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PARYTETY I KWOTY PŁCI A ZASADA WOLNYCH WYBORÓW

UWAGI WSTĘPNE 

Problematyka partycypacji politycznej kobiet [Stelmach 2013: 8–9; Żukow-
ski 2011: 1–2] i ich aktywizacji w tym zakresie staje się obecnie kwestią ogól-
noświatową, również w Polsce poświęca się jej wiele uwagi. W rezultacie 
toczących się dyskusji, wprowadzono do polskiego prawa wyborczego1 insty-
tucję prawną służącą zwiększeniu reprezentacji kobiet na listach wyborczych 
w postaci kwot wyborczych na poziomie nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej 
niż 35% mężczyzn na listach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego oraz do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyborów do rad gmin niebę-
dących miastami na prawach powiatu)2. Mechanizm kwotowy nie został nato-
miast wprowadzony w wyborach do Senatu. Sankcją ustawową za niedopełnie-
nie wymogu kwoty wyborczej jest niezarejestrowanie listy wyborczej (sankcja 
eliminacyjna).

W artykule została dokonana analiza parytetów i kwot płci w świetle zasa-
dy wolnych wyborów. Zasada ta nie jest co prawda expressis verbis wyrażo-
na w treści obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3, co podda-
wane jest krytyce w doktrynie prawa konstytucyjnego [Banaszak 2012: 292]. 

* Mgr, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
1 Pojęcie „prawo wyborcze” może być rozumiane dwojako: jako prawo podmiotowe (czyn-

ne lub bierne) oraz jako zespół norm prawnych regulujących procedurę przeprowadzenia wy-
borów, szerzej na temat tego pojęcia Uziębło [2010d: 688–695] W dalszej części artykułu będę 
odwoływał się do tego pojęcia w drugim znaczeniu.

2 Kwoty wyborcze są obecnie regulowane przepisami ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks 
wyborczy, Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, z późn. zm.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, 
z późn. zm.
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Nie eliminuje jej to jednak z polskiego systemu prawnego, gdyż pozostaje ona 
w istocie niepisaną zasadą polskiego prawa wyborczego [Kulig 2014: 179]. 
Zasada ta może bowiem być wyinterpretowana z wielu przepisów Konstytu-
cji, w tym między innymi z art. 2 – formułującego zasadę demokratycznego 
państwa prawnego [Machnikowska 2010: 36–47] oraz art. 11 – normującego 
zasadę pluralizmu politycznego [Opaliński 2012: 60]. Co więcej, wolne wybo-
ry należy uznać za jedną z cech konstytutywnych państwa demokratycznego4. 
W płaszczyźnie politycznej wolność wyborów stanowi jedną z najważniejszych 
linii podziału między państwami demokratycznymi a państwami autorytarnymi 
albo totalitarnymi5. Rodzi to potrzebę rozważenia, czy parytety i kwoty płci nie 
naruszają zasady wolnych wyborów.

Parytet płci sensu stricto „oznacza wprowadzenie instrumentów, które mają 
na celu doprowadzenie do dokładnego połowicznego podzielenia list czy okrę-
gów pomiędzy obie płcie, a więc po prostu wyraźnego podziału według formu-
ły pięćdziesiąt procent na pięćdziesiąt procent” [Uziębło 2013: 353]. Pojęcie 
parytetu płci należy zatem odnosić do podziału w proporcji 50 : 506. Kwota płci 
natomiast oznacza „minimalny udział jednej z płci na listach wyborczych, rza-
dziej zaś w samych organach przedstawicielskich” [Uziębło 2010b: 41]. Oba 
mechanizmy mają zatem odmienny charakter [Uziębło 2013: 353]7, przy czym 
parytet w literaturze przedmiotu jest często określany jako równościowa forma 
kwoty [Półtorak 2015: 125], a więc w istocie szczególny jej wariant [Łukasz 
2010: 1].

Mechanizmy kwotowe są różnicowane według różnych kryteriów podzia-
łu [Łukasz 2011: 108; Półtorak 2015: 128–136; Wawrowski 2007: 589–595]. 
Do najważniejszych, moim zdaniem, wariantów kwot można zaliczyć nastę-
pujące:

a) kwoty mogą określać bądź minimalny udział kobiet bądź minimalny 
udział obu płci;

b) kwoty mogą mieć charakter wyborczy, tzn. wiązać się z obowiązkiem 
umieszczenia na liście wyborczej określonej liczby kobiet lub mężczyzn, albo 
charakter wynikowy, tzn. pewna liczba mandatów musi przypaść przedstawi-
cielom danej płci;

4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07. 2009 r., K 7/09, OTK ZU nr 7A/09, 
poz. 113.

5 Oczywiste jest stwierdzenie, że w państwach demokratycznych wybory mają zasadniczo 
charakter wolny. W sprawie wyjaśnienia terminu „demokracja” zob. Brodecki [2007: 45–49].

6 Łacińskie słowo paritas oznacza równość, a w innym znaczeniu także jedność [Sondel 
2001: 712].

7 Pojęcie parytetu płci często jest też odnoszone do innych niż 50 : 50 proporcji, chociaż 
w takim wypadku należałoby raczej używać pojęcia „kwota płci” [Chmaj 2011: 194].
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c) kwoty mogą być regulowane prawem powszechnie obowiązującym 
lub mogą być regulowane normami wewnętrznymi [Półtorak 2015: 135]. Te 
pierwsze mogą być zapisane w konstytucji danego państwa lub w ustawach 
zwykłych, natomiast te drugie mogą być zapisane w statutach partyjnych 
[tamże]. Kwoty w poszczególnych państwach mogą być zatem wprowadza-
ne na trzech poziomach: konstytucyjnym, ustawowym lub w regulacjach we-
wnątrzpartyjnych [Łukasz 2010: 1];

d) kwoty mogą być obligatoryjne albo dobrowolne – podział ten korespon-
duje z podziałem przedstawionym powyżej. Kwoty konstytucyjne i kwoty usta-
wowe mają charakter obowiązkowy, natomiast kwoty wewnątrzpartyjne mają 
charakter dobrowolny;

e) kwoty mogą mieć charakter stały (permanentny) albo tymczasowy [Pół-
torak 2015: 276]8;

f) kwoty mogą być zabezpieczone sankcjami o różnym charakterze lub kwo-
ty mogą pozbawione sankcji za brak ich stosowania. Wyróżnić można tu sank-
cję w postaci odmowy zarejestrowania listy przez organ wyborczy (tak to ure-
gulowano, np. w Polsce), sankcję w postaci korekty wyników wyborczych 
[tamże: 206–208] 9 czy sankcję finansową10.

Zasada wolnych wyborów (zwana też w literaturze zasadą wolności wybo-
rów [Żukowski 2004: 72]) jest rozmaicie rozumiana w doktrynie prawa konsty-
tucyjnego. Andrzej Sokala wskazuje, że zasada wolnych wyborów oparta jest 
na trzech wolnościach wspartych dyrektywą uczciwości procesu wyborczego. 
Są nimi: swoboda zgłaszania kandydatów w wyborach, swoboda prowadzenia 
kampanii wyborczej oraz swoboda preferencji wyborczych [Sokala 2013: 268].

Zasadę wolnych wyborów w powyższym rozumieniu można uznać za za-
sadę wolnych wyborów sensu stricto (ujęcie węższe)11. Niekiedy można w li-
teraturze spotkać się ze stanowiskiem traktującym zasadę wolnych wyborów 
szeroko (sensu largo) jako „metazasadę prawa wyborczego”, respektującą za-
tem pozostałe podstawowe zasady prawa wyborczego (powszechności, rów-
ności, bezpośredniości wyborów, tajności głosowania). W takim ujęciu wolne 
wybory to już nie tylko jedna z podstawowych zasad prawa wyborczego (tzw. 
przymiotników prawa wyborczego), ale przede wszystkim synonim wyborów 
demokratycznych [Jagielski 2013: 271].

8 Kwoty tymczasowe wystąpiły w Wielkiej Brytanii.
9 Tego typu sankcję przewidziano w Portugalii. Co ciekawe, sankcja ta współwystępuje 

w tym państwie razem z sankcją finansową, gdyż naruszenie wymogu 33-procentowej kwoty 
przez listę wyborczą skutkuje obniżeniem subwencji oraz liczby uzyskanych mandatów.

10 Takie rozwiązanie przewidziano, np. we Francji, w postaci obniżenia subwencji dla partii 
politycznej.

11 W artykule, przywołując zasadę wolnych wyborów, odnoszę się zasadniczo do tego wła-
śnie ujęcia, jako bardziej w mojej ocenie precyzyjnego.
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PARYTETY I KWOTY PŁCI W ŚWIETLE ZASADY WOLNYCH 
WYBORÓW 

Przystępując do oceny parytetów i kwot płci w świetle zasady wolnych wy-
borów należy pamiętać o różnicach między tymi dwoma pojęciami, a w szcze-
gólności o tym, że parytety płci w ścisłym tego słowa znaczeniu są instru-
mentem ewidentnie dalej idącym. Na potrzeby analizy wydaje się konieczne 
potraktowanie osobno instytucji kwot płci oraz parytetów płci. Bardzo dużą 
wagę dla dalszych rozważań będzie również miało przyjęcie podziału na kwo-
ty (i parytety sensu stricto) dobrowolne oraz obligatoryjne, w mojej ocenie 
najistotniejszego. W ramach zaś kwot obligatoryjnych duże znaczenie ma też 
rozróżnienie na kwoty wyborcze oraz kwoty wynikowe. W każdym razie, te 
właśnie klasyfikacje są najbardziej przydatne, w mojej ocenie, do dalszej ana-
lizy. Konieczne będzie również rozważenie mechanizmów kwotowych i pary-
tetowych w świetle zasady pluralizmu politycznego, ściśle z zasadą wolnych 
wyborów związanej [Szmyt 2012: 369].

Najbardziej popularnym, a jednocześnie niosącym najmniej wątpliwości co 
do zgodności z przepisami konstytucyjnymi, sposobem zwiększania partycypa-
cji politycznej kobiet są dobrowolne kwoty wewnątrzpartyjne [Szewczyk 2011: 
155]. Wydaje się, że kwoty o charakterze dobrowolnym, wewnątrzpartyjnym, 
trudno uznać za naruszenie albo ograniczenie zasady wolnych wyborów. Są 
one bowiem jedynie fakultatywnymi rozwiązaniami, które mogą być przyjęte 
(lub nie) przez partie polityczne. Wolność wyboru gwarantuje partiom poli-
tycznym, biorącym udział w wyborach parlamentarnych, między innymi wol-
ność sporządzania list wyborczych [Haumer 2011: 92]. Warto przy tym wska-
zać, że wolność ta koresponduje zarazem z konstytucyjną wolnością działania 
partii politycznych (w naszym państwie gwarantowanej w art. 11 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej), stanowiącej, jak to było już powyżej wspomnia-
ne, jedną z gwarancji zasady wolnych wyborów. W ramach tej konstytucyjnej 
wolności wszystkie partie polityczne, działające na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej, korzystają przecież z przysługującej im swobody kształtowania 
list wyborczych. Swoboda ta zaś nie wyklucza dobrowolnego wprowadzenia 
mechanizmu kwotowego na listach wyborczych. W tym ujęciu można wręcz 
uznać, że stosowanie dobrowolnych kwot płci w gruncie rzeczy wypływa 
wprost z wolności działania partii politycznych, a tym samym jest wręcz prze-
jawem zasady wolnych wyborów.

Wydaje się, że również mechanizm parytetowy sensu stricto (50 : 50) wpro-
wadzony dobrowolnie przez daną partię polityczną w statucie, nie stanowi na-
ruszenia zasady wolnych wyborów – z przyczyn, które już zostały przedstawio-
ne. Należy jedynie wskazać, że w ten sposób partia polityczna sama, w daleko 
idący sposób, ogranicza sobie swobodę kształtowania listy wyborczej. Ograni-
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czenie to jednak, z uwagi na jego dobrowolny charakter, nie narusza w mojej 
ocenie wolności wyborów.

Partie polityczne, w świetle zasady wolnych wyborów, mogą w konsekwen-
cji dowolnie kształtować swoje listy wyborcze (oczywiście w przypadku braku 
narzuconego normami prawa powszechnie obowiązującego obowiązku stoso-
wania mechanizmów kwotowych) jako obejmujące:

a) kandydatów reprezentujących obie płcie – według mechanizmu paryteto-
wego sensu stricto (a więc po równo w proporcji 50 : 50 – dobrowolny parytet 
płci sensu stricto);

b) kandydatów reprezentujących obie płcie – według mechanizmu kwoto-
wego (np. co najmniej 30% miejsc na liście wyborczej dla każdej z płci – do-
browolna kwota płci);

c) kandydatów reprezentujących tylko jedną płeć (np. kobieca listów kan-
dydatów12);

d) kandydatów bez względu na kryterium płci (czyli nawet bez stosowania 
dobrowolnych, wewnątrzpartyjnych kwot).

Bardziej skomplikowaną kwestią wydaje się być ocena parytetów i kwot 
płci o charakterze obowiązkowym (obligatoryjnym) w świetle zasady wolnych 
wyborów. Jest to problem istotny oraz wart rozważenia, ponieważ do polskiego 
systemu prawa wyborczego wprowadzono właśnie obligatoryjne kwoty płci.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że zarówno obligatoryjne parytety, jak 
i kwoty płci jako formy dyskryminacji wyrównawczej wpływają w większym 
bądź mniejszym stopniu ograniczająco na zakres wolności wyborów, stosowa-
nie ich bowiem „zawsze – mniej lub bardziej – zawęża ramy wolnej gry wybor-
czej, gdyż oznacza uprzywilejowanie w procesie wyborczym określonej grupy 
społecznej” [Kryszeń 2007: 135–136, 139]. Tym samym swoboda procesu wy-
borczego zostaje w niebagatelny sposób ograniczona – przede wszystkim przez 
samo narzucenie na drodze prawnej obowiązku ich stosowania, zagwarantowa-
nego odpowiednimi sankcjami. Zakres tego ograniczenia zależy też od stopnia 
dolegliwości takich sankcji.

Obligatoryjne parytety płci sensu stricto (50 : 50), mają za zadanie zapew-
nienie pełnej równość płci w procesie wyborczym pod względem formalnym, 
gwarantując na listach wyborczych jednakowy udział obu płci [Uziębło 2010b: 
41]. Taki mechanizm, z uwagi na swój radykalizm w działaniu, prowadzi do ra-
żącego naruszenia zasady wolnych wyborów, w zakresie swobody kształto-
wania list wyborczych. Mechanizm parytetowy stanowi ingerencję prawną 
tak dużą, że trudno mówić o zgodności (choćby w części) z zasadą wolnych 

12 Mechanizm został dwukrotnie zastosowany przez Partię Pracy w Wielkiej Brytanii, był 
też wykorzystywany w Australii i Nowej Zelandii przed reformą systemu wyborczego. Dane za: 
http://rownosc.ngo.pl/ (dostęp 05.05.2016).
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wyborów. W imię bowiem zapewnienia absolutnej równości płci w drodze 
państwowego interwencjonizmu podważa się w istocie wolność procesu wy-
borczego, tak przecież istotnego w demokratycznym państwie prawnym. Tym 
samym parytety płci sensu stricto, o ile kiedykolwiek zostaną w polskim sys-
temie prawnym wprowadzone, z całą pewnością mogą zostać uznane nie tylko 
za naruszenie zasady wolnych wyborów, ale również ściśle z nią związanej oraz 
wprost wskazanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady pluralizmu 
politycznego (art. 11). W tym miejscu warto przytoczyć opinię Vereny Haumer, 
która twierdzi, że w sytuacji, gdy partia polityczna jest zobowiązana prawnie 
do obsadzenia 50% miejsc kobietami, pozbawiona jest już swobody w podej-
mowaniu decyzji, kogo uważa „za najlepiej kwalifikującego się lub za najbar-
dziej adekwatnego na dane miejsce na liście” [Haumer 2011: 92]. W jej ocenie 
obowiązkowy parytet płci sensu stricto naruszałby nie tylko wolność wyborów, 
ale jest on niedemokratyczny, gdyż to wyborca przede wszystkim powinien 
mieć prawo decydowania, kogo chce wybrać [tamże: 96].

Obligatoryjne kwoty płci niewątpliwie wpływają ograniczająco również 
na swobodę kształtowania list wyborczych. Ograniczenia te są jednak z isto-
ty rzeczy mniejsze niż w przypadku parytetów płci sensu stricto. Zakres tych 
ograniczeń jest przy tym zależny od tego, czy kwoty płci mają charakter wybor-
czy, czy wynikowy. Wydaje się, że kwoty o charakterze wyborczym są mniej-
szym ograniczeniem zasady wolnych wyborów niż kwoty o charakterze wyni-
kowym [Skotnicki 2010: 131]. Te ostatnie, jak już była o tym mowa, obligują 
ustawodawcę do ,,zarezerwowania” określonej liczby miejsce w parlamencie 
lub w innym organie przedstawicielskim dla reprezentantów danej płci. Tym 
samym znacząco ograniczają one swobodę podejmowania przez wyborców 
decyzji, gdyż niejako „z góry” narzucają, że taka, a nie inna liczba mandatów 
musi przypaść przedstawicielom danej płci. Kwoty wynikowe bezsprzecznie 
zatem naruszają zasadę wolnych wyborów, przesądzając (niezależnie od woli 
wyborców) w dużym zakresie (konkretnie w zakresie płci) o kształcie i obliczu 
parlamentu. W tym miejscu warto przywołać opinię Andrzeja Szmyta, który 
krytykuje stanowisko zwolenników rozwiązań kwotowych, którzy w sporej 
liczbie uważają, że parlament powinien mieć charakter deskryptywny, to jest 
powinien odpowiadać swym składem strukturze społeczeństwa [Szmyt 2012: 
365]. Autor ten podkreśla, że stanowi to zaprzeczenie ugruntowanym kanonom 
demokracji liberalnej, zgodnie z którymi ciała przedstawicielskie stanowią re-
prezentację polityczną narodu, wyłonioną w wyborach opartych na zasadzie 
pluralizmu politycznego – a zatem parlament (lub organ stanowiący danej jed-
nostki samorządu terytorialnego) jest reprezentacją społeczeństwa jako całości, 
nie jest natomiast reprezentacją wszystkich grup społecznych, które na to spo-
łeczeństwo się składają [tamże]. Stwarza to bowiem problem zapewnienia od-
powiedniej reprezentacji politycznej również innym grupom społecznym.
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W tym świetle korzystniej prezentują się kwoty o charakterze wyborczym. 
Chociaż zobowiązują one komitety wyborcze do zarezerwowania określonej 
liczby miejsc dla danej płci na listach wyborczych, to jednak nie przesądzają 
o ostatecznym składzie personalnym organu przedstawicielskiego. Budzą za-
tem mniej zastrzeżeń konstytucyjnoprawnych w porównaniu do kwot wyni-
kowych, nie mówiąc już o parytetach sensu stricto. Wiktor Osiatyński uważa 
nawet, że zasada wolnych wyborów nie zostaje w tym przypadku naruszona, 
ponieważ kwoty nie wpływają na decyzje wyborców, gdyż ci nadal mogą do-
wolnie wybierać spośród przedstawionych im na listach kandydatów [Osiatyń-
ski 2014]. O ile można się z tym poglądem zgodzić co do swobody wyrażania 
preferencji wyborczych, o tyle należy wskazać, że kwoty wyborcze naruszają 
jednak zasadę wolnych wyborów w zakresie swobody zgłaszania kandyda-
tów w wyborach, a więc istotnie ograniczają autonomię działania partii po-
litycznych, co musi budzić zastrzeżenia natury konstytucyjnoprawnej. Warto 
przy tym zaznaczyć, że partie polityczne, w swoich decyzjach powinny się kie-
rować dowolnymi przesłankami, zależnie od przyjętych przez nie programów 
oraz prezentowanej ideologii i akceptowanych wartości [Szewczyk 2011: 163].

Komitety wyborcze w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie 
mogą się już kierować jedynie własnymi preferencjami, lecz muszą też 
dbać, aby na listach wyborczych został spełniony ustawowy wymóg kwoto-
wy co do płci. Tym samym dany komitet wyborczy w niektórych przypad-
kach może wręcz być zmuszony do przyjmowania na swoje listy wyborcze 
osób przypadkowych, tylko po to, aby spełnić wymagania ustawy. Tak może 
stać się np. w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej, która grupuje 
w przeważającej liczbie działaczy płci męskiej, przy znikomym zaangażowa-
niu w takiej partii kobiet. Zachodzi więc ryzyko, że w takim przypadku kwoty 
mogą skutkować wyeliminowaniem z kręgu kandydatów osób mających wyż-
sze kwalifikacje, czy też po prostu lepiej predysponowanych do reprezentacji 
światopoglądu oraz programu danego ugrupowania politycznego. Zobowiąza-
nie komitetów wyborczych do zagwarantowania na swoich listach określonej 
procentowo liczby miejsc dla jednej albo obu płci rodzi niebezpieczeństwo do-
pasowywania kształtu list wyborczych do ustalonego minimum przedstawicieli 
określonej płci [Skotnicki 2010: 130–131]. Dlatego na dalszy plan mogą zejść 
kwestie merytorycznego przygotowania kandydatów. Podstawowe, wydawało-
by się, kryterium kompetencji, musi przynajmniej częściowo ustąpić kryterium 
płci. Wypada w tym miejscu zgodzić się z Krzysztofem Skotnickim, że o tym, 
kto będzie kandydować powinny decydować inne cechy niż płeć. Przede 
wszystkim należy wskazać tu odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie 
życiowe i zawodowe, obejmujące również pracę na rzecz jakiejś społeczności 
[Skotnicki 2015: 5]. Kwoty czy parytety na listach kandydatów niewątpliwie 
znaczenie czynnika merytorycznego osłabiają [tamże].
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Warto w tym miejscu przywołać pogląd Adama Bodnara oraz Anny Śle-
dzińskiej-Simon, w którym odwołują się do argumentu, że wolność działal-
ności partii politycznych nie zostaje przez rozwiązania kwotowe naruszona, 
ponieważ polskie prawo wyborcze przewiduje również inne ograniczenia w za-
kresie układania list wyborczych, takie jak miejsce zamieszkania kandydata 
czy możliwość kandydowania do tylko jednego organu przedstawicielskiego 
w wyborach samorządowych [Bodnar, Śledzińska-Simon 2014: 8]. Wydaje się 
jednak, że nie można przywołać tego poglądu jako  podstawy, choćby z uwagi 
na zdecydowanie odmienny charakter tego typu ograniczeń, mających raczej 
na celu zapewnienie porządku w procesie wyborczym niż uprzywilejowanie 
jakiejkolwiek grupy [Szewczyk 2011: 164]. Nie jest też w mojej ocenie prze-
konujący pogląd autorów, że „głos wyborców pozostaje więc w tym samym 
zakresie co przed wprowadzeniem regulacji kwotowej równy i wolny” [Bod-
nar, Śledzińska-Simon 2014: 8], ponieważ stosowanie mechanizmów kwoto-
wych prowadzi do ograniczenia kryterium kompetencji kandydatów na rzecz 
kryterium płci [Muszyński 2014: 16], co może prowadzić do tego, że wybrany 
zostanie kandydat gorszy, tylko dlatego, że spełnia wymóg co do płci. Kwoty 
mogą być co prawda zaakceptowane, jeżeli zostanie uznana „nadrzędność ra-
cji potrzeby doreprezentowania kobiet w wyborach”[ Kryszeń, w druku]. Jak 
słusznie jednak zauważono w literaturze przedmiotu, nawet w takim przypadku 
nie znika problem zgłaszania kandydatów na podstawie wymogu płci, co godzi 
w wolność kandydowania (autor ten twierdzi, że problem ten dotyczy również 
kwot wewnątrzpartyjnych) [tamże]. W moje ocenie zatem, obligatoryjne kwoty 
wyborcze co najmniej nadmiernie ograniczają, jeśli nie naruszają, zasadę wol-
nych wyborów.

Dla niniejszych rozważań szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na ścisły 
związek zasady wolnych wyborów z zasadą pluralizmu politycznego, w szcze-
gólności w odniesieniu do swobody funkcjonowania partii politycznych13. 
„Związek wolnych wyborów i wolności działalności partii politycznych jest 
nierozerwalny. Obie wartości konstytucyjne nie są bezgraniczne, ale też i moc-
no ograniczona musi być dopuszczalność ingerencji w ich istotę (treść i zakres), 
zawsze też z poszanowaniem warunków z art. 31 ust. 3 Konstytucji” [Szmyt 
2012: 369]. Przepis ten stanowi, że ograniczenia te mogą znaleźć zastosowanie 
„tylko w ustawie i tylko wówczas, gdy jest to konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochro-
ny środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób”, przy czym generalną zasadą w tym zakresie, wyraźnie wskazaną w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest to, że „ograniczenia te nie mogą naru-

13 P. Uziębło podkreśla, że w tym aspekcie pluralizm polityczny jest jednym z wyznaczni-
ków demokratycznego charakteru państwa [Uziębło 2010c: 347]. 
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szać istoty wolności i praw”, a zatem nie mogą naruszać też tym samym istoty 
wolności wyborów. Ingerencja taka nie powinna uderzać w to, co jest funda-
mentem pluralizmu politycznego, czyli swobodną rywalizację między partiami 
[Urbaniak 2011: 74]. Wydaje się, że narzucenie partiom politycznym w Polsce 
ustawowego obowiązku takiego kształtowania list wyborczych, aby zapewnić 
co najmniej 35% miejsc na liście wyborczej dla kobiet oraz co najmniej 35% 
miejsc na liście wyborczej dla mężczyzn, a zatem istotne ograniczenie wol-
ności działalności partii politycznych w zakresie swobody kształtowania list 
wyborczych, nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W powyższym zakresie należy zwrócić uwagę na wprowadzenie do polskie-
go systemu prawa wyborczego daleko idącej sankcji w przypadku niespełnienia 
przez listę wyborczą wymogu kwotowego. Mianowicie, polski ustawodawca 
przewidział sankcję w postaci odmowy zarejestrowania całej listy wyborczej. 
Tak skonstruowana sankcja, w mojej ocenie, wyraźnie narusza zasadę wolno-
ści działania partii politycznych, a więc w konsekwencji również zasadę wol-
nych wyborów, gdyż utrudnia partiom politycznym realizację ich podstawowej 
funkcji, a mianowicie wpływania metodami demokratycznymi na kształtowa-
nie polityki państwa [Rakowska, Skotnicki 2011: 15–16]. Tym samym odmowę 
rejestracji całej listy wyborczej w razie niedochowania wymogu kwotowego 
należy uznać za nadmierną ingerencję w sferę autonomii działania partii poli-
tycznych. Sankcja ta w istocie rzeczy prowadzi do podważenia podstawowej 
funkcji każdej partii politycznej, którą jest „funkcja wyborcza”[Szmyt 2010: 
137]. Mniej zastrzeżeń budziłaby natomiast regulacja prawna wprowadzająca 
łagodniejsze sankcje, np. o charakterze finansowym [tamże; Szmyt 2012: 370], 
choć oczywiście w przypadku tych ostatnich istotna byłaby też ich wysokość, 
a tym samym stopień ich dolegliwości. Tytułem przykładu państwa, które sto-
suje sankcje finansowe, można wskazać Francję, gdzie niezastosowanie się 
przez dane ugrupowanie polityczne do wymogu parytetu płci, pociąga za sobą 
jedynie odpowiednie zmniejszenie subwencji [Półtorak 2015: 183]. De lege 
ferenda należy zatem przynajmniej wskazać na konieczność nowelizacji prze-
pisów kodeksu wyborczego w zakresie dotyczącym sankcji za niedotrzymanie 
wymogów odnośnie do kwot płci – przez złagodzenie konsekwencji narusze-
nia norm kwotowych. Wydaje się oczywiste, że kwoty wyborcze w polskim 
porządku prawnym słabiej oddziaływałyby w kierunku ograniczenia zasady 
wolnych wyborów, gdyby zamiast sankcji w postaci braku rejestracji listy wy-
borczej, wprowadzono sankcję w formie kary finansowej.

Jeśli przyjmiemy szerokie rozumienie zasady wolnych wyborów, to problem 
zgodności mechanizmów kwotowych z tą zasadą wystąpi z jeszcze większą 
mocą. W istocie powstaje w takim przypadku pytanie, czy kwoty płci w ogó-
le odpowiadają standardom państwa demokratycznego. Wolne wybory sensu 
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largo obejmują wszystkie podstawowe zasady prawa wyborczego, a więc rów-
nież zasadę równych wyborów (zwaną też zasadą równości wyborów) [Sokala 
2013b: 208; Uziębło 2010e: 709–715]. W doktrynie prawa konstytucyjnego 
wskazuje się, że mechanizmy kwotowe budzą wątpliwości natury konstytucyj-
noprawnej z punktu widzenia właśnie tej zasady, gdyż naruszają one równość 
szans wyborczych [Skotnicki 2010: 130]. Zasada ta nakazuje bowiem równe 
traktowanie jednostek w całym procesie wyborczym. Wolne wybory sensu lar-
go muszą respektować pozostałe zasady prawa wyborczego [Jagielski 2013: 
271, a więc i zasadę równości wyborów. Mechanizmy kwotowe zaś w tym za-
kresie niestety wzbudzają niemałe wątpliwości [Muszyński 2014: 13–15; Skot-
nicki 2010: 130].

UWAGI KOŃCOWE 

Jak się wydaje, dobrowolne kwoty albo parytety wewnątrzpartyjne nie ogra-
niczają ani nie naruszają zasady wolnych wyborów. Nie ma bowiem żadnych 
przeciwskazań, żeby dana partia polityczna wprowadziła na swoich listach 
wyborczych kwotę płci czy nawet parytet płci sensu stricto, co w istocie jest 
wyrazem wolności ich działania, a zatem i wolności wyborów. Jest to bowiem 
„kwestia, która może być pozostawiona do regulacji statutowej, a nawet pozo-
stawiona wręcz wewnętrznej praktyce partyjnej” [Skotnicki 2010: 131]. Do-
browolne kwoty albo parytety wewnątrzpartyjne nie mogą więc budzić, moim 
zdaniem, zastrzeżeń natury konstytucyjnoprawnej.

W związku z powyższym warto wskazać na fakt, że najwyższy odsetek ko-
biet parlamentarzystów występuje w państwach nordyckich (według danych 
Unii Międzyparlamentarnej z dnia 1 czerwca 2016 roku odsetek ten wynosi 
41,1%14), w których stosuje się tylko rozwiązania o charakterze fakultatyw-
nym15, w tym wewnątrzpartyjne kwoty dobrowolne oraz edukowanie spo-
łeczeństwa w odpowiednim kierunku. Co ważne, Dania oraz Finlandia są 
znakomitymi przykładami państw, gdzie wysoki odsetek kobiet w składzie 
parlamentu współwystępuje z brakiem jakichkolwiek kwot płci w odniesieniu 
do systemu wyborczego (nawet dobrowolnych, wewnątrzpartyjnych) [Półtorak 
2015: 240–242]. Jest to dobry dowód na to, że wysoki wskaźnik partycypacji 
politycznej kobiet nie musi zależeć od stosowania obligatoryjnych (obowiązko-
wych) rozwiązań kwotowych, zabezpieczonych ponadto surowymi sankcjami. 
Lepszym rozwiązaniem jest, jak się wydaje, edukacja nakierowana na kształ-
towanie odpowiedniej mentalności społeczeństwa. Koresponduje z tym faktem 

14 Dane za http://www.ipu.org/ (dostęp 29.08.2016). 
15 System nordycki w zakresie kwot omawia szczegółowo M. Półtorak [2015: 238–251].



Parytety i kwoty płci a zasada wolnych wyborów 35

celne spostrzeżenie K. Skotnickiego, że „zwiększenie udziału kobiet w życiu 
politycznym, w tym w szczególności zwiększenie ich reprezentacji w organach 
przedstawicielskich, to przede wszystkim problem kultury a nie prawa” [Skot-
nicki 2010: 132].

Inaczej należy spojrzeć na instytucję parytetów oraz kwot o charakterze ob-
ligatoryjnym. W istocie oba te mechanizmy ograniczają wolność w zakresie 
doboru kandydatów, chociaż obligatoryjne kwoty wyborcze, w porównaniu 
do parytetów sensu stricto, zapewniają niewątpliwie znacznie większą swobo-
dę kształtowania listy wyborczej [Uziębło 2013: 354], gdyż komitet wyborczy, 
po spełnieniu wymogu kwotowego, może dowolnie rozdzielić pozostałe miej-
sca wyborcze między przedstawicieli obu płci (można sobie nawet wyobrazić 
sytuację, że wszystkie pozostałe miejsca na danej liście zostaną przyznane ko-
bietom). Parytet zaś nie daje w tym zakresie żadnego pola manewru, z góry 
narzucając proporcję 50 : 50 między kobietami a mężczyznami. Negatywnie 
wpływa on zatem na proces selekcji kandydatów, utrudniając w istocie ich 
odpowiedni dobór (na dalszy plan bowiem muszą w takim zejść kompeten-
cje kandydatów, ważniejsze staje się spełnienie ustawowego wymogu kwot). 
W tym miejscu należy przytoczyć zatem słuszną uwagę Moniki Michaliszyn, 
że wybór „polityków prowadzony wedle parytetów, a nie kompetencji, wpłynie 
natomiast na obniżenie poziomu elity politycznej. Parytety i kwoty, dając przy-
wileje z powodu płci, należą do tej samej, pozamerytorycznej kategorii awansu 
co nepotyzm, układy czy korupcja i jedynie utrwalają patologię” [Michaliszyn 
2014: 7]. Autorka trafnie zwraca uwagę, że ustawowe wprowadzenie rozwią-
zań kwotowych prowadzić będzie do odejścia od demokracji przedstawiciel-
skiej [Uziębło 2010a: 30–36] na rzecz demokracji parytetowej, ponieważ „par-
tie polityczne przestaną być reprezentacją poglądów politycznych właściwych 
ich wyborcom, staną się natomiast reprezentantami grup społecznych o takich 
czy innych wyróżniających ich cechach” [Michaliszyn 2014: 10]. Nasuwa się 
zatem pytanie, czy obligatoryjne kwoty płci (nie mówiąc już o parytetach płci 
sensu stricto) w prawie wyborczym można w ogóle uznać za odpowiadające 
standardom demokratycznym?

Ocena stopnia ograniczenia czy też naruszenia zasady wolnych wyborów 
przez kwoty płci o charakterze obligatoryjnym zależy w niemałym stopniu 
od tego, czy mają one charakter wyborczy, czy wynikowy. Te ostatnie w isto-
cie uniemożliwiają dokonanie swobodnego wyboru składu organu przedsta-
wicielskiego. W gruncie rzeczy więc podważają przedstawicielski charakter 
danego organu. Kwoty wyborcze natomiast budzą mniej zastrzeżeń, chociaż 
i w tym przypadku zauważalne jest wyraźne ograniczenie zasady wolnych wy-
borów. W szczególności wątpliwości może w tym zakresie budzić w polskim 
porządku prawnym nazbyt ostra sankcja za niedochowanie wymogu kwoty wy-
borczej, Wydaje się, że wprowadzenie sankcji o łagodniejszym charakterze, 
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w mniejszym stopniu podważałoby albo ograniczałoby zasadę wolnych wybo-
rów, zaś przyjęte obecnie przez ustawodawcę surowe rozwiązanie w tym za-
kresie jest niekonstytucyjne [Szmyt 2010: 137]. W mojej ocenie jednak, nawet 
przyjęcie przez ustawodawcę łagodniejszej sankcji niż obecnie obowiązująca, 
nie rozwiązuje w pełni problemu naruszenia czy też ograniczenia przez kwoty 
płci zasady wolnych wyborów.

Bezsporny zdaje się pogląd, że konieczne jest zwiększenie liczby kobiet 
partycypujących w polityce. W rzeczywistości większość krytyków rozwiązań 
parytetowych i kwotowych, jak się wydaje, nie podważa sensu samej aktywiza-
cji kobiet na niwie politycznej. Jednak aktualne pozostaje pytanie, czy właści-
wym sposobem jest tu interwencja prawna w postaci wprowadzenia obowiązku 
stosowania parytetów albo kwot płci, czy raczej należy wysiłki w tym zakresie 
skierować na edukację obywatelską społeczeństwa, w szczególności zachęcanie 
samych kobiet do aktywnego brania udziału w życiu politycznym oraz do gło-
sowania na kobiece kandydatki w wyborach do organów przedstawicielskich. 
Ponadto, jak to już wyżej zostało wskazane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
partie polityczne dobrowolnie stosowały na swoich listach rozwiązania kwoto-
we. Co więcej, istotnym kryterium przy kształtowaniu listy wyborczej, w mojej 
ocenie, powinny być przede wszystkim kompetencje kandydatów, a nie płeć. 
Nie można przy tym zgodzić się ze stanowiskiem Piotra Winczorka zarzuca-
jącego krytykom tzw. parytetu płci, że postępują podobnie jak sto lat temu 
przeciwnicy powszechnych praw wyborczych kobiet [Winczorek 2009]. Warto 
w tym miejscu przywołać trafny argument A. Szmyta, który stwierdza, że „pro-
blem udziału kobiet w składzie ciał przedstawicielskich jest społecznie bardzo 
ważny i istniejąca sytuacja faktyczna powinna skłaniać do szukania prób jego 
rozwiązania. Cel nie uświęca jednak środków, a propozycje drogi na skróty nie 
powinny być aprobowane. Waga i skomplikowanie prawne problemu w pełni 
wymagałyby stworzenia dla akcji »afirmacyjnej« najpierw podstaw konsty-
tucyjnych. Alternatywą mogłaby być aktywizacja działań »proparytetowych« 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego, dobrze rokująca przy silnym i trwa-
łym oddziaływaniu na struktury polityczne”[Szmyt 2012: 370]. Autor ten za-
uważa, że cel, jakim jest zwiększenie partycypacji politycznej kobiet, nie może 
być usprawiedliwieniem dla działań ustawodawcy ingerujących w wolność 
działania partii politycznych16.

16 Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że odmienny pogląd na gruncie hiszpańskiego pra-
wa konstytucyjnego wyraził w tej sprawie hiszpański Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
29.01.2008 r., uznając, że parytety nie są niedopuszczalną ingerencją w wolność wyborów, gdyż 
celem norm konstytucyjnych jest osiągnięcie rzeczywistej równości w dziedzinie partycypa-
cji politycznej, w konsekwencji zatem parytety są zgodne z normami hiszpańskiej konstytu-
cji, ponieważ służą realizacji tego właśnie celu, zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
29.01.2008 r. w sprawie konstytucyjności wprowadzenia obowiązku zachowania parytetu płci 
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W przedstawionym stanowisku interesujące jest również zwrócenie uwagi 
na kwestię ewentualnej konstytucjonalizacji kwot wyborczych, a więc nada-
nia im rangi konstytucyjnej, a tym samym podniesienia ich wartości i znacze-
nia. Poglądy przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego w tym 
zakresie są bardzo podzielone, na co wskazują wyniki Ankiety konstytucyjnej 
[Banaszak, Zbieranek 2011]. Wydaje się, że doświadczenia zebrane w toku ob-
serwacji kwot wyborczych w działaniu z pewnością przyczynią się do dalszych 
dyskusji w tym zakresie, w tym również do postulatów co do zmiany przepisów 
obowiązującego prawa wyborczego.

Podsumowując powyższe rozważania, obligatoryjne mechanizmy paryteto-
we lub kwotowe budzą istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zasady wolnych 
wyborów. Należałoby zatem wysunąć postulat de lege ferenda usunięcia z pol-
skiego systemu prawa wyborczego instytucji obowiązkowych, ustawowych 
kwot wyborczych. Można też przedstawić inne, mniej radykalne rozwiązanie, 
w postaci znacznego złagodzenia sankcji za ich naruszenie. Dobrowolne, we-
wnątrzpartyjne parytety i kwoty płci nie naruszają natomiast zasady wolnych 
wyborów, z uwagi na brak narzuconego na drodze prawnej obowiązku ich sto-
sowania.
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Streszczenie

W artykule została przeprowadzona analiza parytetów i kwot płci w świetle zasady wolnych 
wyborów. W tym celu autor odwołuje się głównie do doktryny prawa konstytucyjnego. Konklu-
zją analizy jest, że obligatoryjne parytety i kwoty płci są sprzeczne z zasadą wolnych wyborów. 
W związku z tym autor zaleca usunięcie obowiązkowych kwot wyborczych z polskiego prawa 
wyborczego. Można też przedstawić inne, mniej radykalne rozwiązanie, w postaci złagodzenia 
sankcji za ich naruszenie. Dobrowolne, wewnątrzpartyjne parytety i kwoty płci nie naruszają 
natomiast zasady wolnych wyborów, z uwagi na brak narzuconego na drodze prawnej obowiązku 
ich stosowania.

Słowa kluczowe: partycypacja polityczna, parytety płci, kwoty płci, zasada wolnych wybo-
rów, prawo konstytucyjne, prawo wyborcze.

GENDER PARITIES AND QUOTAS IN RELATION TO THE PRINCIPLE  
OF FREE ELECTIONS 
(summary)

In this artice are analysed the gender parities and quotas in relation to the principle of free 
elections. For this purpose, the author refers mainly to the doctrine of constitutional law. 
The analysis leads to conclusion that the compulsory gender parities and quotas are at variance 
with the principle of free elections. In this light, author recommends to remove the compulsory 
electoral quotas from the Polish electoral law. It is also possible to present the other, less radical 
solution, in the form of tempering the sanction for their infringement. The voluntary gender pari-
ties and quotas, by contrast, do not violate this principle, due to the lack of duty imposed by legal 
means to apply them.

Keywords: political participation, gender parities, gender quotas, principle of free elections, 
constitutional law, electoral law.


