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WSTĘP 

Choć fascynacja Polaków jednomandatowymi okręgami wyborczymi już lekko przygasła, 

w debacie publicznej trudno o jasne komunikaty. Argumenty zwolenników i przeciwników 

rozwiązania bardziej przypominają spory światopoglądowe niż rzeczową rozmowę 

o technicznych szczegółach, a publikowane w sieci materiały mające na celu przybliżyć ideę 

głosowania „bezpośrednio na kandydata” albo przypominają laurki, albo są wypełnione 

wyłącznie krytyką. Dlatego też uznaliśmy, że na chwilę przed samym referendum każdemu 

zainteresowanemu przyda się przykład trochę chłodniejszego, bardziej analitycznego 

podejścia. Stąd też i sam raport, który mamy przyjemność Państwu przedstawić.  

 

Część pierwsza ma być podstawą teoretyczną, w prosty i zwięzły sposób tłumacząc czym 

właściwie są bezpośrednie ordynacje wyborcze, streszczając istotę jednomandatowych 

okręgów wyborczych i wskazując kilka alternatyw – systemy tak powszechnie znane – jak 

SNTV czy model niemiecki – jak i znacznie mniej popularne, jak na przykład metoda 

przeliczania głosów stosowana min. przez Eurowizję… 

 

Druga część raportu to nasza praca badawcza. Analitycy Demagoga zestawili ze sobą wyniki 

wyborów z 7 państw stosujących różne warianty systemów bezpośrednich, prezentując 

wyniki krajów, w których JOW to już w zasadzie polityczna tradycja, jak i takich, gdzie od 

systemu proporcjonalnego zdecydowano się odejść dopiero niedawno. Unikając przy tym 

wniosków, podsumować czy własnych interpretacji, zmierzaliśmy do przygotowania dla 

Czytelnika źródła, w którym będzie mógł sprawdzić do czego tak naprawdę może 

doprowadzić zmiana ordynacji wyborczej w Polsce. Do pluralizacji sceny politycznej, czy 

może do systemu dwupartyjnego? Zwiększenia czy zmniejszenia szans samodzielnie 

startujących kandydatów? 

 

Całość powstała w zgodzie z ideami stojącymi za całą działalnością Demagoga. Starając się 

zachować jak najwięcej obiektywizmu pozostaliśmy przy zebraniu, przetworzeniu, 

przedstawieniu i omówieniu danych dotyczących tematu – wnioski i uwagi pozostawiając 

Czytelnikowi. Raport ten nie ma na celu przekonać bądź zniechęcić do konkretnej formy 

ordynacji wyborczej – jest raczej próbą odpowiedzi na pytanie „jak to działa w praktyce”, by 6 

września móc chociaż przypuszczać jaką przyszłość wybiera się dla Polski. 
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ORDYNACJE WYBORCZE 

 

1. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze 

            Justyna Ruszkowicz    

 

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to część systemu wyborczego. Jako całość składa się 

on z 4 elementów: 

 formuły wyborczej - czyli ordynacji proporcjonalnej lub większościowej, 

 metody wyborczej - czyli sposobu, w jaki głosy przeliczane są na mandaty, 

 charakteru głosu wyborcy w akcie głosowania, 

 wielkości okręgu - czyli ilości obsadzanych w nim mandatów. 

JOWy to inaczej okręgi wyborcze, w których obsadzany jest tylko jeden mandat. 

 

Niesie to za sobą określone konsekwencje: niemożliwe jest funkcjonowanie formuły 

proporcjonalnej. Wynikiem obsadzania jednego mandatu w okręgu jest formuła 

większościowa, w której nie musimy decydować o metodzie obliczania głosów. Zastępuje ją 

uproszczony mechanizm, w którym “zwycięzca bierze wszystko” - jeden okręg reprezentuje 

tylko jeden deputowany, który uzyskał najwięcej głosów w wyborach. Nie mają tutaj 

znaczenia głosy oddane w skali całego kraju na określoną partię polityczną, ale tylko 

i wyłącznie rezultaty wyborcze z poszczególnych okręgów. Na tym etapie może dojść do 

deformacji wyborczych, czyli braku korelacji pomiędzy poparciem dla danej partii politycznej 

w skali całego kraju, a składem osobowym wybieranego organu państwowego. JOWy 

wzmacniają najsilniejsze partie polityczne kosztem słabszych formacji, ale wynikiem tego jest 

stabilizacja systemu. Sprzyja to ukształtowaniu się systemu dwupartyjnego (więcej: prawo 

Duvergera).  

 

JOWy mają z założenia oddawać ogólne tendencje polityczne, a nie dokładnie 

odzwierciedlać przekonania społeczeństwa, przez co reprezentacja mniejszych partii jest 

uszczuplona. Zadaniem wyborców jest więc wybór projektu, który ma być realizowany 

w następnej kadencji. Zwycięzca ma utworzyć rząd, co przekłada się na efektywność 

działania parlamentu. To wyborca dokładnie wskazuje, kto będzie rządził, a kto będzie w 

opozycji, bo nie dochodzi już do ustaleń koalicyjnych. Jako podstawową wadę JOWów 

wymienia się zwykle ograniczenie możliwości wyboru, ponieważ elektorat głosuje w zasadzie 

na jedną z dwóch najpopularniejszych partii. JOWy determinują większościowość, która 
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nastawiona jest na stabilizację systemu, kosztem reprezentatywności, którą gwarantuje 

formuła proporcjonalna.  

Kraj zostaje podzielony na dużą liczbę okręgów wyborczych, a głos oddaje się na 

konkretnego kandydata, co prowadzi do znacznej personalizacji, a tym samym indywidualnej 

kampanii wyborczej. Na taką kampanię pozwolić sobie mogą zazwyczaj tylko te partie, które 

mają znaczne środki pieniężne i profesjonalne kadry. Mniejsze ugrupowania często nie mają 

odpowiednich funduszy do przeprowadzenia kampanii w tak wielu okręgach. Mandat 

wybranego w ten sposób deputowanego może być bardziej podatny na naciski ze względu 

na jego silny związek z konkretnym elektoratem, co może prowadzić do chęci realizacji 

interesów lokalnych ponad narodowymi.  

 

JOWy są również podatne na manipulacje w zakresie okręgów wyborczych (więcej: tzw. 

gerrymandering), poprzez ustalanie przez będącą przy władzy formację polityczną granic 

okręgów wyborczych w sposób sprzyjający jej ponownemu wyborowi. 

 

W ramach Jednomandatowych okręgów wyborczych decydować może większość zwykła 

(względna - wygrywa ten, który zdobył najwięcej głosów, nawet jeżeli było to tylko kilka 

głosów przewagi nad innymi kandydatami; mamy tu do czynienia tylko z jedną turą), lub 

większość bezwzględna (absolutna - do uzyskania mandatu potrzebne jest uzyskanie 50% 

plus jednego głosu). W drugim przypadku, jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, 

dochodzi do drugiej tury. Może być ona organizowana jako zamknięta, co oznacza, że 

dopuszczani są do niej tylko ci kandydaci, którzy spełnili określony ustawowo warunek 

kwalifikacyjny. Najczęściej przybiera ona formę tzw. balotażu, gdzie w drugiej turze mierzą 

się tylko dwaj najsilniejsi kandydaci (np. przy wyborach prezydenckich w Polsce). Inny 

przykład przedstawia V Republika Francuska, w której do drugiej tury przechodzą wszyscy ci 

kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali przynajmniej 12,5% głosów. Kiedy druga tura 

organizowana jest jako otwarta, dopuszczani są do niej kandydaci nie tylko z pierwszej tury, 

ale również nowi. Do takiego rozwiązania dochodzi jednak niezwykle rzadko (III Republika 

Francuska od lat 70 XIX wieku do 1940 roku). W tym przypadku do rozstrzygnięcia mają 

doprowadzić wnioski wyciągnięte z wyników I tury, wycofanie się najsłabszych kandydatów 

czy zawarcie pomiędzy nimi układów politycznych. 

 

Trzeci wariant tej formuły występuje tylko w Izbie Reprezentantów w Australii - jest to formuła 

głosu alternatywnego. Nie dochodzi w niej do drugiej tury, a oddawane są według ordynacji 

preferencyjnej (wyborcy numerują kandydatów według kolejności swojej preferencji). Głosy 

sumowane są w kolejności, a jeśli pierwsze liczenie nie przynosi rozstrzygnięcia, to usuwa 
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się najsłabszego kandydata i dodaje drugie preferencje jego wyborców do wyników 

kandydatów pozostających w stawce. Tak postępuje się aż do rozstrzygnięcia. 

 

Zalety  Wady 

stabilizacja rządów i systemu politycznego  pojawiają się deformacje w zakresie 

przedstawicielstwa 

porządkuje scenę polityczną eliminując 

ugrupowania małe i słabe 
 mniej demokratyczna niż proporcjonalna 

wyborca decydyje bezpośrednio o tym, kto rządzi  Zawęża alternatywę wyborczą 

głos na konkretnego człowieka  Niebezpieczeństwo mandatu imperatywnego 

  Możliwość manipulacji okręgami wyborczymi 

 

2. Pojedynczy Głos Nieprzechodni 
Filip Kujawka 

 

W tej ordynacji wyborczej  głosowanie odbywa się w okręgach wielomandatowych, a każdy 

wyborca posiada jeden głos. Mandaty zdobywają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali 

najwięcej głosów (np. w okręgu wyborczym, w którym do zdobycia są 3 mandaty, uzyska je 

troje kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów). System ten wymaga od partii 

politycznych ostrożnego nominowania kandydatów, gdyż w przypadku wystąpienia dużych 

różnic pomiędzy ilością zdobytych głosów wśród kandydatów tej samej partii może dojść do 

sytuacji, w której partia pomimo wyższej sumy otrzymanych głosów zdobędzie mniej 

mandatów niż konkurencja. Innym zagrożeniem dla partii jest wystawienie w tym samym 

okręgu kilku kandydatów o podobnie silnym poparciu, gdyż niekiedy głosy rozłożone równo 

pomiędzy kilku kandydatów nie wystarczają na zdobycie choćby jednego mandatu. Z tego 

powodu partie polityczne zgłaszają do danego okręgu wyborczego najczęściej mniej 

kandydatów niż liczba przewidzianych dla niego mandatów. 

 

3. Pojedynczy Głos Przechodni 

Filip Kujawka 

 

 

Ordynacja wyborcza pojedynczego głosu przechodniego opiera się głównie na głosowaniu 

preferencyjnym: wyborcy nie zaznaczają krzyżykiem wyłącznie jednego kandydata (jak 

w przypadku m.in. ordynacji większościowej), lecz szeregują ich w kolejności od tego, 

którego popierają najbardziej, do tego, którego popierają najmniej, ale mimo to również 

pragną oddać na niego głos. Wybierani kandydaci nie muszą przynależeć do tej samej partii. 
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Aby ogłosić zwycięzców wyborów, komisje wyborcze muszą obliczyć tzw. kwotę, czyli 

minimalną liczbę głosów, jaką kandydat musi zdobyć, aby otrzymać mandat. 

Najpopularniejszym sposobem na obliczenie kwoty jest metoda Droopa, w której bierze się 

pod uwagę liczbę oddanych głosów oraz ilość mandatów do obsadzenia. 

 

Przydzielanie mandatów w przypadku STV odbywa się na zasadzie przeliczenia kolejnych 

preferencji. W przypadku, gdy kandydat otrzyma liczbę głosów pierwszej preferencji, która 

pozwoli mu osiągnąć lub przewyższyć poziom kwoty, od razu otrzymuje mandat. Nadwyżka 

jego głosów przechodzi na kandydatów, którzy na karcie do głosowanie otrzymali drugą 

preferencję, a w przypadku przekroczenia progu przez nich – analogicznie na miejsca 

kolejne. Jeśli pomimo przekazywania głosów zwycięzców nie udało się obsadzić wszystkich 

mandatów, dochodzi do odrzucania kandydatów, którzy otrzymali najmniejsze poparcie, 

a głosy oddane na nich przechodzą na kandydatów kolejnych preferencji. Cały proces 

wyłaniania zwycięzców trwa aż do momentu, gdy wszystkie mandaty zostaną obsadzone. 

 

4. Metoda niemiecka 

Ada Sztranek 

Wybory w Niemczech odbywają się co cztery lata i są w nich wybierani reprezentanci do 

Parlamentu (Bundestagu),  który jest jednym z dwóch ciał ustawodawczych na poziomie 

krajowym. Druga Izba, Bundesrat, nie jest wybierana bezpośrednio przez obywateli i składa 

się z reprezentantów Parlamentów poszczególnych Landów. Podobnie jak w Polsce, aby 

wejść do parlamentu, partia musi przekroczyć próg 5% poparcia w skali kraju. System 

wyborczy w Niemczech określa się mianem wyborów proporcjonalnie zmodyfikowanych lub 

spersonalizowanych wyborów proporcjonalnych. Jest to połączenie systemu 

większościowego i proporcjonalnego. System wyborczy w Niemczech jest na tyle 

skomplikowany, że sami obywatele nie do końca rozumieją jego funkcjonowanie. 

 

Każdy głosujący w wyborach posiada dwa głosy. Pierwszym głosem (niem. Erststimme) 

wyborcy wybierają kandydatów z listy imiennych w poszczególnych jednomandatowych 

okręgach wyborczych, których jest w sumie 299. Do Bundestagu wchodzą kandydaci, którzy 

zdobyli najwięcej głosów w okręgowych listach imiennych. Drugim głosem (niem. 

Zweistimme) niemiecki wyborca głosuje na wybraną przez siebie partię na liście partyjnej. 

Ilość mandatów, które partie otrzymają w parlamencie, jest uzależniona od ilości głosów 

uzyskanych przez nie na liście partyjnej. Z tego powodu podczas kampanii wyborczej partie 

przede wszystkim starają się wywalczyć „drugie głosy”, ponieważ to one decydują o sile 

partii w parlamencie. Prowadzenie kampanii na poziomie okręgowym pozostawiane jest 
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poszczególnym kandydatom, którzy walczą o uzyskanie jak największej liczby głosów na 

danej liście. 

 

Metoda Sainte-Lague/Schepers 

 

Metoda ta używana jest od 1980 przy podziale mandatów do komitetów i ciał niemieckiego 

Bundestagu, a od wyborów w 2009 roku stosowana jest również w przydzielaniu mandatów 

do samego Bundestagu. 

 

W tej procedurze, nazywanej metodą standardowego zaokrąglania dzielników odpowiednie 

liczby drugich głosów oddanych na 

poszczególnych stron są 

dzielone przez wspólny dzielnik. 

Powstałe ilorazy są zaokrąglane zgodnie 

ze standardową praktyką w celu 

uzyskania liczby miejsc, np. liczba jest 

zaokrąglana w górę lub w dół, gdy 

pozostała jej część jest większa lub 

mniejsza niż 0,5, gdzie pozostała część 

jest dokładnie równa 0,5. Dzielnik jest 

ustalany w taki sposób, który zapewnia, 

że suma liczby miejsc jest równa sumie 

liczby miejsc do rozdystrybuowania. 

 

Zgodnie z tą metodą podział mandatów 

będzie obliczony w sposób 

zaprezentowany w przedstawionej tabeli. 

 
Przy użyciu dzielnika 2187,5 na strony przypada 9 miejsc, przy czym do rozdystrybuowania 

jest ich tylko 8. Dzielnik musi być zatem dostosowany i podnoszony w dalszych obliczeniach 

dopóki suma przydzielonych mandatów będzie właściwa. Aby obliczyć końcową liczbę 

mandatów, obliczenie zostaje powtórzone z dzielnikiem wynoszącym 2300. 

                                                           
1 Mandaty do uzyskania zgodnie ze standardem = rozdystrybuowane zgodnie z zaokrągleniem. 

I krok 17500 

8 

= 2187,5 = 
tymczasowy 
dzielnik 
alokacji 

Partia Obliczenia Wynik Wynik1  

Partia A 10000  

2187,5 

=4,57 5 

Partia B 6000 

2187,5 

= 2,74 3 

Partia C 1500 

2187,5 

=0,69 1 



 

10 
 

 

Partie odgrywają główną rolę w niemieckim systemie politycznym. Partia, która zdobędzie 

większość głosów lub koalicja dwóch partii nominuje kanclerza, który jest następnie 

zatwierdzany przez parlament. Największe szanse na uzyskanie przewagi miejsc w 

parlamencie mają tylko największe partie i koalicje. Z tego powodu, aby dawać szansę 

również małym partiom, mniej więcej od lat 60-tych wyborcy oddają swój pierwszy głos na 

dużą partię, a drugi w okręgach wyborczych na reprezentanta mniejszej partii, jednak system 

ten sprawia obywatelom wiele trudności. „Drugi 

głos” ma negatywne konotacje, ponieważ kojarzy 

się z głosem z góry przegranym, nie mającym 

wpływu na wyniki wyborów. Często w kampaniach 

wyborczych poszczególne partie wyjaśniają, jakie 

jest znaczenie drugiego głosu, a przed samymi 

wyborami przekonują, że jest on głosem 

decydującym, dlatego namawia się obywateli, aby 

przemyśleli swój wybór.  

 
Niemieckiej ordynacji wyborczej zarzuca się także 

tzw. niedemokratyczne partyjniactwo, ponieważ to 

partie same decydują o wystawieniu połowy kandydatów. Także oddając swój drugi głos 

wyborca nie ma pojęcia kto będzie reprezentował go w Bundestagu. Kandydat bezpartyjny 

jest praktycznie pozbawiony możliwości uzyskania mandatu. Konstytucja Republiki 

Federalnej Niemiec posiada zapis, że „partie polityczne uczestniczą w procesie 

podejmowania decyzji” jednakże politolodzy uważają, że nie tylko uczestniczą w tym 

procesie, ale decydują kto może brać udział w polityce państwowej, a kto nie.   

 

5. Metoda Brody (Borda count) 
Małgorzata Szymaniak 

W ordynacjach preferencyjnych wyborcy szeregują kandydatów według kolejności własnej 
preferencji. Zależnie od przyjętej metody, aby oddać ważny głos, kandydat musi 
ustosunkować się do każdego z kandydatów lub tylko do części z nich. 

 
Metoda Bordy (Borda count) 
 
Metoda Bordy, nazwana na cześć Jeana-Charlesa de Borda, francuskiego matematyka 

i politologa z XVIII w., choć pierwotnie zaproponowana już w 1433 roku przez Nicolausa 

Causanusa, zakłada przydzialenie każdemu z n kandydatów ilości punktów odpowiedniej dla 

                                                           
2 Mandaty do uzyskania zgodnie ze standardem = rozdystrybuowane zgodnie z zaokrągleniem. 

Partia Obliczenia wynik Wynik2 

Partia 
A 

10000  

2300 

=4,35 4 

Partia 
B 

6000 

2300 

= 
2,61 

3 

Partia 
C 

1500 

2300 

=0,65 1 
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jego miejsca na indywidualnej liście preferencji wyborcy. Najlepszy według wyborcy 

kandydat otrzymuje n punktów, kolejny n-1 itd., natomiast kandydat najmniej preferowany 1 

punkt. Zwycięzcą zostaje kandydat z najwyższą sumą punktów. 

 

 

W wersji zmodyfikowanej (Modified Borda count) ostatni 

kadydat otrzymuje 0 punktów, natomiast najbardziej 

preferowany kandydat n-1 punktów. 

 

W przeciwieństwie do typowych ordynacji większościowych, w 

głosowaniu przeprowadzonym według metody Bordy 

zwycięzcą zostaje nie najbardziej preferowany kandydat jak 

największej liczby wyborców, a kandydat akceptowany przez 

większość głosujących. Jednak z punktu widzenia wyborcy obowiązek przydzielenia punktów 

każdej z osób na karcie do głosowania osłabia moc poparcia udzielonego ulubionemu 

kandydatowi. 

 

Metoda Bordy jest stosowana podczas wyborów: reprezentantów mniejszości narodowych 

do słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, członków Parlamentu Nauru, Prezydenta 

Republiki Kiribati, władz licznych instytucji naukowych i partii politycznych, a także (ze 

zmodyfikowanym systemem punktów) w wyborach NBA Most Valuable Player Award oraz 

w konkursie Piosenki Eurowizji. 

 

Wyborca a b c  

Kandydat    Suma 

A 4 1 3 8 

B 3 2 1 6 

C 2 3 4 9 

D 1 4 2 7 
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ORDYNACJE NA ŚWIECIE 
 

1. Polska – wybory do Senatu oraz Rad Gmin 
Michał Martens 

 

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu RP i rad gmin zostały 

wprowadzone na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W wyborach do 

Senatu wprowadzono 100 jednomandatowych okręgów wyborczych, przy czym liczba 

senatorów wybieranych w poszczególnych województwach nie zmieniła się. Wybory 

odbywają się w jednej turze, a mandat otrzymuje kandydat z największą ilością głosów 

(system francuski). Wybory do Senatu zostały po raz pierwszy przeprowadzone na nowych 

zasadach 9 października 2011 r. 

 

Wybory do Senatu RP 

 

Przed wprowadzeniem JOW-ów zasady wyborów do Senatu RP w latach 2001, 2005 i 2007 

regulowała Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Istniało 40 okręgów 

wyborczych, które pokrywały się z okręgami w wyborach do Sejmu RP (oprócz okręgu nr 12, 

który obejmował również obszar okręgu nr 13 w wyborach do Sejmu). W okręgach 

wybierano od 2 do 4 senatorów, a wyborcy mogli głosować na tylu kandydatów, ilu 

senatorów wybierano w danym okręgu. Mandat otrzymywali kolejno kandydaci z największą 

ilością głosów. Dzięki temu możliwe było wybranie kandydata z małego komitetu 

wyborczego, co obrazują poniższe tabele z wynikami wyborów do Senatu RP. 

 

Wybory do Senatu w 2001 roku Wybory do Senatu w 2005 roku 

Komitet Wyborczy Ilość 
mandatów 

Komitet Wyborczy Ilość 
mandatów 

SLD - UP 75 LPR 7 

KWW BS 20013 15 PSL 2 

PSL 4 PiS 49 

LPR 2 Samoobrona RP 3 

Samoobrona RP 2 KWW NS 20054 1 

                                                           
3 KWW Blok Senat 2001 
4 KWW Nowy Senat 2005 
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KWW HTS5 1 KWW KJ Kutza6 1 

KW WSLK7 1 PO 34 

 KWW MM8 1 

KWW MP9 1 

KWW BB10 1 

 
 
 

 
Wybory do rad gmin 

 

Przed wprowadzeniem zmian z 2011 roku, zasady wyborów do rad gmin ustalała Ustawa 

z dnia 16 lipca 1998 - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw. W gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców  wybory odbywały się 

w systemie większościowym w  jedno- lub wielomandatowych (maksymalnie 5) okręgach 

wyborczych z możliwością głosowania blokowego. W większych gminach wybory były 

proporcjonalne, z zachowaniem 5% progu wyborczego w skali gminy. Nowy kodeks 

wyborczy wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin we 

wszystkich gminach oprócz miast na prawach powiatu (65 miast), w których nadal 

                                                           
5 KW Henryka Tadeusza Stokłosy 
6 KWW Kazimierza Juliana Kutza 
7 Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego 
8 KWW prof. Mariana Miłka 
9 KWW Macieja Płażyńskiego 
10 KWW Bogdana Borusewicza 
11 KWW Cimoszewicz Do Senatu 
12 KWW Marka Borowskiego 
13 KWW Rafał Dutkiewicz 

Wybory do Senatu w 2007 roku Wybory do Senatu w 2011 
roku - JOW 

Komitet Wyborczy Ilość 
mandatów 

Komitet 
Wyborczy 

Ilość 
mandatów 

PO 60 PO 63 

PiS 39 PiS 31 

KWW CDS11 1 PSL 2 

 KWW CDS 1 

KWW K. Kutza 1 

KWW MB12 1 

KWW RD13 1 



 

14 
 

obowiązuje system proporcjonalny z pięcioprocentowym progiem wyborczym. Zauważalnym 

skutkiem wprowadzenia nowego systemu wyborczego było rozdrobnienie terytorialne 

okręgów wyborczych, zwłaszcza w małych gminach. 

 

2. Wielka Brytania 
Kacper Forreiter 

 
W Wielkiej Brytanii jednomandatowe okręgi wyborcze zostały wprowadzone w 1884 r. Ich 

granice były uzależnione od liczby osób uprawnionych do głosowania w danym rejonie. 

Wprowadzenie systemu JOW ugruntowało dwupartyjność podmieniając jedynie partię wigów 

na Partię Pracy. 

Zjednoczone Królestwo jest podzielone na 650 okręgów, a z każdego do parlamentu może 

dostać się jeden poseł. Oddzielnie przeprowadzane są wybory do organów Walii, Szkocji 

i Irlandii Północnej. 

Teoretycznie możliwą sytuacją w Wielkiej Brytanii jest, aby jedna z partii zebrała 51% głosów 

we wszystkich okręgach wyborczych, a druga 49%, natomiast wszystkie miejsca 

w parlamencie zgarnęłaby tylko pierwsza z nich, mimo że druga uzyskała prawie połowę 

poparcia wyborców. Choć takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca, to zdarzały się wybory, 

w których dana partia miała większe poparcie procentowe od drugiej, a zdobywała od niej 

mniej mandatów. 

1997 

Partia Liczba głosów % Mandaty 

Partia Pracy 13.518.167 43.2% 419 

Partia 
Konserwatywna 

9.600.943 30.7% 165 

Liberalni Demokraci 5.242.947 16.8% 46 

Referendum Party 811.849 2.6% 0 

Szkocka Partia 
Narodowa 

621.550 2.0% 6 

Ulsterska Partia 
Unionistyczna 

258.349 0.8% 10 

Socjaldemokratyczna 
Partia Pracy (Irlandia 
Północna) 

174.838 0.7% 3 

Plaid Cymru 161.030 0.5% 4 

Sinn Fein 126.921 0.4% 2 

Demokratyczna 
Partia Unionistyczna 

107.348 0.3% 2 

UKiP 105.722 0.3% 0 

Niezależni 64.482 0.1% 1 

Zielona Partia Anglii i 
Walii 

63.991 0.3% 0 

Alliance Party of 
Northern Ireland 

62.972 0.2% 0 

Socjalistyczna Partia 52.109 0.2% 0 
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Pracy 

Liberal Party 45.166 0.1% 0 

Brytyjska Partia 
Narodowa 

35.832 0.1% 0 

Natural Law 30.604 0.1% 0 

ProLife Alliance 19.332 0.1% 0 

 

2001 

Partia Liczba głosów % Mandaty 

Partia Pracy 10.724.953 40.7% 413 

Partia 
Konserwatywna 

8.357.615 31.7% 166 

Liberalni Demokraci 4.814.321 18.1% 52 

Szkocka Partia 
Narodowa 

464.314 1.8% 5 

UKiP 390.563 1.5% 0 

Ulsterska Partia 
Unionistyczna 

216.839 0.8% 6 

Plaid Cymru 195.983 0.7% 4 

Demokratyczna 
Partia Unionistyczna 

181.999 0.7% 5 

Sinn Fein 175.933 0.6% 4 

Socjaldemokratyczna 
Partia Pracy (Irlandia 
Północna) 

169.865 0.5% 3 

Zielona Partia Anglii i 
Walii 

166.477 0.6% 0 

Niezależni 97.070 0.4% 0 

Szkocka Partia 
Socjalistyczna 

72.516 0.3% 0 

Socialist Alliance 57.553 0.2% 0 

Socjalistyczna Partia 
Pracy 

57.288 0.2% 0 

Brytyjska Partia 
Narodowa 

47.129 0.2% 0 

Alliance Party of 
Northern Ireland 

28.999 0.1% 0 

Independent 
Kidderminster 
Hospital and Health 
Concern 

28.487 0.1% 1 

Liberal Party 13.685 0.1% 0 

UK Unionist Party 13.509 0.1% 0 

 

2005 

Partia Liczba głosów % Mandaty 

Partia Pracy 9.545.730 36.2% 356 

Partia 
Konserwatywna 

8.753.254 33.2% 197 

Liberalni Demokraci 5.977.043 22.6% 62 
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Demokratyczna 
Partia Unionistyczna 

241.856 - 9 

Szkocka Partia 
Narodowa 

412.267 1.6% 6 

Sinn Fein 174.530 - 5 

Plaid Cymru 174.838 0.7% 3 

Socjaldemokratyczna 
Partia Pracy (Irlandia 
Północna) 

125.626 - 3 

Ulsterska Partia 
Unionistyczna 

127.314 - 1 

Respect the Unity 
Coalistion 

68.065 0.3% 1 

Peter Law 
(Narodowcy) 

20.505 0.1% 1 

Healt Concern 18.739 0.1% 1 

UKiP 597.836 2.3% 0 

Zielona Partia Anglii i 
Walii 

256.020 1.0% 0 

Brytyjska Partia 
Narodowa 

191.573 0.7% 0 

Szkocka Partia 
Socjalistyczna 

42.633 0.2% 0 

Szkocka Partia 
Zielonych 

25.760 0.1% 0 

Liberal Party 19.068 0.1% 0 

 

2010 

Partia Liczba głosów % Mandaty 

Partia 
Konserwatywna 

10.726.614 36.1% 307 

Partia Pracy 8.609.527 29.0% 258 

Liberalni Demokraci 6.836.824 23.0% 57 

Demokratyczna 
Partia Unionistyczna 

168.216 0.6% 8 

Szkocka Partia 
Narodowa 

491.386 1.7% 6 

Sinn Fein 171.942 0.6% 5 

Plaid Cymru 165.394 0.6% 3 

Socjaldemokratyczna 
Partia Pracy (Irlandia 
Północna) 

110.970 0.4% 3 

Partia Zielonych 
Anglii i Walii 

285.616 1.0% 1 

Alliance Party of 
Northern Ireland 

42.762 0.1% 1 

UKiP 919.546 3.1% 0 

Brytyjska Partia 
Narodowa 

564.331 1.9% 0 

Ulsterscy 
Konserwatyści I 
Unioniści – Nowa 

102.361 0.3% 0 
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Siła 

Angielska Partia 
Demokratyczna 

64.826 0.2% 0 

Respect Party 33.251 0.1% 0 

Traditional Unionist 
Voice 

26.300 0.1% 0 

Partia 
Chrześcijańska 

18.623 0.1% 0 

Health Concern 16.150 0.1% 0 

Trade Unionist and 
Socialist Coalition 

12.275 0% 0 

Szkocka Partia 
Socjalistyczna 

3.157 0% 0 

Inni 321.309 1.1% 1 

 

2015 

Partia Liczba głosów % Mandaty 

Partia 
Konserwatywna 

11.334.920 36.9% 331 

Partia Pracy 9.347.326 30.4% 232 

Szkocka Partia 
Narodowa 

1.453.436 4.7% 56 

Liberalni Demokraci 2.415.888 7.9% 8 

Demokratyczna 
Partia Unionistyczna 

184.260 0.6% 8 

Sinn Fein 176.232 0.6% 4 

Plaid Cymru 181.694 0.6% 3 

Socjaldemokratyczna 
Partia Pracy (Irlandia 
Północna) 

99.809 0.3% 3 

Ulsterska Partia 
Unionistyczna 

114.935 0.4% 2 

UKiP 3.881.129 12.6% 1 

Partia Zielonych 
Anglii i Walii 

1.157.613 3.8% 1 

Alliance Party of 
Northern Ireland 

61.556 0.2% 0 

Inne 288.412 0.9% 1 

 

 

3. Irlandia 

Mateusz Bałuka 

Ordynacja Pojedynczego Głosu Przechodniego (STV) w Irlandii została zastosowana po raz 

pierwszy w wyborach parlamentarnych w 1921 roku i pomimo dwukrotnej próby zmiany 

systemu na drodze referendum (ze względu na unormowanie w ustawie zasadniczej) na 

FPTP w 1959 i 1968 funkcjonuje do dziś.  
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Obywatele wybierają 166 przedstawicieli niższej izby na 5-letnią kadencję w około 40 

okręgach wyborczych, gdzie w każdym do objęcia są trzy, cztery lub pięć mandatów. 

Kandydaci przedstawieni są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej, 

alternatywnie z nazwą partii i jej emblematem. Wyborcy preferencyjnie wskazują swoich 

kandydatów - od tego, który cieszy się ich największym poparciem (zaznaczając przy nim 

liczbę 1), po kolejnych (zaznaczając 2,3,4… liczba wskazań jest ograniczona jedynie liczbą 

kandydatów). W praktyce najczęściej wskazuje się od dwóch do czterech kandydatów. 

Ordynacja STV w Irlandii 

stosowana jest z kwotą 

Droopa (patrz STV, 

rozdział 1.3) oraz 

częściowo losowym 

transferem. Aby uzyskać 

mandat, kandydat musi 

zdobyć określoną liczbę 

głosów - uzyskuje się ją 

poprzez wynik dzielenia 

liczby ważnych oddanych 

głosów przez liczbę 

mandatów do zdobycia w 

danym okręgu plus jeden 

i dodanie do tak 

otrzymanego wyniku cyfry 

jeden. Jeżeli żaden 

z kandydatów jej nie 

osiągnął, dokonuje się 

podziału głosów tego, który 

otrzymał najmniejsze 

poparcie i przekazuje pozostałym kandydatom wedle wskazania wyborców, którzy oznaczyli 

ich jako swój drugi wybór. Eliminację kandydatów z najmniejszą liczbą głosów stosuje się do 

momentu obsadzenia wszystkich mandatów. Natomiast w sytuacji, gdy dany kandydat 

osiągnął określoną liczbę głosów, jego nadwyżka podobnie trafia do pozostałych, wedle 

drugiego wskazania. Liczba głosów nadwyżkowych dzielona jest przez całkowitą liczbę 

transferowalnych głosów, odpowiednia do obliczonego ilorazu liczba głosów przekazywana 

jest właściwemu kandydatowi. Transfery w dalszych przeliczeniach dokonywane są 

2002 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Fianna Fáil 770 
748 

41,5 81 48,8 

Fine Gael 417 
619 

22,5 31 18,7 

Partia Pracy 200 
130 

10,8 21 12,7 

niezależni 176 
305 

9,5 13 7,8 

Progresywni 
Demokraci 

73 628 4,0 8 4,8 

Partia 
Zielonych 

71 470 3,8 6 3,6 

Sinn Féin 121 
020 

6,5 5 3,0 

Partia 
Socjalistyczna 

14 898 0,8 1 0,6 

inni 12 086 0,7 0 0 
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podobnie, ale w tym przypadku brane są pod uwagę tylko głosy z ostatniego transferu, który 

trafił do kandydata. 

 

Przyjęty system zapewnia względnie proporcjonalny podział miejsc w izbie w stosunku do 

liczby uzyskanych głosów. Podczas wyborów w 2011 roku zanotowano najmniej 

proporcjonalny wynik w historii - partia Fine Gael zdobyła 36,1 procent głosów, co pozwoliło 

jej uzyskać 45,8 procent mandatów. 

 

Umożliwia też reprezentację mniejszym partiom, a także kandydatom bezpartyjnym. 

W wyborach w 2011 r. mandaty uzyskało 7 ugrupowań oraz 15 kandydatów niezależnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2011 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Fine Gael 801 
628 

36,1 76 45,8 

Partia Pracy 431 
796 

19,4 37 22,3 

Fianna Fáil 387 
358 

17,4 20 12,0 

niezależni 279 
459 

12,6 15 9,0 

Sinn Féin 220 
661 

9,9 14 8,4 

Partia 
Socjalistyczna 

26 770 1,2 2 1,2 

People Before 
Profit Alliance 

21 551 1,0 2 1,2 

Partia 
Zielonych 

41 039 1,8 0 0 

inni 10 097 0,4 0 0 
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4. Szkocja 
Mateusz Bałuka 

  
 

 

Ordynacja Pojedynczego Głosu Przechodniego (STV) w Szkocji została zastosowana 

podczas wyborów 

samorządowych w 2007 

roku i zastąpiła 

dotychczas obowiązujący 

system oparty na 

zasadzie FPTP. To 

powrót do rozwiązań, 

które miały już 

zastosowanie w tym kraju 

w latach 20-tych XX 

wieku. Obywatele 

wybierają około 1222 

przedstawicieli do 32 rad. 

Wyborcy preferencyjnie 

wskazują swoich 

kandydatów - od tego, który cieszy się ich największym poparciem (zaznaczając przy nim 

liczbę 1), po kolejnych (zaznaczając 2,3,4… liczba wskazań jest ograniczona jedynie liczbą 

kandydatów). 

Zmiana ordynacji z FPTP na STV znacznie zmniejszyła dysproporcję między liczbą 

zdobytych głosów i liczbą zdobytych mandatów. Przed zmianą ordynacji różnica ta sięgała 

nawet 12 punktów procentowych (wynik Szkockiej Partii Narodowej w 1999 roku). 

W wyborach w 2007 i 2012 roku największy rozdźwięk zanotowano w przypadku wyniku 

kandydatów niezależnych (4,8 pkt proc. w 2007 roku). 

 Doprowadziła też do pozbawienia zwycięskiej partii sztucznej większości, kosztem 

pozostałych ugrupowań. W 2003 roku Szkocka Partia Pracy otrzymała 32,6% głosów, co 

pozwoliło jej kandydatom objąć 509 mandatów. Po zmianie systemu wyborczego w 2007 r. 

zdobywając niewiele mniej, bo 28,1% głosów, uzyskała ich już tylko 348. Z drugiej strony 

Szkocka Partia Narodowa zdobywając w 2003 r. wynik 24,1% i 181 mandatów, już cztery 

lata później polepszając swój wynik zaledwie o 3,8 pkt proc. zdobyła 363 mandaty, czyli 

ponad dwukrotnie więcej niż poprzednio 

 

1999 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Szkocka Partia 
Pracy 

829,921 36.6 550 45.0 

Szkocka Partia 
Narodowa 

655,299 28.7 204 16.7 

Szkocka Partia 
Liberalnych 
Demokratów 

289,236 12.7 156 12.8 

Szkocka Partia 
Konserwatywna 

308,170 13.5 108 8.8 

Niezależni 172,297 7.5 191 16.0 

Inne 30,342 1.0 9 0.7 



 

21 
 

 
 

 

2007 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Szkocka Partia Pracy 590,085 28.1 348 28,5 

Szkocka Partia 
Narodowa 

585,885 27.9 363 29,7 

Szkocka Partia 
Konserwatywna 

327,591 15.6 143 11,7 

Szkocka Partia 
Liberalnych 
Demokratów 

266,693 12.7 166 13,6 

Niezależni 228,894 10.9 192 15,7 

Inne 102,897 4.9 10 0,8 

 
 
 

2012 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Szkocka Partia 503,233 32.33 425 34.75 

2003 

Partia Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Liczba 
mandatów 

Procent 
mandatów 

Szkocka Partia Pracy 611,843 32.6 509 41,7 

Szkocka Partia 
Narodowa 

451,660 24,1 181 14,8 

Szkocka Partia 
Konserwatywna 

282,895 15.1 122 10,0 

Szkocka Partia 
Liberalnych 
Demokratów 

272,057 14.5 175 14,3 

Niezależni 189,749 10.1 230 18,8 

Inne 67,533 3.6 4 0,3 
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Narodowa 

Szkocka Partia Pracy 488,703 31.39 394 32.22 

Szkocka Partia 
Konserwatywna 

206,599 13.27 115 9.40 

Niezależni 183,329 11.78 196 16.03 

Szkocka Partia 
Liberalnych 
Demokratów 

103,087 6.62 71 5.81 

Szkocka Partia 
Zielonych 

36,000 2.31 14 1.14 

Inne 35,822 2,3 8 0,65 

 
 
 

5. Niemcy 
Kacper Forreiter 

 

Niemiecki system to połączenie systemu proporcjonalnego i większościowego. Połowa 

posłów do Bundestagu wybierana jest w JOWach, druga połowa jest rozdzielana na 

szczeblu landu według klucza partyjnego. W Niemczech jest 299 okręgów wyborczych. 

System w Niemczech jest praktycznie niezmienny od 60 lat. 

Wyborcy w Niemczech dysponują dwoma głosami. Pierwszy głos wyborca oddaje 

bezpośrednio na jednego kandydata z list imiennych pochodzących z 299 okręgów 

wyborczych. Do Bundestagu wchodzi 299 posłów, którzy zebrali większość głosów 

z imiennej listy. 

 

Drugi głos wyborca oddaje bezpośrednio na landową listę partyjną. Wynik tego głosowania 

decyduje o tym, ilu posłów będzie reprezentowało ugrupowania polityczne w Bundestagu. 

Tym głosem wyborcy decydują o proporcjach między partiami w parlamencie. W Niemczech 

obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy. 

Zebrane głosy z obu kart wyborczych – po połowie – składają się na ogólną liczbę posłów do 

Bundestagu. Posłowie następnie wybierają kanclerza absolutną większością głosów. 
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199814 

Partia Głosy % Miejsca  % Miejsc 

SPD 20.181.269 40,9% 295 44.5% 
Bündnis 
90/Zieloni 

3.301.624 6,7% 47 7.0% 

CDU 14.004.908 28,4% 198 29.6% 

CSU 3.324.480 6.8% 47 7.0% 

FDP 3.080.955 6.2% 43 6.4% 

Links 2.515.454 5.1% 36 5.4% 

Inne 2.899.822 5.9% 0 0% 

 

2002 

Partia Głosy % Miejsca  % Miejsc 

SPD 18.484.560 38.5% 251 41.6% 
Bündnis 
90/Zieloni 

4.108.314 8.6% 55 9.1% 

CDU 14.164.183 29.5% 190 31.5% 

CSU 4.311.513 9.0% 58 9.6% 

FDP 3.537.466 7.4% 47 7.8% 

Links 1.915.797 4.0% 2 0.3% 

Inne 1.458.471 3.0% 0 0% 

 

2005 

Partia Głosy % Miejsca  % Miejsc 

CDU 13.136.740 27.8% 180 29.3% 

CSU 3.494.309 7.4% 46 7.5% 

SPD 16.194.665 34.2% 222 36.2% 

FDP 4.648.144 9.8% 61 9.9% 

Links 4.118.194 8.7% 54 8.8% 
Bündnis 
90/Zieloni 

3.838.326 8.1% 51 8.3% 

Inne 1.857.610 4.0% 0 0% 

 

2009 

Partia Głosy % Miejsca  % Miejsc 

CDU 11.824.794 27.3% 194 31.2% 

CSU 2.830.210 6.5% 45 7.2% 

SPD 9.988.843 23.0% 146 23.5% 

FDP 6.313.023 14.6% 93 15.0% 

Links 5.153.884 11.9% 76 12.2% 

Bündnis 
90/Zieloni 

4.641.197 10.7% 68 10.9% 

Partia Piracka 845.904 2.0% 0 0% 

                                                           
14 Tabele opracowane na podstawie: http://www.electionresources.org/de/ 

http://www.electionresources.org/de/
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NPD 635.437 1.5% 0 0% 

Tierschutzpartei 230.572 0.5% 0 0% 

Republikanie 193.473 0.4% 0 0% 

ODP 132.395 0.3% 0 0% 

Partia Rodzin 132.395 0.3% 0 0% 

Inne 447.094 1.0% 0 0% 

2013 

Partia Głosy % Miejsca  % Miejsc 

CDU 14.913.921 34.1% 255 40.5% 

CSU 3.243.335 7.4% 56 8.9% 

SPD 11.247.283 25.7% 192 30.5% 

Links 3.752.577 8.6% 64 10.2% 
Bündnis 
90/Zieloni 

3.690.314 8.4% 63 10.0% 

FDP 2.082.305 4.8% 0 0 

AfD 2.052.372 4.7% 0 0 

Partia Piracka 958.507 2.2% 0 0 

NPD 560.660 1.3% 0 0 

Freie Wähler 422.857 1.0% 0 0 

Tierschutzpartei 140.251 0.3% 0 0 

ODP 127.085 0.3% 0 0 

Republikanie 91.660 0.2% 0 0 

Die PARTEI 78.357 0.2% 0 0 

Partia Rodzin 7.451 0% 0 0 

Inne 333.539 0.6% 0 0 
 
 

6. Włochy 
Piotr Ciochoń 

 
W latach 1993-2005 we Włoszech obowiązywał system mieszany (tzw. Mattarellum, 

wprowadzony na drodze referendum), w którym 75% członków parlamentu było wybieranych 

w systemie większościowym w jednomandatowych okręgach wyborczych, natomiast 

pozostałe 25% wybieranych było w systemie proporcjonalnym. System wyborczy został 

zmieniony w roku 2005 na system proporcjonalny (tzw. Porcellum) z premią dla zwycięzcy, 

gwarantującą zwycięskiej partii lub koalicji większość w parlamencie, bez ustalonego limitu 

głosów powyżej którego otrzymuje się premię. 

 

Obecny system wyborczy we Włoszech został wprowadzony w maju 2015 roku, a wejdzie 

w życie dla krajowych wyborów odbywających się od 1 lipca 2016 roku. 630 deputowanych 

do parlamentu wybieranych będzie w systemie proporcjonalnym, z premią dla zwycięskiej 

partii.  

 

Partia, która wygra wybory i uzyska ponad 40% głosów, otrzymuje 55% miejsc we włoskim 

parlamencie (Camera dei Deputati). Jeżeli zwycięska partia nie uzyska 40% głosów 
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wyborców, odbywa się druga tura głosowania pomiędzy dwiema partiami z najwyższym 

wynikiem. Partia, która zwycięży w drugiej turze, ma zagwarantowane 53% miejsc 

w parlamencie.  

Jest to system pośredni pomiędzy systemem z otwartymi oraz zamkniętymi listami. Pierwszy 

kandydat na liście partyjnej w danym okręgu automatycznie otrzymuje mandat, jeżeli partia 

uzyska co najmniej jeden mandat w głosowaniu w tym okręgu, natomiast ewentualne kolejne 

mandaty rozdzielane są na podstawie liczby głosów oddanych na konkretnych kandydatów. 

 

W Senacie (Senato della Repubblica) wybory 315 deputowanych odbywają się w systemie 

proporcjonalnym z zamkniętymi listami. 5 członków Senatu wybieranych jest przez 

prezydenta, 2 członków otrzymuje stanowisko ex officio (czyli z urzędu, w związku 

z pełnieniem innej funkcji). 

 

Progi wyborcze w wyborach do parlamentu wynoszą: 20% dla koalicji zawiązanej przed 

wyborami, 3% każdej partii – członka koalicji oraz 8% dla partii niebędącej w przedwyborczej 

koalicji. Progi wyborcze w wyborach do senatu wynoszą: 10% dla koalicji zawiązanej przed 

wyborami, 2% dla parti będącej w koalicji, 4% dla partii niebędącej w koalicji. 

 

Względna niestabilność systemów wyborczych we Włoszech wynika z faktu, że kwestie te są 

regulowane przez parlament, a nie przez konsytytucję. 

 
7. Stany Zjednoczone 

Piotr Jabłoński 
 
Parlament w Stanach Zjednoczonych jest dwuizbowy. Składa się on z Izby Reprezentantów 

oraz Senatu. Ordynacja wyborcza do tych organów różni się nieznacznie, ale jest 

przeprowadzana w postaci czystych JOW-ów 

według zasady FPTP (first-past-the-post). Wybory 

stanowe odbywają się w kilku różnych formach w 

zależności od prawa stanowego, od zasady stricto 

bezpośredniego głosowania aż po system instant-

runoff voting (IRV) gdzie kandydatom nadaje się 

kolejność oznaczającą miarę poparcia kandydata. 

Izbę Reprezentantów stanowi 435 posłów, którzy 

wybierani są na dwuletnią kadencję. USA podzielone jest w tych wyborach na 50 okręgów 

wyborczych, których granice pokrywają się z granicami stanów. Liczba kandydatów 

wybieranych w poszczególnych okręgach ustalana jest proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców na podstawie przeprowadzanego co dziesięć lat ogólnokrajowego spisu 

Wyniki wyborów z ostatnich 3 kadencji: 

Partia Liczba mandatów 

2010 2012 2014 

Demokraci 193 201 188 

Republikanie 242 234 247 

Niezrzeszeni - - - 
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ludności. Następnie każdy duży okręg dzielony jest na odpowiednią liczbę małych okręgów, 

zgodnie z liczbą mandatów w Izbie ustaloną dla danego stanu. W 47 z 50 stanów każda 

partia wybiera swojego kandydata w prawyborach, a wygrani poszczególnych partii mierzą 

się w oficjalnych wyborach. W małych okręgach wybiera się jednego kandydata, który zdobył 

największą liczbę głosów, przy czym nie jest konieczne przekroczenie 50% oddanych 

głosów, i nim obsadza się miejsce w Izbie Reprezentantów.  

 

Prawo do głosowania posiadają osoby, które 

ukończyły 18. rok życia, natomiast prawo 

wybieralności mają osoby mające ukończone 25 

lat, będące od przynajmniej 7 lat obywatelami USA 

i zamieszkujące okręgi, z których chcą 

startować.Drugą z izb stanowi Senat, który liczy 

sobie 100 senatorów. Z każdego stanu, niezależnie 

od liczby jego mieszkańców, wybiera się  na 6-

letnią kadencję dwóch senatorów. W 47 na 50 

stanów każda partia wybiera swojego kandydata w prawyborach, wygrani danych partii 

mierzą się w oficjalnych wyborach. Jedna trzecia składu Senatu wymieniana jest co dwa lata, 

co pozwala na połączenie wyborów do Senatu z wyborami do Izby Reprezentantów. Wybory 

odbywają się na podobnej zasadzie co do Izby Reprezentantów. Jedyną różnicą jest 

wielkość okręgu, który decyduje o wyborze kandydata. 

 
  
 
 

 
 

8. Australia 
Michał Kasiński 

 

W Australii stosuje się aż cztery systemy głosowania, w zależności od organu władzy, do 

którego przeprowadzane są wybory: 

 

1. Full Preferential Voting (Pełny Proporcjonalny Głos Alternatywny) - Wyborca przypisuje 

numer każdemu z kandydatów znajdujących się na karcie do głosowania, szeregując ich 

w ten sposób według swoich preferencji. Kandydatowi będącemu pierwszym wyborem 

przypisuje on numer 1, kandydatowi będącemu drugim wyborem - 2, itd. Wyborca jest 

zobowiązany do postawienia numeru przy nazwisku każdego kandydata. FPV stosowany 

jest w wyborach do Izby Reprezentantów (izba niższa parlamentu federalnego) oraz 

większości izb niższych parlamentów stanowych. 

Wyniki wyborów z ostatnich 3 kadencji: 

Partia Liczba mandatów 

2010 2012 2014 

Demokraci 51 53 44 

Republikanie 47 45 54 

Niezrzeszeni 2 2 2 
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2. Optional Preferential Voting (Opcjonalny Proporcjonalny Głos Alternatywny) – w tej 

wersji systemu wyborca nie ma obowiązku postawić numeru przy każdym z kandydatów - 

może wybrać jednego, kilku bądź wszystkich (wciąż zachowując kolejność według 

preferencji). OPV jest stosowane w wyborach do niektórych izb parlamentów stanowych 

(m.in. izba wyższa parlamentu Tasmanii oraz izby niższe parlamentów Nowej Południowej 

Walii i Queensland) 

 

3.Single Transferable Vote (Pojedynczy Głos Przechodni) - w australijskiej wersji 

opisanego wyżej STV karta do głosowania jest przedzielona poziomą linią. Ponad nią 

znajdują się nazwy wszystkich startujących w wyborach partii, poniżej natomiast nazwiska 

wszystkich ubiegających się o elekcję kandydatów. W zależności od własnej woli wyborca 

może głosować “ponad linią” na partie, bądź “poniżej linii” na poszczególnych kandydatów, 

niezależnie od partii. Wybiera się w ten sposób kandydatów do Senatu Australii oraz izb 

wyższych parlamentów stanowych. 

 

4. Hare-Clark Model (Model Hare’go-Clarka) - jest to wersja STV, w której na karcie do 

głosowania nie ma możliwości głosowania na partię - głosuje się tak, jak w wersji STV 

“poniżej linii”. Wyniki wyborów za pomocą tej wersji są tradycyjnie dużo mniej przewidywalne 

oraz dają większe szanse kandydatom z małych partii bądź bezpartyjnym. Głosowanie w ten 

sposób przebiega w wyborach do jednoizbowego parlamentu Australijskiego Terytorium 

Stołecznego (Australian Capital Territory Legislative Assembly) oraz Izby Zgromadzenia 

Tasmanii (izby niższej parlamentu stanu Tasmania). 

 

W systemach preferencyjnych wyborcy na karcie wyborczej przypisują poszczególnym 

kandydatom kolejne numery zaczynając od 1. Przypisanie jedynki konkretnemu kandydatowi 

oznacza że jest on pierwszym wyborem wyborcy. Przypisanie dwójki oznacza drugi wybór 

itd. Podczas pierwszego liczenia głosów ocenia się, czy któryś z kandydatów oznaczonych 

jako „jedynka” zdobył powyżej 50% głosów – jeżeli tak, uzyskuje on mandat. W pierwszym 

liczeniu bierze się pod uwagę tylko jedynki. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 

50% głosów, kandydat z najmniejszą ilością głosów zostaje wyeliminowany z drugiego 

liczenia, a głosy na niego oddane przechodzą do kandydatów zaznaczonych jako drugi 

wybór na poszczególnych kartach do głosowania. Jeżeli i tym razem żaden z kandydatów 

nie uzyskał wymaganej większości, procedura eliminacji z liczenia najsłabszych kandydatów 

i dystrybucji jego głosów pomiędzy pozostałych trwa dalej, do momentu aż w którymś 

z kolejnych liczeń jeden z kandydatów osiągnie ponad 50%. Historia zna przypadki, gdzie 

konieczne było prowadzenie nawet 5 kolejnych liczeń. 
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Jest to metoda pozwalająca osiągnąć system dwupartyjny. W przeciwieństwie do systemu 

proporcjonalnego, w systemie australijskim poparcie ogólnokrajowe dla ugrupowań 

politycznych nie przekłada się na liczbę mandatów w parlamencie. Sytuację tą ilustrują 

wyniki wyborów do Izby Reprezentantów z ostatnich 25 lat - zestawiono ze sobą wyniki 

procentowe poparcia uzyskanego przez poszczególne partie, jak i liczbę przyznanych im 

mandatów.  

 

W Australii funkcjonuje system dwupartyjny, w którym dwie partie zmieniają się w rolach 

partii rządzącej i opozycji. Są to Australian Labor Party (Australijska Partia Pracy) oraz 

Liberal Party of Australia (Liberalna Partia Australii) pozostająca w koalicji z mniejszymi 

partiami konserwatywnymi, jak National Party of Australia, Country Liberal Party i Liberal 

National Party of Queensland, w zależności od tego, które z nich uzyskają reprezentację w 

parlamencie. 

 

Tabele zawierają procentowe poparcie dla poszczególnych partii w każdym stanie. Należy 

pamiętać, że zarówno poparcie, jak i liczba mandatów zdobyta przez poszczególne partie 

różnią się między sobą  w zależności od stanu. 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Szczegółowe dane dostępne są pod adresem 
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/r
p1415/FedElect/FedElecte 

 

1998 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 454 306 40,1 67 

LP 3 764 707 33,9 64 

NP  588 088 5,3 16 

CLP  36 014 0,3 0 

ON  936 612 8,4 0 

DEM  569 935 5,1 0 

GRN  290 709 2,6 0 

 Inni  468 692 4,2 1 

1996 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 217 765 38,8 49 

LP (a) 4 210 689 38,7 75 

NP  893 170 8,2 18 

CLP  38 302 0,4 1 

DEM  735 848 6,8 0 

GRN  317 654 2,9 0 

Inni  470 424 4,3 5 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/FedElect/FedElecte
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/FedElect/FedElecte
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2004 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 409 117 37,6 60 

LP 4 741 458 40,5 74 

NP  690 275 5,9 12 

CLP  39 855 0,3 1 

GRN  841 734 7,2 0 

FFP  235 315 2,0 0 

DEM  144 832 1,2 0 

ON  139 956 1,2 0 

Inni  472 590 4,0 1 

2001 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 341 420 37,8 65 

LP 4 254 071 37,1 68 

NP  643 926 5,6 13 

CLP  36 961 0,3 1 

DEM  620 225 5,4 0 

GRN  569 074 5,0 0 

ON  498 032 4,3 0 

 Inni  510 365 4,4 3 

2010 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 711 363 38,0 72 

LP 3 777 383 30,5 60 

LNP 1 130 525 9,1 0 

NP 462 387 3,7 12 

CLP 38 335 0,3 1 

GRN 1 458 998 11,8 1 

FFP 279 330 2,3 0 

DEM 22 376 0,2 0 

ON 27 184 0,2 0 

Inni 494 482 4,0 4 

2007 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 5 388 184 43,4 83 

LP 4 506 302 36,3 55 

NP  682 424 5,5 10 

CLP  40 298 0,3 0 

GRN  967 789 7,8 0 

FFP  246 798 2,0 0 

DEM  89 813 0,7 0 

ON  32 650 0,3 0 

Inni  465 734 3,7 2 

2013 liczba głosów % głosów ilość mandatów 

ALP 4 311 365 33,4 55 

LP 4 134 865 32,0 74 

LNP 1 152 217 8,9 0 

NP 554 268 4,3 15 

CLP 41 468 0,3 1 

GRN 1 116 918 8,6 1 

PUP 709 035 5,5 1 

FFP 181 820 1,4 0 

ON 22 046 0,2 0 

DEM 3 614 0,0 0 

Inni 687 311 5,3 1 
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