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O ZWI ZKU PARTYCYPACJI WYBORCZEJ

I STABILNO CI POPARCIA DLA PARTII.

LOKALNE EFEKTY FREKWENCYJNE W WYBORACH 

PARLAMENTARNYCH W POLSCE W LATACH 2005–2011*

W analizach prezentowanych w artykule autorzy sprawdzaj , czy zró nicowanie prze-
strzenne zmian w poziomie partycypacji wyborczej jest systematycznie powi zane ze zró ni-
cowaniem przestrzennym zmian poparcia najwi kszych polskich partii politycznych. Anali-
zuj c oÞ cjalne wyniki wyborów parlamentarnych z lat 2005–2011, zagregowane na poziomie 
gmin, badaj  relacj  pomi dzy zmiennym poziomem uczestnictwa wyborczego a stabilno ci  
systemu partyjnego w wi kszej rozdzielczo ci przestrzennej. Z analiz wynika, e lokalne 
zmiany frekwencji wyborczej wp ywaj  na lokalne zmiany poparcia partii, cho  w sposób 
niesystematyczny. Autorzy szacuj  lokalne efekty frekwencyjne dla najwa niejszych polskich 
partii, aby pokaza , jaki wp yw na ich wyborczy wynik ma mobilizacja i demobilizacja lo-
kalnych elektoratów.

G ówne poj cia: wybory; partycypacja wyborcza; mobilizacja wyborcza; chwiejno . 

Wprowadzenie

Poparcie poszczególnych partii politycznych zmienia si  z wyborów na wybory. 
Dzieje si  tak z ró nych powodów. Cz  wyborców zmienia pomi dzy wyborami 
swoje preferencje i g osuje na inn  parti  ni  wcze niej. Zmienia si  te  sk ad elekto-
ratu – nie tylko ze wzgl dów demograÞ cznych (te s  istotne w d u szej perspektywie 
czasowej). Niektórzy obywatele zostaj  skutecznie zmobilizowani, tzn. wyst puj  
z szeregu nieg osuj cych w ostatnich wyborach po to, by odda  g os na jak  parti ; 
inni – zostaj  zdemobilizowani, tzn. przechodz  od g osowania do wyborczej absen-
cji. Je li zdemobilizowani przewy szaj  swoj  liczb  zmobilizowanych frekwencja 
spada. Je li zmobilizowanych jest wi cej – frekwencja ro nie. Zmiana preferencji, 
„wej cie” i „wyj cie” z elektoratu, s  najwa niejszymi popytowymi sk adnikami 
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chwiejno ci wyborczej (czynniki poda owe to te, które s  zwi zane z wyborczym 
menu – tzn. zmianami liczby partii w systemie – a tak e ze zmianami regu  wybor-
czych).

Jednak ani poparcie dla partii ani frekwencja wyborcza nie zmienia si  rów-
nomiernie na terenie ca ego kraju. Nawet gdy partia odnotowuje znacz cy wzrost 
poparcia obywateli, zdarzaj  si  zwykle obszary kraju, w których ta partia poparcie 
straci a. I odwrotnie: nawet gdy poparcie w skali kraju spektakularnie spada, mo na 
zazwyczaj znale  miejsca, gdzie – wbrew ogólnemu wzorcowi – przyby o danej 
partii wyborców. Podobnie rzecz ma si  ze zmianami frekwencji wyborczej. Nawet 
gdy wiadomo, e w danych wyborach do urn posz o zdecydowanie wi cej obywate-
li, zwykle mo na znale  obszary, gdzie frekwencja wyborcza spad a. I vice versa. 
Zmienno  partycypacji wyborczej ma zwi zek ze stabilno ci  systemu partyjnego, 
cho  nie atwo go prze ledzi .

W tym artykule chcemy sprawdzi , w jaki sposób zmiany frekwencji wy-
borczej s  powi zane ze zmianami poparcia najwi kszych polskich partii po-
litycznych. Odpowied  na pytanie, która partia straci a, a która zyska a dzi ki 
wzrostowi frekwencji, wydaje si  stosunkowo prosta. Wystarczy spojrze  na za-
gregowane wyniki wyborów. Przyk adowo, skoro w wyborach parlamentarnych 
z 2007 roku frekwencja by a wy sza ni  w 2005 roku, to trzeba uzna , e zyska y 
na tym przyro cie wszystkie partie, które w 2007 roku dosta y wi cej g osów ni  
w 2005 roku, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwo , Sojusz Le-
wicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. A straci y wszystkie partie, 
które w 2007 roku wybra o mniej wyborców ni  w 2005 roku, czyli Samoobrona, 
Liga Polskich Rodzin i Socjaldemokracja Polska. Stosunkowo atwo jest równie  
si gn  do danych sonda owych i sprawdzi , jak rozk ada y si  preferencje par-
tyjne wyborców zmobilizowanych i zdemobilizowanych w kolejnych wyborach 
parlamentarnych.

Doprecyzujmy wi c nasze pytanie: interesuje nas, czy zró nicowanie przestrzen-
ne zmian frekwencji wyborczej jest systematycznie powi zane ze zró nicowaniem 
przestrzennym zmian poparcia najwi kszych polskich partii politycznych. Chcemy 
sprawdzi , czy na powodzenie poszczególnych partii wp ywa to, gdzie mobilizowa-
y i demobilizowa y si  lokalne elektoraty. Innymi s owy, chcemy sprawdzi , czy 

poszczególne partie polityczne czerpa y wyborcze korzy ci raczej tam, gdzie fre-
kwencja spada a czy raczej tam, gdzie frekwencja ros a. Sprawdzaj c, jak zmiany 
frekwencji sprzyjaj  (lub nie) poparciu poszczególnych partii, próbujemy odnie  
si  równie  do szerszego problemu wp ywu partycypacji wyborczej na stabilno  
systemu partyjnego. 

Do odpowiedzi na te pytania wykorzystamy oÞ cjalne wyniki wyborów parlamen-
tarnych zagregowane na poziomie gmin. Nasze wnioskowanie nie dotyczy zatem 
bezpo rednio indywidualnych zachowa  wyborczych, ale w a ciwo ci lokalnych 
elektoratów.

W pierwszej kolejno ci omówimy skrótowo wyniki bada  dotycz ce zwi zku 
uczestnictwa wyborczego ze stabilno ci  systemów partyjnych, eby przedsta-
wi  szerszy kontekst do interpretacji rezultatów naszych analiz. W kolejnej cz ci 



O ZWI ZKU PARTYCYPACJI WYBORCZEJI STABILNO CI POPARCIA DLA PARTII 109

artyku u przedstawimy wykorzystywane przez nas dane i przejdziemy do analiz 
empirycznych. Sprawdzimy, w jakim stopniu zró nicowane przestrzennie s  zmia-
ny frekwencji i zmiany poparcia poszczególnych partii. W dalszej kolejno ci dla 
poszczególnych partii zidentyÞ kujemy z wykorzystaniem modeli regresji tzw. efek-
ty frekwencyjne, wskazuj ce na zwi zek – pozytywny lub negatywny – lokalnych 
zmian frekwencji wyborczej ze zmianami poparcia dla partii.

Zmiany frekwencji wyborczej a stabilno  poparcia dla partii

Po 2005 roku polski system partyjny jest stabilniejszy ni  wcze niej – wiadcz  
o tym cho by malej ce wska niki chwiejno ci wyborczej i malej ca fragmentacja 
parlamentu (Markowski 2008; Szczerbiak 2008; Millard 2010; Markowski i Cze nik 
2012; Szczerbiak 2012). Nie oznacza to jednak potwierdzenia popularnej w publicy-
stycznym dyskursie tezy o „zabetonowaniu polskiego systemu partyjnego”. Spekta-
kularny sukces Ruchu Palikota w 2011 roku pokaza , e koszty wej cia do systemu 
partyjnego nie s  wysokie. Badacze podkre laj , e o stosunkowo du ej otwarto ci 
polskiego systemu partyjnego i jego potencjalnej niestabilno ci wiadczy mi dzy 
innymi zmienno  preferencji partyjnych elektoratu, p ytko zakorzenione identyÞ -
kacje partyjne, nielojalno  elit w adzy wobec organizacji partyjnych, przyjmuj ca 
cz sto posta  „ucieczek” z partii (Zieli ski, S omczy ski i Shabad 2005), a tak e 
niski poziom frekwencji wyborczej i niestabilno  uczestnictwa wyborczego. W tym 
miejscu skupiamy si  przede wszystkim na dwóch ostatnich elementach.

Poziom frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w Polsce nale y do 
najni szych w ród krajów regionu. Pod wzgl dem redniej frekwencji wyborczej po 
1989 roku Polska zajmuje ostatnie miejsce w postkomunistycznej Europie rodko-
wo-Wschodniej (Cze nik 2007; Cze nik, Grzelak i Kotnarowski 2010). Na osiem 
wyborów parlamentarnych, jakie odby y si  od 1989 roku, tylko dwukrotnie (w 1989 
i w 2007 roku) poziom frekwencji przekroczy  50%. Na niski poziom frekwencji 
wyborczej zwraca  uwag  mi dzy innymi Aleks Szczerbiak, komentuj c wyniki wy-
borów parlamentarnych z 2011 roku:

Te wybory potwierdzi y po raz kolejny, e frekwencja wyborcza w polskich wyborach par-
lamentarnych utrzymuje si  na skrajnie niskim poziomie, co sugeruje, e niezale nie od wy-
ra nego spadku chwiejno ci wyborczej, polski elektorat jest wzgl dnie otwarty i dost pny dla 
potencjalnych nowych partii (Szczerbiak 2012: 26, t um. autorzy).

Stosunkowo wysokie odsetki mobilizowanych i demobilizowanych wyborców 
decyduj  z kolei o niestabilno ci uczestnictwa wyborczego, które – jak wskazuj  
badania oparte na Polskim Generalnym Studium Wyborczym (PGSW) – przyj-
muje w Polsce szczególnie du e rozmiary w porównaniu z innymi systemami de-
mokratycznymi, równie  krajów postkomunistycznych (Cze nik 2009; Cze nik 
i erkowska-Balas 2011). Wed ug szacunków Miko aja Cze nika, Paw a Grzela-
ka i Micha a Kotnarowskiego (2010) odsetek niestabilnych wyborców w Polsce 
w ostatnich 20 latach waha  si  od jednej czwartej do jednej trzeciej elektoratu 
(tabela 1).
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Tabela 1. Niestabilni g osuj cy w wyborach parlamentarnych w Polsce (w %)

Para analizowanych wyborów* Niestabilni g osuj cy

1993 – 1997 25,2

1997 – 2001 27,9

2001 – 2005 32,6

2005 – 2007 24,1

* druga data oznacza edycj  PGSW, pytanie o udzia  w pierwszych wyborach z pary by o retrospektywne
ród o: Cze nik, Grzelak i Kotnarowski 2010: 76–82.

Mobilizacja i demobilizacja wyborców mo e odgrywa  szczególne znaczenie 
w sytuacji „otwartego elektoratu”, w której – tak jak w Polsce – identyÞ kacje par-
tyjne s  nietrwa e i utrzymuj  si  na niskim poziomie, frekwencja wyborcza jest 
stosunkowo niska, a uczestnictwo wyborcze wyj tkowo niestabilne.

Dla przyk adu, dane z sonda u exit-poll, omawiane przez Rados awa Markow-
skiego (2008), pokazuj , jak ogromne znaczenie dla wyników wyborów parlamen-
tarnych z 2007 roku mia a mobilizacja osób nieg osuj cych w 2005 roku. Szacunki 
wskazuj , e w ród wyborców PO w 2007 roku by o 37,8% nowo zmobilizowanych 
(podczas gdy 37,5% to wyborcy PO z 2005 roku). Z kolei w ród wyborców PiS 
w 2007 roku nowo zmobilizowani wyborcy stanowili 35,9% elektoratu, a stabilni, 
g osuj cy na PiS równie  we wcze niejszych wyborach – 45,2%.

Z analiz Cze nika i innych (2010) wynika, e niestabilni g osuj cy w Polsce – 
je li g osuj  – to rzadziej na partie rz dz ce. „Do  trudno – pisz  autorzy (Cze nik 
i in. 2010: 31) – wyobrazi  sobie obywatela, który przechodzi z absencji w g o-
sowanie i oddaje g os na parti , która do tej pory rz dzi a. Polacy z regu y nie s  
pod koniec kadencji zadowoleni z partii, które wygra y poprzednie wybory i nie 
nagradzaj  ich swymi g osami”. Niestabilni g osuj cy – je li g osuj  – to popieraj  
cz ciej partie, które wygrywaj  wybory. Autorzy spekuluj , e przyci ga ich do 
urn wyborczych perspektywa wzi cia udzia u w wyborczym zwyci stwie. I wreszcie 
niestabilni g osuj cy – je li g osuj  – to preferuj  partie nowe, wchodz ce na wybor-
czy rynek. Cze nik i in.(2010) przypuszczaj , e pojawienie si  nowego podmiotu 
na scenie politycznej postrzegaj  oni jako szans  na lepsz  reprezentacj  swoich 
interesów, a co za tym idzie – impuls do wzi cia udzia u w wyborach.

Z danych dotycz cych indywidualnych zachowa  i preferencji wyborczych (któ-
re pochodz  z sonda y powyborczych, takich jak PGSW lub z sonda y exit-poll) 
mo na uzyska  informacj  o historycznych zachowaniach elektoratów poszczegól-
nych partii i na tej podstawie oceni , które partie skuteczniej ni  inne mobilizowa y 
swój poprzedni elektorat, a tak e – uprzednio nieg osuj cych.

Trzeba przy tym wzi  pod uwag , e sonda  exit-poll jest pomiarem jedno-
razowym, a dynamiczny charakter uzyskiwanych na jego podstawie wska ników 
bierze si  z retrospektywnych deklaracji wyborców, a nie – jak w przypadku bada  
panelowych – z porównania dwóch indywidualnych pomiarów odleg ych w czasie. 
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Pomijaj c w zasadzie nierozwi zywalny problem wiarygodno ci deklaracji dotycz -
cych przesz ych zachowa  respondentów, trzeba pami ta , e sonda  exit-poll nie 
uwzgl dnia w ogóle wyborców zdemobilizowanych – np. ten wykonany podczas 
wyborów w 2011 roku nie obejmuje obywateli, którzy uczestnicz c w wyborach 
w 2007 roku, zdecydowali si  nie pój  na kolejne wybory.

W sonda ach powyborczych, takich jak PGSW, w wylosowanych próbach znaj-
duj  si  zarówno g osuj cy, jak i nieg osuj cy, zarówno stabilni, jak i niestabilni. 
Pomiary te nie s  jednak bardzo dok adne ze wzgl du na stosunkowo ma  liczeb-
no  prób i stosunkowo nisk  stop  realizacji bada . Przyk adowo, wnioskowanie 
o zachowaniach wyborców Ruchu Palikota w PGSW z 2011 roku trzeba by o oprze  
na analizie odpowiedzi 106 respondentów, a wyborców PSL – 89 respondentów.

Nic dziwnego, e badaczy polityki mog  interesowa  dane wyborcze, b d ce 
dok adnym zapisem zachowa  wszystkich wyborców uczestnicz cych w okre lo-
nych wyborach. Najcz ciej wykorzystuje si  je do analizy zagregowanej chwiej-
no ci wyborczej w mi dzynarodowych analizach porównawczych; rzadko s  jednak 
wykorzystywane dane o wi kszej rozdzielczo ci przestrzennej.

W badaniach obejmuj cych kilkadziesi t lub nawet kilkaset cykli wyborczych 
z wielu krajów, frekwencja lub zmiana frekwencji wyborczej jest uznawana za jedn  
ze zmiennych wyja niaj cych chwiejno  wyborcz  (Tavits 2008; Bischoff 2013; 
Powell i Tucker 2013). Autorzy zwykle stawiaj  hipotez  odwo uj c  si  do pozio-
mu jednostkowego: e w wyborach, w których odnotowuje si  wysok  frekwencj , 
bierze udzia  stosunkowo wielu wyborców ze s abymi identyÞ kacjami partyjnymi. 
Z kolei w wyborach, w których frekwencja jest niska, bior  udzia  ci, którzy maj  
silne identyÞ kacje partyjne i maj  wykszta cony nawyk g osowania. Ci ostatni mie-
liby sprzyja  ni szej chwiejno ci; ci pierwsi – wy szej (Bartolini i Mair 1990; Birch 
2003; Dassoneville i Hooghe 2012). St d zdziwienie Markowskiego opisuj cego 
wyniki wyborów parlamentarnych z 2005 roku:

Ogromnej chwiejno ci wyborczej towarzyszy a spadaj ca partycypacja wyborcza, co samo 
w sobie jest do  dziwn  wspó zale no ci . Mo na bowiem logicznie oczekiwa , i  skoro jest 
coraz mniej obywateli gotowych do podejmowania decyzji dotycz cych tego, kto ma rz dzi , 
powinni oni przynajmniej charakteryzowa  si  pewn  stabilno ci  preferencji politycznych. Nie 
w Polsce jednak (Markowski 2007: 266).

Studia komparatystyczne nad chwiejno ci  wyborcz  pokazuj  szerszy obraz tej 
wspó zale no ci. Wobec dominuj cego wp ywu czynników poda owych na chwiej-
no  wyborcz  (dotyczy to zw aszcza fragmentacji systemu partyjnego), bezpo rednie 
efekty zmiany frekwencji okazuj  si  bardzo s abe (pozytywne, zgodnie z hipotez ) 
lub nieistotne statystycznie. Na przyk ad z analiz Cariny Bischoff, uwzgl dniaj cych 
336 wyborów z 21 krajów europejskich i bogaty zestaw zmiennych niezale nych 
wynika, e przyrostowi frekwencji wyborczej o 10 punktów procentowych mo na 
przypisa  bezpo rednio jedynie oko o 0,2 punktu procentowego wzrostu zagregowa-
nej chwiejno ci wyborczej (Bischoff 2013: 549). Ruth Dassoneville i Mark Hooghe 
(2012: 25) stwierdzaj  wprost na podstawie analizy wyników wyborów z 31 krajów 
Europy, e frekwencja wyborcza, podobnie jak obowi zek g osowania, nie wp ywaj  
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na zagregowan  chwiejno  wyborcz . Te wyniki nie oznaczaj  jednak, e zmiany 
frekwencji nie s  systematycznie powi zane ze zmianami poparcia okre lonych par-
tii politycznych w okre lonych wyborach. Aby zbada  ten problem, trzeba skorzy-
sta  z dok adniejszych danych.

Wykorzystane dane

W analizach empirycznych pos ugujemy si  danymi Pa stwowej Komisji Wy-
borczej przedstawiaj cymi wyniki polskich wyborów parlamentarnych z 2005, 2007 
i 2011 roku. Wybieramy te trzy elekcje g ównie ze wzgl du na stabilno  zestawu 
najwi kszych partii politycznych w tym okresie. Zwi zek partycypacji wyborczej 
i stabilno ci systemu partyjnego rozpatrujemy wykorzystuj c dane zagregowane na 
poziomie gmin. Przyjmujemy, e w przypadku Polski gminy s  odpowiednimi jed-
nostkami terytorialnymi do prowadzenia analiz na mo liwie niskim szczeblu teryto-
rialnej agregacji danych (w 2011 roku rednia wielko  gminy to 15546 mieszka -
ców i 12354 zarejestrowanych wyborców). Wzi li my pod uwag  wyniki wyborów 
w ka dej z 2478 polskich gmin w przypadku porównania wyników wyborów z 2005 
roku i 2007 roku oraz 2477 gmin w przypadku porównania wyników wyborów 
z 2007 i 2011 roku1.

Przypomnijmy, e interesuje nas przede wszystkim przestrzenna heterogenicz-
no  zmian frekwencji i zmian poparcia najwa niejszych partii (nie obliczamy 
wska ników zagregowanej chwiejno ci wyborczej). Wzrost frekwencji wyborczej 
w gminie informuje nas o przewadze mobilizacji nad demobilizacj  (a spadek fre-
kwencji – o przewadze demobilizacji), cho  nie daje poj cia o tym, jak  cz  elek-
toratu stanowili zmobilizowani lub zdemobilizowani wyborcy2. Równie  lokalne 
zmiany poparcia partii to wypadkowa ró nych zachowa  wyborczych: g osy od-
dane na parti  ponownie przez lojalnych wyborców s  nieodró nialne od g osów 
oddanych przez wyborców nowych, którzy w poprzednich wyborach g osowali na 
inn  parti  lub w ogóle nie g osowali. W uproszczeniu (bierzemy pod uwag  system 
z dwoma partiami) przedstawia te rozró nienia schemat na ryc. 1.

Zestawiaj c dane z dwóch nast puj cych po sobie wyborów uzyskali my dla 
ka dej gminy wska niki informuj ce o:

1) zmianie frekwencji pomi dzy 2005 a 2007 rokiem,
2) zmianie frekwencji pomi dzy 2007 a 2011 rokiem,
3) zmianie odsetka uzyskanych g osów pomi dzy 2005 a 2007 rokiem dla na-

st puj cych partii politycznych: PO, PiS, PSL, SLD (w 2007 jako koalicja LiD), 
Samoobrona RP, LPR,

1 Obecnie jest w Polsce 2479 gmin, jednak gmina Ja liska zosta a utworzona dopiero w 2010 
roku, z cz ci gminy Dukla; w zwi zku z tym dla okresu 2007–2011 wykluczyli my obie gminy 
z analizy. Nie brali my pod uwag  obwodów g osowania za granic  i na statkach.

2 Poniewa  opieramy si  na danych zagregowanych, nie odnosimy si  wprost do zjawiska niesta-
bilno ci uczestnictwa wyborczego. Warto jednak zauwa y , e praktycznie ka da zidentyÞ kowana 
zmiana frekwencji wiadczy o niestabilno ci uczestnictwa; nie jeste my jedynie w stanie oceni , 
w jakim stopniu mobilizacja i demobilizacja w danej gminie wzajemnie si  znosi y.
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4) zmianie odsetka uzyskanych g osów pomi dzy 2007 a 2011 rokiem dla nast -
puj cych partii politycznych: PO, PiS, PSL, SLD (w 2007 roku jako koalicja LiD), 
Samoobrona RP, Ruch Palikota (start tylko w 2011 roku).

Wzi li my pod uwag  wszystkie najwa niejsze partie, które w badanym okresie 
by y reprezentowane w parlamencie. Ze wzgl du na specyÞ czny charakter i ogra-
niczony zasi g terytorialny, nie uwzgl dnili my w analizach komitetu wyborczego 
Mniejszo ci Niemieckiej. Warto ci wymienionych wy ej zmiennych, zagregowane 
dla ca ego kraju, a tak e zakresy warto ci dla gmin, przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Podstawowe statystyki opisowe analizowanych zmiennych

Zmienna

2005–2007 2007–2011

Kraj
Gminy

Kraj
Gminy

Min Max Min Max

Zmiana frekwencji 
(pkt. proc.) 13,47 -13,75 26,46 -6,03 -14,31 8,50

Zmiana poparcia 
(pkt. proc.) dla:
  PO 17,12 -42,67 47,46 -2,09 -33,36 27,51

  PiS 5,18 -22,45 70,30 -2,32 -35,83 19,02

  SLD (LiD) 1,90 -55,85 34,41 -4,89 -36,71 28,40

  PSL 2,01 -45,51 45,25 -0,56 -36,91 44,92

  Samoobrona RP -9,75 -51,66 4,03 -1,46 -29,49 -0,23

  LPR -6,61 -65,26 2,33 -1,28 -11,70 -0,09

  SDPL -3,86 -35,33 ,

  Ruch Palikota 9,87 1,35 22,54

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych PKW.

Rycina 1. Zmiany frekwencji i przep ywy poparcia w danych zagregowanych

(t-1) nglos nglos A B B A nglos A B

t A B B A nglos nglos nglos A B

segmenty 
elektoratu 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zmiana frekwencji = (3+4+5+6+8+9)-(1+2+3+4+8+9) = 5+6-1-2
Zmiana poparcia dla partii A = (3+6+8)-(1+4+8) = 3+6-1-4
Zmiana poparcia dla partii B = (4+5+9)-(2+3+9) = 4+5-2-3
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Zró nicowanie przestrzenne zmian frekwencji i zmian poparcia

Zanim przejdziemy do identyÞ kacji zwi zku zmian frekwencji wyborczej ze 
zmianami poparcia poszczególnych partii, sprawdzimy, w jakim stopniu zró nico-
wane przestrzennie by y zmiany frekwencji i zmiany poparcia poszczególnych partii 
politycznych. Innymi s owy – jak bardzo nasze podstawowe wska niki by y zró nico-
wane w grupie analizowanych gmin. Jest to problem podobny do tego, który stawia-
j  sobie badacze nacjonalizacji partii politycznych (Caramani 2004; Bochsler 2010; 
Tiemann 2012). Nacjonalizacja poparcia partii politycznych jest najcz ciej mierzona 
wariancj , odchyleniem standardowym, wspó czynnikiem zmienno ci lub odpowied-
nio przystosowanym wspó czynnikiem Giniego, pokazuj cym zró nicowanie odsetka 
zdobytych g osów pomi dzy okr gami wyborczymi (Tiemann 2012: 83–84).

Aby móc porówna  zró nicowanie przestrzenne analizowanych przez nas wska -
ników, wykorzystujemy wspó czynnik zmienno ci (iloraz odchylenia standardowe-
go i redniej), po to by kontrolowa  wp yw ró nej wielko ci poparcia poszczegól-
nych partii (tabela 3).

Tabela 3.  Zró nicowanie przestrzenne frekwencji wyborczej i jej zmian oraz poparcia po-
szczególnych partii i jego zmian w latach 2005–2011

Wspó czynniki zmienno ci

2005 2007 2011 zmiana
2005–2007

zmiana
2007–2011

Frekwencja 0,176 0,163 0,178 0,496 -0,440

LPR 0,586 0,581 - -0,660 -0,582

PiS 0,459 0,355 0,377 0,911 -1,880

PO 0,628 0,456 0,464 0,569 -6,268

PSL 0,825 0,640 0,668 2,188 -11,879

RP - - 0,348 - 0,348

SRP 0,547 0,762 2,318 -0,556 -0,775

SDPL 0,830 - - -0,830 -

SLD 0,700 0,567 0,595 2,529 -1,433

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych PKW.

Wida  wyra nie, e partycypacja wyborcza w przekroju gminnym w Polsce jest 
zdecydowanie mniej zró nicowana przestrzennie ni  poparcie poszczególnych partii 
politycznych. Elektoraty najwi kszych partii (PiS, PO, PSL, SLD) uleg y do pew-
nego stopnia przestrzennej homogenizacji pomi dzy 2005 a 2007 rokiem, co jest 
dodatkowym argumentem przemawiaj cym za tym, e w a nie od roku 2005 system 
partyjny w Polsce jest bardziej ustabilizowany. 

Najmniej zró nicowane przestrzennie jest poparcie PiS i Ruchu Palikota, naj-
bardziej – PSL oraz ugrupowa , którym nie udawa o si  w danych wyborach prze-
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kroczy  progu wyborczego (SDPL w 2005 roku, Samoobrona w 2007 i 2011 roku; 
stosunkowo homogeniczne przestrzennie wzgl dem jego niewielkiego rozmiaru 
by o poparcie LPR w 2007 roku). Znamienne jest stosunkowo ma e zró nicowanie 
przestrzenne poparcia dla Ruchu Palikota w przekroju gminnym, bior c pod uwag  
fakt, e to zupe nie nowa partia polityczna, w momencie wyborów w 2011 roku po-
siadaj ca jedynie szcz tkowe struktury lokalne.

Podobne zale no ci mo na zaobserwowa  w przypadku zmian frekwencji wy-
borczej i zmian poparcia partii w dwóch analizowanych cyklach wyborczych: 2005–
2007 i 2007–2011. Wspó czynniki zmienno ci dla zmian frekwencji wyborczej s  
zasadniczo ni sze ni  wspó czynniki zmienno ci zmian poparcia partii. Frekwencja 
wyborcza na terenie ca ego kraju stosunkowo równomiernie wzros a pomi dzy 2005 
a 2007 rokiem i porównywalnie równomiernie spad a pomi dzy 2007 a 2011 r. Zmia-
ny poparcia dla poszczególnych partii by y bardziej zró nicowane. Wspó czynniki 
zmienno ci dla cyklu 2007–2011 s  wi ksze, bo w tym czasie zagregowane zmiany 
poparcia dla partii nie by y tak du e jak w 2007 roku (por. tabela 2). Wida  wyra nie, 
e w latach 2007–2011 stosunkowo niewielkie na poziomie zagregowanym zmiany 

poparcia dla PSL (oko o -0,5 punktu procentowego [pkt proc.]) i PO (oko o -2 pkt 
proc.) by y rezultatem bardzo zró nicowanych zmian poparcia w gminach. 

Efekty frekwencyjne

U podstaw naszych analiz le y rozumowanie, e zarówno zmiany poparcia, jak 
i zmiany frekwencji w kolejnych wyborach parlamentarnych to parametry, które 
maj  swoje rozk ady okre lone w zbiorze gmin. To, czego poszukujemy, to dowody 
wp ywu zmiany frekwencji wyborczej w gminach na zmian  poparcia poszczegól-
nych partii politycznych. Ów wp yw mo e mie  ró ny kierunek, dlatego wyró nia-
my lokalne efekty frekwencyjne zbie ne lub rozbie ne.

Efektem frekwencyjnym zbie nym nazywamy tak  sytuacj , w której relatywnemu 
spadkowi frekwencji pomi dzy wyborami towarzyszy spadek poparcia danej partii, 
a relatywnemu wzrostowi frekwencji – wzrost poparcia danej partii. Innymi s owy, 
e dana partia zyska a poparcie g ównie tam, gdzie relatywnie wzros a frekwencja, 

a straci a g ównie tam, gdzie frekwencja relatywnie spad a.
Efektem frekwencyjnym rozbie nym nazywamy tak  sytuacj , w której relatyw-

nemu spadkowi frekwencji pomi dzy wyborami towarzyszy wzrost poparcia partii, 
a relatywnemu wzrostowi frekwencji – spadek poparcia partii. Innymi s owy, e dana 
partia zyska a poparcie tam, gdzie relatywnie spad a frekwencja, a poparcie dla niej 
spad o tam, gdzie frekwencja relatywnie wzros a.

Przyjmujemy, e efekt frekwencyjny rozbie ny wskazuje na to, e dla wyniku 
danej partii wi ksze znaczenie maj  stabilnie g osuj cy. Efekt frekwencyjny zbie ny 
wskazuje z kolei na wi ksze znaczenie elektoratu niestabilnego (nowego lub odp y-
waj cego ku nieg osowaniu). Analizujemy dane zagregowane, wi c wnioski doty-
cz ce partii mog  s u y  jako uzupe nienie analiz prowadzonych na poziomie indy-
widualnym opartym na danych sonda owych (o wadach i zaletach ró nych podej  
wspominali my powy ej).
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Nale y przy tym zaznaczy , e aby taka interpretacja by a prawdziwa i by my 
w naszym wnioskowaniu nie pope niali b du ekologicznego, musi by  spe nione 
dodatkowe za o enie. Mianowicie wyst powanie zmian we frekwencji nie mo e by  
systematycznie powi zane ze zmianami poparcia partii w grupie wyborców stabilnie 
uczestnicz cych w wyborach3. Przyk adowo, gdyby w gminach, gdzie wzrasta a fre-
kwencja, wyborcy stabilnie uczestnicz cy w obu elekcjach mieli wi ksz  sk onno  
do zmiany preferencji z partii A na parti  B, wtedy wyniki prowadzonych przez nas 
analiz by yby „zanieczyszczone” wp ywem tego zjawiska i stosuj c przyj ty przez 
nas schemat analizy przeszacowywaliby my wp yw procesów mobilizacji lub demo-
bilizacji na zmian  poparcia partii B. Przyjmujemy jednak, e wyst powanie tego 
rodzaju zwi zków jest ma o prawdopodobne4.

Co oznacza „relatywny wzrost” i „relatywny spadek” frekwencji wyborczej, za 
pomoc  których deÞ niujemy efekty frekwencyjne? Interesuje nas wzgl dna przewa-
ga mobilizacji nad demobilizacj  lub wzgl dna przewaga demobilizacji nad mobili-
zacj  – dlatego zmian  frekwencji w ka dej gminie odnosimy do zmiany frekwencji 
w ca ym kraju w okre lonych wyborach. Zak adamy w ten sposób, e nawet spadek 
frekwencji wyborczej w gminie – je li jest spadkiem mniejszym ni  spadek odnoto-
wany w skali ca ego kraju – jest przejawem ponadprzeci tnej mobilizacji lokalnego 
elektoratu. Innymi s owy, bezwzgl dny spadek frekwencji mo e by  w danej gminie 
uznany za jej relatywny wzrost, je li w skali kraju dominuj cym zjawiskiem by  
spadek frekwencji.

W praktyce, relatywizacja zmiany frekwencji wyborczej oznacza tak  transfor-
macj  zmiennej, w której 0 oznacza  b dzie zmian  frekwencji równ  zmianie fre-
kwencji w okre lonych wyborach w skali ca ego kraju, a nie – jak przed transforma-
cj  – zupe ny brak ró nicy w poziomie frekwencji odnotowanym w dwóch kolejnych 
wyborach. Przypomnijmy, e w wyborach 2007 roku frekwencja wzros a w skali 
kraju o 13,95 pkt proc. wzgl dem 2005 roku, a w wyborach 2011 roku spad a o 6,05 
pkt proc. wzgl dem roku 2007. Warto zauwa y , e w 2007 roku frekwencja spad a 
bezwzgl dnie tylko w 60 gminach, a w roku 2011 frekwencja wzros a bezwzgl dnie 
tylko w 32 gminach. Relatywizacja skali zmiany frekwencji przez odniesienie jej do 
poziomu redniego wp ywa korzystnie na stabilno  oszacowa  modeli regresji. Tej 
w a nie techniki u yli my do opisania zale no ci pomi dzy zmianami frekwencji 
wyborczej a zmianami poparcia poszczególnych partii, która jest podstawowa dla 
postawionego przez nas problemu.

Je li przyjmiemy, e zmiana poparcia partii ma swój sk adnik ogólnokrajowy, 
niezró nicowany przestrzennie (apel partii oraz jej konkurentek w podobny sposób 
oddzia uje na preferencje wyborców w ca ym kraju) i „koryguj cy” go – na korzy  

3 Odwo uj c si  do przyk adu z ryc. 1. mo emy wyrazi  to za o enie formalnie: cor [(5+6-1-2), 
(3-4)] = 0.

4 Podstawowym mechanizmem, który mo e prowadzi  do powstania takich zale no ci, wydaje 
si  pojawienie si  lub znikni cie z grona kandydatów jakiej  szczególnie popularnej osoby. Takie 
przypadki s  jednak rzadkie, a dodatkowo w naszych analizach kontrolowali my ró nice zmian po-
parcia pomi dzy ró nymi okr gami wyborczymi tak, aby nie mia y one wp ywu na uzyskiwane przez 
nas oszacowania efektów frekwencyjnych.
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lub niekorzy  partii – sk adnik lokalny (apele partii maj  specyÞ czne oddzia ywanie 
na wyborców w poszczególnych gminach), to sk adnik ogólnokrajowy mo na uto -
sami  ze sta  w modelach regresji, z kolei wariancj  sk adnika lokalnego próbujemy 
wyja ni  za pomoc  lokalnych zmian frekwencji wyborczej, przy kontroli innych 
czynników.

Dla ka dej zestawionej pary zmiennych wyliczyli my modele regresji, a dok ad-
niej – modele mieszanych efektów (mixed effects models). Proponujemy wykorzy-
stanie modeli mieszanych efektów, nazywanych te  hierarchicznymi, zamiast stan-
dardowej regresji liniowej metod  najmniejszych kwadratów. G ównym powodem 
jest hierarchiczna struktura wykorzystywanych przez nas danych: gminy, b d ce 
podstawowymi jednostkami analizy pogrupowali my w okr gi wyborcze, w których 
obowi zywa y jednakowe listy kandydatów, a wi c jednakowe by y alternatywy dla 
wyborców5. Uwzgl dnienie w modelach efektu losowego dla sta ej regresji zwi -
zanego z podzia em na okr gi wyborcze pozwala kontrolowa  ró nice w poparciu 
poszczególnych partii mi dzy okr gami w sposób efektywny statystycznie (Rau-
denbush i Bryk 2002; wprowadzenie w j zyku polskim – np. Doma ski i Pokropek 
2011).

Dodatkowo, przeanalizowali my równie  modele, w których dopu cili my, aby 
zale no  mi dzy zmian  frekwencji a zmian  poparcia dla partii przebiega a inaczej 
w gminach, w których relatywna zmiana frekwencji by a ni sza od zera, a inaczej 
w których by a ona wy sza od zera. Technicznie oznacza o to w czenie do modelu 
dodatkowej zmiennej kontrolnej – interakcji pomi dzy relatywn  zmian  frekwencji 
a zmienn  zerojedynkow  (dummy) opisuj c , czy relatywna zmiana frekwencji jest 
wi ksza od zera6. Równie  w tych modelach kontrolowana by a wielko  gminy 
i przynale no  gmin do okr gów wyborczych – tak samo jak w modelach bez inter-
akcji dla relatywnej zmiany frekwencji.

Uwzgl dnienie tej dodatkowej komplikacji pozwoli nam sprawdzi , jak dalece 
obserwowane efekty frekwencyjne maj  jednorodny przebieg ze wzgl du na wiel-
ko  relatywnych zmian frekwencji. Spo ród ró nych sposobów modelowania nie-
liniowo ci zdecydowali my si  w a nie na regresj  aman  (kawa kami liniow ), ze 
wzgl du na atwo  jej interpretacji. Na podstawie wspó czynników takiej regresji 
mo na atwo wyliczy  nachylenie linii regresji w zakresie obu analizowanych prze-
dzia ów zmiany frekwencji, a nachylenia te mog  zosta  atwo porównane ze sob  

5 W analizowanym okresie w Polsce istnia o 41 okr gów wyborczych, licz cych rednio 60 gmin, 
przy czym najwi cej gmin (120) wchodzi o w sk ad okr gu wyborczego Che m (nr 7); z kolei okr g 
Warszawa (nr 19) sk ada  si  z jednej gminy.

6 Do modelu nie w czyli my przy tym samej zmiennej zerojedynkowej opisuj cej, czy rela-
tywna zmiana frekwencji jest wy sza od zera, aby zapewni , e zale no  przewidywanej zmiany 
poparcia dla partii od relatywnej zmiany frekwencji b dzie ci g a w zerze. W praktyce oznacza to, e 
przewidywana zmiana poparcia dla partii w sytuacji, gdy relatywna zmiana frekwencji w gminie jest 
równa zero (tj. zmiana frekwencji w gminie jest równa ogólnokrajowej zmianie frekwencji) b dzie 
taka sama bez wzgl du na to, czy przewidywa  j  na podstawie linii regresji opisuj cej zale no  dla 
relatywnej zmiany frekwencji wy szej od zera, czy na podstawie linii regresji opisuj cej zale no  
poni ej tego progu.
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i nachyleniem regresji z prostszego modelu „prostoliniowego” (nieuwzgl dniaj ce-
go interakcji). Wykorzystanie do modelowania nieliniowo ci, np. kwadratu zmiany 
frekwencji, nie dawa oby takich mo liwo ci. Wybór relatywnej zmiany frekwencji 
równej zero jako punktu rozgraniczaj cego dwie grupy gmin o ró nym kierunku 
zmiany frekwencji wydaje si  przy tym dosy  naturalny. 

Analizy prowadzili my z wykorzystaniem programu R, do estymacji modeli po-
s u y  nam pakiet lme4. Aby zilustrowa  uzyskane wyniki, linie regresji zosta y na-
niesione na wykresy rozrzutu, pokazuj ce po o enie gmin w dwuwymiarowej prze-
strzeni, której jeden wymiar stanowi relatywna zmiana frekwencji, a drugi – zmiana 
poparcia (przyk adowe wykresy przedstawiono dalej na rycinie 2).

Zanim przedstawimy oszacowania modeli regresji, warto spojrze  na najprost-
sze wska niki pozwalaj ce oceni  si  efektów frekwencyjnych dla poszczególnych 
partii. Takim prostym wska nikiem jest wspó czynnik korelacji liniowej pomi dzy 
zmian  frekwencji wyborczej a zmian  poparcia dla partii (tabela 4).

Tabela 4.  Szacowane wspó czynniki korelacji liniowej pomi dzy zmian  poparcia dla par-
tii politycznych a zmian  frekwencji wyborczej w latach 2005–2011

2005–2007 2007–2011

PO + 0,395 – 0,095

PiS – 0,560 – 0,124

SLD (LiD) + 0,086 + 0,230

PSL – 0,018 + 0,172

Samoobrona RP + 0,362 – 0,120

LPR + 0,188 – 0,073

SDPL – 0,383 nie dotyczy

Ruch Palikota nie dotyczy – 0,273

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych PKW.

Po pierwsze, wida  du  niestabilno  efektów w czasie: sytuacja poszczegól-
nych partii ulega a zmianom w dwóch kolejnych cyklach wyborczych. PiS i SLD s  
jedynymi ugrupowaniami, dla których znak korelacji w obu okresach by  taki sam, 
z tym e w przypadku PiS wskazuj  one dwukrotnie na efekt rozbie ny, a w przy-
padku SLD – dwukrotnie na efekt zbie ny. Warto jednak zauwa y , e nawet 
w przypadku tych partii warto ci korelacji znacznie ró ni  si  pomi dzy dwoma 
okresami. W przypadku PiS wskazuj  one na silniejszy efekt dla okresu 2005–2007 
(najwi ksza korelacja w analizowanym zbiorze danych, r=-0,56), a s abszy dla lat 
2007–2011, podczas gdy w przypadku SLD – silniejszy dla okresu 2007–2011 ni  
dla 2005–2007.

W przypadku PO, Samoobrony RP i LPR obserwujemy zmian  z efektu frekwen-
cyjnego zbie nego w okresie 2005–2007 (szczególnie silnego dla dwóch pierwszych 
spo ród tych partii) na efekt rozbie ny w okresie 2007–2011. W latach 2005–2007 
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dla PSL w a ciwie nie obserwujemy wyst powania adnego zwi zku zmian poparcia 
i zmian frekwencji wyborczej (wspó czynnik korelacji jest co prawda ujemny, ale 
jego warto  jest bliska zeru), podczas gdy w latach 2007–2011 obserwujemy dla 
tego ugrupowania efekt frekwencyjny zbie ny. Dla obu partii, które wyst puj  tylko 
w jednym spo ród analizowanych przez nas okresów (SDPL i RP) wspó czynnik 
korelacji wskazuje na wyst powanie silnego efektu frekwencyjnego rozbie nego.

W tabeli 5 prezentujemy niestandaryzowane wspó czynniki z modeli regresji, 
które pozwalaj  uwzgl dni  dodatkowe zmienne kontrolne. Zmienn  wyja nian  
we wszystkich modelach jest zmiana poparcia dla danej partii, a g ówn  zmienn  
wyja niaj c  – relatywna zmiana frekwencji wyborczej. Oprócz niej w modelu kon-
trolowali my równie  wielko  gminy (w postaci logarytmu redniej liczby g osów 
oddanych w gminie w dwóch kolejnych wyborach) oraz, o czym ju  wspomnieli my, 
przynale no  gmin do okr gów wyborczych. Prezentowane wspó czynniki regresji 
posiadaj  stosunkowo przejrzyst  interpretacj : pokazuj  one, jaka jest przewidy-
wana ró nica zmiany poparcia danej partii politycznej pomi dzy dwoma gminami 
– wyra ona w punktach procentowych – przy za o eniu, e te dwie gminy ró ni  si  
mi dzy sob  wy cznie ró nic  jednego punktu procentowego zmiany frekwencji 
(zak adamy, e s  tej samej wielko ci oraz znajduj  si  w tym samym okr gu wy-
borczym). Dodatnie wspó czynniki B wskazuj  na istnienie efektu frekwencyjnego 
zbie nego, ujemne – efektu frekwencyjnego rozbie nego.

Poniewa  statystyki stosowane do oceny dopasowania modeli mieszanych efek-
tów do danych, jak AIC czy BIC, nie posiadaj  naturalnych interpretacji (w szczegól-
no ci nie ma sensu porównywanie ich warto ci mi dzy modelami dla ró nych partii), 
nie przytaczamy tu ich warto ci. Jako e efekty losowe w modelach stanowi  jedynie 
sposób na kontrolowanie wp ywu ró nic w zmianie poparcia w ró nych okr gach, 
nie prezentujemy te  statystyk opisuj cych dekompozycj  wariancji resztowej.

Kontrola dwóch dodatkowych czynników nie wprowadza zasadniczych zmian 
obrazu, jaki wy ania  si  ze wst pnej analizy korelacji. Efekty frekwencyjne zbie -
ne wyst pi y: w okresie 2005–2007 w PO i w Samoobronie RP, w s abszym stopniu 
równie  w LiD, PSL i LPR, a w latach 2007–2011 – w PSL i SLD. Efekty fre-
kwencyjne rozbie ne wyst pi y w okresie 2005–2007 w PiS i w SdPL, a w okresie 
2007–2011 w PO i PiS, w mniejszym stopniu – w Ruchu Palikota, Samoobronie 
RP i LPR.

W przypadku PiS w obu omawianych okresach mamy do czynienia z wyra nym 
efektem frekwencyjnym rozbie nym, przy czym szczególnie du y by  on dla lat 
2005–2007. Partia ta, ogólnie rzecz bior c, odnotowywa a przyrost poparcia g ów-
nie tam, gdzie demobilizacja wzgl dnie przewa a a nad mobilizacj . Porównuj c 
wybory z 2005 i 2007 roku 1 pkt proc. przyrostu frekwencji wi za  si  a  z 0,78 pkt 
proc. przewidywanej ró nicy (in minus) w zmianie poparcia dla PiS. W przypad-
ku okresu 2007–2011 wielko  efektu zmniejszy a si  do 0,29 pkt proc. W latach 
2007–2011 porównywaln  wielko  efektu frekwencyjnego rozbie nego zanotowa-
li my w przypadku PO (1 pkt proc. przyrostu frekwencji odpowiada  0,24 pkt proc. 
przewidywanego spadku poparcia). Z kolei dla lat 2005–2007 efekt frekwencyjny 
zbie ny dla PO mia  wielko  0,38 pkt proc.
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Tabela 5.  Szacowana na podstawie modeli regresji wielko  lokalnych efektów frekwen-
cyjnych w latach 2005–2011

2005–2007 2007–2011

liniowy
(b d 

standardowy)

rel. zm. 
frekw. <0*

rel. zm. 
frekw. >0*

liniowy
(b d 

standardowy)

rel. zm. 
frekw. <0*

rel. zm. 
frekw. >0*

PO 0,38
(0,03)

0,24
(0,04)

-0,56
(0,09)

-0,06
(0,06)

PiS -0,78
(0,05)

-0,29
(0,04)

SLD (LiD) -0,09
(0,03)

0,15
(0,03)

-0,25
(0,08)

0,017
(0,04)

0,46
(0,09)

0,01
(0,06)

PSL 0,06
(0,04)

0,51
(0,06)

Samoobrona RP 0,32
(0,04)

0,22
(0,04)

0,82
(0,12)

-0,02
(0,02)

LPR 0,05
(0,03)

0,00
(0,03)

0,30
(0,08)

-0,01
(0,01)

SDPL -0,14
(0,01)

-0,11
(0,01)

-0,30
(0,03) - - -

Ruch Palikota - - - -0,08
(0,02)

*) Wspó czynniki z modeli regresji amanej, z uwzgl dnieniem interakcji, s  podane w dodatkowych 
kolumnach tylko wtedy, gdy ich zastosowanie prowadzi do istotnej poprawy dopasowania modeli. 
Uwzgl dnienie interakcji pozwala na szacowanie ró nej wielko ci efektu frekwencyjnego w grupie gmin, 
gdzie zmiana frekwencji by a ni sza ni  w ca ym kraju oraz w grupie gmin, gdzie zmiana frekwencji by a 
wy sza ni  w ca ym kraju.

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych PKW.

Mo na powiedzie , e PO korzysta a na lokalnych ró nicach w wyborczej par-
tycypacji, co jest zgodne z wynikami bada  indywidualnych zachowa  wyborczych 
pokazuj cych, e PO zwyci y a dzi ki „nowym” wyborcom. W 2007 roku PiS po-
prawi  co prawda swój wynik wyborczy z 2005 roku, ale g ównie na tych obszarach, 
na których frekwencja wyborcza spad a lub jedynie nieznacznie wzros a wzgl dem 
2005 roku. W 2007 roku PiS zdecydowanie traci  na lokalnych ró nicach w pozio-
mie partycypacji. Porównanie wyborów z 2007 roku i 2011 roku przynosi nieco 
odmienny obraz. Frekwencja wyborcza generalnie spada a, ale im bardziej spada a, 
tym mniej spada o poparcie PiS i PO. Rozbie ne efekty frekwencyjne dzia a y w po-
dobnym stopniu na korzy  obu partii.

Stosunkowo silny by  efekt frekwencyjny zbie ny w przypadku PSL w okresie 
2007–2011 (0,51 pkt proc.) – partii tej sprzyja a wzgl dna przewaga mobilizacji nad 
demobilizacj . W okresie 2005–2007 efekt frekwencyjny zbie ny by  w przypadku 
PSL niewielki. Z kolei Samoobron , tak e odwo uj c  si  g ównie do elektoratu 
wiejskiego, cechowa  stosunkowo silny efekt frekwencyjny zbie ny w okresie 2005–
2007 (0,32 pkt proc.) i s aby, wr cz zaniedbywalny, efekt frekwencyjny rozbie ny 
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w latach 2007–2011 (wówczas ugrupowanie to odgrywa o ju  niewielk  rol ). Po-
dobn  prawid owo  wida  w przypadku LPR, z tym e w przypadku tej partii efekt 
frekwencyjny zbie ny dla okresu 2005–2007 by  wyra nie ni szy (0,05 pkt proc.).

Jedyn  parti , dla której w obu analizowanych okresach odnotowujemy efekt 
frekwencyjny zbie ny, jest SLD. Jego wielko  zwi kszy a si  pomi dzy 2005–
2007 a okresem 2007–2011 dwukrotnie, z 0,09 pkt proc. do 0,17 pkt proc. W przy-
padku innych, uwzgl dnionych w naszych analizach partii lewicowych (SDPL oraz 
Ruch Palikota) wida  efekty frekwencyjne rozbie ne – ich warto  wynosi 0,14 pkt 
proc. dla SDPL (okres 2005–2007) i 0,08 pkt proc. dla Ruchu Palikota (2007–2011). 
Interesuj ce jest, e nowa partia w systemie, Ruch Palikota, w wyborach z 2011 
roku zyskiwa  poparcie cz ciej na obszarach, na których demobilizacja przewa a a 
nad mobilizacj .

Trudno otrzymane wyniki uogólni . Przede wszystkim, wida  du  niestabilno  
efektów w czasie: sytuacja poszczególnych partii ulega a zmianom w dwóch kolej-
nych cyklach wyborczych. PiS i SLD s  jedynymi ugrupowaniami, dla których kie-
runek efektu w obu okresach by  taki sam, z tym e w przypadku PiS wskazuj  one 
dwukrotnie na efekt rozbie ny, a w przypadku SLD – dwukrotnie na efekt zbie ny. 
W 2007 roku, gdy frekwencja ros a, efekt frekwencyjny „przeszkadza ” PiS; w 2011 
roku, gdy frekwencja w ca ym kraju spada a, efekt frekwencyjny „pomaga ” zmniej-
szy  straty poparcia. W przypadku SLD obraz zale no ci jest mniej jednoznaczny po 
uwzgl dnieniu interakcji, co omówimy jeszcze poni ej.

Zgodnie z planem, zbudowali my równie  modele z interakcj , zezwalaj c  na 
szacowanie ró nej wielko ci efektów frekwencyjnych w grupie gmin, gdzie zmiana 
frekwencji by a ni sza ni  w ca ym kraju oraz w grupie gmin, gdzie zmiana frekwen-
cji by a wy sza ni  w ca ym kraju. Oszacowania tych modeli wskazuj , e dla du ej 
liczby partii efekty mobilizacyjne i demobilizacyjne s  jednorodne bez wzgl du na 
to, czy zmiana frekwencji by a poni ej czy te  powy ej warto ci przeci tnej dla ca-
ego kraju. Dla okresu 2007–2011 istotne7 zró nicowanie wielko ci efektu pomi dzy 

gminami o relatywnej zmianie frekwencji mniejszej od zera a gminami o relatywnej 
zmianie frekwencji wi kszej od zera zaobserwowali my jedynie w przypadku PO 
i SLD. W obu przypadkach obserwowany efekt rozbie ny (PO) lub zbie ny (SLD) 
jest bardzo wysoki w grupie gmin o relatywnie du ym spadku frekwencji (wielko  
efektu 0,56 pkt proc. dla PO i 0,46 pkt proc. dla SLD), podczas gdy w grupie gmin 
o relatywnie ma ym spadku frekwencji (lub wzro cie frekwencji) efekty te s  bardzo 
s abe (0,06 pkt proc. dla PO), lub prawie w ogóle nie wyst puj  (0,01 pkt proc. dla 
SLD).

Wi cej istotnych ró nic daje si  zaobserwowa  dla lat 2005–2007. Ciekawym 
przypadkiem jest tu SLD (LiD), gdy  w przypadku tego ugrupowania obserwujemy 
efekt frekwencyjny zbie ny (0,15 pkt proc.) w grupie gmin o relatywnie niskim 
wzro cie frekwencji (lub jej spadku), podczas gdy w grupie gmin o relatywnie wyso-
kim wzro cie frekwencji mamy do czynienia z efektem rozbie nym (-0,25 pkt proc.). 

7 Jako kryterium istotno ci przyj li my ró nic  deviance modelu z interakcj  i modelu bez inte-
rakcji wi ksz  ni  3,84.



ADAM GEND WI , TOMASZ Ó TAK I JAKUB RUTKOWSKI122

Rycina 2.  Wybrane zale no ci pomi dzy zmianami frekwencji wyborczej a zmianami po-
parcia dla poszczególnych partii politycznych
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Ka dy wykres dotyczy jednej z g ównych partii w cyklu wyborczym 2007–2011. Jeden punkt na wykresie 
odpowiada jednej gminie, a jego po o enie zale y od tego, jakie by y w danej gminie relatywne zmiany 
frekwencji i zmiany poparcia dla analizowanej partii. Na wykresy zosta y naniesione linie regresji: ci g a 
oznacza modele „podstawowe”, a przerywana – modele „ amane”, tzn. z dodatkow  interakcj  (szczegó y 
wyja nione s  w tre ci artyku u).

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych PKW.
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W przypadku Samoobrony RP, LPR i SDPL obserwujemy wi ksze efekty zbie ne 
(Samoobrona RP, LPR) lub rozbie ne (SDPL) w grupie gmin o relatywnie du ym 
wzro cie frekwencji w porównaniu do grupy gmin, w których wzrost frekwencji by  
relatywnie niewielki lub nast pi  jej spadek.

Z analizy wyników otrzymanych z modeli z interakcj  mo na wysnu  ogólny 
wniosek, e wi ksze zmiany poparcia partii maj  wi ksze szanse wyst pi  w tych 
gminach, w których zmiana frekwencji jest du a co do warto ci bezwzgl dnej, 
a wi c w gminach o du ym spadku frekwencji, gdy frekwencja w ca ym kraju spa-
da, lub o du ym wzro cie frekwencji, gdy frekwencja w ca ym kraju ro nie. Trzeba 
jednak zastrzec, e w ród analizowanych partii nie jest to bynajmniej zale no  po-
wszechnie wyst puj ca.

Podsumowanie

Z naszych analiz wynika, e partycypacja wyborcza w przekroju gminnym 
w Polsce jest zdecydowanie mniej zró nicowana przestrzennie ni  poparcie poszcze-
gólnych partii politycznych. Najmniej zró nicowany przestrzennie jest elektorat PiS 
i Ruchu Palikota, najbardziej – PSL oraz ugrupowa , którym nie udawa o si  w da-
nych wyborach przekroczy  progu wyborczego. Podobnie jest – w uj ciu dynamicz-
nym – ze zmianami frekwencji wyborczej i zmianami poparcia partii w dwóch ana-
lizowanych cyklach wyborczych (2005–2007 i 2007–2011): frekwencja wyborcza 
zmienia si  w miar  równomiernie na terenie ca ego kraju, a poparcie poszczegól-
nych partii – w sposób bardziej zró nicowany.

Uznaj c, e ogólny kierunek zmian poparcia partii jest zdeterminowany dla ob-
szaru ca ego kraju, sprawdzali my, czy lokalne zmiany frekwencji wyborczej wp y-
waj  na lokalne zmiany poparcia najwa niejszych ugrupowa . Odpowied  brzmi: 
wp ywaj , cho  w sposób niesystematyczny. Czasem ten zwi zek, mierzony si  
efektu frekwencyjnego, okazuje si  znaczny – jak w przypadku PiS w cyklu wy-
borczym 2005–2007 (1 pkt proc. przyrostu frekwencji ponad przeci tn  wi za  si  
a  z 0,78 pkt proc. straty poparcia wzgl dem warto ci przeci tnej dla ca ego kraju), 
w niektórych przypadkach efekty frekwencyjne s  znikome (np. dla Ruchu Palikota 
w cyklu 2007–2011).

Co mog  powiedzie  efekty frekwencyjne o elektoratach analizowanych partii? 
Jak ju  argumentowali my, pokazuj  one – na poziomie zagregowanym – czy dla da-
nego ugrupowania wi ksz  rol  odgrywaj  stabilni g osuj cy (w asny lojalny elekto-
rat z poprzednich wyborów oraz elektoraty innych partii) czy te  wyborcy niestabilni 
(mobilizuj cy si  lub demobilizuj cy si  na jedne wybory).

Mo na powiedzie , e PiS bazuje w wi kszym stopniu na stabilnych g osuj -
cych ni  na wyborcach nieregularnie udaj cych si  do urn wyborczych. Z kolei PO 
w okresie 2005–2007 wyra nie skorzysta a na nadzwyczajnej mobilizacji lokalnych 
elektoratów. W kolejnym cyklu wyborczym g ówna partia rz dz ca by a ju  bardziej 
„ustabilizowana” w elektoratach i raczej traci a tam, gdzie mobilizacja wyborców 
by a ponadprzeci tna – w tym sensie upodobni a si  do PiS. „Za amanie” linii regre-
sji pokazuj cej zmienne efekty frekwencyjne dla SLD w cyklu 2005–2007 mo na 
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interpretowa  nast puj co: grupa wyborców niestabilnych, gotowych zag osowa  na 
SLD w 2007 roku by a ograniczona; gdy wzrosty frekwencji by y ponadprzeci tne, 
w ród zmobilizowanych najpewniej spada o nasycenie wyborcami SLD.

Mo na zaobserwowa , e wyborcza kl ska Samoobrony w 2007 roku wi za a si  
przynajmniej po cz ci z demobilizacj  w asnego elektoratu i wi ksz  stabilno ci  
elektoratów konkurencyjnych partii. Inaczej ni  w przypadku SDPL w tych samych 
wyborach: ta partia traci a poparcie g ównie tam, gdzie jej konkurentkom udawa o 
si  skuteczniej mobilizowa  elektoraty. Efekt frekwencyjny rozbie ny w przypad-
ku Ruchu Palikota w cyklu 2007–2011 wydaje si  potwierdza  przypuszczenia, e 
partia ta swój sukces w wyborach 2011 zawdzi cza przede wszystkim niezadowo-
lonym (chwiejnym) cz ciom elektoratów PO i SLD, a nie nowo zmobilizowanym 
wyborcom.

Niesystematyczno  wp ywu zmian frekwencji na zmiany poparcia dla poszcze-
gólnych partii jest zapewne g ównym powodem ambiwalentnych rezultatów analiz 
prowadzonych na danych zagregowanych, w których zmiana frekwencji wyborczej 
jest uwzgl dniana jako zmienna wyja niaj ca stabilno  systemu partyjnego (w prak-
tyce – poziom chwiejno ci wyborczej). Obraz zale no ci tych zmiennych wy aniaj cy 
si  z danych zdezagregowanych, dotycz cych poszczególnych partii, nie za  ca ego 
systemu, poza tym – w znacznie wi kszej rozdzielczo ci przestrzennej, jest du o bar-
dziej skomplikowany ni  to, co obserwowalne na poziomie ca ego kraju.
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On the Relationship between Electoral Participation and Stability of Electoral 

Support for Political Parties. Local Turnout Effects in Polish Parliamentary 

Elections, 2005–2011

Summary

In the article the authors verify whether the spatial distribution of electoral participation 
is systematically related to the spatial distribution of changes in electoral support for the 
main Polish political parties. The analyses are based on the ofÞ cial results of parliamentary 
elections 2005–2011 aggregated at the municipal level, thus the relation between changing level 
of electoral participation and volatility is studied in the Þ ner spatial resolution. The results 
suggest that local changes in turnout impact the local changes of support for main parties, but 
not systematically. The authors estimated local “turnout effects” for the main Polish parties in 
order to demonstrate how mobilization and demobilization of local electorates inß uences their 
electoral performance.
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