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Przyczyny głosów nieważnych [%] w 2010 r. (wsie)

Sejmik Prez/burm/wójt
Województwo Frek. Bez X Wiele X Bez X Wiele X
dolnośląskie 48.09 9.92 3.35 1.28 0.54

kujawsko-pomorskie 48.16 12.41 4.19 1.35 0.52
lubelskie 52.89 9.93 2.97 1.08 0.48
lubuskie 47.79 9.81 4.65 1.27 0.47
łódzkie 51.58 11.53 2.87 1.19 0.50

małopolskie 50.53 10.53 3.02 1.30 0.48
mazowieckie 53.46 12.42 6.22 1.24 0.52
opolskie 41.52 7.92 3.78 1.36 0.50

podkarpackie 51.32 8.89 3.10 1.22 0.46
podlaskie 51.29 8.12 3.52 1.12 0.49
pomorskie 49.03 9.79 3.76 1.19 0.48
śląskie 48.09 10.53 2.74 1.29 0.54

świętokrzyskie 55.30 9.19 3.31 1.17 0.52
warmińsko-mazurskie 49.04 9.98 4.20 1.27 0.48

wielkopolskie 49.50 13.08 4.38 1.31 0.52
zachodniopomorskie 49.55 11.26 4.08 1.27 0.54

Średnia 49.82 10.33 3.76 1.24 0.50
σ 3.10 1.50 0.88 0.08 0.03



Poparcie / gł. niew. z powodu wielu X (mazowieckie)



Poparcie / gł. niew. z powodu wielu X (mazowieckie)



Poparcie / gł. niew. wiele X, wszystkie woj. (PSL)



Poparcie / gł. niew. wiele X, wszystkie woj. (SLD)



Przenieśmy głosy nieważne (wiele X) na resztę kraju

Dodajmy pozostałym województwom, z odpowiednim rozkładem,
błędne głosy na skutek wielu X i ekstrapolujmy zmiany poparcia
dla partii modelem liniowym z woj. mazowieckiego (zmiana ∝ C
dodane głosy nieważne).



Porówanie modelu i danych z 2010 i 2014

Taka symulacja pokazuje, co by było gdyby w 2010 r. broszura
obowiązywała w całym kraju (w pewnym sensie, zmiana preferencji
społecznej to 2014-ten model).

Procentowe poparcie i głosy nieważne (wsie).

Dane Niew. PSL PIS PO SLD

Polska, 2010 14.74 21.50 22.87 26.77 14.16
Model liniowy 18.32 25.48 21.79 23.32 14.71

∆ 3.58 3.98 -1.08 -3.45 0.55
Polska, 2014 20.71 30.66 26.56 21.79 7.77

Wniosek

Ekstrapolacja zależności z woj. mazowieckiego w 2010 na resztę
kraju prowadzi do zyskania przez PSL ale już nie przez SLD (a do
wyniku z 2014 jeszcze daleko – nie ma możliwości, by dobry wynik
PSL wyjaśnić tylko efektem broszury).



Karty do głosowania w 2010 r. w wyborach do sejmików

W 2010 r. wzory kart określała

Uchwała PKW z dnia 2 października

2006 r. O ustaleniach dot.

zbroszurowania karty (zał. 4) komisja

wyborcza powiadamia właściwego

komisarza.

W 2010 r. SLD wylosowało
ogółnpolską listę nr 1, PSL listę
nr 2 PSL.

W mazowieckim obie partie
były na pierwszej stronie
broszury. Jeśli efekt pierwszej
strony byłby znaczący, to
obydwie partie powinny zyskać
podobnie. Tak jednak nie jest.



Karty do głosowania w 2014 r. w wyborach do sejmików

Zgodnie z Uchwałą PKW z 11
sierpnia 2014 w sprawie wzorów
kart do głosowania oraz nakładek
na karty do głosowania, karty do
głoswania w wyborach do
sejmików były zbroszurowane w
całym kraju.



„Mikroskopowy” model głosującego

Karta do głosowania w formie broszury. Na pierwszej 
stronie lista 1, na drugiej 2, itd. Wyborca wchodzi do 

obwodu z preferencją L.

Preferencja L=1?

Ważny głos na 1.

(X) na pierwszej 
stronie.

(X) na stronie L.
Głos nieważny!

(X) na pierwszej
stronie i głos do urny.

Ważny głos na 1, 
mimo oryginalnej

preferencji L.

Oddaje ważny 
głos na L.

Z prawd. α Z prawd. β Z prawd. 1−α−β

NIE

TAK

(A) (B) (C)

Model ma dwa parametry: α i β. Górną granicę α można oszacować,
gdyż zdarzenie (A) zwiększa ilość głosów nieważnych (a to znamy).
Trudniej jest z β, bo za tym może kryć się wiele zjawisk.



„Mikroskopowy” model głosującego

Karta do głosowania w formie broszury. Na pierwszej 
stronie lista 1, na drugiej 2, itd. Wyborca wchodzi do 

obwodu z preferencją L.

Preferencja L=1?

Ważny głos na 1.

(X) na pierwszej 
stronie.

(X) na stronie L.
Głos nieważny!

(X) na pierwszej
stronie i głos do urny.

Ważny głos na 1, 
mimo oryginalnej

preferencji L.

Oddaje ważny 
głos na L.

Z prawd. α Z prawd. β Z prawd. 1−α−β

NIE

TAK

(A) (B) (C)

Porównując mazowieckie i resztę Polski w 2010 r., symulacje pokazują, że
α < 6.8%, co przekłada się na maksymalny przyrost poparcia partii z
pierwszej strony = 1.4 p.p. na skutek tego efektu.



Model „mikroskopowy” do transformacji 2010 → 2014

Rozbudowując trochę model i dopasowując parametry w ramach
gmin (minimalizując różnicę model-2014), można przekształcić
wyniki z roku 2010 do 2014, ustalając górne granice dla
parametrów.

pm,r = p10,r + α(p10,2 + p10,3 + p10,o),

pm,1 = p10,1 + (1− α)[β(p10,2 + p10,o) + (β + δ)p10,3],

pm,2 = p10,2(1− α)(1− β),

pm,3 = p10,3(1− α)(1− β − δ),

pm,o = p10,o(1− α)(1− β),

gdzie p10,... określają wyniki z roku 2010, pm,... modelowane preferencje
dla 3 największych partii, o pozostałych i r błędne kart. Dodatkowo δ
określa ew. transfer głosów między koalicjantami PSL-PO.



Model „mikroskopowy” do transformacji 2010 → 2014

Można w ten sposób uzyskująć np. dopasowanie rozkładów
poparcia procentowego w obwodach. ᾱ ≈ 8%, β̄ ≈ 5%. Przy
poczynionych założeniach, szacujemy że w takim modelu górna
granica zysku dla PSL to 4.4 p.p. i ok. 160 tys. głosów.



Podsumowanie
W woj. mazowieckim w 2010 nadwyżka
głosów nieważnych jest wynikiem oddania
karty z wieloma (X).

Dane pokazują, że PSL i SLD ma zwykle
większe poparcie w obwodach, gdzie jest
więcej głosów nieważnych. PIS i PO
przeciwnie.

Przenosząc efekt mazowieckiego na cały kraj
w 2010, PSL zyskuje 4 p.p., SLD 0.5 p.p.

Mimo, że w mazowieckim na pierwszej stronie
było PSL i SLD, zyskało tylko PSL.

Model „mikroskopowy” pokazuje, że
zwiększenie poparcia dla partii z pierwszej
strony na skutek błędu wielu (X) jest <1.5%.

Rozbudowując model, transformując dane
2010→2014, przy poczynionych założeniach
zysk PSL na skutek broszury jest <4.4 p.p. i
<160 tys. głosów.

W 2014, zwiększona ilość gł.
nieważnych w stosunku do
2010 wynika najwyraźniej z
głosów z wieloma (X).

Więcej: „Studia Wyborcze”,
tom 19, 2015






















