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Realizacja systemu kwotowego w kontekście 
miejsc kobiet na listach wyborczych.  

Wybory do Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego

Implementation of the quota system in the context of women’s 
places on electoral lists. Elections to the Regional Council of the West 
Pomeranian Voivodeship

Abstract

The article discusses the problem of implementing a  quota system in placing gender 
representatives on electoral lists in local government elections.

The research covers elections to the Regional Council (Sejmik) of the West Pomeranian 
Voivodeship in years 2010, 2014 and 2018. The following research questions were posed: 
Was the number of women on the lists of individual committees greater than the statutory 
requirements? What places did women take on these lists? Which places on the lists 
allowed women to win tickets? The research focus concerns electoral committees that 
participated in the distribution of seats.

After the introduction of quotas, the number of women on electoral lists has increased. The 
percentage of women on the lists was higher than the assumed amount. The representation 
of women was delivered in accordance with the requirements of the ordinance, but no 
attempt was made to provide such representation within particular places. The percentage 
of women taking the first places on the lists was actually smaller than the accepted 
amount. The increase in number and proportion of women present on electoral lists has 
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not contributed to the increase of representation of women in the Regional Council. In 
the elections using the quota system, the number of elected women has been lower than 
expected.

Keywords: local government elections, quota systems, women in elections, political parties.

Внедрение системы квот в контексте мест женщин в 
избирательных списках. Выборы в Сеймик Западно-Поморского 
воеводства

Аннотация

В статье рассматривается проблема внедрения системы квот для включения 
представителей пола в избирательные списки на выборах в местные органы власти. 
Исследование охватывает выборы в Сеймик Западно-Поморского воеводства 
в 2010, 2014 и 2018 годах. Были заданы следующие вопросы исследования: было ли 
количество женщин в списках отдельных комитетов больше, чем предписанные 
законом требования? Какие места заняли женщины в списках? Из каких мест 
в списке женщины выиграли мандаты? Основное внимание было уделено 
избирательным комитетам, которые участвовали в распределении мест.

После введения квот число женщин в избирательных списках увеличилось. Процент 
женщин в списках был выше, чем предполагаемая квота. Представительство 
женщин было обеспечено в соответствии с требованиями закона, однако не 
были предприняты никакие попытки обеспечить такое представительство 
в  определенных местах. Во-первых, процент женщин в списках был меньше 
принятой квоты. На первых местах процент женщин в списках был меньше 
принятой квоты. Увеличение числа и процента женщин в избирательных списках 
не способствовало увеличению представительства женщин в Сеймике. На выборах 
с использованием системы квот число избранных женщин было меньше.

Ключевые слова: местные выборы, системы квот, женщины на выборах, полити-
ческие партии.

Jednym ze sposobów wyrównywania szans na rynku politycznym jest wpro-
wadzenie obowiązku umieszczania na listach wyborczych określonej kwoty 

przedstawicieli każdej z płci. Dyskusja na ten temat toczyła się w Polsce od 
początku przemian ustrojowych, zwłaszcza w czasie wprowadzanych zmian 
w prawie wyborczym. Pierwsza próbę wprowadzenia systemu kwotowego 
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podjęto w projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn z inicjatywy 
Parlamentarnej Grupy Kobiety w 1996 roku (Urbaniak, 2011, s. 70). Debata 
między zwolennikami i przeciwnikami parytetów uległa nasileniu po zapro-
ponowaniu przez Kongres Kobiet w 2009 roku projektu ustawy gwarantującej 
kobietom i mężczyznom połowę miejsc na listach wyborczych (Łukasik – 
Turecka, 2013, s. 76). Kwoty wskazują procentowy minimalny udział kobiet 
i mężczyzn na listach wyborczych, parytet opiera się na zasadzie równej 
reprezentacji płci (Musiał – Karg, 2014, s. 68). Gwarancja udziału każdej 
z płci na listach wyborczych została wprowadzona w Kodeksie wyborczym 
w 2011 roku. objęła także wybory do organów stanowiących województw. 
Liczba kobiet lub mężczyzn na zgłaszanych przez komitety wyborcze listach 
nie może być niższa niż 35% kandydatów. Intencją zmian było też zwiększe-
nie reprezentacji kobiet w wybieralnych organach. W literaturze pojawia się 
też pojęcie „masy krytycznej”, takiej reprezentacji danej grupy, określanej jako 
30% lub 1/3 składu, która daje możliwość realnego wpływania na decyzje 
danego organu władzy (Żukowski, 2011, s. 17). 

Po raz pierwszy na poziomie wyborów do sejmików województw system 
kwotowy obowiązywał w wyborach 2014 roku. Dla komitetów wyborczych 
oraz partii, nowe przepisy stanowiły problem w sytuacji braku odpowiedniej 
liczby własnych działaczek. Pojawiło zjawisko „parytetowego werbowania”, 
poszukiwania kobiet, które zgodziłyby się kandydować, aby wypełnić obo-
wiązkowe limity (Posyłek, 2015, s. 139). Zarówno w wyborach 2014 roku, jak 
i kolejnych 2018 roku w wyborach do sejmików województw odsetek kobiet 
na listach wzrósł w porównaniu z poprzednimi elekcjami (Cichosz, Tomczak, 
2018, s. 29; Druciarek, Przybysz, Przybysz, s. 6–7). Jednak liczba zdobytych 
przez kobiety mandatów utrzymała się na zbliżonym poziomie. Wystąpiły też 
różnice między regionami. Samo umieszczenie określonej liczby kobiet nie 
musi przełożyć się na ich wybór. W Polskich systemie wyborczym istotne jest 
też miejsce na liście. Umieszczenie kandydata na dalszym miejscu ogranicza 
realną możliwość zdobycia mandatu (Gendźwiłł, Raciborski, 2014, s. 55).

Celem niniejszego artykułu jest analiza realizacji kwotowego systemu 
umieszczania przedstawicieli płci na listach wyborczych w wyborach samo-
rządowych na poziomie regionalnym. Badaniami objęto wybory do Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku, kiedy nie obowiązy-
wały kwoty oraz lat 2014 i 2018, gdy obowiązywały kwoty. Skupiono się na 
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wynikach głosowania i wyborów. Postawiono następujące pytania badawcze: 
Czy liczba kobiet na listach poszczególnych komitetów była większa niż 
wymogi ustawowe? Jakie miejsca zajmowały kobiety na listach? Z jakich 
miejsc na liście kobiety zdobywały mandaty? Skupiono się na tych komite-
tach wyborczych, które uczestniczyły w podziale mandatów.

W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, liczącego 30 radnych, 
władze w badanym okresie sprawowały koalicje. W kolejnych badanych 
elekcjach największą liczbę głosów i mandatów zdobywała Platforma Obywa-
telska (PO) samodzielnie lub w koalicji. Województwo zachodniopomorskie 
pod względem podziału sił na poziomie sejmiku „stanowiło bastion PO” 
(Kowalczyk, 2015, s. 69). W kolejnych wyborach nastąpiły zmiany w po-
ziomie poparcia dla głównych sił politycznych. W wyborach 2010 roku PO 
odniosła największy sukces, zdobywając większość mandatów w sejmiku. 
Jednak nie zdecydowano się na samodzielne rządy utrzymując dotychczas 
funkcjonującą koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). Wybory 
2014 roku po raz kolejny zwycięstwo odniosła PO, lecz z wynikiem gorszym 
niż cztery lata wcześniej tak pod względem zdobytych głosów, jak i mandatów 
(Kowalczyk, 2015, s. 63). Na regionalnej scenie politycznej pojawił się nowy 
podmiot – komitet „Bezpartyjni” KWW Pomorze Zachodnie (Bezpartyjni) 
założony między innymi z inicjatywy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, 
kandydującego na prezydenta Koszalina Artura Wezgraja oraz burmistrza 
Polic Władysława Diakuna (Wojtaszak, 2016, s. 68). Radną z tego ugrupo-
wania została Maria Ilnicka-Mądry, która była już wcześniej radną sejmiku 
w 1998 roku, wybraną z list Unii Wolności. Utrzymano koalicję PO i PSL, 
jednak głosy ludowców były tym razem niezbędne do uzyskania większości. 
Zmienił się podział miejsc w zarządzie województwa (Tomczak, 2017, s. 313). 
W wyborach 2018 roku najlepszy wynik uzyskała KKW Platforma, Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska (KO). Podział mandatów nie pozwalał na utrzy-
manie władzy w regionie w oparciu wyłącznie o dotychczas współrządzące 
PO i PSL. Do większości zabrakło jednego mandatu. Rozwiązaniem było 
rozszerzenie koalicji o jedynego radnego wybranego list KW Sojusz Lewicy 
Demokratyczne – Lewica Razem (SLD). W sumie nowa koalicja kontrolowała 
16 mandatów. Współpracę z koalicją zapowiedzieli też Bezpartyjni Samo-
rządowcy, co dawało dodatkowe wsparcie trzech mandatów. W wyborach 
2018 roku poparcie dla KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska 
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wzrosło niewiele, o 0,1 punktu procentowego. Od wyborów 2010 roku rósł 
odsetek wyborców popierających Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zmniejszał 
się dystans między PiS a PO. Różnica między tymi formacjami w odsetku 
otrzymanych głosów wynosiła odpowiednio w kolejnych wyborach 22,13, 
11,36 i 5,24 punktu procentowego.

W pierwszych wyborach do sejmiku, w 1998 roku, wydzielono na terenie 
województwa pięć okręgów wyborczych. Już w kolejnych wyborach zmieniły 
się ich granice oraz liczba wybieranych w nich radnych. Było to konsekwencją 
ze zmiany ustawowej liczby radnych oraz utworzeniem w 2002 roku no-
wego powiatu łobeskiego. Kolejne zmiany w postaci przesunięcia powiatów 
i mandatów między okręgami miało miejsce w 2010 roku. W wyborach lat 
2010 i 2014 okręgi nie ulegały zmianie od I do V liczyły odpowiednio 8, 5, 
6, 5 i 6 mandatów. W wyborach 2018 roku przeniesiono powiat białogardzki 
z okręgu III do IV jednocześnie przesuwając jeden mandat między tymi 
okręgami. W tych wyborach okręgi liczyły odpowiednio 8, 5, 5, 6 i 6 manda-
tów. Jedynym okręgiem, który pozostał bez zmian od pierwszych wyborów 
do Sejmiku Zachodniopomorski był okręg I, w którego skład wchodzi miasto 
Szczecin i powiat policki.

Kobiety na listach wyborczych

W wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego listy z kan-
dydatami rejestrowały wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze głównych 
partii politycznych. W wyborach 2010 roku o mandaty rywalizowało 377 
kandydatów zgłoszonych ma 44 listach przez 12 komitetów wybiorczych. 
W 2014 roku rywalizowało 11 komitetów, które na 41 listach zgłosiły 412 
kandydatów, w wyborach 2018 roku na 44 listach 322 kandydatów reprezen-
towało 10 komitetów wyborczych. W 2010 roku cztery, a latach 2014 i 2015 
pięć komitetów wyborczych uczestniczyło w podziale mandatów. 

Tabela 1. Kobiety na listach w wyborach Sejmiku Zachodniopomorskiego w latach 
2010, 2014 i 2018 roku 

Wybory 2010 2014 2018
liczba kandydatów na listach w Polsce 8 904 8 898 7054
liczba kandydatów na listach w Zachodniopomorskim 377 412 322
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Wybory 2010 2014 2018
liczba kobiet na listach do sejmików w Polsce 2 650 3 961 3 233
liczba kobiet na listach w zachodniopomorskim 121 181 142
odsetek kobiet na listach do sejmików w Polsce 29,8 44,5 45,8
odsetek kobiet na listach w zachodniopomorskim 32,1 43,9 44,1

Źródło: dane Państwowa Komisja Wyborcza, obliczenia własne.

W wyborach 2018 roku w porównaniu z poprzednimi wyborami zmniej-
szyła się liczba kandydatów, co mogło także wynikać ze zmian w Kodeksie 
wyborczym. W poprzednich wyborach w latach 2010 i 2014 komitety mogły 
umieszczać na listach dwukrotną liczbę kandydatów w stosunku do mandatów 
do zdobycia w okręgu. W 2018 roku można było umieścić liczbę kandydatów 
równą liczbie mandatów do zdobycia w okręgu poszerzoną o dwie osoby. 

W 2014 roku w porównaniu z 2010 zwiększyła się liczba kobiet na li-
stach. W kolejnych wyborach, 2018 roku, kobiet na listach było mniej jednak 
przyczyn należy szukać w zmniejszeniu się ogólnej liczby kandydatów. Pod 
względem procentowego udziału kobiet na listach w kolejnych wyborach ob-
serwujemy systematyczny wzrost w województwie, podobnie jak i na pozio-
mie ogólnopolskim. Wzrost w przypadku województwa między 2010 a 2014 
rokiem o 11,8, a między 2014 a 2018 rokiem o 0,2 punktu procentowego. 
Jednak w wyborach 2010 roku, gdy kwoty nie obowiązywały w województwie 
zachodniopomorskim odsetek kobiet na listach w wyborach do sejmiku był 
większy niż średnia w Polsce, po wprowadzeniu kwot był poniżej średniej. 
Odsetek kobiet na listach po wprowadzeniu kwot jest większy niż zakładana 
wysokość kwoty w 2014 roku o 8,9 punktu procentowego, a w 2018 roku 
o 9,1 punktu procentowego. Może to wynikać także z wielkości okręgów 
wyborczych. Na przykład w wyborach 2018 roku w przypadku okręgu, w któ-
rym można było zdobyć sześć mandatów, przy maksymalnej liczbie możli-
wych do zgłoszenia kandydatów, ośmiu, liczba przedstawicieli danej płci na 
listach nie mogła być mniejsza niż trzy osoby, co wynosi 37,5%. W okręgu 
liczącym pięć mandatów, przy możliwości zgłoszenia siedmiu kandydatów 
lub kandydatek, minimalna liczba przedstawicieli danej płci wynosi także 
trzy. W tym przypadku stanowi to już 42,85% miejsc na listach. Nie tyle zatem 
wola danego komitetu, co wielkość okręgu może decydować o większym 
procentowym udziale kobiet na listach wyborczych niż wymagane ustawą 
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kwoty. Ugrupowania rzadko umieszczały na listach większą liczbę kobiet niż 
ta, która wystarczała do zrealizowania obowiązku zapewnienia kwoty. Jeżeli 
przyjrzymy się tylko ostatnim wyborom 2018 roku to w przypadku pięciu 
komitetów uczestniczących w podziale mandatów liczba kobiet na listach 
w okręgach III, IV i piątym jest taka sama, minimalna, trzy kandydatki. 
W okręgu I liczącym osiem mandatów KO, PiS, PSL i Bezpartyjni umieściły 
po cztery kobiety na listach, czyli obowiązkowe minimum. Jedynie na listach 
SLD było pięć kandydatek.

W wyborach 2010 roku o liczbie kobiet na listach decydowały same 
komitety, natomiast w latach 2014 i 2018 komitety musiały się dostosować 
do systemu kwotowego. 

Tabela 2. Kobiety na listach komitetów, które uczestniczyły w podziale mandatów 
w latach 2010, 2014 i 2018

Wybory
Komitet wyborczy

PO/KO PSL PiS SLD Bezpartyjni

liczba kobiet na 
listach komitetu

2010 14 14 17 16 –
2014 26 26 27 27 24
2018 16 16 17 17 17

% kobiet na listach 
komitetu

2010 23,3 23,7 29,3 29,1 –
2014 43,3 43,3 45,0 45,0 41,4
2018 40,0 40,0 42,5 42,5 42,5

I miejsca na listach
2010 0 1 0 1 –
2014 1 0 1 0 3
2018 0 0 2 1 2

I–III miejsca
2010 3 5 3 4 –
2014 5 1 5 6 6
2018 3 5 4 5 6

I–V miejsca
2010 6 7 6 6 –
2014 11 8 7 10 10
2018 10 9 7 10 10

Źródło: http://pkw.gov.pl;

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko komitety, które zarejestrowały listy we 
wszystkich okręgach i uczestniczyły w podziale mandatów to w wyborach 
2010 roku komitetem, który umieścił najwięcej kobiet na swoich listach 
było PiS, o jedną mniej SLD. W wyborach 2014 roku największa liczba 
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kobiet znalazła się na listach PiS i SLD. W tych wyborach po raz pierwszy 
obowiązywały kwoty. Na czterdzieści jeden łącznie zarejestrowanych list ze 
wszystkich komitetów we wszystkich okręgach jedynie w czterech przypad-
kach liczba kobiet na listach była większa niż mężczyzn. Miało to miejsce 
w okręgu I w przypadku KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność (cztery 
na siedmioro kandydujących), w okręgu II KW Demokracja Bezpośrednia 
(trzy na pięcioro kandydatów), w okręgu III PiS (siedem na dwanaścioro 
kandydatów) i V KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego (cztery 
na siedmioro kandydatów). W przypadku siedmiu zarejestrowanych list 
kobiety stanowiły połowę kandydatów. Było to na listach PSL i Demokracja 
Bezpośrednia w okręgu I, na listach PO i SLD w okręgu II na listach SLD 
w okręgu III i na listach SLD i Twojego Ruchu w okręgu IV. Z komitetów 
uczestniczących w podziale mandatów warto zwrócić uwagę na SLD gdzie 
w trzech na pięć okręgów połowę kandydatów stanowiły kobiety.

W wyborach 2018 roku z pięciu komitetów, które brały udział w podziale 
mandatów spadł procentowy udział kobiet w porównaniu z poprzednimi 
wyborach w KO (w porównaniu do PO z 2014 roku), PSL, PiS i SLD, wzrósł 
w Bezpartyjnych. Najwięcej na listach kobiet umieściły PiS, SLD i Bezpar-
tyjni. W wyborach 2010 roku w komitetach, które uczestniczyły w podziale 
mandatów jedynie w dwóch przypadkach na dwadzieścia zgłoszonych list 
liderem została kobieta. W latach 2014 i 2018 jedynie w pięciu przypadkach 
na dwadzieścia pięć list zgłoszonych przez te ugrupowania liderem listy była 
kobieta. 

Wyniki głosowania i podział mandatów

W wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego radnymi 
zostało w 2010 roku dziewięć, a w lataach 2014 i 2018 po siedem kobiet. Zatem 
w przypadku badanego województwa wprowadzenie kwot nie przyczyniło się 
do zwiększenia liczby mandatów zdobytych przez kobiety, przeciwnie liczba ta 
spadła. O ile na poziomie ogólnopolskim średni odsetek kobiet w sejmikach 
w wyborach w latach 2010, 2014 i 2018 rósł, wynosząc odpowiednio 21,8%, 
23,1% i 28,6% to w przypadku województwa zachodniopomorskiego spadł. 
W 2010 roku kobiety stanowiły około 30% radnych sejmiku, a w kolejnych 
elekcjach 23,1%. 
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Tabela 3. Podział mandatów oraz poparcie dla komitetów uczestniczących w po-
dziale mandatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Wybory
Komitet wyborczy

PO/KO PSL PiS SLD Bezpartyjni

liczba głosów
2010 221 894 70 460 101 477 100 672 –
2014 153 265 98 788 92 590 56 712 47 318
2018 204 979 61 940 171 439 58 110 87 652

% głosów
2010 40,80 12,96 18,67 18,52 –
2014 31,94 20,58 19,29 11,82 9,86
2018 32,04 9,68 26,80 9,08 13,70

liczba mandatów
2010 16 3 5 6 –
2014 12 7 6 4 1
2018 13 2 11 1 3

liczba mandatów zdobytych 
przez kobiety

2010 6 0 0 3 –
2014 5 0 1 0 1
2018 4 0 3 0 0

Źródło: http://pkw.gov.pl

W wyborach w latach 2010, 2014 i 2018 w sumie dziewiętnaście kobiet 
uzyskało mandat radnej Sejmiku Zachodniopomorskiego, w tym jedna, Teresa 
Kalina, trzykrotnie, Halina Szymańska i Krystyna Kołodziejska-Motyl dwu-
krotnie. Zdarzało się, że po wyborach, w czasie trwania kadencji, dochodziło 
do objęcia mandatu przez kolejną z listy kobietę. Na przykład jedyny mandat 
z list Bezpartyjnych w 2018 roku w okręgu I zdobył Aleksander Doba, znany 
podróżnik, który zrezygnował z objęcia mandatu. W jego miejsce, jako osoba 
z drugim w kolejności wynikiem na liście, mandat uzyskała Maria Ilnicka-
-Mądry.

Tabela 4. Kobiety, które zdobyły mandaty radnych Sejmiku Zachodniopomorskiego 
w wyborach w latach 2010, 2014 i 2018

Imię i nazwisko Wybory Komitet Okręg Głosy
Miejsce

ista wynik 

Teresa Kalina
2010 PO I 6 806 5 4
2014 PO I 3 789 2 2
2018 PO I 4 672 3 2

Maria Ilnicka-Mądry 2014 Bezp. I 5 256 1 1
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Imię i nazwisko Wybory Komitet Okręg Głosy
Miejsce

ista wynik 

Halina Szymańska
2014 PiS II 5 200 1 1
2018 PiS II 12 867 1 1

Anna Mieczkowska 2014 PO III 11284 1 1

Krystyna 
Kołodziejska-Motyl

2014 PO III 4 517 4 2
2018 PO III 6 131 4 2

Ewa Dudar 2014 PO V 3 569 2 2
Agnieszka Sobolewska 2010 PO I 7 018 16 3
Ewa Koś 2010 SLD I 3 488 2 2
Izabela Grabowska 2010 PO II 8 638 3 2
Krystyna 
Wiśniewska-Bugaj 2010 PO III 6 280 2 2

Małgorzat Chyła 2010 SLD IV 5 937 1 1
Magdalena Gąsecka 2010 PO IV 8 646 3 3
Beata Radziszewska 2010 SLD V 4 025 2 1
Maria Żukrowska-Mróz 2010 PO V 4 066 5 3
Małgorzata Jacyna-Witt 2018 PiS I 26 910 1 1
Elżbieta Kozłowska 2018 PO II 6 181 2 2
Elżbieta Karlińska 2018 PO IV 3 408 4 3
Wanda Jakubowska 2018 PiS IV 4 480 7 2
Joanna Żurowska 2014 PO I 1 918 5 4

Źródło: http://pkw.gov.pl.

W wyborach 2010 roku mandaty w Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego zdobyło dziewięć kobiet, z tego sześć z PO i trzy z SLD. Pięć 
kandydatek uzyskało lepsze miejsce na liście pod względem uzyskanego 
wyniku niż tego, z jakiego kandydowały. W okręgu pierwszym kandydatka 
PO z szesnastego miejsca otrzymała trzeci wynik, a z piątego miejsca wynik 
czwarty. To pozwoliło zdobyć im dwa spośród czterech mandatów, jakie 
uzyskał komitet w tym okręgu. W okręgu drugim kandydatka PO z trzeciego 
miejsca uzyskała drugi wynik. W tym przypadku PO uzyskało trzy mandaty 
w okręgu. W okręgu piątym kandydatka SLD z drugiego miejsca uzyskała 
najlepszy wynik na liście, co pozwoliło jej zdobyć jedyny mandat dla komi-
tetu. W tym samym okręgu kandydatka PO z piątego miejsca uzyskała trzeci 
wynik, co pozwoliło jej zdobyć jeden z trzech mandatów, jakie przypadły 
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PO w tym okręgu. Łącznie w czterech przypadkach na dziewięć przesunięcie 
się w górę pod względem otrzymanego wyniku pozwoliło zdobyć mandaty 
kobietom.

W 2014 roku jedynie siedem kobiet zdobyło mandaty radnych, w tym 
pięć reprezentowało komitet PO i po jednej PiS i Bezpartyjnych. Mimo tego, 
że na listach SLD i PiS w 2014 roku znajdowała się większa procentowo 
liczba kobiet, to więcej kandydatek PO zdobyło mandaty. W przypadku SLD 
w żadnym z okręgów kobieta nie otrzymała pierwszego miejsca na liście. 
Stosunkowo niskie poparcie dla tej partii utrudniało zdobycie mandatu 
z dalszego miejsca. Z wyjątkiem dwóch przypadków w okręgu pierwszym 
i trzecim, gdzie z listy PO mandaty zdobyły po dwie kobiety, miejsca jakie zaj-
mowały kandydatki na listach odpowiadały tym według liczby otrzymanych 
głosów. W okręgu pierwszym umieszczona na piątym miejscu kandydatka 
uzyskała czwarty wynik, a w okręgu trzecim umieszczona na czwartym 
miejscu kandydatka uzyskała wynik drugi. To pozwoliło im „przeskoczyć” 
innych kandydatów z listy i zdobyć mandaty.

W wyborach 2018 roku ponownie siedem kobiet zdobyło mandaty 
w sejmiku. Cztery z nich osiągnęły pod względem wyniku lepsze miejsce 
niż zajmowały na liście. W pierwszym kandydatka KO z trzeciego miej-
sca zdobyła drugi wynik, lecz w tym okręgu PO zdobyła cztery mandaty. 
W trzecim okręgu kandydatka KO z czwartego miejsca uzyskała drugi 
wynik, co pozwoliło jej uzyskać jeden z dwóch mandatów, jakie przypadły 
koalicji w tym okręgu. W okręgu czwartym kandydatka na czwartym miejscu 
listy KO otrzymała trzeci wynik i dzięki temu jeden z trzech mandatów 
jakie przypadły temu komitetowi. W tym samym okręgu kandydyjąca 
z przedostatniego miejsca na liście PiS, siódmego, uzyskała drugi wynik, co 
pozwoliło jej zdobyć jeden z dwóch mandatów, jakie przypadły PiS w tym 
okręgu. W trzech przypadkach „przeskoczenie” innych kandydatów na liście 
pozwoliło zdobyć mandaty przez kobiety.

Jeżeli przyjrzymy się z jakich miejsc kobiety najczęściej zdobywały man-
daty to najczęściej były to miejsca od II do V. W wyborach 2010 roku na 
dwie kobiety kandydujące z pierwszych miejsc jedna otrzymała mandat. 
W wyborach 2014 roku na pięć kobiet kandydujących z pierwszych miejsc 
trzy zdobyły mandaty. Jednak w tym przypadku pozostałe dwie kandydo-
wały z list Komitetu Bezpartyjnych, który nie uczestniczył w podziale list 
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w okręgach w ich okręgach. W wyborach 2018 roku na pięć kobiet kandy-
dujących z pierwszych miejsc mandaty zdobyły dwie (PiS). Z pozostałych 
jedna kandydowała z listy SLD w okręgu, w którym ta partia nie otrzymała 
mandatu, a kandydatka z listy Bezpartyjnych w okręgu pierwszym uzyskała 
drugi wynik na liście i została radną po rezygnacji z przyjęcia mandatu przez 
kandydata, który uzyskał najlepszy wynik na liście. W wyborach 2010 roku 
mandaty z miejsc od II do V zdobyło 7 kobiet na 23. W wyborach 2014 roku 
z miejsc od II do V mandaty zdobyły cztery kobiety na 41 kandydujących. 
W wyborach 2018 roku także 4, lecz na 33 kandydujące. Z dalszych miejsc 
poniżej piątego kobiety zdobywały mandaty jedynie dwukrotnie w latach 
2010 i 2018. 

Podsumowanie

Po wprowadzeniu kwot wzrosła liczba kobiet na listach wyborczych do 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Odsetek kobiet na listach 
był wyższy od zakładanej wysokości kwoty. Komitety wyborcze dostosowały 
się do wymogów systemu kwotowego, stosując go do całości listy, a nie do 
poszczególnych miejsc na listach, szczególnie dotyczy to miejsc pierwszych. 
Zapewniono reprezentację kobiet zgodnie z wymogami ordynacji, ale nie 
starano się zapewnić takiej reprezentacji w obrębie poszczególnych miejsc.

Istotne były tu te komitety, które uzyskiwały poparcie pozwalające 
uczestniczyć im w podziale mandatów. O ile na listach tych komitetów 
w wyborach 2014 i 2018 kobiety zajmowały od 40% do 45% miejsc, to już 
na pierwszych miejscach znacznie mniej. Jedynie w przypadku komitetu 
Bezpartyjnych w 2014 roku na pięć miejsc pierwszych trzy, czyli większość, 
zajmowały kobiety. W 2018 roku na pięć miejsc pierwszych dwa przypadły 
kobietom w PiS i Bezpartyjnych. Łącznie w 2010 roku, w przypadku komi-
tetów uczestniczących w podziale mandatów, kobiety kandydowały z 10% 
pierwszych miejsc. W wyborach w latach 2014 i 2018, po wprowadzeniu 
kwot, z 20% pierwszych miejsc i z 36% miejsc od drugiego do trzeciego. 
W żadnym z komitetów uczestniczących w podziale mandatów kobiety nie 
stanowiły większości kandydatów. Nie stosowano także metody „suwaka”, 
czyli ułożenia naprzemiennie kobiet i mężczyzn. Kandydatki umieszczone 
w gronie trzech pierwszych kandydatów z reguły utrzymywały swoją pozycję 
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pod względem poparcia wyborczego. O ile wzrost liczby kobiet na listach 
wyborczych w wyborach w latach 2014 i 2015 zarówno w skali ogólnopolskiej 
jak i w skali województwa był powyżej założonej kwoty, to średnia udziału 
kobiet w sejmikach w Polsce, tak jak i badanym województwie, była niższa od 
zakładanych 35%. Wzrost liczby i odsetka kobiet na listach wyborczych nie 
przyczyniły się do zwiększenia reprezentacji kobiet w sejmiku. W wyborach 
przeprowadzonych po wprowadzeniu kwot kobiety zdobywały po 23,3% 
mandatów.
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