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Dnia 22 listopada 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się debata ekspercka pt. Cisza 

wyborcza – za i przeciw. Jej organizatorem było afiliowane przy Wydziale 

Prawa i Administracji Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, dzia-

łające pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Sokali. W wydarzeniu 

udział wzięli zarówno teoretycy, jak i praktycy, których zainteresowania nau-

kowe i obowiązki zawodowe koncentrują się na problematyce wyborczej. 

Wśród gości znaleźli się m.in.: sędzia Stefan Jan Jaworski – przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej (dalej: PKW); minister Kazimierz Wojciech 

Czaplicki – szef Krajowego Biura Wyborczego (dalej: KBW), sekretarz 

PKW; dr hab. Piotr Uziębło z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 

Gdańskiego; dr Jarosław Zbieranek – ekspert Zespołu Prawa Konstytucyjnego 

i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; dr Wojciech 

Peszyński z Katedry Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Między-

narodowych UMK; dr hab. Bartłomiej Michalak z Katedry Teorii Polityki 

Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, współpracownik 

CSW UMK oraz redaktor Mariusz Kluszczyński – kierownik Redakcji Tele-

wizji Polskiej w Toruniu. W debacie udział wzięli także pracownicy i semina-

rzyści CSW UMK, doktoranci i studenci. 

Spotkanie w imieniu kierownika CSW UMK otworzył dr hab. Marek 

Sobczyk, który przywitał zgromadzonych, a następnie uzasadnił – wskazując 

na istotność oraz aktualność problemową – wybór tematu debaty. Po oficjal-

nym otwarciu głos zabrał moderator debaty – dr hab. Bartłomiej Michalak. 

Rozpoczynając, podkreślił wagę poruszanego tematu oraz problem braku        

w przepisach prawa definicji legalnej ciszy wyborczej. Przedstawił również 

ratio legis instytucji, opierające się na potrzebie stworzenia wyborcom moż-

liwości spokojnego, wolnego od nacisku perswazyjnego i emocji towarzyszą-
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cych kampanii wyborczej, podjęcia decyzji o tym, na kogo zagłosują. Zapra-

szając do zabrania głosu w dyskusji dr hab. B. Michalak przedstawił głów-

nych dyskutantów: „oskarżyciela”, opowiadającego się za zniesieniem ciszy 

wyborczej – dr. W. Peszyńskiego i optującego za utrzymaniem tej instytucji –  

dr. hab. P. Uziębłę. Moderator część wprowadzającą zakończył pytaniem od-

dającym istotę debaty: „Czy cisza wyborcza jest niezbędnym dla demokracji 

tempus ad deliberandum, czy może niepotrzebnym reliktem w erze nowych 

mediów i umasowienia informacji?” 

Doktor W. Peszyński, dziękując za zaproszenie, szczegółowo przedstawił 

stanowisko, zakładające konieczność zniesienia instytucji „ciszy wyborczej” 

w polskim porządku prawnym. Podczas swojej wypowiedzi mówca zapre-

zentował zgromadzonym prawne i politologiczne aspekty wspierające zakre-

śloną przez niego tezę. Dyskutant podzielił obszar analizy, stanowiący pod-

stawę argumentacji, na cztery pola: pierwsze dotyczyło Polski i jej stanu 

prawnego na tle innych państw Unii Europejskiej; drugie i trzecie odnosiło się 

do istoty ciszy wyborczej w poszczególnych epokach funkcjonowania me-

diów, analogicznie: modernistycznej – gdzie głównym środkiem społecznej 

komunikacji była telewizja i postmodernistycznej – tu wiodącą rolę odgrywał 

Internet; ostatnia płaszczyzna dotyczyła badań na temat zachowań wybor-

czych w Polsce i na świecie.  

Opierając się na przedstawionej konstrukcji argumentacji, „oskarżyciel” 

podniósł m.in. fakt, że cisza wyborcza jest instytucją występującą w porząd-

kach prawnych mniejszej liczby państw. Odwołując się do struktury Unii 

Europejskiej zaznaczył, iż de lege lata występuje ona głównie w ustawo-

dawstwie państw należących do obszaru geograficznego, umownie zwanego 

„Nową Unią Europejską”. 

Kolejny z przytoczonych argumentów miał charakter problemowy i stano-

wił asumpt do refleksji nad wpływem ciszy wyborczej na rywalizację poli-

tyczną. Problem ten wyrażony został pytaniem: „Czy zlikwidowanie instytucji 

ciszy wyborczej stanowiłoby relewantny czynnik rywalizacji i demokratyzacji 

polskiego życia politycznego?”. Rozważając tę kwestię mówca odwołał się on 

m.in. do przykładu Niemiec i występującej tam instytucji gentlemen’s agree-

ment, w przypadku której pozostawienie wyborcom czasu na zastanowienie 

nie wynika z przepisów prawa, lecz nieformalnego porozumienia pomiędzy 

politykami. Według dr. Peszyńskiego jest to rozwiązanie, które pozwala na 

częściowe wyciszenie społeczne przed dokonaniem wyboru, a jednocześnie 

kształtuje sytuację polityczną wolną od naruszeń obowiązujących przepisów 

prawa.  

Istotne podczas dyskusji było również odniesienie się przez mówcę do 

współczesnego rozwoju mediów, m.in.: 24-godzinnych programów informa-
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cyjnych i roli Internetu w kampanii wyborczej. Jak podkreślił dr Peszyński, 

podczas ciszy wyborczej media także pokazują sylwetki kandydatów. Różnica 

jednak polega na tym, iż nie prowadzą one agitacji, lecz skupiają się raczej na 

samym akcie oddania głosu przez danego polityka. Niemniej efekt osiągany 

dzięki pozycjonowaniu kandydata w ramówce informacyjnego programu te-

lewizyjnego może być podobny jak podczas kampanii wyborczej. Potwier-

dzają to wywiady z doradcami politycznymi i specjalistami w zakresie relacji 

kandydata z mediami.  

„Oskarżyciel” w swej mowie końcowej krytycznie wypowiedział się także 

o instytucjach badawczych, które wykonują badania metodą exit poll czy late 

poll. Według mówcy bardzo często wyniki tych badań zbyt wcześnie docie-

rają do mediów, a znaczna część komunikatów jest nierzetelna, a tym samym 

wprowadza opinię publiczną w błąd. Ostatni z przytoczonych argumentów 

dotyczył natomiast rosnącej roli Internetu w kampanii wyborczej, a także 

całym życiu politycznym. Jak podkreślił dr Peszyński, nastąpił ogromny prze-

łom, dziś medium to nie ma już charakteru linearnego. Coraz rzadziej dzien-

nikarze kreują układ informacyjny, czynią to zaś bezpośrednio politycy,          

a nadto sami wyborcy. Internet stwarza szerokie możliwości do bezpośrednich 

wybiórczych interakcji. Istotną rolę odgrywają portale społecznościowe, na 

których dochodzi do bezpośredniej kreacji polityków. Jak wskazał dr W. Pe-

szyński dezaprobata względem danej osoby często jest więc tam wyrażana    

w postaci komentarzy, aprobata zaś poprzez popularne „lajki”. Często dzieje 

się tak, że zanim tradycyjne media przedstawią konkretną informację, o wiele 

szybciej znajduje ona swoich odbiorców „w sieci”. 

Doktor Peszyński w swej wypowiedzi przedstawił także wiele innych 

argumentów, odwołując się do efektów kampanii negatywnej, możliwości łat-

wego dostępu, a tym samym oddolnego odtwarzania spotów wyborczych      

w Internecie czy kampanii prowadzonych poza granicami kraju, gdzie cisza 

wyborcza nie obowiązuje. Oprócz tego omówił sposoby naruszeń instytucji  

w poszczególnych państwach świata. 

Po wypowiedzi dr. W. Peszyńskiego moderator przekazał głos „obrońcy” 

instytucji ciszy wyborczej – dr. hab. Piotrowi Uzięble. „Obrońca”, podobnie 

jak przedmówca, szczegółowo zarysował swoje stanowisko, zaznaczając, iż 

jego obrona ciszy wyborczej nie będzie bezkrytyczna. Przedstawiając swoją 

kontrargumentację odniósł się do zarzutu braku ponadczasowości ciszy wy-

borczej i znaczącego spadku jej roli w dobie kampanii internetowych. Według 

niego rola instytucji ciszy wyborczej była dużo większa w czasach, gdy 

kampania prowadzona była bezpośrednio, co nie oznacza jednak, iż obecnie 

przestała być istotna.  Według  P. Uziębły należy bowiem zwrócić uwagę na 

 



108                                                                              SPRAWOZDANIE 

 
 

 aspekt zasięgu społecznego odbioru kampanii internetowych. Podstawowe 

źródło informacji nadal stanowią media tradycyjne, przede wszystkim radio    

i telewizja. Istnienie ciszy wyborczej pozwala więc na podjęcie decyzji w spo-

sób wolny od ciągłego nacisku komitetów wyborczych. Mówca nie do końca 

zgodził się z tezą, że wyborcy kształtują swoje preferencje wcześniej niż        

w dniu głosowania. Na dowód swoich słów „obrońca” ciszy wyborczej przed-

stawił badania ilościowe i przypomniał o przypadku Samoobrony w wyborach 

parlamentarnych z 2005 roku, kiedy to partia ta w sondażach cieszyła się 

niewielkim poparciem, a jednak w dniu głosowania uzyskała dużo więcej gło-

sów niż przewidywano. Istnieje więc pewna grupa wyborców, która swą 

decyzję podejmuje w ostatniej chwili i to właśnie na nich kampania wyborcza 

prowadzona w dniu głosowania mogłaby znacząco wpływać. 

Profesor Uziębło w swej wypowiedzi odniósł się również do prowadzenia 

kampanii wyborczej poza granicami Polski. Podczas ciszy wyborczej spoty     

i reklamy wyborcze mogą bowiem ukazywać się w mediach, które są zareje-

strowane poza Polską. Zwrócił jednak uwagę na popularność tych informacji 

dla pozostałych odbiorców, internautów. Słusznie podkreślił, że osoby zain-

teresowane tematyką wyborów są zdolne wykazać duży zaangażowanie w ce-

lu uzyskania informacji wyborczej. Trzeba jednak zauważyć, iż de facto to nie 

one stanowią grupę adresatów powszechnie stosowanych w trakcie kampanii 

wyborczej reklam i spotów wyborczych. Materiały te bowiem oddziałują 

głównie na tych wyborców, którzy nie mają sprecyzowanych poglądów.   

Szczególnie istotnym problemem podniesionym w dyskusji była metodo-

logia badań sondażowych. Profesor Uziębło stwierdził, że o ile tylko świa-

domi elektorzy mogą dokonywać szczegółowych analiz dotyczących wpływu 

frekwencji na ostateczny wynik wyborów (dla statystycznego wyborcy in-

formacja ta jest bowiem tylko elementem jego ogólnego zainteresowania poli-

tyką), to wszyscy wyborcy winni mieć możliwość zapoznania się z rzetelnymi 

wynikami sondażowymi. De lege lata nie mamy żadnych ogólnych zasad me-

todologicznych przeprowadzania sondaży. Regulacje takie występują nato-

miast w innych krajach, np. we Francji. Ponadto, w wielu państwach istnieją 

również specjalne organy o kompetencjach nadzorczych, złożone z wybitnych 

socjologów, którzy czuwają nad zgodnością prowadzonych badań z wytycz-

nymi dotyczącymi jakości i rzetelności metodologicznej badań. Wyklucza to 

dowolność w przeprowadzaniu, a przede wszystkim publikowaniu wyników 

sondaży wyborczych. Dotychczasowy brak przedmiotowych regulacji w Pol-

sce jest więc kolejnym – ważkim – argumentem przemawiającym za utrzy-

maniem ciszy wyborczej. Co więcej – zdaniem Profesora – warto byłoby za-

stanowić się nad wydłużeniem okresu, w którym  zakazana jest publikacja 

sondaży.  
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Dyskutant odniósł się również do problemu plakatów wyborczych, stwier-

dzając, że powinien istnieć obowiązek usunięcia tego typu materiałów wybor-

czych przed nastaniem ciszy wyborczej. Sylwetki kandydatów widniejące na 

plakatach przed lokalem wyborczym niewątpliwie mogą wpływać na osta-

teczną decyzję głosujących. Intensyfikacja działań w trakcie kampanii wybor-

czej, a jednocześnie opieszałość większości ugrupowań partyjnych w zakresie 

usuwania materiałów wyborczych, stanowią dodatkowy argument za wprowa-

dzeniem precyzyjnej regulacji w tym zakresie.  

Reasumując swój wywód mówca odwołał się do najważniejszego aspektu 

ciszy wyborczej – zapewnienia równości szans wyborczych komitetom i roli 

ciszy wyborczej w zapobieganiu powstaniu przewagi organizacyjnej i finan-

sowej najsilniejszych ugrupowań. Duża partia parlamentarna, posiadająca 

zwarte struktury oraz znaczną liczbę sympatyków, co do zasady, posiada wię-

cej środków finansowych na prowadzenie zintensyfikowanych działań w dniu 

głosowania. Tym samym mogłaby aż do zamknięcia lokali – w możliwie naj-

większym stopniu – wpłynąć na potencjalnego wyborcę. Dla mniejszych 

partii koszt prowadzenia tego typu działań przekraczałby ich możliwości. Jak 

podkreślił Profesor rozwiązania z zakresu kampanii, np. medialnej, które fun-

kcjonują w Polsce mają bardzo pro równościowy charakter. Czas antenowy 

jest bowiem dzielony „po równo” pomiędzy wszystkie ugrupowania, które 

zarejestrowały swoje komitety, co gwarantuje równość szans wyborczych. 

Zniesienie instytucji ciszy wyborczej mogłoby istotnie osłabić ten element 

przyjętych rozwiązań. Według Profesora najważniejszym argumentem prze-

mawiającym za zachowaniem instytucji ciszy wyborczej jest właśnie zagwa-

rantowanie szans ugrupowaniom, które mają mniejsze możliwości finansowo- 

-organizacyjne.  

Po zakończeniu pierwszej części debaty, w trakcie której przedstawione 

zostały opozycyjne stanowiska stron, rozpoczęła się otwarta dyskusja. Jako 

pierwszy głos zabrał przedstawiciel mediów, Mariusz Kluszczyński. Dysku-

tant zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy nie nadążają za 

zmieniającą się rzeczywistością i postępem technicznym, co uwidacznia się 

przede wszystkim na przykładzie naruszeń ciszy wyborczej występujących   

w Internecie. Ponadto redaktor Kluszczyński skierował pytanie do przedsta-

wicieli PKW o potrzebę zamian legislacyjnych w tym zakresie. W swej od-

powiedzi przewodniczący PKW S.J. Jaworski zwrócił uwagę na złożo-     

ność problemu ciszy wyborczej w związku z rolą i uprawnieniami PKW.         

Z jednej strony PKW to organ mający czuwać nad przestrzeganiem przepisów 

prawa wyborczego, a zatem także regulacji dotyczących ciszy wyborczej,        

z drugiej zaś Komisja nie posiada wyraźnie określonych narzędzi, za po-

średnictwem których de facto mogłaby powierzone jej zadania nadzorcze 
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wykonywać. Ponadto sędzia S.J. Jaworski wskazał, iż PKW, z uwagi na jej 

apolityczny charakter, musi zachować neutralność względem problemu 

utrzymania bądź zniesienia, instytucji ciszy wyborczej. Zarówno cisza wy-

borcza, jak i sama kampania w gruncie rzeczy są instrumentami politycznymi, 

toteż stanowcze opowiedzenie się za jednym bądź drugim rozwiązaniem 

mogłoby zostać poczytane jako wyraz poparcia dla jednej ze stron politycz-

nego sporu w tym przedmiocie. Stanowisko to poparł również szef KBW, 

minister K.W. Czaplicki. Zwrócił on także uwagę na to, iż problem ciszy 

wyborczej winien być rozpatrywany przede wszystkim w aspekcie rów-    

ności szans wyborczych. Sekretarz PKW podkreślił, iż istotny jest kształt 

regulacji odnoszącej się do ciszy wyborczej, a przede wszystkim to, czy 

wszystkie nakazy i zakazy jej towarzyszące są konieczne. W konkluzji mi-

nister Czaplicki stwierdził, iż w jego opinii należy zrezygnować z sank-

cjonowania tych zachowań, których de lege lata nie sposób wyegzekwo-   

wać.  

W odniesieniu do kwestii przestrzegania ciszy wyborczej wypowiedział 

się także dr J. Zbieranek. Wskazał, iż w jego przekonaniu nie można pod-

ważać zasadności instytucji ciszy wyborczej, powołując się jedynie na argu-

ment braku możliwości jej skutecznego egzekwowania. Dyskutant zaznaczył 

przy tym, iż obecnie przeciwnicy ciszy wyborczej kładą zbyt duży nacisk na 

problem jej przestrzegania w Internecie, czyniąc z niego główny argument 

przemawiający za zniesieniem omawianej instytucji. Ad vocem wypowiedzia-

ła się mgr J. Wojciechowska, odwołując się do ostatnich wyników badań       

w tym przedmiocie przeprowadzonych przez CBOS i ISP w raporcie Wiedza   

i opinie Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii. Wskazała, 

iż w jej ocenie nie należy zupełnie deprecjonować roli Internetu w kampanii 

wyborczej, gdyż w rzeczywistości zaczyna on odgrywać także w tym kon-

tekście znaczną rolę. Według wskazanych badań był on trzecim, po telewizji   

i radiu, źródłem informacji na temat kandydatek i kandydatów w wyborach   

do Parlamentu Europejskiego z 2009 roku – wyprzedzając tym samym prasę 

tradycyjną. Ponadto, na podstawie obserwacji i badań fokusowych, założyć 

możemy, że tendencja ta mogła ulec nasileniu, szczególnie wśród młodych 

wyborców.  

Bardzo ciekawe pytanie do reprezentantów opozycyjnych stanowisk w dys-

kusji skierował sędzia S.J. Jaworski. Przewodniczący PKW zapytał dyskutan-

tów o to, jak ukształtowaliby katalog działań zabronionych w trakcie trwania 

ciszy w wyborczej, przy założeniu, iż decyzją ustawodawcy instytucja ta zo-

stałaby utrzymana. Doktor W. Peszyński, skonkludował, iż w jego opinii to 

nie kodeks wyborczy wymaga zmian, lecz prawo prasowe, zgodnie z którym 

wszystkie środki masowego przekazu, traktowane są jak prasa, co w przy-
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padku Internetu budzi zastrzeżenia. Doktor hab. P. Uziębło, zwolennik utrzy-

mania ciszy wyborczej, wskazał, iż według niego należałoby wprowadzić 

obowiązek usuwania przed rozpoczęciem ciszy wyborczej materiałów wybor-

czych z przestrzeni publicznej, z jednoczesnym prawem do zastosowania 

odpowiednich sankcji finansowych w przypadku nieprzestrzegania tego wy-

mogu. Ponadto, za pożądane mówca uznał wydłużenie okresu, w którym za-

bronione byłoby podawanie do publicznej wiadomości wyników przed-

wyborczych sondaży, co miałoby stanowić gwarancję równości szans wy-

borczych.  

Ważny aspekt obowiązywania ciszy wyborczej podniosła w dyskusji mgr 

A. Frydrych (CSW UMK), wskazując na funkcję wychowawczą omawianej 

instytucji. Chwila wyciszenia przed głosowaniem, według dyskutantki, sprzy-

ja spokojnej analizie informacji, które wyborca gromadzi w trakcie kampanii 

wyborczej. Tym samym cisza wyborcza może wpływać na większą świado-

mość dokonywanego wyboru. Anna Frydrych zauważyła także, że okres ciszy 

wyborczej mógłby zostać wykorzystany również przez media dla prowadze-

nia na szerszą skalę działań informacyjnych, odnoszących się chociażby do 

technicznych aspektów głosowania. W trakcie dyskusji sędzia Jaworski dodał, 

iż PKW jest zadowolona z dotychczasowej działalności informacyjnej prowa-

dzonej przez polskie media. 

W ramach głosów końcowych główni mówcy zostali poproszeni przez 

moderatora debaty, dr. B. Michalaka, o podsumowanie swoich stanowisk      

w świetle argumentów i postulatów, jakie padły w trakcie dyskusji. Doktor  

W. Peszyński pozostał przy swoim stanowisku, opowiadając się za koniecz-

nością ewolucyjnego usunięcia instytucji ciszy wyborczej z polskiego porząd-

ku prawnego. Mówca dodał, iż utrzymanie ciszy wyborczej uprzywilejowuje 

komitety wyborcze dysponujące znacznymi środkami finansowymi, a także 

zasobami funkcjonalnymi. Doktor hab. P. Uziębło, podobnie jak jego adwer-

sarz, pozostał przy stanowisku wyrażonym na początku spotkania. Podkreślił, 

iż w jego przekonaniu cisza wyborcza ma istotne znaczenie edukacyjne dla 

społeczeństwa. Stwarza bowiem możliwość dokonania samodzielnego, wol-

nego od nacisków zewnętrznych wyboru, w oparciu o czynniki rozumowe, nie 

zaś na podstawie emocji towarzyszących kampanii wyborczej.  

Po podsumowaniu stanowisk moderator dyskusji odczytał protokół głoso-

wania, które przeprowadzone zostało w trakcie prezentacji głosów końco-

wych. Uczestnicy debaty, w drodze tajnego głosowania, mieli możliwość opo-

wiedzenia się „za” bądź „przeciwko” ciszy wyborczej. Zgodnie z treścią 

protokołu, większość obecnych na sali uczestników debaty opowiedziała się 

za utrzymaniem ciszy wyborczej w polskim porządku prawnym.  
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Debatę zamknął dr hab. M. Sobczyk. Podziękował głównym mówcom 

oraz wszystkim obecnym za udział w dyskusji i wyraził nadzieję na rychłe 

spotkanie na kolejnej z cyklu debat Centrum Studiów Wyborczych UMK. 

Debata była transmitowana na żywo przez UMK TV, jej zapis dostępny jest 

na stronie internetowej www.tv.umk.pl. 

 
Agata Pyrzyńska  
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