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ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ – SPEKULACJE I REALIA
dr hab. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński

Wysoki poziom napięcia politycznego i wzajemnej nieufności doprowadził do licznych spekulacji
dotyczących możliwości zmiany polskiego systemu wyborczego, w taki sposób, aby umocnić pozycję obecnej
większości sejmowej w kolejnych wyborach. Opracowanie to przedstawia możliwe scenariusze ewentualnych
zmian. Jest więc testem składającym się z dwóch operacji. Pierwsza pokazuje możliwe skutki różnych wariantów
ordynacji jako rezultat mechanicznego przeliczenia w ramach nowych systemów wyników wcześniejszych
wyborów. Drugi rodzaj operacji to pokazanie możliwych efektów strategicznych, czyli wpływ ordynacji na korzyści
i straty wynikające z ewentualnego skłonienia partii opozycyjnych do współpracy w obliczu takiej zmiany. Całość
uzupełniają rozważania na temat możliwych zmian zachowań wyborców oraz kandydatów w razie wprowadzenia
nowego systemu.
W analizie wzięto pod uwagę takie rozwiązania, które pojawiają się w debacie publicznej przy okazji rozważań
sugerujących manipulację systemem wyborczym. Jeden rodzaj zmian zakłada zachowanie rdzenia obecnego
systemu wyborczego, czyli okręgów wielomandatowych i podziału metodą d’Hondta, zmieniając jednak liczbę
i kształt okręgów. Drugi rodzaj testowanych zmian to wprowadzenie różnych wariantów ordynacji mieszanej
z podziałem kraju na 230 okręgów jednomandatowych.
Przedstawiane w opracowaniu testy prowadzą do zasadniczej tezy raportu:
Żadne z rozważanych rozwiązań nie daje partii rządzącej niepodważalnych korzyści. Każde z nich, nawet
jeśli w pewnych okolicznościach może mu przynieść zyski, w innych będzie źródłem strat. Im większe
profity inicjatorom obiecuje dane rozwiązanie w sprzyjających warunkach, tym więcej rodzi dla nich
zagrożeń w gorszych okolicznościach. Im bardziej radykalna zmiana, tym więcej może jej towarzyszyć
wątpliwych impulsów i ubocznych skutków.
Droga do takich tez prowadzi przez szereg szczegółowych wyliczeń, opartych na wynikach dotychczasowych
wyborów sejmowych w 2011 i 2015 roku oraz ich przekalkulowaniu pod kątem możliwych alternatywnych
scenariuszy wydarzeń.
W porównaniu do wcześniejszych kadencji, zmiana ordynacji wyborczej jest obecnie o tyle bardziej prawdopodobna,
że mamy do czynienia z posłami wybranymi z jednej listy – nie zaś z koalicją dużego i małego ugrupowania. Takie
koalicje, z natury rzeczy, były barierą dla zmian systemu wyborczego. Interesy dużego i małego ugrupowania są
w stosunku do systemu wyborczego zasadniczo różne. Duża partia jest z reguły zainteresowana zwiększeniem
nagrody dla zwycięskiego ugrupowania, jednak zazwyczaj może się to odbyć kosztem mandatów dla mniejszych
partii. Stąd takie działanie jest obiektem ich sprzeciwu mogącym grozić rozpadem rządzącej koalicji. Obecnie nie
ma takiego zagrożenia, a co za tym idzie, ta bariera znikła.
Sytuacja ta nie zmienia jednak faktu, że wprowadzenie systemu powiększającego stan posiadania mandatów
obecnej większości w kolejnych wyborach, jest przedsięwzięciem wątpliwym. Po pierwsze, może być oceniane
negatywnie z punktu widzenia etyki i standardów demokratycznych. Po drugie, może rodzić sceptycyzm z czysto
praktycznego punktu widzenia. Szereg doświadczeń każe stawiać pytanie, czy rzeczywiście możliwe są zmiany,
które nieuchronnie podążać będą w oczekiwanym kierunku – a jeśli tak, to jakie konkretnie mogą mieć skutki. To
opracowanie jest pomyślane jako weryfikacja realności scenariuszy zmian i ostrzeżenie przed ich ewentualnymi
efektami, także tymi nieprzewidywanymi przez hipotetycznych inicjatorów.
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Modyfikacje dotychczasowej ordynacji
Najmniejszy możliwy zakres zmian ordynacji polegać może na zwiększeniu liczby okręgów lub istotnej
zmianie ich kształtu. Zwiększenie liczby okręgów wyborczych wiąże się ze zwiększeniem nagrody dla partii
cieszących się większym poparciem niż ugrupowania o średnim wyniku wyborczym, w szczególności zaś dla
ugrupowania zdobywającego największą liczbę głosów. Oznacza ono jednocześnie podniesienie naturalnego
progu wyborczego dla ugrupowań z mniejszym poparciem, co w przypadku okręgu trójmandatowego może
oznaczać, że partia zdobywająca nieomal 25% głosów, nie otrzymuje żadnego mandatu w takim okręgu, jeśli
pozostałe 75% głosów rozłoży się idealnie pomiędzy 3 inne ugrupowania. Efekt wielkości okręgu naprowadza
na rozpatrzenie jeszcze jednego scenariusza w oparciu o technikę manipulacji zwanej malapportionment, czyli
przeskalowania okręgów. Malapportionment jest rozwiązaniem, w którym wielkość okręgu jest proporcjonalnie
zależna od poparcia dla partii. W warunkach obecnej ordynacji korzyści mogą się pojawić wtedy, gdy stworzy
się jak najmniejsze okręgi wyborcze tam, gdzie zmierzające do zwiększenia swojej nagrody ugrupowanie jest
zwycięzcą. Z kolei tam, gdzie nie jest ono najsilniejsze, powiększenie okręgów wyborczych zmniejszy nagrodę
konkurencji. Ponieważ rozkład geograficzny wyników wyborczych w Polsce jest względnie przewidywalny, możliwe
jest wskazanie takich obszarów, gdzie rządząca partia ma przewagę nad swoją główną konkurencją i takich,
w których zajmuje drugie miejsce. Takie rozróżnienie możliwe jest na podstawie wyników analizy wyborów do
Sejmu w 2011 i 2015 roku. Analiza taka pokazuje regionalne zróżnicowanie poparcia dla głównych partii, widoczne
nawet przy zmieniających się wynikach w skali całego kraju.
Testowane rozwiązania
Z całego spektrum ewentualnych rozwiązań do testu wybrane zostały trzy. Pierwsze rozwiązanie to
zwiększenie liczby okręgów przy zachowaniu dotychczasowych limitów zapisanych w kodeksie wyborczym –
minimalnego okręgu wyborczego liczącego 7 mandatów oraz zgodności granic okręgów sejmowych z granicami
okręgów senackich. Na przeciwległym biegunie jest rozwiązanie, w którym jako podstawę podziału w wyborach
sejmowych przyjmuje się 100 okręgów senackich. To wymagałoby zmiany kodeksu wyborczego w zakresie
większym niż sam załącznik – konkretnie zaś zmniejszenia minimalnej liczby mandatów w okręgu do 3. Okręgi tej
wielkości były wykorzystywane przy poprzedniej ordynacji sejmowej (przed reformą administracyjną, ostatni raz
zastosowanej w wyborach do Sejmu z 1997 roku) – a więc już w ramach obecnej Konstytucji. Może to być zatem
argumentem przemawiającym za zgodnością z nią takiego rozwiązania.
Obydwa te rozwiązania – przewidujące zachowanie okręgów wyborczych mniejszych niż województwo
i wpisujących się w granice okręgów senackich – muszą uwzględniać fakt, że obecny podział na okręgi senackie
jest niezgodny z zapisami kodeksu wyborczego z uwagi na zmiany demograficzne. Wymaga zatem skorygowania
liczby mandatów senatorskich przypadających na poszczególne województwa. To zaś oznacza konieczność
ponownego wyznaczenia w części województw granic okręgów wyborczych. Omawiane tu rozwiązania opierają
się na takiej właśnie korekcie. Została ona przygotowana w taki sposób, by umożliwić wytyczenie jak największej
liczby okręgów sejmowych zgodnych z obowiązującym kodeksem wyborczym. W przypadku takiej korekty granic
okręgów senackich, byłoby możliwe stworzenie dodatkowych 14 okręgów wyborczych, czyli zwiększenie ich liczby
do 55. Takie rozwiązanie będzie w dalszej części opracowania nazywane podziałem na 55 neutralnych okręgów.
Kolejny wariant również opera się na wytyczeniu 55 okręgów wyborczych, jednak o bardzo wyraźnie
zróżnicowanej wielkości. Taki podział – nazywany dalej podziałem na 55 skrzywionych okręgów – przygotowany
został według następującego algorytmu. Okręgi senackie, w których poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości
w dotychczasowych wyborach sejmowych było wyraźnie wyższe od średniej, pozostawiono jako okręgi sejmowe,
liczące od 3 do 7 mandatów. Natomiast pozostałe okręgi senackie, w których wyniki PiS były niższe, połączono
w obrębie województw w duże okręgi. W największym z nich, obejmującym większość województwa śląskiego,
rozdzielane są 42 mandaty. Mapa pokazuje efekt takiego podziału z wyraźnie widocznym zjawiskiem skrzywienia
– w Polsce południowo-wschodniej i centralnej okręgi wyborcze są małe, natomiast okręgi części zachodniej
(z wyjątkiem Zagłębia Lubińskiego) są duże i obejmują całe województwa. Jednocześnie dużymi okręgami pozostają
metropolie, przy czym do Warszawy dołącza się podmiejski okręg na zachód od stolicy, do Łodzi dołącza się okręg
zgierski, a Kraków pozostaje oddzielnym okręgiem, powstałym z połączenia dwóch okręgów senackich.
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Mapa 1. Podział polski na 55 skrzywionych okręgów. Wielkość czarnych okręgów odpowiada liczbie mandatów.
Podsumowując, w dalszych rozważaniach brane będą pod uwagę trzy scenariusze, wszystkie oparte na
zmodyfikowanym podziale na okręgi senackie. W pierwszym tworzy się na ich podstawie 55 okręgów o zbliżonej
wielkości, liczących co najmniej 7 mandatów, lecz nie większych niż 12 mandatów (55 neutralnych okręgów).
W drugim tworzy się 55 okręgów o istotnie różnej wielkości (od 3 do 42 mandatów), w zależności od spodziewanego
poparcia dla partii rządzącej (55 skrzywionych okręgów). Zachowanie w obu wariantach tej samej liczby okręgów
umożliwia lepsze uchwycenie efektów techniki malapportionment. W trzecim wariancie podział mandatów
w wyborach sejmowych odbywa się w tych samych 100 okręgach, w których wybiera się senatorów. W okręgach
takich rozdziela się od 3 do 7 mandatów (100 senackich okręgów).

ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ – SPEKULACJE I REALIA

| 7

Test na podstawie wyborów do Sejmu w 2011 i 2015 roku
Rozpoczęcie testów poszczególnych rozwiązań od wyniku wyborów 2011 nie wynika tylko z chronologii.
Test taki pozwala sprawdzić, na ile realne są głosy widzące w zmianie ordynacji sposób na zabezpieczenie się
przed utratą władzy na skutek porażki wyborczej. W wyborach tych PiS doznał jednoznacznej porażki. Dlatego
warto się przyjrzeć temu, czy mogłaby być ona złagodzona zmianami ordynacji (wykres 1). Na wszystkich dalszych
wykresach pokazujących podział mandatów partie uszeregowano ze względu na potencjalne koalicje według
spektrum ideowego – w taki sposób, aby pokazać, jakie większości są możliwe przy danym rezultacie wyborów.
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Wykres 1. Podziały mandatów na podstawie wyników głosowania do Sejmu w 2011 roku – modyfikacje liczby okręgów.
Samo zwiększenie liczby okręgów do 55 okręgów neutralnych na podstawie wyników wyborów do Sejmu
z 2011 roku nie zmienia w zauważalny sposób wyników. PiS zyskuje dwa mandaty, natomiast zwycięzca wyborów
– Platforma Obywatelska – dostaje dodatkowe 5 mandatów. Warto zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie powoduje
większe ubytki mandatów w przypadku Ruchu Palikota i SLD, niż PSL. Jednak może to być efekt przypadkowy,
zważywszy na niewielkie różnice.
Bardzo wyraźne są natomiast efekty przy zastosowaniu skrzywionego podziału okręgów według
przedstawionych wcześniej założeń. PiS zyskuje na tym 24 mandaty. PO traci 15 mandatów i nie jest to
rekompensowane przez dodatkowe 8 mandatów dla PSL. Tym samym koalicja PO-PSL traci większość. Niemniej,
zyski Prawa i Sprawiedliwości nie są na tyle duże, aby np. z PSL tworzyć koalicję. Koalicji PO-PSL brakuje do
większości tyko 2 mandatów. Pozostaje kluczowym pytaniem, które dwie z pośród trzech mniejszych partii
zwycięska Platforma Obywatelska dobrałaby jako koalicjantów do zbudowania większości. Nie zmieniłoby to
jednak radykalnie sytuacji PiS.
W przypadku podziału kraju na 100 senackich okręgów, Platforma Obywatelska zdobywa samodzielną
większość, uzyskując 239 mandatów – przede wszystkim kosztem SLD i Ruchu Palikota. Straty PSL są w takim
przypadku wyraźnie mniejsze. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje zaś dokładnie tyle samo, co w przypadku 55
skrzywionych okręgów. Trudno jednak powiedzieć, by była to zmiana dla niego korzystna – główna konkurencyjna
partia zyskuje dzięki niej pełną swobodę manewru. W każdym razie, również w tym wariancie nie kryje się żadna
możliwość odwrócenia wyniku wyborów.
Kolejnym testem jest przeliczenie w trzech omawianych wariantach systemów wyborczych wyników
wyborów do Sejmu w 2015 roku (wykres 2).
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Wykres 2. Podziały mandatów na podstawie wyników głosowania do Sejmu w 2015 roku – modyfikacje liczby okręgów.
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Także w tym przypadku samo zwiększenie liczby okręgów do 55 miałoby marginalny wpływ na wynik
wyborów. Oznacza 4 dodatkowe mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, ale także 2 mandaty więcej dla Platformy
Obywatelskiej. Zyskuje także Ruch Kukiz’15. Straty są udziałem najmniejszych partii, co jest zgodne z powszechną
wiedzą na temat efektów przyjęcia metody d’Hondta.
Natomiast skrzywienie okręgów według przyjętych tu założeń, prowadzi do istotnych zysków dla
zwycięskiego PiS. Stratnym w takim systemie jest w pierwszej kolejności Kukiz’15, który ma równomierne poparcie
w całym kraju. Dlatego nie zdobywa o tyle więcej mandatów w większych okręgach, niż traci w mniejszych. Również
Platforma Obywatelska i Nowoczesna w ostatecznym rozrachunku „składają się” na zyski ugrupowań cieszących
się wyższym poparciem w tej części kraju, gdzie wytyczone okręgi są mniejsze, czyli PiS i PSL.
Przejście na 100 okręgów senackich daje jeszcze większą korzyść dla zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości.
PO również zyskuje 20 mandatów. To wszystko odbywa się kosztem istotnego zmniejszenia liczby mandatów
zdobywanych przez mniejsze partie – w szczególności przez Ruch Kukiz’15, który przy takim rozwiązaniu otrzymuje
niewiele ponad 1/4 mandatów, które uzyskał w obecnym systemie. Jego straty są zatem procentowo większe,
niż w przypadku pozostałych mniejszych ugrupowań. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zarówno
Nowoczesna, jak i PSL, są partiami o poparciu skupionym w części okręgów. Pozwala im to na zdobycie mandatu
nawet wtedy, gdy okręgi te stają się mniejsze. Niemniej, w porównaniu do wyborów 2011, straty PSL są wyraźnie
większe.
W przypadku wyborów o Sejmu w 2015 roku dodatkowym testem jest sprawdzenie możliwych efektów
integracji partii o zbliżonym profilu ideowym, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (PON). Przyjęto tu
najprostsze – choć oczywiście dyskusyjne – rozwiązanie, polegające na zsumowaniu wyników obu list i obliczeniu
na tej podstawie nowego podziału mandatów (wykres 3).
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Wykres 3. Modyfikacje liczby okręgów – podziały mandatów na podstawie wyników do Sejmu w 2015 roku w
scenariuszy wspólnej listy PO i .N.
Już w przypadku 55 neutralnych okręgów pojawia się wyraźnie większa nagroda integracyjna niż
w obecnym systemie. O ile zsumowanie oddanych głosów na PO i Nowoczesnej w wyborach do Sejmu w 2015 roku
dawałoby 11 dodatkowych mandatów, to w 55 okręgach nagroda za zjednoczenie wzrosłaby do 20 mandatów.
Natomiast wynik Prawa i Sprawiedliwości byłby o 7-9 mandatów niższy niż w sytuacji braku takiego porozumienia.
W obu przypadkach PiS traciłoby samodzielną większość w Sejmie.
W wariancie podziału na 55 skrzywionych okręgów również widać starty zwycięskiego Prawa
i Sprawiedliwości w sytuacji porozumienia PO i Nowoczesnej. Są one nawet większe, jeśli wynik ten porównać
z sytuacją osobnego startu obu partii. Niemniej, pomimo zjednoczenia konkurentów, Prawo i Sprawiedliwość
nadal zachowuje samodzielną większość, zatem korzyści z takiego systemu dla ugrupowania rządzącego są
bardzo wyraźne.
Wreszcie bardzo podobny wynik, jeśli chodzi o zwycięską partię, ma miejsce przy przyjęciu podziału na 100
okręgów senackich w wyborach sejmowych. Znów bardzo wyraźnie widać zyski wynikające z połączenia Platformy
Obywatelskiej i Nowoczesnej. Są one jeszcze większe niż w innych testowanych wariantach – 35 mandatów.
W takiej sytuacji dalszej redukcji ulega reprezentacja sejmowa PSL i Ruchu Kukiz’15 – dochodzi do powstania
duopolu w stopniu większym, niż w jakimkolwiek innym systemie.
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Scenariusze 2019
Ostatnim testem w ramach modyfikacji obecnej ordynacji, jest próba oszacowania wyników wyborów
w 2019 roku na podstawie uśrednienia wyników wyborów sejmowych w 2015 i 2011 roku. W przypadku
ugrupowań, które startowały zarówno w jednych, jak i w drugich wyborach, zachowując swoją tożsamość, było to
proste uśrednienie ich wyników na poziomie każdego okręgu. Działo się tak w przypadku Platformy Obywatelskiej,
Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (którego wynik
z 2011 roku uśredniono z wynikiem Zjednoczonej Lewicy z 2015 roku). W przypadku Ruchu Kukiz’15 wynik
uśredniono z wynikiem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, natomiast w przypadku partii Nowoczesna,
z wynikiem Ruchu Palikota z 2011 roku. Poza takim uśrednieniem dokonano jeszcze jednej korekty. Jej podstawą
są powyborcze sondaże oraz zjawiska stanowiące generalny trend w podziałach politycznych. Jeśli bowiem
słabnie najsilniejsze ugrupowanie, to głosy rozpraszają się pomiędzy pozostałe partie. Skorygowano więc wyniki
Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w taki sposób, że od wyniku PO w każdym z okręgów odjęto tyle głosów, ile
w takim przeliczeniu zdobywa Nowoczesna, natomiast wynik Nowoczesnej podwojono. Oznacza to przesunięcie
sił pomiędzy tymi partiami. Jest to zatem jeden z bardziej optymistycznych z punktu widzenia PiS scenariuszy
– dwa główne ugrupowania opozycyjne dzielą się głosami możliwie równo. Jest to jednak scenariusz, w którym
w kolejnych wyborach nie miałaby miejsca taka polaryzacja, jaką widać było do tej pory, z wyłonieniem wyraźnego
zwycięzcy. W takiej sytuacji zwycięskie ugrupowanie ma niższe poparcie, niż to miało miejsce w ostatnich trzech
kadencjach. Podział głosów na podstawie takich założeń pokazuje wykres 4.
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5,5 5,7

PiS
PO

7,9

.N

33,7

SLD

17,6

PSL
K’15

22,8
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Wykres 4. Podział głosów w hipotetycznym scenariuszu wyborów do Sejmu w 2019 roku.
Rezultat przeliczenia w obecnym systemie takich wyników wyborów jest następujący (wykres 5): Prawo
i Sprawiedliwość, jako największa partia, zdobywa 190 mandatów, czyli daleko od samodzielnej większości. Na
drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska z 122 mandatami, później Nowoczesna z 86 mandatami. Sojusz
Lewicy Demokratycznej zdobywa ich 29, PSL 25 i wreszcie Ruch Kukiz’15 otrzymuje ich 7. W takiej sytuacji PiS
nie może liczyć na samodzielne rządy. Nawet jeśli przyjąć, że mógłby stworzyć koalicję z PSL i Kukiz’15, to nie
wystarcza to do stworzenia większości. Natomiast każda inna koalicja wymaga połączenia sił przez przynajmniej
trzy ugrupowania, w tym dwa największe opozycyjne, czyli PO i Nowoczesną.
SLD
obecne 41

29

neutralne 55

22

88

skrzywione 55

22

81
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122
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6
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11
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Wykres 5. Modyfikacje liczby okręgów – podziały mandatów w scenariuszu wyborów do Sejmu w 2019 roku.
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Modyfikacja obecnego systemu wyborczego w każdym wypadku powiększa liczbę mandatów PiS, jednak
w różnym stopniu. Podobnie jak w przypadku rzeczywistych wyników, takie hipotetyczne wyniki oznaczają niewielką
zmianę przy podziale na 55 neutralnych okręgów. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje 9 mandatów, ale nie daje mu to
dalej szans na znalezienie większości przy współpracy z mniejszymi potencjalnymi koalicjantami sąsiadującymi na
osi ideowej. Natomiast taką możliwość zapewnia już 55 skrzywionych okręgów. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa
wtedy 14 dodatkowych mandatów. Jest to przy tym zysk mniejszy, niż w przypadku hipotetycznych wyników
z wyborów w 2011 i 2015 roku, co wiąże się z innym układem sił pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. PSL
pozostaje w takiej sytuacji ugrupowaniem decydującym o składzie rządu.
Jeszcze większe zyski dla zwycięzcy zapewnia podział mandatów w 100 senackich okręgach. Rozwiązanie
takie nie daje żadnego mandatu Ruchowi Kukiz’15. Zyski Prawa i Sprawiedliwości pozwalają na potencjalną
koalicję z PSL, który dalej pozostaje partią decydującą o tym, kto stworzy większość. Jedyne rozwiązanie, w którym
w takim układzie PSL znalazłoby się poza koalicją, to porozumienie łączące PiS z PO lub Nowoczesną. Uśrednienie
wyników pomiędzy skrajnymi położeniami wahadła wyborów do Sejmu w 2011 i 2015 roku, zmniejsza efekty
zmian systemu wyborczego polegające na zwiększeniu liczby okręgów, a także na ich skrzywieniu.
Ostatni test modyfikacji obecnego systemu opiera się na scenariuszu, w którym głosy na PO i Nowoczesną,
przeliczone tak jak opisano powyżej, oddawane są na jedną listę. PO-Nowoczesna (PON) wygrywa wybory
zdobywając największe poparcie procentowe. Podział mandatów w takim scenariuszu pokazuje wykres 6.
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13
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Wykres 6. Modyfikacje liczby okręgów – podziały mandatów głosowania do Sejmu w 2019 w scenariuszu połączonych
wyników PO i .N.
W obecnym systemie, takie przeliczenie oznaczałoby zdobycie 219 mandatów przez PON i możliwość
stworzenia koalicji zarówno z PSL, jak i SLD. Dodatkowe 11 mandatów stanowiące nagrodę za zjednoczenie
nie zmienia nic w układzie sił. Podobnie niewielkie są zmiany wynikające ze zwiększenia liczby okręgów do 55.
Natomiast w przypadku 55 skrzywionych okręgów, połączenie sił przez opozycję odbiera większość zysków PiS
z takiego rozwiązania. Dodatkowe 16 mandatów dla zwycięzcy odbiera Prawu i Sprawiedliwości nadzieję na
stworzenie koalicji z mniejszymi partiami. W przypadku podziału kraju na 100 okręgów senackich zwycięskie
ugrupowanie zdobywa samodzielną większość w Sejmie.
Podsumowanie wszystkich przedstawionych testów zostanie poprzedzone prezentacją drugiej ścieżki
możliwych zmian.
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Ordynacje mieszane
Kolejna grupa rozwiązań to ordynacje określane jako mieszane. Spośród wielu wariantów, zaliczanych do
tej rodziny, wybrane zostały trzy ordynacje.
Pierwsza z nich to, stosowana w Niemczech, spersonalizowana ordynacja proporcjonalna. Projekt taki
zgłaszany był 10 lat temu przez Prawo i Sprawiedliwość i rozważany przez inne ugrupowania, a także popierany
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w debacie przy okazji referendum w 2015 roku. Rozwiązanie to
zakłada podział kraju na 230 okręgów wyborczych. Ogół mandatów dzielony jest proporcjonalnie w województwach,
natomiast mandaty zdobywane przez poszczególne partie bezpośrednio w okręgach jednomandatowych są
wliczane do puli mandatów należnych poszczególnym ugrupowaniom. W modelowym, niemieckim rozwiązaniu,
wyborca ma dwa głosy, oddzielnie głosując na listę i oddzielnie na kandydatów w okręgach jednomandatowych.
Zasadniczy podział mandatów odbywa się tylko na podstawie głosu partyjnego. Na potrzeby symulacji przyjęto
założenie, zgodnie z którym głosy z wyborów do Sejmu w 2011 i 2015 roku przeliczano w taki sposób, jakby
każdy z wyborców zagłosował identycznie wskazując kandydatów w okręgach jednomandatowych i wybierając
listy partyjne. Co do możliwych zmian zachowań wyborczych, spowodowanych wprowadzeniem dwóch głosów,
to również zostaną one rozważone w końcowej części opracowania. Argumentem za takim uproszczeniem jest to,
że dwa głosy nie są niezbędnym elementem takiego systemu. Bardzo podobne rozwiązanie, lecz dające wyborcy
tylko jeden głos, stosowane jest w wyborach landowych w Badenii-Wirtembergii. To rozwiązanie będzie dalej
określane skrótowym mianem systemu niemieckiego.
Drugim systemem, często mylonym z poprzednim rozwiązaniem, jest system równoległy. Również
stosuje się w nim podział na 230 okręgi jednomandatowe, a pozostałe mandaty rozdzielane są proporcjonalnie,
ale już bez jakiegokolwiek związku z tym, kto zdobył mandaty bezpośrednio w okręgach jednomandatowych.
Taki system stosowany jest w Rosji, a podobne rozwiązania na Litwie, w Korei Południowej, Japonii czy Tajwanie.
Ponownie, na potrzeby symulacji przyjęto założenie, że wyborcy dokonaliby takiego samego wyboru w okręgach
jednomandatowych, jak i oddając głos na listę partyjną. Podział proporcjonalny w takim scenariuszu również
następowałby na poziomie województw, tak jak przy systemie niemieckim. To rozwiązanie będzie dalej określane
skrótowym mianem systemu rosyjskiego.
Trzecia alternatywa to system kompensacyjny, zastosowany w ostatnich wyborach na Węgrzech –
dalej nazywany systemem węgierskim. On również zakłada głosowanie w 230 okręgach jednomandatowych,
lecz oddaje się w nich tylko jeden głos. Tak jak w poprzednio przedstawianych systemach, zwycięzca w każdym
z okręgów otrzymuje mandat. Pozostałe 230 mandatów rozdzielanych jest proporcjonalnie w skali kraju – jednak
nie na podstawie sumy głosów oddawanych na poszczególnych kandydatów w okręgach jednomandatowych. Do
puli głosów, na podstawie których rozdzielane są te 230 mandaty, wchodzą wszystkie głosy oddane na przegranych
kandydatów oraz te głosy oddane na zwycięskich kandydatów, które stanowią nadwyżkę nad drugim najlepszym
kandydatem (najsilniejszym konkurentem zwycięzcy) w danym okręgu wyborczym. Przykładowo, jeśli zwycięzca
zdobywa w swoim okręgu 50.000 głosów, a najlepszy z przegranych kandydatów otrzymał ich 30.000, to do puli
ogólnokrajowej wchodzi 20.000 głosów oddanych na zwycięskiego kandydata oraz 30.000 głosów oddanych na
jego najgroźniejszego rywala. System taki jest bardziej zbliżony do proporcjonalnego niż rosyjski, nie jest to jednak
nieomal pełna proporcjonalność, jak w przypadku systemu niemieckiego.
W przypadku każdego z tych systemów założono utrzymanie 5% progu wyborczego w skali kraju, ponieważ
nie widać żadnego powodu, dla którego partia rządząca miałaby rezygnować z takiej regulacji. Do wszystkich
systemów i kolejnych wyborów został przyjęty jeden podział na 230 okręgów, o stosunkowo dużym zróżnicowaniu
co do rozmiaru poszczególnych okręgów, przy możliwym zachowaniu ich zgodności z podziałem administracyjnym.
Taki podział został przygotowany na potrzeby systemu niemieckiego, w którym ewentualna manipulacja granicami
okręgów wyborczych (gerrymandering) ma minimalne znaczenie. Ten sam podział wykorzystano przy symulacjach
na potrzeby systemu rosyjskiego i systemu węgierskiego, chociaż w ich przypadku dla ostatecznego wyniku
możliwość manipulacji granicami okręgów wyborczych ma zdecydowanie większe znaczenie. Warto dodać, że
w polskich realiach, w których zróżnicowanie regionalne w poparciu dla poszczególnych partii jest zdecydowanie
większe, niż zróżnicowanie lokalne, pomiędzy poszczególnym miejscowościami, możliwość manipulacji granicami
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okręgu wyborczego w celu uzyskania korzyści partyjnych jest wyraźnie mniejsza niż na przykład w Stanach
Zjednoczonych, gdzie takie praktyki są powszechne.
Test na podstawie wyborów do Sejmu w 2011 i 2015 roku
Kolejnym testem jest sprawdzenie, w jaki sposób te trzy systemy mieszane wpłynęłyby na wyniki wyborów,
gdyby przeliczyć wyniki głosowania wyborów do Sejmu w 2011 roku z udziałem 5 partii oraz listy Mniejszości
Niemieckiej.
obecny

27

niemiecki

34

40

207

28

157

197

36
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SLD
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węgierski
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Wykres 7. Podziały mandatów na podstawie wyników głosowania do Sejmu w 2011 roku – systemy mieszane.
Wyniki testu dla systemu niemieckiego pokazują, że jest on bardziej proporcjonalna niż obecna ordynacja
w Polsce, co potwierdza dotychczasową wiedzę o tych systemach. W takim rozwiązaniu zwycięska Platforma
Obywatelska traci 10 mandatów w stosunku do tego co zdobyła historycznie w 2011 roku, a 9 mniej przypada
Prawu i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o mniejsze partie, to wszystkie zyskują, przy czym wyraźnie więcej PSL i SLD
niż Ruch Palikota.
Zastosowanie systemu węgierskiego zwiększa nagrodę dla zwycięskiej partii (PO) o 20 dodatkowych
mandatów. Dzieje się to kosztem Prawo i Sprawiedliwość, które traci 10 mandatów, co jest dodatkowym zyskiem
zwycięzcy. Drugim stratnym jest Ruch Palikota. Natomiast wyniki PSL i SLD pozostają bez zmian. Wydaje się, że
partie o poparciu w okolicach 8% są w podobnym stopniu poszkodowane przez obecny system, jak i przez system
węgierski. Pomimo tej nagrody, Platforma Obywatelska ze swoim słabszym, wyjściowym wynikiem, związanym
z mniejszą ilością zmarnowanych głosów w wyborach 2011 roku, nie zdobywa samodzielnej większości. Jest jednak
tego dosyć bliska wprowadzając 225 posłów. Jednocześnie bez najmniejszego problemu, podobnie jak miało to
miejsce w rzeczywistości, tworzy koalicję z PSL.
System rosyjski daje największą nagrodę zwycięzcy i zapewnia Platformie Obywatelskiej samodzielne
rządy przy 259 mandatach. Mniejsze ugrupowania wchodzą do Sejmu uszczuplone o około połowę mandatów
w stosunku do historycznego wyniku wyborów. Dodatkowo, poszkodowane jest też Prawo i Sprawiedliwość
tracące w tym scenariuszu 6 mandatów.
Można przyjąć, że żadna z tych manipulacji, nawet jeśli prowadzi do wyraźnego przesunięcia mandatów,
nie podważa wyniku i nie daje żadnych perspektyw na powiększenie stanu posiadania przez Prawo i Sprawiedliwość,
gdyby poparcie dla poszczególnych sił rozłożyło się jak w wyborach sejmowych w 2011 roku.
Kolejny test porównuje wyniki wyborów do Sejmu w 2015 roku przeliczając poparcie zdobyte przez partie
za pomocą przyjętych w opracowaniu trzech systemów mieszanych. Wyniki wszystkich scenariuszy przedstawia
wykres 8.
obecny

28

138

16

235

.N

42

PO
niemiecki
węgierski

39
29

139
122

23
19

213
257

45

PSL

33

PiS
K’15

rosyjski

16

125

10

287

22

MN

Wykres 8. Podziały mandatów na podstawie wyników głosowania do Sejmu w 2015 roku – systemy mieszane.
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Przeliczenie wyników wyborów do Sejmu w 2015 roku za pomocą systemu niemieckiego odbiera
samodzielną większość Prawu i Sprawiedliwości, które otrzymuje 22 mandaty mniej niż w rzeczywistości. Platforma
Obywatelska, druga co do wielkości partia, otrzymuje tylko 1 mandat więcej. Natomiast wyraźne zyski odnotowują
Nowoczesna i PSL, a nieco mniejsze – Ruch Kukiz’15.
Większe niż w 2011 roku straty zwycięzcy wynikają z tego, że PO w tamtych wyborach była po części
poszkodowana na skutek zróżnicowanej frekwencji w okręgach wyborczych. Zastosowane w systemie niemieckim
rozliczenie w ramach województw niweluje częściowo te straty. Zatem, nawet jeśli system zmniejsza zyski
zwycięzcy z powodu przeliczenia mandatów, to akurat w przypadku Platformy Obywatelskiej w roku 2011 było to
częściowo rekompensowane przez zyski związane ze zniwelowaniem różnic we frekwencji pomiędzy okręgami.
Wracając do wyborów z roku 2015, system węgierski, zgodnie z przewidywaniami, zwiększa nagrodę
dla zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości o 22 mandaty. Odbywa się to przede wszystkim kosztem Platformy
Obywatelskiej, która traci 16 mandatów oraz Ruchu Kukiz’15, który zdobyłby o 9 mandatów mniej. Jednocześnie
dodatkowy mandat zyskuje Nowoczesna, a 3 mandaty PSL. Widać zatem, że taka metoda kompensacyjna przede
wszystkim przesuwa równowagę pomiędzy dwoma głównymi partiami. Natomiast dla najmniejszych partii może
być bardziej korzystna niż obecny system.
Nie ma za to wątpliwości, że przeliczenie głosów w systemie rosyjskim daje już bardzo znaczącą nagrodę
zwycięzcy. PiS przy zastosowaniu tego rozwiązania zdobywa 287 mandatów - o 50 więcej niż historyczny wynik.
Wszystkie pozostałe partie dostają mniej mandatów, przy czym największe straty są udziałem Ruchu Kukiz’15,
który otrzymuje ich nieomal o połowę mniej. Także w tym scenariuszu wszystkie partie otrzymują mandaty.
Jak widać, każdy z tych systemów inaczej rozstrzyga problem relacji pomiędzy nagrodą dla zwycięskiego
ugrupowania a reprezentacją elektoratów mniejszych partii. Wydaje się, że obecny polski system wyborczy
znajduje się gdzieś pomiędzy tymi biegunami. Tworzy on wyraźny bonus dla zwycięzcy, w porównaniu z systemami
o wysokiej proporcjonalności, takich jak system niemiecki, ale nie jest to na pewno taka nagroda, jaką zapewnia
system węgierski czy rosyjski.
Kolejny wykres przedstawia test scenariusza, w którym głosy oddane na PO i Nowoczesną,oddane zostają
na jedną wspólną listę.
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Wykres 9. Podziały mandatów na podstawie wyników głosowania w wyborach do Sejmu w 2015 roku w scenariuszu
wspólnej listy PO i .N – systemy mieszane.
System niemiecki prowadzi tu do dokładnego matematycznego zsumowania wyników obu łączących się
partii – nie daje za to połączenie żadnej nagrody. Natomiast bardzo znaczące są zyski z połączenia w przypadku
systemu węgierskiego (21 mandatów) i rosyjskiego (55 mandatów). Za każdym razem głównym stratnym jest PiS.
W systemie węgierskim zachowuje większość, ale minimalną. W systemie rosyjskim zdobywa tyle samo mandatów
ile ma w obecnym Sejmie. Co istotne, takie połączenie ma stosunkowo mały wpływ na wyniki mniejszych partii.
W systemie węgierskim obie mniejsze partie zyskują nawet na takim zjednoczeniu. W systemie rosyjskim tracą
niewiele.
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Scenariusze 2019
Dwa ostatnie testy, tak samo jak w przypadku modyfikacji obowiązującego systemu, polegają na
przeliczeniu w różnych systemach uśrednionych i skorygowanych wyników wyborów sejmowych w 2011 i 2015
roku, tworzących hipotetyczny scenariusz wyborów do Sejmu w 2019 roku. Wyniki takiego przeliczania dla sześciu
partii pokazuje wykres 10.
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Wykres 10. Systemy mieszane – podziały mandatów w scenariuszu wyborów do Sejmu w 2019 roku.
Najmniejsze zmiany względem hipotetycznych wyników przy obecnym systemie mają miejsce w przypadku
zastosowania systemu niemieckiego. Odbywają się one w znanym już kierunku, czyli większe ugrupowania
tracą mandaty, a zyskują je mniejsze partie. Przede wszystkim na takim rozwiązaniu zyskuje Ruch Kukiz’15,
który otrzymałby ponad trzykrotnie więcej mandatów. Partia o poparciu na poziomie niewiele większym niż 5%
napotyka w dzisiejszym systemie na barierę naturalnych progów wyborczych w większości okręgów, szczególnie
jeśli jest partią o wyrównanym poparciu w całym kraju.
W przypadku systemu węgierskiego sytuacja wygląda już inaczej. Prawo i Sprawiedliwość, jako zwycięzca
wyborów, dostałby dodatkowo 21 mandatów, przede wszystkim kosztem drugiego ugrupowania, czyli Platformy
Obywatelskiej. Na takim rozwiązaniu zyskuje jeszcze Nowoczesna i Ruch Kukiz’15, traci zaś PSL i SLD. Jak widać,
system węgierski daje zupełnie inne wzory relacji pomiędzy dużymi i małymi partiami niż obecny polski system
wyborczy. Taki wynik daje nadzieję PiS jako zwycięzcy na stworzenie koalicji z Kukiz’15 i PSL. Natomiast w rękach
PSL pozostaje decyzja, czy tworzyłby koalicję z największą partią i Ruchem Kukiz’15, czy też wolałby porozumienie
z trzema partiami po drugiej stronie głównej osi sporu politycznego.
W systemie rosyjskim, Prawo i Sprawiedliwość zdobywa samodzielną większość i 250 mandatów.
Wszystkie pozostałe partie zachowują reprezentację w parlamencie, natomiast małe ugrupowania mają wyraźnie
mniej mandatów. Szczególnie duże straty ponosi tutaj Nowoczesna, zaś Platforma Obywatelska zyskuje jako to
ugrupowanie, które jest w stanie wygrać w istotnej liczbie okręgów jednomandatowych.
Kolejny wykres pokazuje, w jaki sposób systemy mieszane zareagowałyby przy takim hipotetycznym
scenariuszu na połączenie sił przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną (PON). Warte przypomnienie jest to, że
lista PON byłaby zwycięzcą wyborów i miałaby wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość.
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Wykres 11. Systemy mieszane – podziały mandatów w Sejmie w 2019 roku w scenariuszu wspólnej listy PO i .N.
Przy takim scenariuszu, wszystkie rozwiązania mieszane są dla Prawa i Sprawiedliwości mniej korzystne
od obecnego systemu, natomiast różnią się kierunkiem i skalą zmian w przypadku zwycięskiego ugrupowania PON.
System niemiecki powoduje nieznaczne zmniejszenie liczby mandatów przypadających zwycięzcy, zwiększając
przede wszystkim reprezentację Ruchu Kukiz’15. System węgierski przy takim scenariuszu daje niewiele poniżej
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samodzielnej większości PON, które to ugrupowanie ma do wyboru aż trzech potencjalnych koalicjantów – PSL,
SLD oraz Ruch Kukiz’15. Wreszcie system rosyjski oznacza samodzielną większość 258 mandatów dla zwycięzcy
wyborów. Istotnie ogranicza też reprezentację mniejszych ugrupowań.

Zestawienia i zastrzeżenia
Podsumowaniem wszystkich przedstawionych wyliczeń są dwa zestawienia. Pierwsze to zestawienie
zysków zwycięzcy we wszystkich sześciu systemach i pięciu omawianych scenariuszach – czyli zyski PO dla wyborów
2011 roku; zyski PiS dla wyborów 2015 roku historycznie i w scenariuszu wspólnego startu PO i Nowoczesnej;
PiS dla hipotetycznego scenariusza 2019 roku z oddzielnym startem PO i Nowoczesnej oraz ugrupowania PON
w przypadku ich wspólnego startu w 2019 roku.
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Wykres 12. Zyski zwycięzcy względem obecnego systemu we wszystkich wariantach i scenariuszach.
Największą nagrodę dla zwycięzcy daje zazwyczaj system rosyjski – wyjątkiem jest scenariusz wspólnego
startu PO i Nowoczesnej w wyborach 2015, gdzie nagroda ta jest kilkukrotnie mniejsza niż w pozostałych
przypadkach. Bardzo wyraźna i względnie stabilna jest też nagroda dla zwycięzcy w przypadku obecnego systemu,
ale przy podziale kraju na 100 okręgów. System niemiecki jest tu na przeciwnym biegunie – zawsze zmniejsza
nagrodę dla zwycięzcy. Zyski zwycięzcy względem istniejącego systemu przy 55 neutralnych okręgach są z reguły
jednocyfrowe. W systemie węgierskim zysk zwycięzcy jest zależny od jego przewagi nad konkurentem – może być
bardzo wyraźny, lecz także marginalny. Skrzywione 55 okręgów, w wersji przyjętej w opracowaniu, daje nagrodę PiS
w przypadku zwycięstwa, lecz odbiera nagrodę zwycięzcy, jeśli jest to druga strona sporu. W każdym wypadku zyski
poszczególnych ugrupowań zależą od splotu szeregu okoliczności, liczby partii i układu ich poparcia. Zestawienie
takie pokazuje zatem siłę nagrody integracyjnej, rozumianej jako bonus dla największego ugrupowania. Drugim
impulsem, którego kierunek jest w części przypadków zbieżny, zaś w części przeciwny – jest nagroda za połączenie
dwóch zbliżonych ideowo partii, gdy ich wielkość rozpatrywać oddzielnie.
Na wykresie 13 przedstawiono zyski płynące z połączenia sił Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej
oraz straty PiS, jako efekt sojuszu dwóch, najsilniejszych obecnie w sondażach, konkurentów. Takie zestawienie
obejmuje dwie sytuacje – wybory do Sejmu w 2015 roku oraz scenariusz wyborów sejmowych w 2019 roku.
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Wykres 13. Efekty połączenia PO i Nowoczesnej w różnych systemach.
Jak widać, w obydwu scenariuszach, w których można rozpatrywać połączenie tych dwóch ugrupowań,
czyli w wyborach sejmowych w 2015 i 2019 roku, to system rosyjski, zapewniający największą nagrodę dla
zwycięzcy, daje też najsilniejszą motywację do połączenia sił tych partii. W szczególności w przypadku przyjętego
w opracowaniu scenariusza następnych wyborów, połączenie tych partii oznacza przesunięcie około 80 mandatów
pomiędzy dwoma głównymi ugrupowaniami. Trudno zatem nie uznać tego systemu jako bardzo silnego bodźca
do integracji sceny politycznej – w szczególności integracji przeciwników największej partii. Jeśli chodzi natomiast
o pozostałe rozwiązania, to taka nagroda integracyjna jest śladowa w systemie niemieckim, natomiast w systemie
węgierskim jest porównywalna do tej, jaką generuje wybór Sejmu w 100 okręgach wielomandatowych. Warto
zwrócić uwagę na rozchwiany efekt systemu węgierskiego, w którym połączenie dwóch głównych ugrupowań
opozycyjnych oznacza bardzo dużą stratę dla Prawa i Sprawiedliwości – także kosztem pozostałych partii,
zwłaszcza Ruchu Kukiz’15. Tak rozumiana nagroda integracyjna ma zauważalnie inny charakter w obecnym
systemie i w przypadku systemów mieszanych. W obecnym systemie nagroda jest większa, jeśli dwie łączące się
partie mają mniejsze poparcie. Natomiast we wszystkich trzech mieszanych systemach nagroda jest tym większa,
im większe jest poparcie dla łączących się partii.
Czynnikiem, który warto brać pod uwagę, jest jednak znaczenie wszystkich tych systemów dla sposobu
głosowania. Odgrywa to szczególną rolę w przypadku systemu niemieckiego i rosyjskiego, w pierwowzorach
których wyborcy dysponują dwoma głosami. Jak pokazuje porównanie polskich wyborów sejmowych i senackich,
zdecydowana większość wyborców, mając do dyspozycji dwa głosy, oddaje je na to samo ugrupowanie. Ale
nawet jeśli ta część, która głosuje inaczej w wyborach senackich i sejmowych, stanowi mniejszość, to nie jest ona
nieistotna. W warunkach wyrównanej rywalizacji politycznej jej głos może wyraźnie zmienić wyniki wyborów.
Doświadczenia z krajów stosujących systemy z dwoma głosami, np. Rosji, Włoch, Albanii czy Litwy,
pokazują, że dochodzi tutaj do powstawania skomplikowanych splotów strategii. Zarówno po stronie partii
politycznych i ich aktywistów (gdy dochodzi do decyzji o wystawianiu kandydatów lokalnych), jak i, w nie mniejszym
stopniu, wśród wyborców. Czasami zdarza się, że mechanizmy te prowadzą do poważnych kryzysów politycznych,
jak miało to miejsce w Albanii po wyborach w 2005 roku. Wtedy ilość wyborców, którzy rozdzielali głosy w systemie
kompensacyjnym doprowadziła do jednego z największych współczynników dysproporcjonalności odnotowanego
w dziejach demokracji, w konsekwencji czego została podważona wiarygodność systemu wyborczego i jego zmiana
w kolejnych wyborach. Wprowadzenie dwóch głosów nie jest co prawda warunkiem niezbędnym i przykładowo
system węgierski odszedł od takiego rozwiązania na rzecz jednego głosu, który jest następnie przeliczany na
dwa sposoby. Natomiast dalej nie jest oczywiste, w jaki sposób taki podwójny sens głosowania (rozstrzygnięcie
rywalizacji w okręgu i wpływ na proporcjonalny podział mandatów w skali kraju) wpływałoby na strategie
wyborców.
Porównanie wschodnich i zachodnich landów w Niemczech pokazuje, że nawet w kraju jednolitym
kulturowo może dochodzić do bardzo znaczących różnic w sposobie wykorzystywania głosu przez wyborcę. Poziom
lojalności głosowania za pomocą dwóch głosów we wschodnich landach Niemiec jest zdecydowanie wyższy niż
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w zachodniej części kraju, gdzie istotnym czynnikiem politycznym jest strategiczne głosowanie przez wyborców
małych i dużych partii – inaczej w okręgach jednomandatowych i inaczej na listy partyjne. Jest to zjawisko, które
pomimo zaimplementowania systemu wyborczego, nie przyjęło się we wschodnich landach Niemiec.
Z kolei modyfikacja obecnego systemu może prowadzić do eskalacji znanych już dziś napięć wewnętrznych
w partiach. Stosunkowo najmniejsze napięcia pojawią się zapewne przy zastosowaniu 55 okręgów neutralnych.
Być może jest to nawet racjonalny wariant, choć z jednym zastrzeżeniem, które warto podnieść. Każda zamiana
w dziedzinie ordynacji wyborczej, w warunkach wysokiego poziomu napięć politycznych, będzie traktowana
jako próba manipulacji stając się elementem podnoszącym poziom konfliktu. Tym samym stanowi potencjalne
obciążenie dla ugrupowań rządzących, które w sytuacjach konfliktowych wywołanych jej inicjatywą zazwyczaj
tracą, a nie zyskują.
Przy skrzywieniu okręgów pojawia się natomiast istotne napięcie pomiędzy ośrodkami w poszczególnych
województwach. Sytuacja taka oznacza obniżenie prestiżu byłych miast wojewódzkich, takich jak Koszalin, Piła
czy Wałbrzych, które w tej chwili są miastami o dominującej roli w okręgach wyborczych, zaś przy takiej zmianie
(przynajmniej w zachodniej Polsce) staną się częścią okręgów zdominowanych przez metropolie. Jak można
się spodziewać, to kandydaci z metropolii będą zajmować pierwsze miejsca na listach, zaś kandydaci z takich
ośrodków zostaną zepchnięci na dalsze miejsca.
Każdy z takich wariantów może spowodować naruszenie subtelnej równowagi pomiędzy miastami
wojewódzkimi, byłymi miastami wojewódzkimi i miastami powiatowymi. Ponieważ takie zmiany będą
najprawdopodobniej motywowane tylko i wyłącznie korzyściami konkretnych ugrupowań, zwłaszcza partii
rządzącej, może powstać przekaz, że interesy poszczególnych miast na różnych poziomach są poświęcane przez
partię rządzącą na ołtarzu własnych korzyści w przyszłych wyborach w postaci liczby mandatów. W szczególności
pojawi się wtedy problem zaostrzenia w części kraju rywalizacji wewnętrznej pomiędzy kandydatami w obrębie tej
samej listy.
W istotnej części okręgów każda z partii będzie zdobywać jeden lub dwa mandaty – jeśli przeciętna liczba
mandatów w przypadku 100 okręgów wynosi mniej niż 5. Może się wtedy okazać, że motywacje, na których do tej
pory bazowały partie polityczne w kampanii wyborczej, ulegną podważeniu, a w ich miejsce nie pojawią się żadne
inne, zdrowe motywacje. Obsada pierwszego miejsca na liście w małych okręgach będzie przedmiotem silniejszej
rywalizacji przy okazji układania listy, a już tylko w części przypadków będzie prowadzić do mobilizującej rywalizacji
po jej ułożeniu. Przewaga, jaką w takim okręgu daje „jedynka” może być znaczenie trudniejsza do zniwelowania,
niż przewaga, jaką w tej chwili mają kandydaci z miejsc mandatowych nad pozostałymi kandydatami w przypadku
większych okręgów. Z kolei w bardzo dużych okręgach, liczących około 30 mandatów, pojawi się problem wysokiej
przypadkowości tego, kto konkretnie zdobywa mandat. Im więcej mandatów przypada partii, tym mniejsze są
różnice pomiędzy tymi, którzy zdobywają ostatnie mandaty, a najlepszymi wśród kandydatów niezdobywających
mandatu. Dlatego można się spodziewać z jednej strony silniejszej motywacji kandydatów z dalszych miejsc, ale
także podważenia równowagi, która obecnie panuje w partiach. Inicjatorzy mogą przyjąć, że są to koszty, które
nie przeważają nad potencjalnymi zyskami. Ale warto pamiętać, że przy każdej takiej kalkulacji dużo łatwiej jest
uwierzyć w swoje przyszłe zyski, niż brać pod uwagę możliwe starty.
Bez wątpienia takie zmiany, w szczególności wariant ze skrzywionymi okręgami, będą stanowić element
podkreślający podziały pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Jako taki może być źle postrzegany przez
wyborców konserwatywnych i wyborców środka. Po pierwsze, dla wielu obywateli będzie to ewidentny przejaw
nadużycia. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego okręgi we wschodniej części kraju miałyby być
mniejsze niż w części zachodniej – poza oczywistym interesem ugrupowania, które przeważa we wschodniej,
a przegrywa w zachodniej Polsce. Tym samym może nastąpić podgrzanie konfliktów regionalnych i podkreślenie
występujących tu już linii podziału kraju. Może to doprowadzić do istotnych strat w tych rejonach, które zostały
przez zwycięską partię „odpuszczone” i potraktowane jako „nie nasze”, czyli takie, z którymi to ugrupowanie się nie
utożsamia. Traktując te obszary inaczej, przez tworzenie większych okręgów, potencjalni beneficjenci całościowych
wyników wyborów mogą pogłębić tam swoje problemy w kolejnych wyborach.
Takie problemy są znaczenie mniej namacalne niż mechaniczne przeliczenie głosów na mandaty. Nie
ma jednak mocnych podstaw aby sądzić, że straty związane ze zniechęceniem wyborców i ich demobilizacją nie
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będą znaczące. Radykalne zmniejszenie bądź zwiększenie wielkości okręgów w obecnym systemie z pewnością
zmieni wypracowane dotychczas wątpliwe, ale już oswojone relacje w obrębie partii, okręgów wyborczych
i pomiędzy kandydatami. Zmieni je, ale wcale ich nie uzdrowi, a prawdopodobnie tylko skomplikuje. Stąd
pojawia się niebezpieczeństwo strat w poparciu, być może większych nawet niż potencjalne mechaniczne zyski.
Warto pamiętać, że ugrupowania opozycyjne mają większą możliwość łagodzenia wewnętrznych napięć, gdyż
ubiegających się o mandat motywuje nadzieja na zdobycie władzy, a nie obawa o utratę już posiadanej pozycji.
Taką nadzieję łatwiej jest przemnożyć i wykorzystać jako spoiwo w grze drużynowej, jaką jest kampania wyborcza.

Podsumowanie
Podsumowując obydwie te ścieżki, czyli ścieżkę zmiany obecnego systemu na system mieszany oraz
zachowanie obecnego systemu przy zwiększeniu lub zmianie kształtu okręgów, można wysnuć następujące
wnioski. Po pierwsze, w każdym z tych rozwiązań kryje się jakiś potencjał zwiększenia zysków partii zwycięskiej.
Nie jest on jednak oczywisty. Niektóre rozwiązania, takie jak system niemiecki, nie prowadzą do zwiększenia liczby
mandatów dla zwycięzcy, ale jej zmniejszenia. Ponadto, nawet w przypadku istotnego zwiększenia liczby okręgów
o 1/3, zmiany mogą być trudne do uchwycenia i zupełnie marginalne – efekty są wtedy zbliżone do standardowego,
przypadkowego rozchwiania wyników, związanego z różnicami we frekwencji i nieuchronnymi zaokrągleniami
w rozdziale mandatów w systemie d’Hondta w poszczególnych okręgach. Te systemy, które zmieniają wyniki
radykalnie, podlegają z kolei mechanizmowi samoregulacji. Im większa jest nagroda dla zwycięzcy, tym większa
jest też zachęta dla jego oponentów do jednoczenia się. Taka integracja konkurentów w większości przypadków
odbiera lwią część zysków z manipulacji, a nawet może prowadzić do starty względem punktu wyjścia.
Bardzo trudne do oszacowania są natomiast takie czynniki, których pominięcie w kalkulacjach byłoby na
pewno nieracjonalne, czyli:
• zmiana zachowania wyborców w warunkach nowego systemu, a szczególnie zwiększonej liczby głosów;
• zmiana zdania opinii publicznej w przypadku braku racjonalnych, wiarygodnych argumentów na rzecz danej
reformy, odwołujących się do dobra wspólnego nie zaś wyłącznie do chęci zdobycia dodatkowych mandatów przy
takiej samej liczbie zdobytych głosów;
• zwiększenie napięć terytorialnych w obrębie okręgów i pomiędzy częściami kraju;
• zmiana motywacji poszczególnych kandydatów i struktur partii wobec nowych warunków obsadzania miejsc na
listach oraz prowadzenia kampanii wyborczej.
Dlatego wydaje się, że pojawiające się tu zarówno pokusy, jak i obawy, powinny być ocenione na chłodno
zarówno przez samych zainteresowanych, jak i przez komentatorów. Nie ma na tym obszarze rozwiązań prostych,
oczywistych i przynoszących pewne zyski. Największą bolączką polskich partii nie jest sam sposób przeliczania
głosów na mandaty, który obecnie zapewnia całkiem racjonalny poziom nagrody dla zwycięzcy. Poziom, który
jest już znany uczestnikom życia politycznego i może być brany pod uwagę przy wszystkich kalkulacjach. Realnym
problemem są relacje wewnętrzne w trójkącie partie-kandydaci-wyborcy, ze szczególnym uwzględnieniem
napięć terytorialnych. Można się obawiać, że próby partykularnej zmiany systemu wyborczego mogą zamknąć na
długie lata możliwość uzdrowienia systemu z punktu widzenia relacji na innym poziomie niż pomiędzy partiami.
Taka motywacja – interesowny partykularyzm – może być dodatkowo podwójnie szkodliwa. Może podważyć
wiarygodność instytucji politycznych oraz spowodować otwarcie ich w przyszłości na kolejne podobne zmiany.
Jednym z wątków debaty nad ordynacją dla Polski jest wprowadzenie systemu FPTP (większości względnej),
który był przedmiotem referendum. Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, zawiera on w sobie bardzo
duże pole potencjalnych manipulacji przy wyznaczaniu granic okręgów wyborczych. Takie pole w Polsce jest
z jednej strony w pewnym stopniu ograniczone, gdyż zróżnicowanie poparcia dla poszczególnych partii ma raczej
charakter regionalny, niż lokalny. Tym samym bardzo utrudnia to gerrymandering na takim poziomie, jak ma to
miejsce w Stanach Zjednoczonych. Natomiast z drugiej strony, właśnie takie różnice między regionami sprawiają,
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że system FPTP stwarzałby zdecydowanie większe pole manewru dla przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, niż
dla tej partii. Rozkład poparcia PiS i jego oponentów sprawia, że w systemie FPTP partia ta byłaby najpewniej
poszkodowana. Dlatego też warto pamiętać, że jednostronne i interesowne zmiany systemu wyborczego przez
obecną większość otwierają ścieżkę zmian w przeciwną stronę w przypadku porażki obecnego obozu. Zmiany te
zaś mogą być przeprowadzone na zdecydowanie większą skalę niż to, co Prawo i Sprawiedliwość mogłoby teraz
wprowadzić.
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