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STOSUNEK POLAKÓW DO UNII EUROPEJSKIEJ A ICH UDZIAŁ 
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

WPROWADZENIE  

Przystąpienie Polski do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), 
a następnie Unii Europejskiej (UE) było jednym z priorytetów polskiej polityki 
zagranicznej po 1989 roku [Zięba 2010: 103; Parzymies 2002: 68–71; Kuź-
niar 2012: 65–70; Stadtmuller 1999: 202–210]. Tego zdania w 1990 roku były 
nie tylko ówczesne władze, ale również Polacy, co wyraźnie wykazały wyniki 
sondaży zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 
Z przeprowadzonych badań wynikało bowiem, że aż 80,5% ankietowanych 
uważało, iż Polska powinna starać się o przyjęcie do EWG. Jedynie 2,9% było 
przeciwko temu przystąpieniu, a 13,3% nie wiedziało czym było EWG [Rogu-
ska 2004b: 2].

Ponieważ akcesja Polski do struktur unijnych, ze względu na zastosowane 
procedury i warunki, była rozłożona w czasie ewoluował również stosunek Po-
laków do tej kwestii [Roguska 2004a: 2]. Dlatego też na wstępnym etapie ana-
lizy na uwagę zasługuje zwłaszcza okres przedreferendalny i przedakcesyjny, 
gdyż ukazuje on stosunek Polaków do Unii w sytuacjach kluczowych dla przy-
szłej obecności Polski w jej strukturach.

Natomiast zasadniczy aspekt analizy stanowi podejście do UE potencjal-
nych wyborców w kontekście kolejnych trzech głosowań do Parlamentu Eu-
ropejskiego (PE), kiedy obywatele mieli możliwość wyrażenia swoich prefe-
rencji politycznych oraz świadomego i bezpośredniego wpływu na kształt tej 
konkretnej instytucji unijnej.
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Jednocześnie należy podkreślić, iż jedną z cech charakterystycznych pol-
skich wyborów w ogóle jest stosunkowo niska frekwencja wyborcza, która, 
w zależności od typu wyborów krajowych, oscyluje w granicach od około 40% 
do nieco ponad 50%. Istotne jest zatem wskazanie, czy istnieje jakaś bezpo-
średnia zależność między stosunkiem Polaków do UE a ich aktywnością wy-
borczą. A także, czy frekwencja wyborcza do PE może być wyrazem aprobaty 
lub dezaprobaty dla Polskiego członkostwa w UE.

Analizie poddane zostały wyniki sondaży CBOS dotyczące UE i PE, które 
fundacja ta przeprowadza systematycznie od początku lat 90. XX wieku. Zasto-
sowano metodę opisową oraz porównawczą.

OD REFERENDUM DO WYBORÓW  

W 2003 roku, tydzień przed referendum akcesyjnym, 81% badanych dekla-
rowało, że weźmie w nim udział, z czego 76% twierdziło, iż będzie głosować 
za wstąpieniem Polski do UE [Roguska, Strzeszewski 2003: 1]. Jak jednak 
ostatecznie pokazały wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą 
(PKW) w referendum uczestniczyło 58,85% uprawnionych do głosowania, 
z czego 77% głosowało na tak1. Między deklarowanym udziałem a faktycz-
ną frekwencją nastąpiła zatem zasadnicza rozbieżność, która nie była wyni-
kiem tzw. błędu statystycznego, a świadomym nieujawnieniem przez ankie-
towanych swojej absencji2. Respondenci, którzy zadeklarowali, że w nim nie 
uczestniczyli, najczęściej jako przyczynę podawali „względy obiektywne […]: 
nieobecność w miejscu zamieszkania, zły stan zdrowia, podeszły wiek. Wska-
zało na nie łącznie 40% ankietowanych. Można przypuszczać, że część osób 
powołujących się na tego rodzaju przeszkody […] w rzeczywistości mogła gło-
sować, ale nie zdecydowała się z innych przyczyn” [Roguska 2003: 5]. Jako 
przyczyny absencji podawano również następujące powody:

– Mój głos i tak nic by nie zmienił, wiadomo było, że i tak wejdziemy do Unii 
Europejskiej (28%);

– Nie jestem przekonany o słuszności decyzji o przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej (17%);

– Nie mam zaufania do rządu i do polityków (17%);
– Źle oceniam sytuację w kraju i nie wierzę w jej poprawę (11%);
– Nie mogłem się zdecydować, jak głosować – za integracją czy przeciw 

(10%);
– W ogóle nie interesuję się polityką (9%);

1 http://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexC.html (dostęp 10.07.2017).
2 Szerzej o przyczynach nieujawniania przez ankietowanych swoich poglądów piszą Cwali-

na, Falkowski [2005: 532–536].

http://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexC.html
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– Nie interesuję się integracją, jest mi obojętne, czy Polska przystąpi do Unii 
czy też nie (6%);

– Nigdy nie chodzę na głosowania (4%);
– Nie czuję się wystarczająco dobrze poinformowany o skutkach integracji 

(3%) [Roguska 2003].
W 2004 roku na miesiąc przed rozszerzeniem UE liczba zwolenników inte-

gracji spadła i wynosiła 64%, przeciwnicy stanowili natomiast 29% [Roguska 
2004a: 1]. Najliczniejszą ich grupę reprezentował potencjalny elektorat Ligi 
Polskich Rodzin (LPR). Zwolennicy pozostałych ugrupowań w większości 
wypowiadali się za przystąpieniem do UE (zob. tab. 1). Ten wyraźny spa-
dek poparcia w stosunku do roku poprzedniego był związany z mieszanymi 
uczuciami jakie towarzyszyły Polakom tuż przed akcesją. Z raportów CBOS 
wynika, iż „wśród trzech najczęściej doznawanych emocji, związanych z tym 
wydarzeniem, wskazują [oni K.M.-M.]: obawę (60%), nadzieję (57%) oraz za-
ciekawienie (53%). Wśród pozostałych uczuć towarzyszących Polakom przed 
wejściem do Unii Europejskiej stosunkowo najczęstsze jest przerażenie (19%)” 
[Roguska 2004a: 4].

Ta b e l a 1. Stosunek obywateli do członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Potencjalne 
elektoraty

Stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej

zwolennicy przeciwnicy niezdecydowani

w procentach

SdPl 92 8 0

PO 88 11 1

PiS 80 17 3

PSL 78 15 7

SLD 66 31 4

Samoobrona 55 43 2

LPR 48 60 0

Źródło: Roguska [2004a: 3].

Wysoki procent poparcia dla przystąpienia do UE jest zastanawiający w kon-
tekście tego, iż zaledwie półtora miesiąca po przyjęciu Polski do UE odbyły się 
wybory do PE, w których udział wzięło tylko 20,87% uprawnionych do gło-
sowania Polaków3. Z danych sondażowych wynika, że nie było zasadniczej 

3 http://pkw.gov.pl/495_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_2004ampnbspr (dostęp 
10.07.2017).

http://pkw.gov.pl/495_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_2004ampnbspr
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zależności między poparciem dla przystąpienia Polski a udziałem w wyborach, 
gdyż 68% deklarujących poparcie jednocześnie nie było na wyborach. Dla po-
równania 78% respondentów będących przeciwnikami integracji także nie 
uczestniczyło w głosowaniu [Cybulska 2014: 2]. Jednocześnie należy zaznaczyć, 

Ta b e l a 2.1. Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego (dane w %)

Dlaczego nie wział(ęła) Pan(i) udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 2014
N = 678

To, co dzieje się w kraju, zniechęciło mnie do brania udziału we wszelkich 
wyborach 43

Nie znałe(a)m kandydatów startujących w tych wyborach 25

W ogóle nie interesuję się polityką 23

Nie odpowiadało mi, że wybory te zostały potraktowane przez polityków jako 
możliwość zdobycia dobrze płatnych posad 21

Nie było odpowiednich kandydatów, na których mógłbym (mogłabym) oddać głos 18

Nie znałe(a)m programów poszczególnych partii i komitetów wyborczych,  
nie wiedziałe(a)m, co chcą osiągnąć w Parlamencie Europejskim 15

Za mało wiem na temat Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje ta instytucja i 
jakie ma uprawnienia 14

Nie miałe(a)m czasu, byłe(a)m poza miejscem zamieszkania 14

Ponieważ jestem przeciwny(a) członkostwu Polski w Unii Europejskiej 5

Uważam, że te wybory są mało ważne, działalność Parlamentu Europejskiego nie 
będzie miała większego wpływu na sytuację w kraju 7

Nie interesuję się w ogóle sprawami Unii Europejskiej 5

Byłe(a)m chory(a), jestem niepełnosprawny(a) 9

Inny powód 7

Trudno powiedzieć 1

Objaśnienie: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać trzy powody.

Źródło: Cybulska [2014: 9].
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iż tylko 5% ankietowanych jednoznacznie stwierdziło, iż nie poszło na wybory 
ponieważ byli przeciwnikami członkostwa. Największą zaś grupę nieobecnych 
na wyborach stanowiły osoby, które czuły się zniechęcone sytuacją w kraju (tab. 
2.1). Jest to szczególnie znamienne, jeśli uwzględniony zostanie fakt, iż w „tym 
czasie spośród 25 społeczeństw państw UE, Polacy najgorzej oceniali funkcjo-
nowanie demokracji w swoim kraju. Analiza kampanii prowadzonej przez po-
szczególne ugrupowania wskazuje, że większość polityków nie znalazła sposobu 
na przełamanie tych negatywnych zjawisk” [Piasecki 2012: 183].

Według sondaży najbardziej zmobilizowani powinni byli być potencjalni wy-
borcy Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, LPR i Platfor-
my Obywatelskiej, gdyż to respondenci popierający te ugrupowania w ponad 50% 
deklarowali udział w wyborach do PE (tab. 2.2). Ostatecznie wyniki wyborów wy-
kazały, iż najwięcej mandatów zdobyła PO – 15, pozostałe komitety zaś odpowied-
nio: LPR – 10, PiS – 7, Samoobrona RP – 6, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (KKW SLD-UP) – 5, Unia Wolności (UW) 
– 4, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 4, KWW Socjaldemokracji Polskiej – 3.

Ta b e l a 2.2. Głosujący i niegłosujący o swych decyzjach w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego

Potencjalne elektoraty*

Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego?

tak nie
w procentach

PiS 72 28
SLD 64 36
LPR 59 41
PO 58 41

Samoobrona 41 59
PSL 41 59

Niezdecydowani 44 56
Niezamierzający głosować  9 91

∗ W zestawieniu pominięto pozostałe partie, ze względu na zbyt małą liczbę badanych, de-
klarujących dla nich poparcie.

Źródło: Cybulska [2014: 3].

Pięć lat później ankietowani wykazywali jeszcze wyższy, bo aż 85-procen-
towy stopień poparcia dla obecności w UE. Przeciwnicy stanowili jedynie 9%, 
co pokazuje, że „W ciągu […] pięciu lat, czyli od kwietnia 2004 roku, kiedy 
Polska była w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, odsetek zwolenników 
integracji wzrósł o 21 punktów, natomiast odsetek jej przeciwników zmniej-
szył się o 20 punktów” [Roguska 2009a: 1]. Niestety wzrost ten nie przełożył się 
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zasadniczo na poziom frekwencji wyborczej w kolejnych wyborach do PE, gdyż 
wyniósł on 24,53%4. Największą liczbę mandatów ponownie zdobyło PO – 25. 
Ponadto w PE znaleźli się europosłowie PiS (15 mandatów), KKW SLD-UP 
(7mandatów) i PSL (3 mandaty)5. W przypadku potencjalnego elektoratu PSL 
na uwagę zasługuje również fakt, iż to właśnie z tej grupy ankietowanych wy-
borców, aż 52% stwierdziło, iż nie brało udziału w głosowaniu (tab. 3.1).

Ta b e l a 3.1. Wybory do Europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków

Potencjalne  
elektoraty*

Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego?

tak nie

w procentach

PO 68 32

PiS 67 33

SLD 64 36

PSL 48 52

Niezdecydowani 53 47

Niezamierzający głosować 8 92

Źródło: Roguska [2009b: 6].

Respondenci, którzy nie uczestniczyli w wyborach, podobnie jak w 2004 roku 
najczęściej jako przyczynę podawali zniechęcenie wynikające z sytuacji w kraju 
– 28%. W stosunku do wcześniejszych wyborów do PE wskaźnik ten wpraw-
dzie spadł o 15% (zob. tab. 3.2), niemniej „Deklaracje osób nieuczestniczących 
w wyborach wskazują, że nieobecność przy urnach to w głównej mierze wyraz 
dystansu do polityki w ogóle. Swoją absencję wyborczą najczęściej tłumaczą one 
zniechęceniem sytuacją polityczną w Polsce i, co za tym idzie, poprzez nieuczest-
niczenie w procedurach demokratycznych odmową legitymizacji tego, co się 
dzieje w kraju (28%) oraz brakiem zainteresowania polityką (26%). Na alienację 
polityczną wskazuje dość często wyrażane przekonanie, że wybory do PE stano-
wiły dla polityków przede wszystkim okazję do zdobycia dobrze płatnych posad 
(19%)” [Roguska 2009b: 6]. Jedynie 1% badanych stwierdził, że nie uczestniczył 
w wyborach, ponieważ był przeciwnikiem członkostwa w UE.

4 http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/F/index.htm (dostęp 10.07.2017).
5 Tamże.

http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/F/index.htm
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Ta b e l a 3.2. Wybory do Europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków (dane w %)

Dlaczego nie wział(ęła) Pan(i) udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego?

2009
(N = 765)

To, co dzieje się w kraju, zniechęciło mnie do brania udziału we wszelkich 
wyborach 28

W ogóle nie interesuję się polityką 26

Nie odpowiadało mi, że wybory te zostały potraktowane przez polityków 
jako możliwość zdobycia dobrze płatnych posad 19

Nie miałe(a)m czasu, byłe(a)m poza miejscem zamieszkania 18

Nie znałe(a)m kandydatów startujących w tych wyborach 16

Za mało wiem na temat Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje 
ta instytucja i jakie ma uprawnienia 15

Nie było odpowiednich kandydatów, na których mógłbym (mogłabym)  
oddać głos 13

Nie znałe(a)m programów poszczególnych partii i komitetów wyborczych, 
nie wiedziałe(a)m, co chcą osiągnąć w Parlamencie Europejskim 8

Byłe(a)m chory(a), jestem niepełnosprawny(a) 8

Nie interesuję się w ogóle sprawami Unii Europejskiej 4

Uważam, że te wybory są mało ważne, działalność Parlamentu Europejskiego 
nie będzie miała większego wpływu na sytuację w kraju 3

Ponieważ jestem przeciwny(a) członkostwu Polski w Unii Europejskiej 1

Inny powód 6

Trudno powiedzieć 1

Objaśnienie: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać trzy powody.

Źródło:  Roguska [2009b: 12].

W trakcie kolejnych wyborów frekwencja wyniosła 23.83%6, a z deklaracji 
badanych wyraźnie wynikało, iż wybory do PE były według nich tym typem gło-
sowania, które miało dla nich najmniejsze znaczenie ze wszystkich rodzajów wy-
borów przeprowadzanych w Polsce. Tego zdania było 54% ankietowanych (zob. 
wykres 1). W 2014 roku tylko w przypadku dwóch państw UE frekwencja była niż-
sza niż w Polsce: w Republice Słowackiej – 13,05% i Republice Czeskiej 18,20%7.

6 http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/ (dostęp 10.07.2017).
7 http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html (dostęp 10.07.2017).

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/pl/turnout.html
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Wykres 1. Ocena znaczenia wyborów

Źródło: Cybulska [2014: 2].

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w marcu 2014 roku aż 89% badanych 
stwierdziło, że popiera obecność Polski w UE, a przeciwnego zdania było tylko 
7%. Tym co należy także podkreślić jest fakt, iż pozytywny stosunek badanych 
Polaków do członkostwa w unii od początku lat 90. XX w. wynosił powyżej 
50%, a od 2004 roku nigdy nie spadł poniżej 60% (zob. wykres 2). Nawet 
w okresie kryzysu migracyjnego i decyzji Wielkiej Brytanii o Brexicie [Rogu-
ska 2017: 2].

Respondentami, którzy najczęściej nie uczestniczyli w wyborach do PE byli 
w głównej mierze ci, którzy stwierdzili też, iż nie będą głosować w wyborach 
do sejmu i senatu (tab. 4.1). Natomiast respondenci, którzy identyfikowali się 
z poszczególnymi ugrupowaniami w większości deklarowali, iż uczestniczyli 
w głosowaniu do PE. W 2014 roku najwięcej głosów zdobyło PO i PiS po 19 
mandatów, następnie KKW SLD-UP – 5, PSL oraz Komitet Wyborczy Nowa 
Prawica – Janusza Korwin-Mikkego po 4 mandaty8.

Z deklaracji ankietowanych wynikało, iż najczęściej nie byli oni na wybo-
rach z powodu braku czasu i przebywania poza miejscem zamieszkania (26%) 
oraz braku zainteresowania polityką (19%). Tylko 2% badanych Polaków 
twierdziło, iż przyczyną ich absencji był fakt, iż są przeciwnikami członkostwa 
Polski w UE (tab. 4.2).

8 http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/ (dostęp 10.07.2017).

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/
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Wykres 2. Stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Źródło: Roguska [2017: 2].

Ta b e l a 4.1. Wybory do Parlamentu Europejskiego w powyborczych deklaracjach Polaków 

Potencjalne elektoraty*

Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego?

tak nie
w procentach

PO 64 36

PiS 56 45

SLD 63 37

PSL 61 39

Nowa Prawica Janusza  
Korwin-Mikkego 71 29

Niezdecydowani 49 51

Niezamierzający głosować  8 92

* Wyodrębnione na podstawie preferencji partyjnych w ewentualnych wyborach do sejmu i 
senatu. Dane dotyczące Nowej Prawicy, PSL i SLD należy interpretować ostrożnie ze względu 
na niewielką liczbę zwolenników tych partii w badanej próbie.

Źródło: Cybulska [2014: 6].
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Ta b e l a 4.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego w powyborczych deklaracjach Polaków 
(dane w %)

Dlaczego nie wziął(ęła) Pan(i) udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego?

2014
(N = 679)

Nie miałe(a)m czasu, byłe(a)m poza miejscem zamieszkania 26

W ogóle nie interesuję się polityką 19

Nie odpowiadało mi, że wybory te zostały potraktowane przez polityków jako 
możliwość zdobycia dobrze płatnych posad 18

To, co dzieje się w kraju, zniechęciło mnie do brania udziału we wszelkich 
wyborach 17

Nie było odpowiednich kandydatów, na których mógłbym (mogłabym) oddać 
głos 16

Nie znałe(a)m kandydatów startujących w tych wyborach 15

Za mało wiem na temat Parlamentu Europejskiego, czym się zajmuje ta instytucja 
i jakie ma uprawnienia 12

Byłe(a)m chory(a), jestem niepełnosprawny(a) 10

Nie znałe(a)m programów poszczególnych partii i komitetów wyborczych,  
nie wiedziałe(a)m, co chcą osiągnąć w Parlamencie Europejskim 8

Nie interesuję się w ogóle sprawami Unii Europejskiej 5

Uważam, że te wybory są mało ważne, działalność Parlamentu Europejskiego  
nie będzie miała większego wpływu na sytuację w kraju 4

Ponieważ jestem przeciwny(a) członkostwu Polski w Unii Europejskiej 2

Inny powód 7

Trudno powiedzieć 0

Objaśnienie: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać trzy powody.

Źródło: Cybulska [2014: 14].

PODSUMOWANIE  

Przeprowadzona analiza sondaży pozwala stwierdzić, iż nie ma zasadniczej 
zależności między stosunkiem Polaków do Unii Europejskiej a ich aktywnością 
wyborczą. Z deklaracji respondentów wynika też, że niska frekwencja w głoso-
waniu do Parlamentu Europejskiego nie była wyrazem dezaprobaty dla człon-
kostwa Polski w strukturach unijnych. Stanowiła ona natomiast w głównej 
mierze efekt rozczarowania jakością krajowej sceny politycznej oraz formą 
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sprzeciwu i odrzucenia świata polityki i zasad w nim obowiązujących. Z de-
klaracji respondentów wynika ponadto, że czynnikami wzmacniającymi efekt 
absencji był brak wiedzy na temat UE i PE, a zatem także niska świadomość 
ich wpływu na politykę krajową państwa i bardzo niska ocena rangi samych 
wyborów.

Uwzględniając niniejsze wnioski należy stwierdzić, iż czynnikiem koniecz-
nym dla podniesienia aktywności elektoratu i zminimalizowania wysokiego 
poziomu alienacji politycznej niezbędna jest przede wszystkim zmiana jakości 
polityki krajowej m.in. poprzez: wzrost kultury politycznej zarówno elit po-
litycznych, jak i obywateli, podniesienie jakości dyskursu politycznego oraz 
zminimalizowanie działań politycznych opartych na emocjach, populizmie 
i demagogii. Te negatywne czynniki nie sprzyjają bowiem kształtowaniu po-
staw obywatelskich, a w konsekwencji mogą nawet spowodować wzrost i tak 
wysokiej już alienacji politycznej wyborców.
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Streszczenie  

W artykule podjęto zagadnienie stosunku Polaków do Unii Europejskiej w kontekście ich 
aktywności wyborczej. Specyfika wyborów w Polsce wyraża się bowiem m.in. przez stosunko-
wo niską frekwencję wyborczą. Przyczyn takiego stanu rzeczy badacze upatrują w wielu czynni-
kach. Niemniej na szczególną uwagę zasługują, z tego względu właśnie, wybory do Parlamentu 
Europejskiego, gdyż frekwencja w tych wyborach w Polsce jest jedną z najniższych w całej 
Unii Europejskiej. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jednocześnie zdecydowana większość 
Polaków deklaruje, iż popiera obecność Polski w strukturach unijnych i nadal, pomimo kryzy-
su migracyjnego i Brexitu, postrzega to jako jeden z priorytetów w polityce międzynarodowej 
państwa.

Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, Parlament Europejski, Unia Europejska.

THE ATTITUDE OF POLES TOWARDS THE EUROPEAN UNION AND THEIR 
PARTICIPATION IN THE ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT   
(summary)

The following article introduces the problem of the attitude of Poles towards the European 
Union (EU) in the context of their electoral activity. The elections in Poland are characterized 
by, among others, relatively low voter turnout. There are many different factors to such state 
of affairs. Nevertheless, the emphasis ought to be put on the election to the European Parliament, 
as the voter turnout in this particular election in Poland is one of the lowest in the whole EU. 
It is even more surprising given the fact that the vast majority of Poles declare their support 
for Poland’s presence in the EU and, despite the refugee crisis and Brexit, still perceive it as one 
of the priorities in Poland’s foreign policy.

Keywords: voter turnout, European Parliament, European Union.


