwot może mieć znaczenie, 
czy proponuje się określony odsetek, czy też określoną liczbę mandatów.
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4. Elementy systemu wyborczego mające wpływ na reprezentację 

 kobiet 

Nawet jeśli w danym systemie nie stosuje się kwot, to poszcze-

gólne systemy wyborcze jako takie przynoszą różne rezultaty w za-

kresie reprezentacji kobiet (szczegóły – por. pierwszy wiersz tabeli 

towarzyszącej niniejszej publikacji), a także wpływają na możliwość 

wprowadzenia kwot i ich efektywność po wprowadzeniu.

Badania pokazały, że systemy proporcjonalne z listą partyjną 

radzą sobie lepiej, jeśli chodzi o reprezentację kobiet5. Aby jednak 

zobaczyć, jak te mechanizmy naprawdę działają, i lepiej zrozumieć, 

jakie są ich najważniejsze cechy, trzeba „rozłożyć system na części” 

i przyjrzeć się trzem głównym elementom wspomnianym w roz-

dziale 2.

4 . 1 .  W i e l k o ś ć  o k r ę g u  w y b o r c z e g o

Wielkość (rozmiar) okręgu wyborczego ma bezpośredni wpływ 

na prawdopodobieństwo, że kobieta zostanie kandydatem i na-

stępnie uzyska mandat. Jeśli partie mogą wystawić więcej niż jed-

ną osobę, będą bardziej skłonne przygotować zrównoważoną listę 

kandydatów niż wtedy, gdy w danym okręgu mogą wystawić tylko 

jedną osobę. Jeśli nominowany może być tylko jeden kandydat, czę-

sto będzie to mężczyzna piastujący już daną funkcję, postawienie 

przeciw niemu kobiety jako kontrkandydata może bowiem dopro-

wadzić do spięć wewnątrz partii. Poza tym, stając przed wyborem 

między mężczyzną a kobietą, partie często wybierają mężczyzn, 

gdyż są oni postrzegani jako kandydaci bardziej akceptowani. Nie 

stanowi to takiego problemu, kiedy okręg jest większy i z jednej 

partii można zaproponować kilku kandydatów i zdobyć kilka man-

5 Por. na przykład: R.E. Marland, Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment 
and Electoral Systems, [w:] Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition, International 
IDEA, Stockholm 2005, rozdz. 3, s. 99–110; M. Sineau, The French Experience: Institutionalizing 
Parity [studium przypadku], [w:] ibidem, s. 127–130; S. Meintjes, South Africa: Beyond Numbers 
[studium przypadku], [w:] ibidem, s. 231.
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datów – zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo, że partie wysta-

wią kobiety do walki o atrakcyjne pozycje bez narażania „męskie-

go” mandatu.

Siła partii

Z wielkością okręgu wiąże się także siła partii, która oznacza 

liczbę kandydatów danej partii wybieranych w jednym okręgu. Po-

nieważ pierwsze miejsca na listach lub w hierarchii partyjnej przy-

padają często mężczyznom (liderzy partii i inni), im większa więc 

jest siła partii, tym lepsze są szanse kobiet, gdyż partie będą wtedy 

oddawać drugie i kolejne miejsca kandydatom innym niż absolutne 

pewniaki. Siła partii jest większa, jeśli okręgi są większe i jeśli licz-

ba partii, które wygrywają wybory, jest stosunkowo mała. Tak więc 

siła partii ma pewien związek z procesem projektowania kwot, ale 

można ją wyliczyć jedynie na podstawie rzeczywistych wyników 

wyborczych. Liczba partii uzyskujących mandaty może być ograni-

czona na przykład progiem wyborczym potrzebnym do uzyskania 

reprezentacji w organie ustawodawczym (na przykład 5% głosów). 

Wyłącza to najmniejsze partie z parlamentu. Przy niewielkiej sile 

partii, nawet jeśli kobiety zostają kandydatkami, będzie to miało 

małe lub ograniczone znaczenie, chyba że znajdą się na miejscach 

o najlepszych szansach na wygraną.

4 . 2 .  F o r m u ł a  w y b o r c z a

W wielu krajach, aby partie mogły przyciągać szerokie spektrum 

wyborców, powinny proponować cały wachlarz kandydatów o róż-

nych profi lach (na przykład pod względem płci, pochodzenia etnicz-

nego, obszaru geografi cznego, wieku). Większe będą na to szanse 

w systemie, w którym groźba utraty mandatów na rzecz konkuren-

cyjnej partii jest większa. Groźba ta jest większa wtedy, gdy stosuje 

się formułę wyborczą, która:

(a) prowadzi do obecności wielu partii w parlamencie, gdyż 

wtedy partie są zwykle bardziej do siebie podobne i wyborcom 

łatwiej jest przerzucać się z jednej na drugą. To z kolei nieraz po-

woduje, że partie próbują wyglądać na bardziej „sprawiedliwe” 

i zrównoważone pod względem płci, aby nie tracić głosów na 
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rzecz partii głoszących zbliżone poglądy. Należy jednak zauwa-

żyć, że bardzo duża liczba partii w parlamencie może działać na 

niekorzyść reprezentacji kobiet, w miarę jak spada siła poszcze-

gólnych partii (por. Siła partii),

(b) prowadzi do sytuacji, w której niewiele jest „zmarnowanych” 

głosów. Jeśli na przykład, aby zdobyć mandat, jest potrzebna 

większość względna, to partie, które mają więcej głosów niż 

tylko te, jakie są niezbędne do uzyskania większości, nie są pre-

miowane (to znaczy głosy ponad tę większość są „zmarnowa-

ne”), z kolei partia, która uzyskała mniej głosów niż zwycięzca, 

nie zdobywa reprezentacji w ogóle (to znaczy wszystkie głosy 

na tę partię są „zmarnowane”), partie będą się raczej starały 

traktować priorytetowo swój „twardy elektorat” – i będą miały 

słabą motywację, żeby próbować docierać do wyborców spoza 

tej grupy. W systemach, w których wszystkie głosy się liczą do 

zdobycia mandatu, partie są bardziej skłonne do zabiegania 

o wszystkich wyborców w danym okręgu.

4 . 3 .  S t r u k t u r a  g ł o s o w a n i a

Struktura głosowania określa, jak głosujący mogą dawać wyraz 

swoim preferencjom wyborczym. Ordynacje wyborcze mogą prze-

widywać albo głosowanie na kandydatów (na przykład systemy 

FPTP), albo głosowanie na partie (na przykład systemy proporcjo-

nalne z listą zamkniętą). Łatwiej jest stosować kwoty w systemach 

przewidujących głosowanie na partie, gdyż o tym, jacy kandydaci 

zostaną wybrani z danej partii, decydują partie w momencie wysta-

wiania kandydatów, nie zaś wyborcy w dniu głosowania. W krajach, 

w których postawy wyborców sprzyjają bardziej kandydatkom, 

przy elektoracie będącym bardziej przychylnym kobietom niż same 

partie, systemy zakładające głosowanie na kandydata (w tym także 

systemy proporcjonalne z listą otwartą) mogą jednak ułatwiać wy-

bór kobiet, niezależnie od tego, czy stosuje się kwoty, czy też nie. 
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5. Połączenie systemów wyborczych i kwot: rezultaty 

Tabela towarzysząca niniejszej publikacji zawiera przegląd róż-

nych systemów wyborczych i ich połączeń z konkretnymi typami 

kwot, pokazując, jakich rezultatów należy oczekiwać, kiedy dany 

typ kwoty zastosuje się w konkretnym systemie wyborczym. Praw-

dopodobne względne sukcesy poszczególnych kombinacji są ozna-

czone kolorami.

• Kolor zielony: połączenie danego systemu wyborczego i okre-

ślonego typu kwoty jest możliwe i sprzyja lepszej reprezen-

tacji kobiet.

• Kolor żółty: połączenie danego systemu wyborczego i okre-

ślonego typu kwoty może być możliwe i sprzyjać lepszej re-

prezentacji kobiet, jeśli dana kombinacja „system wyborczy 

plus kwota” spełnia pewne kryteria.

• Kolor czerwony: połączenie danego systemu wyborczego 

i określonego typu kwoty albo nie jest możliwe, albo nie 

sprzyja lepszej reprezentacji kobiet.

Niniejszy przegląd skupia się na mechanizmach interakcji mię-

dzy systemami wyborczymi i kwotami, nie zaś na danych empirycz-

nych opisujących działanie takich kombinacji w praktyce. Dlatego 

z tabeli nie można wyprowadzić żadnych prawidłowości statystycz-

nych, które miałyby ilustrować sukces pewnych rozwiązań, ani też 

czerpać danych ilościowych.

Tabela przedstawia wiele możliwych kombinacji konkretnych 

systemów wyborczych i kwot, które w konsekwencji doprowadzą 

do zwiększenia liczby kobiet w polityce. Najkorzystniejsze kombi-

nacje są zaznaczone na zielono. Można znaleźć kilka takich połą-

czeń. Kombinacje te, jak i warunki, w których sprzyjają one wyboro-

wi kobiet, można podsumować następująco6.

6 Przykłady krajów są podane według stanu z grudnia 2006 roku.
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5 . 1 .  N a j k o r z y s t n i e j s z e  p o ł ą c z e n i a 

Systemy z drugim szczeblem wyborczym plus mandaty rezerwowane – szczebel wyborczy tylko 

dla kandydatek (kobiet)

We wszystkich systemach można przekształcić jeden z istnieją-

cych szczebli wyborczych w szczebel wyłącznie kobiecy lub dodać 

szczebel, na którym kandydowałyby tylko kobiety. Takie rozwiąza-

nie gwarantuje wybór takiej liczby kobiet, jaką zakłada kwota. Przy-

kład takiej kombinacji: Pakistan.

RP z listą przy małych okręgach plus regulacje dotyczące odsetka kobiet wśród kandydatów 

z zasadami co do miejsc na liście (kolejności) – na przykład kwoty suwakowe

Kombinacja ta gwarantuje oczekiwany rezultat, kiedy listy są 

zamknięte. Jeśli listy są otwarte, kolejność może się zmienić, co 

może zburzyć wcześniej ustalone uszeregowanie. Połączenie to 

będzie prawdopodobnie nieco mniej skuteczne w systemach RP 

z listą przy małych okręgach niż w systemach RP z listą przy dużych 

okręgach, gdyż siła partii będzie prawdopodobnie mniejsza i więcej 

mężczyzn (którzy zwykle zajmują najlepsze miejsca) uzyska man-

dat, nawet przy kwotach suwakowych. Można temu zaradzić we-

wnątrz partii, przeplatając kandydatów na pierwszych miejscach 

na listach albo umieszczając kobiety pierwsze na jednych listach, 

z kolei mężczyzn pierwszych na innych. Przykłady takiej kombina-

cji: Dominikana i Ekwador.

RP z listą przy dużych okręgach plus regulacje dotyczące odsetka kobiet wśród kandydatów bez 

zasad co do miejsc na liście (kolejności)

Takie połączenie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wy-

boru kobiet, szczególnie przy dużej sile partii, gdyż nawet kobiety, 

które są umieszczone daleko na liście, zostają wybrane. Przykład 

takiej kombinacji: Macedonia.

RP z listą przy dużych okręgach plus regulacje dotyczące odsetka kobiet wśród kandydatów 

z zasadami co do miejsc na liście (kolejności) – na przykład kwoty suwakowe

Kombinacja ta gwarantuje oczekiwany rezultat, kiedy listy są za-

mknięte. Jeśli listy są otwarte, kolejność może się zmienić, co może 

zburzyć wcześniej ustalone uszeregowanie. Połączenie to będzie 

prawdopodobnie nieco mniej skuteczne w systemach RP z listą przy 

małych okręgach niż w systemach RP z listą przy dużych okręgach, 
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gdyż siła partii będzie prawdopodobnie mniejsza i więcej mężczyzn 

(którzy zwykle zajmują najlepsze miejsca) prawdopodobnie uzyska 

mandat, nawet przy kwotach suwakowych. Przykłady takiej kombi-

nacji: Argentyna, Belgia, Kostaryka oraz Irak (wybory z 2005 roku).

Głosowanie blokowe (plus głosowanie ograniczone i SNTV) plus mandaty rezerwowane – sy-

stem „najlepszy przegrany”

Takie połączenie jest możliwe7 i przyniesie oczekiwany skutek, 

chyba że nie będzie wystarczająco dużo kandydatek. Zachęca par-

tie do wystawiania kobiet jako kandydatów po to, żeby nie stracić 

ani jednego mandatu na rzecz partii konkurencyjnych. Przykład ta-

kiej kombinacji: Jordania.

Głosowanie blokowe na partię plus regulacje dotyczące odsetka kobiet wśród kandydatów bez 

zasad co do miejsc na liście (kolejności)

Kombinacja ta gwarantuje oczekiwany rezultat, gdyż cała lista 

uzyskuje mandat, jeśli zdobędzie największą liczbę głosów. Kandy-

daci niezależni, którzy mogliby osłabić efekt działania kwoty, raczej 

nie kandydują licznie, gdyż ich szanse na zwycięstwo są minimal-

ne. Przykłady tej kombinacji: Kamerun (dobrowolne kwoty partyjne 

przyjęte przez dwie największe partie) i Dżibuti.

Głosowanie blokowe na partię plus regulacje dotyczące odsetka kobiet wśród kandydatów z za-

sadami co do miejsc na liście (kolejności) – na przykład kwoty suwakowe

Kombinacja ta gwarantuje oczekiwany rezultat, tak samo jak 

w wersji bez zasad co do miejsc (kolejności) na liście, gdyż cała lista 

uzyskuje mandat, jeśli zdobędzie największą liczbę głosów.

Pojedynczy głos przechodni plus mandaty rezerwowane – system „najlepszy przegrany” 

Połączenie to jest możliwe dzięki temu samemu mechanizmo-

wi, jaki występuje przy głosowaniu blokowym razem z głosowa-

niem ograniczonym i pojedynczym głosem nieprzechodnim. Kiedy 

wszystkie mandaty, poza zarezerwowaną pulą, zostaną obsadzone 

w każdym okręgu, wówczas jeśli nie wybrano żadnej kobiety, te 

kandydatki, które zdobyły najwięcej głosów, uzyskują mandat.

7 Stosuje się je na Mauritiusie i w Palestynie dla grup o niedostatecznej reprezentacji, chociaż nie 
dla kobiet.
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Mieszany system proporcjonalny plus mandaty rezerwowane – szczebel wyborczy tylko dla 

kandydatek (kobiet)

To rozwiązanie gwarantuje wybór tylu kobiet, ile przewiduje 

kwota.

Metoda Bordy plus mandaty rezerwowane – system „najlepszy przegrany”

To połączenie jest możliwe dzięki temu samemu mechanizmo-

wi, jaki występuje przy głosowaniu blokowym, głosowaniu ograni-

czonym, pojedynczym głosie nieprzechodnim i pojedynczym głosie 

przechodnim, ale tylko w okręgach wielomandatowych.

5 . 2 .  P o ł ą c z e n i a  ś r e d n i o  k o r z y s t n e ,  k t ó r e  m o g ą  p r z y n i e ś ć  o c z e k i w a n y

r e z u l t a t ,  a l e  w y m a g a j ą  s z c z e g ó l n e j  u w a g i 

Poza opisanymi wyżej najkorzystniejszymi kombinacjami wiele 

innych połączeń może także w pewnym stopniu przynosić ocze-

kiwane rezultaty, jeśli uwzględni się pewne szczególne czynniki. 

Niektóre z nich są opisane poniżej. Sytuacje te wymagają dbałości 

o szczegóły od autorów rozwiązań, których celem jest wprowadze-

nie większej liczby kobiet do organu ustawodawczego, jeśli nie 

chcą oni narazić na szwank ogólnej idei zwiększania udziału kobiet 

w polityce. System kwot może być bowiem zneutralizowany przez 

techniczne detale ordynacji wyborczej.

Jednym z takich przykładów jest reprezentacja proporcjonal-

na z głosowaniem na listę przy dużych okręgach wyborczych bez 

stosowania kwot. Systemy proporcjonalne z listą zachęcają do wy-

stawiania kobiet jako kandydatów i tym samym, na wiele różnych 

sposobów, zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania mandatów 

przez kandydatki. Kobiety mogą znaleźć się na listach razem z męż-

czyznami, co nie stanowi bezpośredniego wyzwania rzuconego 

mężczyznom piastującym mandaty. Większość głosów ma służyć 

temu, żeby partia zdobyła dodatkowe miejsce, co oznacza, że po-

winna wychodzić z kampanią poza swój elektorat. Partii jest wie-

le i są do siebie zbliżone pod względem głoszonej polityki, ci więc, 

którzy są postrzegani jako nietraktujący kobiet fair, ryzykują utratę 

głosów. Im większe okręgi i im większa siła partii, tym wyższe praw-

dopodobieństwo uzyskania mandatu przez kobiety. Samo stoso-
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wanie systemu proporcjonalnego z listą bez żadnego wymagania 

kwotowego nie gwarantuje jednak licznej reprezentacji kobiet.

Inny przykład to zastosowanie dowolnego systemu (z wyjąt-

kiem systemu proporcjonalnego z listą przy jednym ogólnokrajo-

wym okręgu wyborczym) z mandatami rezerwowanymi – szczebel 

wyborczy tylko dla kandydatek (kobiet). Połączenie to w teorii dzia-

ła, ale żeby było skuteczne, wymaga, żeby na pewnych obszarach 

geografi cznych tylko kobiety mogły kandydować. Może być trudno 

określić, których okręgów miałoby to dotyczyć, zarówno zaś wybor-

cy, jak i kandydaci mogą mieć poczucie, że ich prawo wyboru i (lub) 

wolność polityczna są naruszane. Okręgi te mogą podlegać rotacji 

z wyborów na wybory, tak aby uniknąć sytuacji, w której dane okrę-

gi są zawsze dostępne tylko dla kobiet. To jednak stwarza rzeczywi-

ste ograniczenie liczby kadencji dla mężczyzn – nawet jeśli ordyna-

cja wyborcza nie mówi o tym wprost – gdyż mężczyźni piastujący 

mandat nie mogą ponownie kandydować z tego okręgu, kiedy staje 

się on okręgiem tylko dla kobiet. Jeśli więc mężczyzna może w takiej 

sytuacji startować w innym okręgu, uzyskanie mandatu może być 

właściwie niemożliwe, gdyż startuje on wówczas z okręgu, z którym 

nic go nie łączy.

Inne przykłady to stosowanie głosowania równoległego lub sy-

stemu MMP razem z regulacjami dotyczącymi odsetka kobiet wśród 

kandydatów z zasadami co do miejsc na liście (kolejności) – na przy-

kład kwoty suwakowe. Takie kwoty przynoszą skutek tylko w czę-

ści, w której obowiązuje system proporcjonalny z listą (jeśli – jak to 

jest najczęściej – w części większościowej stosuje się system FPTP 

– „pierwszy na mecie”). Na efektywność kwot wpłynie to, czy listy 

w systemie proporcjonalnym są otwarte czy zamknięte, a także siła 

partii. I znów – z reguły, im większa siła partii, tym lepiej dla kan-

dydujących kobiet. Przykład takiego rozwiązania to Armenia (choć 

dotyczy ono tylko 5% zarezerwowanych mandatów).

5 . 3 .  K o m b i n a c j e  n i e m o ż l i w e  l u b  n i e k o r z y s t n e

W niniejszym opracowaniu wskazano szesnaście połączeń sy-

stemów wyborczych i typów kwot, które są albo niemożliwe do 

zrealizowania, albo nie sprzyjają osiągnięciu wysokiego poziomu 
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reprezentacji kobiet. Kraje zaliczone do tej kategorii, które chcą 

zwiększać udział kobiet w polityce, mogą wspierać wybór kobiet 

albo przez zmianę systemu wyborczego, albo przez zmianę lub 

wprowadzenie kwot, które zmienią status takiego rozwiązania 

z „kombinacji niekorzystnej” na jedną z pozostałych kategorii. To 

może rodzić kontrowersje, gdyż – poza zwiększaniem reprezentacji 

kobiet – takie zmiany mogą istotnie zmienić wyniki wyborów i mieć 

szersze polityczne implikacje. Dlatego ewentualne zmiany systemu 

wyborczego muszą być dobrze przemyślane. W zgromadzeniach 

ustawodawczych i organach wyborczych musi istnieć polityczna 

wola zmian oraz gotowość na nie. Ponadto zmiany muszą mieć 

poparcie odpowiednich ogólnokrajowych interesariuszy.

5 . 4 .  P o d s u m o w a n i e  t a b e l i 

Żaden system wyborczy nie przełoży głosów na mandaty cał-

kowicie neutralnie. Niezależnie od tego, jaki system wybierzemy, 

będzie on pociągał za sobą wiele różnych konsekwencji politycz-

nych – także dotyczących reprezentacji kobiet. Stosowane w for-

mie czystej (bez kwot) systemy proporcjonalne z głosowaniem na 

listę partyjną, przy dużych okręgach wyborczych, to systemy, które 

stwarzają najkorzystniejsze warunki uzyskiwania mandatów przez 

kobiety, podczas gdy wiele systemów z okręgami jednomandato-

wymi stawia przeszkody kandydującym kobietom.

Powody, dla których systemy RP z listą są w tym sensie korzyst-

ne, są dwa: (a) zawsze wymagają okręgów wielomandatowych, (b) 

siła partii będąca rezultatem wyborów przeprowadzanych według 

ordynacji proporcjonalnych z listą jest zwykle duża. Systemy pro-

porcjonalne z listą nie są jednak jedynymi, które zapewniają moc-

ną podstawę skutecznego stosowania kwot. Inne systemy, którym 

towarzyszą duże okręgi wyborcze i głosowanie na partie, takie jak 

głosowanie blokowe na partie, mogą być równie skuteczne w pro-

pagowaniu wyboru kobiet.

Systemy sprawiające, że wprowadzanie kwot jest trudniejsze, to 

te, w których występują małe okręgi wyborcze i głosowanie na kan-

dydata, a także zdecentralizowane procedury nominowania kandy-

datów (por. punkt 6.5), oraz te, w wyniku działania których siła partii 
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jest niewielka, na przykład FPTP, TRS (system dwuturowy) i głoso-

wanie alternatywne. Nawet systemy proporcjonalne, takie jak STV, 

może być trudno połączyć z pewnymi typami kwot, gdyż i one zbyt 

duży nacisk kładą na samego kandydata.

Kiedy stosuje się kwoty w procesie nominowania kandydatów 

(czy to w formie określonego odsetka lub liczby, czy to przez reguły 

rządzące uszeregowaniem kandydatów na liście), ponieważ kwot 

nie stosuje się do kandydatów niezależnych, istnienie dużej liczby 

takich kandydatów może w praktyce osłabić skuteczność kwot. Ist-

nienie tylko niewielkiej liczby kandydatów niezależnych i stosowa-

nie reguł decydujących o kolejności – uszeregowaniu kandydatów 

na liście (takich jak „system suwakowy”) – sprawi, że, z dużym praw-

dopodobieństwem, zostanie wybranych tyle kobiet, ile przewiduje 

kwota. Wiele systemów, w których głosuje się raczej na kandydata 

niż na partie, nie dopuszcza jednak ustalania kolejności kandyda-

tów na liście, gdyż to wyborcy mają zdecydować o kolejności kan-

dydatów w dniu głosowania.

System „najlepszego przegranego” gwarantuje wybór kobiet 

(jeśli jest odpowiednia liczba kandydatek i jeśli z każdego okręgu 

mandat może uzyskać więcej niż jedna osoba), ale może budzić 

kontrowersje, gdyż niektórzy kandydaci z mniejszą liczbą głosów 

mogą wyprzedzić tych, którzy uzbierali więcej głosów. W syste-

mach, w których głosuje się na kandydata, teoretycznie, system 

„najlepszego przegranego” może nawet zaowocować przesunię-

ciem mandatów kobiecych z jednej partii do innej, co także może 

rodzić kontrowersje, gdyż wpływa na skład organu ustawodawcze-

go. Stosowanie takiego właśnie rozwiązania kwotowego może być 

trudniejsze niż wprowadzenie innych typów kwot, gdyż tutaj uprzy-

wilejowanie kandydata ze względu na płeć jest bardziej oczywiste 

niż tam, gdzie kwoty stosuje się na etapie wyłaniania kandydatów.

Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli najskuteczniejsze typy kwot 

to takie, które dotyczą wyników (mandatów), nie zaś te stosowa-

ne w procesie nominacji kandydatów, kwoty na etapie nominacji 

można stosować, gdy kwoty mandatowe budzą w danym kraju zbyt 

dużo kontrowersji. Pozostaje wybór między kwotami skutecznymi, 

ale kontrowersyjnymi, z jednej strony, a mniej skutecznymi, ale bu-

dzącymi mniej sprzeciwów, z drugiej strony.
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Na koniec warto zwrócić uwagę, że nie ma systemu wyborczego, 

w którym nie byłoby możliwe wprowadzenie kwot: można zapro-

jektować takie rozwiązanie kwotowe, które da się zastosować na-

wet w systemach uważanych zwykle za niekorzystne dla kobiet. 



6. Inne czynniki mające wpływ na reprezentację kobiet

Poza samą ordynacją wyborczą jest jeszcze wiele innych czyn-

ników, które wpływają na efektywność danej kwoty i – szerzej – na 

reprezentację kobiet w ogóle. Poniżej podajemy kilka najważniej-

szych kwestii, które należy rozważyć.

6 . 1 .  W y k o n a l n o ś ć 

Jak już wspomniano wcześniej, kwoty będą narzędziem skutecz-

nym tylko wtedy, gdy będzie można je wyegzekwować i dzięki temu 

będą rzeczywiście stosowane przez rywalizujące ze sobą podmioty 

polityczne. Aby kwoty były stosowane i przestrzegane, muszą być 

prawnie wiążące (kwoty konstytucyjne lub ustawowe), jest również 

potrzebny nadzór głównego organu wyborczego. Ponadto za waż-

ne należy uznać to, żeby niestosowanie się do przepisów było kara-

ne sankcjami, które muszą być tak dotkliwe, aby partie traktowały 

je poważnie. W niektórych krajach i w niektórych sytuacjach moż-

na uzyskać podobne wyniki przy kwotach dobrowolnych co przy 

kwotach ustawowych bez sankcji (jak w systemie „kwoty ewentu-

alnej” stosowanym w Indonezji, w którym partie są proszone o to, 

żeby „wzięły sobie do serca”, że jest pożądane umieszczenie wśród 

kandydatów na wystawianych przez nie listach co najmniej 30% ko-

biet), rezultat zależy jednak od woli poszczególnych partii i zwykle 

różni się z wyborów na wybory.

6 . 2 .  M o ż l i w o ś c i  g ł ó w n e g o  o r g a n u  w y b o r c z e g o

Dobrze funkcjonujący główny organ wyborczy jest potrzebny po 

to, żeby przekazać partiom informacje o systemie wyborczym oraz 

stosowaniu obowiązujących w nim kwot, zarówno dobrowolnych, 

jak i ustawowych. Poza tym główny organ wyborczy musi chcieć 

i być w stanie nadzorować system kwot i zarządzać nim, gwarantu-

jąc, że w wypadku nieprzestrzegania obowiązków zostaną zastoso-

wane sankcje.
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6 . 3 .  C z y n n i k i  k u l t u r o w e  i  p r e f e r e n c j e  w y b o r c ó w 

Postawy wyborców wobec kandydujących kobiet mają wpływ 

na prawdopodobieństwo ich wyboru, szczególnie w systemach, 

w których głosuje się na kandydata. Co więcej, kwestie dostępu do 

mediów publicznych i środków na kampanię mają wpływ na to, czy 

kobiety z powodzeniem zaprezentują się jako kandydatki8.

6 . 4 .  P r e t e n d e n t k i

Muszą istnieć kobiety pretendentki – znalezione i przeszkolo-

ne przez partie polityczne. Jest ważne, żeby zachęcać kobiety do 

przedstawiania swoich kandydatur lub wyrażania zgody na kandy-

dowanie. W procesie wyławiania talentów i wspierania pretenden-

tek kluczowa jest rola partii.

6 . 5 .  S c e n t r a l i z o w a n e  i  z d e c e n t r a l i z o w a n e  p r o c e d u r y  w y ł a n i a n i a 

k a n d y d a t ó w

Procedury wyłaniania kandydatów mają wpływ na efektywność 

kwot ustalanych wewnętrznie przez partie, jak i kwot ustawowych. 

Z jednej strony, scentralizowane procedury nominacji kandydatów 

mogą ułatwiać i przyspieszać podejmowanie decyzji co do kształtu 

partyjnej listy – bez konieczności przekonywania każdej lokalnej 

organizacji partyjnej osobno. Z drugiej strony, mogą one utrudniać 

kobietom aktywnym na szczeblu lokalnym, które na szczeblu ogól-

nokrajowym nie są znane, uzyskanie nominacji krajowej. Jest to 

szczególnie niekorzystne dla kobiet wszędzie tam, gdzie nominacja 

kandydatów jest dokonywana centralnie przez lidera partii lub gru-

pę osób na podstawie kontaktów osobistych z liderami partii. Ko-

biety pochodzące z terenów wiejskich rzadziej znają liderów partii 

osobiście i w konsekwencji mogą nie uzyskać nominacji.

8 Por. J. Ballington, Gender Equality in Political Party Funding [Równość płci w fi nansowaniu partii 
politycznych], [w:] Funding of Political Parties and Election Campaigns, International IDEA, Stockholm 
2003, rozdz. 9, s. 157–167.



7. Wnioski i zalecenia 

W niniejszej publikacji omówiono związki między systemami 

wyborczymi i kwotami, wskazując, które ich połączenia mogą być 

korzystne dla kobiet, które zaś raczej nie będą skuteczne. Logikę 

działania kombinacji systemu wyborczego i kwoty można jednak 

zastosować do każdej innej grupy społecznej, w której wypadku 

byłaby pożądana lepsza reprezentacja, na przykład do mniejszości 

etnicznych. Nie prowadzi to jednak do automatycznych wniosków 

co do tego, jaki system wyborczy czy jaki typ kwoty należy wybrać, 

gdyż przy projektowaniu instytucji wyborczych trzeba wziąć pod 

uwagę wiele różnych implikacji. Mamy jednak nadzieję, że niniejsze 

opracowanie podniesie świadomość tego, jak wiele różnych czyn-

ników odgrywa tutaj rolę, jakich wyborów trzeba dokonywać i jakie 

mogą być ich konsekwencje dla reprezentacji kobiet.

Jak zawsze, trzeba brać pod uwagę warunki panujące w danym 

kraju. Kiedy opracowuje się „reguły gry”, należy na problem patrzeć 

całościowo, aby dostrzec, jak poszczególne elementy mogą ze sobą 

współgrać, żeby się nawzajem uzupełniać, a także aby unikać luk 

czy sprzeczności. Ponadto są jeszcze przecież inne przepisy i ele-

menty otoczenia, które powinno się uwzględnić, próbując propago-

wać reprezentację kobiet w organach ustawodawczych.

Jak pokazano, różne połączenia systemów wyborczych i kwot 

różnie działają. Dlatego też narzuca się jeden oczywisty wniosek: 

system wyborczy i rodzaj kwoty, które chce się zastosować, należy 

analizować łącznie, nie zaś oddzielnie.

Trzeba również wspomnieć o tym, że autor projektu nowej in-

stytucji nie powinien czuć się ograniczony całościowymi rozwiąza-

niami zaczerpniętymi bezpośrednio z istniejącej literatury przed-

miotu i (lub) doświadczeń innych krajów, gdyż nie muszą one być 

najlepsze dla danego kraju. Zarówno systemy wyborcze, jak i kwoty 

można modyfi kować i dostosowywać do konkretnych warunków, 

w których mają funkcjonować.
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Przy projektowaniu instytucji wyborczych bardzo wskazane 

jest angażowanie jak największej liczby zainteresowanych na 

etapie dyskusji, planowania i wdrażania projektu, aby pojawia-

jące się problemy spotykały się z jak najszerszym zrozumieniem 

i dzięki temu przyjęte rozwiązania zyskiwały najszerszą możliwą 

akceptację.

Stosowanie kwot dotyczących płci może również znacznie 

zwiększyć udział kobiet w polityce, ale trzeba pamiętać, że kwoty 

mogą być nieraz traktowane jako pułap przy nominacji kandydatek. 

Na przykład kwota wymagająca, żeby 30% kandydatów stanowiły 

kobiety, raczej nie poskutkuje większym odsetkiem nominowanych 

kobiet i w rezultacie ustanowi pułap politycznej reprezentacji ko-

biet. Aby tę reprezentację zwiększać, trzeba jednocześnie pracować 

na wielu frontach – systemy wyborcze i kwoty to tylko dwa z nich.



8. Glosariusz

Głosowanie alternatywne (AV): Większościowy system głoso-

wania na kandydata stosowany w okręgach jednomandatowych, 

w którym wyborcy numerami oznaczają swoje preferencje na kar-

cie do głosowania. Kandydat, który otrzyma bezwzględną więk-

szość (50% plus jeden głos) ważnych głosów pierwszego wyboru, 

jest uznawany za wybranego. Jeśli żaden kandydat nie otrzyma 

bezwzględnej większości, eliminuje się kandydatów z najmniejszą 

liczbą głosów, a ich głosy rozdziela się do momentu, aż jeden z kan-

dydatów uzyska bezwzględną większość pozostałych ważnych gło-

sów.

Struktura głosowania: Sposób, w jaki możliwości wyboru są 

przedstawione na karcie do głosowania (szczególnie to, czy głosuje 

się na kandydata, czy też na partię).

System „najlepszy przegrany”: Uregulowania umożliwiające 

kandydatom, którym wstępnie się nie powiodło, ale którzy uzyskali 

największą liczbę głosów w określonej grupie (na przykład wśród 

kobiet), wybór do parlamentu, nawet jeśli mieli mniej głosów niż 

inni kandydaci, w liczbie odpowiadającej ustalonej kwocie. Na przy-

kład wśród startujących kobiet kandydatki, które uzyskały najwięk-

szą liczbę głosów, otrzymują mandat, w takiej liczbie, jaka odpo-

wiada ustalonej kwocie, nawet jeśli kandydaci mężczyźni zdobyli 

więcej głosów.

Głosowanie blokowe (BV): System większościowy stosowany 

przy wielomandatowych okręgach wyborczych. Wyborcy mają do 

dyspozycji tyle głosów, ile jest mandatów do obsadzenia. Kandyda-

ci z największą łączną liczbą głosów zdobywają mandat. Wyborcy 

głosują zwykle raczej na kandydata niż na partię i w większości 

systemów mogą wykorzystać dowolną liczbę głosów z tych, jakie 

mają do dyspozycji. 

Metoda Bordy (BC): System preferencyjny, w którym głosuje 

się na kandydata, stosowany zarówno w okręgach jednomanda-

towych, jak i wielomandatowych. Wyborcy wskazują swoje pre-
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ferencje na karcie do głosowania za pomocą kolejnych numerów, 

następnie każdej z zaznaczonych preferencji przyporządkowuje się 

pewną wartość, zachowując równe odstępy punktowe. Uzyskane 

wartości sumuje się i kandydaci z największą liczbą punktów zosta-

ją uznani za wybranych.

Wielkość okręgu: W wypadku okręgu wyborczego – liczba 

przedstawicieli wybieranych z tego okręgu.

Okręg wyborczy: Jeden z obszarów geografi cznych, na jakie 

można podzielić kraj, władzę lokalną lub instytucję ponadnaro-

dową, do celów wyborczych. Okręg wyborczy może wybierać do 

organu wybieralnego jednego przedstawiciela lub większą liczbę 

przedstawicieli.

Formuła wyborcza: Reguła służąca wyłonieniu zwycięzcy (zwy-

cięzców) w danym systemie wyborczym.

Główny organ wyborczy (electoral management body, EMB): 

Instytucja, której ordynacja wyborcza powierza odpowiedzialność 

za przeprowadzenie wyborów. W większości krajów jest to albo nie-

zależna komisja wyłoniona w tym celu, albo specjalny organ rządo-

wy.

Iloraz wyborczy (kwota): Liczba głosów, która gwarantuje, że 

partia lub kandydat uzyska jeden mandat w danym okręgu wybor-

czym w systemie reprezentacji proporcjonalnej. Powszechnie uży-

wa się trzech wariantów: kwotę Hare’a, kwotę Droopa (lub kwotę 

Hagenbacha-Bischoffa) i kwotę Imperiali.

System wyborczy (ordynacja wyborcza): Ta część prawa wybor-

czego i przepisów, która określa, w jaki sposób partie i kandydaci są 

wybierani jako przedstawiciele do danego organu. Trzy najważniej-

sze elementy systemu wyborczego to: formuła wyborcza, struktura 

głosowania i wielkość okręgu wyborczego.

System „pierwszy na mecie” (FPTP): Najprostsza forma więk-

szościowego systemu wyborczego. Zwycięża ten kandydat, który 

uzyska więcej głosów niż inni kandydaci, nawet jeśli nie jest to bez-

względna większość ważnych głosów. W systemie tym wykorzystu-

je się jednomandatowe okręgi wyborcze, a wyborcy głosują raczej 

na konkretnych kandydatów niż na partie polityczne.

Reprezentacja proporcjonalna z głosowaniem na listy partyj-

ne (RP z listą): Reprezentacja proporcjonalna (RP) wymaga okrę-
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gów wyborczych z więcej niż jednym mandatem. W systemie RP 

z listą każda partia lub każde ugrupowanie przedstawia listę kan-

dydatów do okręgu wielomandatowego, wyborcy głosują na partię, 

partie zaś otrzymują mandaty proporcjonalnie do tego, jaki procent 

wszystkich głosów uzyskały. W niektórych systemach (z zamkniętą 

listą) zwycięscy kandydaci są wyłaniani z list według kolejności, 

jaką na nich zajmują. Jeśli listy są „otwarte” lub „wolne”, głosujący 

mogą wpływać na kolejność kandydatów przez wskazywanie oso-

bistych preferencji.

Mieszany system proporcjonalny (MMP): System mieszany, 

w którym preferencje wyrażone przez wyborców wykorzystuje się 

do wyłonienia przedstawicieli za pomocą dwóch różnych syste-

mów – najczęściej systemu większościowego (zwykle w okręgach 

jednomandatowych) oraz systemu proporcjonalnego z listą. Man-

daty uzyskane w ramach systemu proporcjonalnego mają rekom-

pensować ewentualne dysproporcje wynikające z systemu więk-

szościowego.

System równoległy: System mieszany, w którym preferencje 

wyrażone przez wyborców wykorzystuje się do wyłonienia przed-

stawicieli za pomocą dwóch różnych systemów – systemu propor-

cjonalnego z listą i (zazwyczaj) jednego z systemów większościo-

wych – przy obliczaniu wyników w ramach systemu RP z listą nie 

bierze się jednak pod uwagę przydziału mandatów wynikającego 

z systemu większościowego.

Głosowanie blokowe na partię (PBV): System większościowy 

stosowany w okręgach wielomandatowych, w którym wyborcy od-

dają jeden głos na wybraną partię i nie dokonują wyboru między 

kandydatami. Partia, która zdobędzie większość głosów, otrzymuje 

wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym.

Siła partii: W okręgu wyborczym – średnia liczba przedstawicie-

li wybieranych z każdej partii lub z każdego ugrupowania. W kraju 

– średnia sił partii we wszystkich okręgach wyborczych. 

Reprezentacja proporcjonalna (RP): Rodzina systemów wybor-

czych opartych na zasadzie świadomego przekładania całego od-

setka głosów uzyskanych przez daną partię lub dane ugrupowanie 

na odpowiadającą mu część mandatów w organie wybieralnym. 

Na przykład partia, która zdobywa 30% głosów, otrzyma około 30% 
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mandatów. Wszystkie systemy RP wymagają okręgów wieloman-

datowych. Istnieją dwa główne typy systemów reprezentacji pro-

porcjonalnej: RP z głosowaniem na listę oraz system pojedynczego 

głosu przechodniego (STV).

Kwota: Liczba mandatów w organie wybieralnym lub odsetek, 

lub liczba miejsc wśród kandydatów wystawionych przez partię 

albo ugrupowanie, które muszą być obsadzone przez przedstawi-

cieli danego typu (na cele tej publikacji – kobiety), stosowana po to, 

aby zagwarantować nominację i wybór pewnej minimalnej liczby 

przedstawicieli danego typu (tutaj – kobiet).

Głosowanie ograniczone: System głosowania na kandydata 

stosowany przy okręgach wielomandatowych, w którym wyborca 

ma do dyspozycji więcej niż jeden głos, ale mniej niż wynosi liczba 

mandatów do obsadzenia w danym okręgu. Mandaty zdobywają 

kandydaci z największą łączną liczbą głosów.

System pojedynczego głosu nieprzechodniego (SNTV): Wybor-

ca oddaje jeden głos w okręgu wielomandatowym. Zwycięzcami 

ogłasza się kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

Wyborcy głosują raczej na kandydatów niż na partie.

System pojedynczego głosu przechodniego (STV): System pre-

ferencyjny, w którym wyborca w okręgu wielomandatowym szere-

guje kandydatów według preferencji. Kandydaci, którzy przekroczą 

określony iloraz wyborczy (liczbę głosów pierwszego wyboru), od 

razu uzyskują mandat. W kolejnych przeliczeniach rozdziela się (na 

podstawie głosów drugiego wyboru i dalszych) głosy kandydatów, 

którzy zebrali najmniejszą liczbę głosów i którzy zostają wyelimi-

nowani z walki o mandaty, głosy „nadwyżkowe” zwycięskich kan-

dydatów – pozostałe po uzyskaniu przez nich ilorazu wyborcze-

go – rozdziela się zaś do momentu obsadzenia wymaganej liczby 

mandatów. Wyborcy głosują zwykle raczej na kandydatów niż na 

partie, chociaż możliwość głosowania na listy partyjne również jest 

dostępna.

System powtórnego głosowania (system dwuturowy, TRS): 

System większościowy, w którym przeprowadza się powtórne gło-

sowanie, jeśli żaden kandydat lub żadna partia nie uzyska określo-

nego poziomu głosów, najczęściej absolutnej większości głosów 

(ponad 50%) w pierwszej turze wyborów. System dwuturowy może 
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mieć formę większościową – więcej niż dwóch kandydatów rywa-

lizuje w drugiej turze i ten kandydat, który zdobędzie największą 

liczbę głosów, zostaje wybrany niezależnie od tego, czy uzyskał 

bezwzględną większość głosów, lub może mieć formę dogrywki 

(majority run-off) – tylko dwóch kandydatów z najlepszym wyni-

kiem w pierwszej turze rywalizuje w drugiej turze.

Próg wyborczy: Minimalny poziom poparcia, jakie partia musi 

uzyskać, aby być reprezentowana w organie ustawodawczym. Próg 

ten może być formalny – konkretna liczba zawarta w konstytucji 

lub ustawie, zwykle w formie odsetka oddanych ważnych głosów, 

lub efektywny („naturalny”) – matematyczna własność stosowane-

go systemu wyborczego.

Szczebel wyborczy: Poziom, na którym są wybierani kandyda-

ci. Może to być szczebel lokalny, regionalny lub krajowy. Wszystkie 

systemy wyborcze mają więc co najmniej jeden szczebel, ale wiele 

systemów ma dwa, a czasem nawet trzy szczeble.

„System suwakowy”: Rodzaj kwoty, który wymaga, żeby co 

drugi kandydat na liście partyjnej był kobietą. Znany także jako „sy-

stem zebra”.
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I n t e r n a t i o n a l  I D E A

Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji i Wsparcia Wy-

borczego – International IDEA – to międzyrządowa organizacja 

działająca na rzecz trwałej demokracji na świecie. Jej celem jest 

wzmacnianie instytucji i procesów demokratycznych. Internatio-

nal IDEA pełni funkcję katalizatora w budowaniu demokracji przez 

oferowanie zasobów informacji, wiedzy fachowej i platformy do 

debaty na temat demokracji. Współpracuje z decydentami politycz-

nymi, rządami państw oferujących pomoc, organizacjami i agenda-

mi Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacjami regionalny-

mi oraz innymi zaangażowanymi w budowanie demokracji.

Dziedziny, w których specjalizuje się International IDEA:

• procesy kształtowania konstytucji,

• procesy wyborcze,

• partie polityczne,

• demokracja i płeć,

• ocena stanu demokracji.

International IDEA prowadzi działalność na całym świecie. Ma 

swoją siedzibę w Szwecji, w Sztokholmie, prowadzi także biura 

w Ameryce Łacińskiej, Afryce i w Azji.



Tabela

Przegląd systemów wyborczych

Tabela na następnej stronie zawiera przegląd różnych systemów 

wyborczych i ich połączeń z konkretnymi typami kwot, pokazując, 

jakich rezultatów należy oczekiwać, kiedy dany typ kwoty zastosuje 

się w konkretnym systemie wyborczym. Prawdopodobne względne 

sukcesy poszczególnych kombinacji są oznaczone kolorami.

• Kolor zielony: połączenie danego systemu wyborczego i okre-

ślonego typu kwoty jest możliwe i sprzyja lepszej reprezentacji 

kobiet.

• Kolor żółtyKolor żółty: połączenie danego systemu wyborczego i określo-

nego typu kwoty może być możliwe i sprzyjać lepszej reprezen-

tacji kobiet, jeśli dana kombinacja „system wyborczy plus kwota” 

spełnia pewne kryteria.

• Kolor czerwony: połączenie danego systemu wyborczego i okre-

ślonego typu kwoty albo nie jest możliwe, albo nie sprzyja lep-

szej reprezentacji kobiet.



System wyborczy/Typ 
kwoty

System proporcjonalny z głosowaniem na listę 
(RP z listą) przy małych okręgach

System proporcjonalny z głosowaniem na 
listę (RP z listą) przy dużych okręgach System „pierwszy na mecie” (FPTP) System dwuturowy (TRS) Głosowanie równoległe Mieszany system proporcjonalny 

(MMP)

Głosowanie blokowe (BV), 
głosowanie ograniczone (LV) 
i system pojedynczego głosu 

nieprzechodniego (SNTV)

Głosowanie blokowe na partię (PBV) Głosowanie alternatywne (AV) System pojedynczego głosu 
przechodniego (STV) Metoda Bordy (BC)

Brak kwoty

Systemy proporcjonalne z listą 
zachęcają do wystawiania kobiet 
jako kandydatów i tym samym, na 
wiele różnych sposobów, zwiększają 
prawdopodobieństwo uzyskania 
przez kobiety mandatów. Kobiety 
mogą znaleźć się na listach razem 
z mężczyznami, co nie stanowi 
bezpośredniego wyzwania rzuconego 
mężczyznom piastującym mandaty. 
Większość głosów ma służyć temu, 
żeby partia zdobyła dodatkowe miejsce, 
co oznacza, że powinna wychodzić 
z kampanią poza swój elektorat. Partii 
jest wiele, są do siebie zbliżone pod 
względem głoszonej polityki, ci więc, 
którzy są postrzegani jako nietraktujący 
kobiet fair, ryzykują utratę głosów. Im 
większe okręgi i im większa siła partii, 
tym wyższe prawdopodobieństwo 
uzyskania mandatu przez kobiety. 

Systemy proporcjonalne z listą 
zachęcają do wystawiania kobiet 
jako kandydatów i tym samym, 
na wiele różnych sposobów, 
zwiększają prawdopodobieństwo 
uzyskania przez kobiety mandatów. 
Kobiety mogą znaleźć się na listach 
razem z mężczyznami, co nie 
stanowi bezpośredniego wyzwania 
rzuconego mężczyznom piastującym 
mandaty. Większość głosów ma 
służyć temu, żeby partia zdobyła 
dodatkowe miejsce, co oznacza, 
że powinna wychodzić z kampanią 
poza swój elektorat. Partii jest 
wiele, są do siebie zbliżone pod 
względem głoszonej polityki, ci 
więc, którzy są postrzegani jako 
nietraktujący kobiet fair, ryzykują 
utratę głosów. Im większe okręgi 
i im większa siła partii, tym wyższe 
prawdopodobieństwo uzyskania 
mandatu przez kobiety.

System nie zawiera żadnych 
szczególnych zachęt do wybierania 
kobiet. Kandydaci już piastujący mandat 
to zwykle mężczyźni, ponieważ zaś 
tylko jedna osoba z danej partii może 
być wybrana, partia zdecyduje się raczej 
na lansowanie kandydata jak najszerzej 
akceptowanego (którym zazwyczaj jest 
mężczyzna, szczególnie jeśli już piastuje 
mandat).

System nie zawiera 
żadnych szczególnych 
zachęt do wybierania 
kobiet. Kandydaci już 
piastujący mandat 
to zwykle mężczyźni, 
ponieważ zaś tylko jedna 
osoba z danej partii może 
być wybrana, partia 
zdecyduje się raczej na 
lansowanie kandydata jak 
najszerzej akceptowanego 
(którym zazwyczaj jest 
mężczyzna, szczególnie 
jeśli już piastuje mandat).

Część systemu, którą 
stanowi RP z listą, zawiera 
zachęty do nominowania 
i wybierania kobiet, z kolei 
drugi element często nie 
zawiera takich zachęt – co 
skutkuje średnią skutecznością 
tego rozwiązania, jeśli chodzi 
o zdobywanie mandatów 
przez kobiety.

Część systemu, którą 
stanowi RP z listą, zawiera 
zachęty do nominowania 
i wybierania kobiet, 
z kolei drugi element 
często nie zawiera takich 
zachęt – co skutkuje 
średnią skutecznością tego 
rozwiązania, jeśli chodzi 
o zdobywanie mandatów 
przez kobiety.

Nie zawiera żadnych 
szczególnych zachęt do 
wybierania kobiet.

Bardzo rzadko spotykany 
system, który zawiera zachęty, 
sprawiające, że może być 
całkiem skuteczny (można 
przygotować zrównoważoną 
listę bez pozbawiania 
urzędującego zdobywcy 
mandatu możliwości 
kandydowania). Nie ma 
jednak wszystkich zalet RP 
z listą, takich jak motywacja 
do kierowania kampanii poza 
twardy elektorat partii lub 
wielość partii w parlamencie, 
różniących się tylko nieznacznie, 
co sprawia, że brak stałości 
wyborców jest dla partii kwestią 
istotną.

Nie zawiera żadnych 
szczególnych zachęt do 
wybierania kobiet. Kandydaci 
już piastujący mandat to 
zwykle mężczyźni, ponieważ 
zaś tylko jedna osoba z danej 
partii może być wybrana, 
partia decyduje się raczej na 
lansowanie kandydata jak 
najszerzej akceptowanego 
(którym zazwyczaj jest 
mężczyzna, szczególnie jeśli 
już piastuje mandat).

Nie zawiera żadnych 
szczególnych zachęt do 
wybierania kobiet.

Bardzo rzadko spotykany 
system, który zawiera zachęty, 
sprawiające, że może być 
całkiem skuteczny (można 
przygotować zrównoważoną 
listę bez pozbawiania 
urzędującego zdobywcy 
mandatu możliwości 
kandydowania). Nie ma 
jednak wszystkich zalet RP 
z listą, takich jak motywacja 
do kierowania kampanii poza 
twardy elektorat partii lub 
wielość partii w parlamencie, 
różniących się tylko 
nieznacznie, co sprawia, że 
brak stałości wyborców jest 
dla partii kwestią istotną.

Mandaty rezerwowane: 
niektóre okręgi 
zarezerwowane tylko dla 
kandydujących kobiet

Rozwiązanie możliwe, ale albo tylko 
w części kraju, albo na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale albo tylko 
w części kraju, albo na zasadzie 
rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale albo tylko 
w części kraju, albo na zasadzie 
rotacji (przykład: Indie na poziomie 
subnarodowym).

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, 
albo na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale albo 
tylko w części kraju, albo na 
zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, 
albo na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, 
albo na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale albo 
tylko w części kraju, albo na 
zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, albo 
na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, albo 
na zasadzie rotacji.

Rozwiązanie możliwe, ale 
albo tylko w części kraju, albo 
na zasadzie rotacji.

Mandaty rezerwowane: 
szczebel wyborczy tylko 
dla kandydujących 
kobiet

Zarezerwowanie szczebla wyborów, na 
którym kandydować mogą tylko kobiety, 
gwarantuje wybór takiej liczby kobiet, 
jaką przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla wyborów, 
na którym kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór takiej 
liczby kobiet, jaką przewiduje 
kwota.

Zarezerwowanie szczebla wyborów, na 
którym kandydować mogą tylko kobiety, 
gwarantuje wybór takiej liczby kobiet, 
jaką przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota (przykład: 
Pakistan).

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór takiej 
liczby kobiet, jaką przewiduje 
kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Zarezerwowanie szczebla 
wyborów, na którym 
kandydować mogą tylko 
kobiety, gwarantuje wybór 
takiej liczby kobiet, jaką 
przewiduje kwota.

Mandaty rezerwowane:
system „najlepszy 
przegrany”

Rozwiązanie możliwe, ale tylko 
przy otwartych listach. Jeśli listy są 
zamknięte, nie będzie „najlepszych 
przegranych”, gdyż nie głosuje się na 
konkretnych kandydatów. Skuteczne, 
chyba że brakuje kandydujących kobiet 
na listach.

Rozwiązanie możliwe, ale tylko 
przy otwartych listach. Jeśli listy są 
zamknięte, nie będzie „najlepszych 
przegranych”, gdyż nie głosuje 
się na konkretnych kandydatów. 
Skuteczne, chyba że brakuje 
kandydujących kobiet na listach.

Rozwiązanie niemożliwe, gdyż 
z każdego okręgu wybiera się tylko 
jedną osobę.

Rozwiązanie 
niemożliwe, gdyż TRS 
stosuje się prawie 
zawsze w okręgach 
jednomandatowych.

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej RP z listą 
(jeśli – jak bywa najczęściej 
– element większościowy to 
FPTP) i tylko przy otwartych 
listach.

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej RP 
z listą (jeśli – jak bywa 
najczęściej – element 
większościowy to FPTP) 
i tylko przy otwartych 
listach.

Możliwe (stosowane 
na Mauritiusie 
i w Palestynie dla grup 
o niewystarczającej 
reprezentacji, chociaż 
nie dla kobiet). Jest 
skuteczne, chyba że 
brakuje kandydujących 
kobiet. Zachęca partie do 
wystawiania kobiet jako 
kandydatów, żeby nie 
tracić mandatów na rzecz 
konkurencyjnych partii 
(przykład: Jordania).

Niemożliwe, jeśli listy są 
zamknięte (co występuje prawie 
zawsze). Jeśli listy byłyby 
otwarte, mechanizm działania 
kwoty byłby taki sam jak 
w systemach RP z otwartą listą.

Rozwiązanie niemożliwe, 
gdyż z każdego okręgu 
wybiera się tylko jedną osobę.

Możliwe na tej samej 
zasadzie co głosowanie 
blokowe, LV i SNTV. 
Kiedy w każdym okręgu 
są obsadzone wszystkie 
mandaty, oprócz 
zarezerwowanych, jeśli 
żadna kobieta nie uzyskała 
mandatu, wybrane zostają 
te, które uzyskały największą 
liczbę głosów.

Możliwe na tej samej 
zasadzie co BV, LV, SNTV 
i STV, ale tylko w okręgach 
wielomandatowych.

Etap nominacji 
kandydatów: regulacje 
dotyczące odsetka 
kobiet, bez zasad co 
do miejsc na liście 
(kolejności) 

Zwiększa prawdopodobieństwo wyboru 
kobiet, ale nie tak bardzo jak przy 
dużych okręgach lub przy istnieniu zasad 
co do kolejności na liście. W krajach, 
w których wyborcy niechętnie głosują 
na kobiety, otwarte listy (w porównaniu 
z listami zamkniętymi) ograniczają 
działanie kwoty, podczas gdy w krajach, 
w których wyborcy są skłonni głosować 
na kobiety, otwarte listy mogą działać 
na korzyść kandydatek (przykłady: Peru 
i Paragwaj).

Znacznie zwiększa 
prawdopodobieństwo wyboru 
kobiet, szczególnie przy dużej 
sile partii, gdyż nawet kobiety 
na dalszych miejscach na liście 
zwykle uzyskują mandat (przykład: 
Macedonia).

Niemożliwe w ramach głosowania 
w okręgach jednomandatowych, 
gdyż zwykle w każdym okręgu jest 
wystawiany tylko jeden kandydat danej 
partii. Gdyby miała kandydować więcej 
niż jedna osoba – z powodu kwoty 
dotyczącej liczby kandydatów, sprzeczne 
z interesem partii byłoby wystawienie 
drugiego silnego kandydata, gdyż 
stwarzałoby to ryzyko rozproszenia 
głosów między dwóch kandydatów. 
W takiej sytuacji partia wystawiłaby 
raczej słabą i nikomu nieznaną kobietę, 
aby zmaksymalizować poparcie dla 
kandydata numer jeden. Rozwiązanie 
możliwe do zastosowania między 
okręgami (na poziomie krajowym 
lub regionalnym), na przykład przez 
wprowadzenie wymagania wystawienia 
kobiet jako kandydatów w określonej 
liczbie okręgów. Nie należy mylić tego 
rozwiązania z kobiecym szczeblem 
wyborczym. Niesie ono ryzyko, że 
partie, które nie są chętne nominowaniu 
kobiet na kandydatów, będą to robić 
tylko w tych okręgach, w których 
mandat prawdopodobnie i tak uzyska 
konkurencyjna partia (przykład: Nepal, 
wybory z 1999 roku).

Niemożliwe, gdyż 
zazwyczaj w każdym 
okręgu do wyborów staje 
tylko jeden kandydat 
z każdej partii. Gdyby miała 
kandydować więcej niż 
jedna osoba – z powodu 
kwoty dotyczącej liczby 
kandydatów, sprzeczne 
z interesem partii byłoby 
wystawienie drugiego 
silnego kandydata, 
gdyż stwarzałoby to 
ryzyko rozproszenia 
głosów między dwóch 
kandydatów. W takiej 
sytuacji partia wystawiłaby 
raczej słabą i nikomu 
nieznaną kobietę, aby 
zmaksymalizować poparcie 
dla kandydata numer 
jeden.

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej RP 
z listą. Jeśli chodzi o część 
jednomandatową – por. 
pole w tym wierszu tabeli na 
temat FPTP. Na skuteczność 
tego rozwiązania wpływa to, 
czy listy są otwarte, czy też 
zamknięte, a także siła partii 
(przykłady: Armenia – kwota 
5% w wyborach z 2003 roku, 
Republika Korei).

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej 
RP z listą. Jeśli chodzi 
o część jednomandatową 
– por. pole w tym wierszu 
tabeli na temat FPTP. 
Na skuteczność tego 
rozwiązania wpływa to, 
czy listy są otwarte, czy 
też zamknięte, a także 
siła partii.

Rozwiązanie teoretycznie 
możliwe ale trudne, 
szczególnie jeśli 
kandyduje wielu 
kandydatów niezależnych. 
Głosowanie blokowe 
będzie prawdopodobnie 
skuteczniejsze niż SNTV 
oraz LV, gdyż głosujący 
mają do dyspozycji tyle 
głosów, ile jest mandatów 
do obsadzenia, i ci, którzy 
są lojalni wobec jednej 
partii. oddadzą wszystkie 
swoje głosy właśnie na 
nią – w tym także na 
kandydujące kobiety.

Gwarantuje skuteczność, gdyż 
mandaty uzyskuje cała lista, jeśli 
zdobędzie najwięcej głosów. 
Kandydaci niezależni (którzy 
mogliby obniżyć skuteczność 
kwoty) raczej nie wystartują 
licznie, gdyż ich szanse na 
wygraną są nikłe (przykłady: 
Kamerun – dobrowolna kwota 
partyjna przyjęta przez dwie 
największe partie, Dżibuti).

Niemożliwe w ramach 
głosowania w okręgach 
jednomandatowych, gdyż 
zwykle w każdym okręgu 
jest wystawiany tylko jeden 
kandydat danej partii. 
Rozwiązanie możliwe 
do zastosowania między 
okręgami (na poziomie 
krajowym lub regionalnym), 
na przykład przez 
wprowadzenie wymagania 
wystawienia kobiet jako 
kandydatów w określonej 
liczbie okręgów. Nie należy 
mylić tego rozwiązania 
z kobiecym szczeblem 
wyborczym. Niesie ono 
ryzyko, że partie, które nie 
są chętne nominowaniu 
kobiet na kandydatów. 
będą to robić tylko w tych 
okręgach, w których mandat 
prawdopodobnie i tak uzyska 
konkurencyjna partia.

Rozwiązanie teoretycznie 
możliwe, ale trudne, 
szczególnie jeśli kandyduje 
wielu kandydatów 
niezależnych. Nawet bez 
kandydatów niezależnych 
nie ma żadnej gwarancji, że 
chociaż jedna kobieta uzyska 
mandat.

Możliwe i raczej przyniesie 
średni skutek, gdyż głosujący 
będą zaznaczać swoje 
preferencje.

Etap nominacji 
kandydatów: regulacje 
dotyczące odsetka kobiet 
wśród kandydatów 
z zasadami co do miejsc 
na liście (kolejności) 
– na przykład pierwsze 
miejsca na liście, kwoty 
suwakowe

Skuteczność gwarantowana, jeśli 
listy są zamknięte. Przy otwartych 
listach kolejność może się zmienić, 
co może zburzyć wcześniej ustalone 
uszeregowanie. Prawdopodobnie nieco 
mniej skuteczne w systemach RP z listą 
przy małych okręgach niż w systemach 
RP z listą przy dużych okręgach, gdyż 
siła partii będzie zapewne mniejsza 
i więcej mężczyzn (którzy zwykle zajmują 
najlepsze miejsca) przypuszczalnie 
uzyska mandat, nawet przy kwotach 
suwakowych (przykłady: Dominikana 
i Ekwador).

Skuteczność gwarantowana, jeśli 
listy są zamknięte. Przy otwartych 
listach kolejność może się zmienić, 
co może zburzyć wcześniej ustalone 
uszeregowanie. Prawdopodobnie 
nieco mniej skuteczne w systemach 
RP z listą przy małych okręgach 
niż w systemach RP z listą przy 
dużych okręgach, gdyż siła partii 
będzie zapewne mniejsza i więcej 
mężczyzn (którzy zwykle zajmują 
najlepsze miejsca) przypuszczalnie 
uzyska mandat, nawet przy kwotach 
suwakowych (przykłady: Kostaryka, 
Argentyna, Belgia, Portugalia i Irak 
– wybory z 2005 roku).

Niemożliwe, gdyż nie można wcześniej 
ustalić kolejności.

Niemożliwe, gdyż nie 
można wcześniej ustalić 
kolejności.

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej RP 
z listą. Jeśli chodzi o część 
jednomandatową – por. 
pole w tym wierszu tabeli na 
temat FPTP. Na skuteczność 
tego rozwiązania wpływa to, 
czy listy są otwarte, czy też 
zamknięte, a także siła partii 
(przykład: Palestyna).

Możliwe tylko w części 
systemu stanowiącej 
RP z listą. Jeśli chodzi 
o część jednomandatową 
– por. pole w tym wierszu 
tabeli na temat FPTP. 
Na skuteczność tego 
rozwiązania wpływa to, 
czy listy są otwarte, czy 
też zamknięte, a także siła 
partii (przykłady: Boliwia 
– wybory do zgromadzenia 
konstytucyjnego 
z 2006 roku, Meksyk).

Niemożliwe, gdyż nie 
można wcześniej ustalić 
kolejności.

Skuteczność gwarantowana 
tak samo jak bez zasad co 
do kolejności na liście, gdyż 
mandat uzyskuje cała lista, jeśli 
zdobędzie największą liczbę 
głosów.

Niemożliwe, gdyż nie można 
wcześniej ustalić kolejności.

Niemożliwe, jeśli głosuje się 
na kandydata. O kolejności 
decydują wyborcy.

Niemożliwe, gdyż nie można 
wcześniej ustalić kolejności.

Zaczerpnięte z: Planowanie na rzecz równości. Najkorzystniejsze, średnio korzystne i najmniej korzystne połączenia systemów wyborczych i kwot dotyczących płci © International IDEA 2007 (http://www.idea.int).
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Mimo poprawy sytuacji w zakresie liczby kobiet wybieranych do 
krajowych organów ustawodawczych od  czasu przyjęcia  w  1995  
roku Pekińskiej Platformy Działania, według rankingu Unii 
Międzyparlamentarnej, do stycznia 2007 roku tylko 19 krajom udało 
się osiągnąć cel - ponad trzydziestoprocentową reprezentację kobiet 
w parlamentach krajowych.

System wyborczy i kwoty dla kobiet stosowane przy wyborze 
przedstawicieli do organów ustawodawczych to dwa istotne czynniki 
wpływające na reprezentację polityczną kobiet. W publikacji 
Planowanie na rzecz równości przeanalizowano „dopasowanie” 
poszczególnych systemów wyborczych do rozmaitych typów kwot, 
oceniono także, jak można osiągnąć zwiększenie reprezentacji kobiet 
przy różnych połączeniach systemów wyborczych i kwot. Rozważania 
stanowią tym samym narzędzie, do którego mogą się odwoływać 
wszyscy ci, którzy dążą do zwiększenia obecności kobiet w polityce.

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.
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