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W numerze m.in.:
Wniosek 57 pos³ów i senatorów oraz nasz komentarz.
Deklaracja Gdañska. Wygrany zak³ad z Sekretarzem Generalnym SLD
Czerwiec 2001 r.

BIULETYN
INFORMACYJNY
Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych

Wybory sprzeczne z Konstytucj¹
nie mog¹ byæ wa¿ne i legalne
Na kolejnych konferencjach: 17 marca w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie, 4 kwietnia w Auli im.
X. Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego na KUL,
7 kwietnia w Auli Politechniki Gdañskiej, 8 kwietnia
w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Gdañska, 20 kwietnia
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 15 maja w Politechnice Wroc³awskiej, 22 maja w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wroc³awiu, 24-25 maja w Instytucie Socjologii w UMK w Toruniu, w obecnoci Marsza³ka Sejmu, Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji
Wyborczej, pos³ów i senatorów, biskupów i profesorów,
pracowników naukowych i studentów wykazalimy, ¿e
wszystkie tzw. proporcjonalne ordynacje wyborcze stosowane w Polsce s¹ sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równoci, bezporednioci, powszechnoci i proporcjonalnoci wyborów do Sejmu.

Nieoczekiwane wsparcie naszych dzia³añ przysz³o
z najmniej spodziewanej strony: 12 kwietnia grupa 57
pos³ów z³o¿y³a w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o uznanie dotychczasowej ordynacji wyborczej do
Sejmu za ³ami¹cej konstytucyjne zasady równoci
i proporcjonalnoci. W argumentach 57 nie ma niczego
zaskakuj¹cego: mówimy o nich i piszemy od lat. Zaskakuj¹cy jest sk³ad tej grupy elitarnej: s¹ w niej prawie wszyscy liderzy dotychczasowej wiêkszoci sejmowej. Jest
wród nich najbardziej nowoczesny i wiat³y polski parlamentarzysta, prof. Bronis³aw Geremek, Marian Krzaklewski, Jaros³aw Kaczyñski i wiele innych pomnikowych
postaci naszego obecnego parlamentaryzmu. Nie ma
wród nich, niestety, przedstawicieli SLD i PSL, ale to
nie dziwi, gdy¿ potwierdza tylko wyznawan¹ przez nich
prawdê, ¿e obiektywnej prawdy nie ma, jest tylko prawda
partyjna. Ich zdaniem czy co jest zgodne
z prawem czy nie, nie jest kwesti¹ zapisów
prawa, ani kwesti¹ logiki czy jêzyka, jest to
wy³¹cznie kwestia czy to s³u¿y naszym, aktualnym, partyjnym interesom? Dlatego dla
prof. Geremka i prof. Kaczyñskiego, tak jak
i dla dr Krzaklewskiego, ordynacja by³a
zgodna z Konstytucj¹, kiedy gwarantowa³a
im dostanie siê do Sejmu, sta³a siê sprzeczna z chwil¹, kiedy stanê³o przed nimi widmo znalezienia siê na marginesie. Szybko
te¿ o tym swoim wniosku zapomnieli, kiedy tylko Kwaniewski podpisa³ wygodn¹
dla nich ordynacjê.

17 marca 2001 r., Warszawa. Marsza³ek M. P³a¿yñski, prof. J. Przystawa,
Lord N. Lamont, prof. A. Kamiñski
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Wniosek, z³o¿ony w Trybunale od razu poszed³ do
kosza, a publika nawet nie mia³a okazji dowiedzieæ siê o
co chodzi! O z³o¿eniu tego wniosku ukaza³a siê tylko jednozdaniowa notka PAP, ¿aden z tych wybitnych polityków i ideologów partyjnych nie uwa¿a³ za stosowne wyjaniæ obywatelom, jak to siê mog³o staæ, ¿e tacy wspaniali fachowcy i politycy wiatowego formatu zafundowali nam taki bubel konstytucyjny i ustrojowy?
Chc¹, ¿eby by³o ciszej nad tym wnioskiem!
Nie mo¿e byæ ciszej nad tym wnioskiem! System
wyborczy tzw. proporcjonalny jest szkodliwy dla Polski,
bo tworzy s³abe, skorumpowane rz¹dy, odziera pos³ów
z odpowiedzialnoci osobistej, a obywatelom uniemo¿li-

wia kontrolê ich przedstawicieli. Na dodatek, jak stwierdzaj¹ to sami autorzy tej ordynacji i konstytucji oba te
podstawowe akty ustrojowe s¹ ze sob¹ sprzeczne! Nowa
ordynacja tak samo, jak stara ³amie wszystkie konstytucyjne zasady, oprócz tajnoci wyborów. Wybory
w ramach ordynacji sprzecznej z Konstytucj¹ nie
mog¹ byæ legalne i wa¿ne. Domagamy siê Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych, których wprowadzenie gwarantuje powszechnoæ, równoæ i bezporednioæ
wyborów, a s¹ tak¿e bardziej proporcjonalne od tych,
jakie odbywa³y siê w ramach dotychczasowych ordynacji, i jakie odbêd¹ siê jesieni¹ tego roku.

Warszawa, 12 kwietnia 2001 r.
Szanowny Pan
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego RP

Wniosek
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt.1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483) oraz art. 31 i 32 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 nr 102, poz. 643 z pón. zm.) ni¿ej podpisani pos³owie na Sejm RP wnosz¹ o uznanie
przez Trybuna³ Konstytucyjny za niezgodne z art. 96
ust. 2 Konstytucji:
1) art. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r.  Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP (Dz. U. z 1993 nr 45, poz.
205 z pón. zm.), tj. o uznanie niezgodnoci tego
przepisu z konstytucyjn¹ zasad¹ równoci i z kon-

stytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci wyborów do
Sejmu.
2) art. 45 ust. 2 oraz za³¹cznika zawieraj¹cego wykaz
okrêgów wyborczych w zwi¹zku z art. 110 ust. 1
pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP, tj. o uznanie niezgodnoci tych przepisów z konstytucyjn¹
zasad¹ równoci i konstytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci wyborów do Sejmu.
Do reprezentowania wnioskodawców upowa¿niamy pos³a Ludwika Dorna ( adres do korespondencji: Warszawa 02-508, ul. Pu³awska 41 m.1)

Uzasadnienie
I. Czêæ ogólna

Art. 96 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi, ¿e
wybory do Sejmu s¹ powszechne, równe, bezporednie i proporcjonalne oraz odbywaj¹ siê w g³osowaniu
tajnym. W artykule tym brakuje definicji u¿ytych pojêæ, co umo¿liwia nieostre u¿ywanie terminów proporcjonalnoæ i proporcjonalny. W obowi¹zuj¹cej
Ordynacji wyborczej do Sejmu RP termin proporcjonalny wystêpuje jako skrótowe, nieprawid³owe
okrelenie systemu wyborczego, w którym podzia³
mandatów odbywa siê w okrêgach wielomandatowych
w oparciu o inn¹ formu³ê ni¿ zasada wiêkszoci.
Jednak¿e zarówno w doktrynach konstytucyjnych,
jak i w orzecznictwie europejskich Trybuna³ów i S¹dów Konstytucyjnych oraz naukach polityczno-praw-
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nych funkcjonuje bardziej precyzyjne pojêcie proporcjonalnoci, wedle którego zasada reprezentacji proporcjonalnej jest zachowana w ordynacji wyborczej wówczas, gdy wybory dok³adnie  bez uprzywilejowania
jednych wyborców wzglêdem innych  przenosz¹ do
parlamentu podzia³ polityczny odpowiadaj¹cy g³osom
wyborców. W zwi¹zku z powy¿szym organicznie z zasad¹ proporcjonalnoci ³¹czy siê zasada równoci, która g³osi nie tylko tyle, i¿ ka¿dy wyborca dysponujê jednakow¹ liczb¹ g³osów ( to znaczy jednym g³osem), ale
tak¿e, i¿ ka¿dy g³os ma  na tyle, na ile jest to mo¿liwe
 jednakow¹ wagê, to znaczy, by na jeden mandat przypada³a w przybli¿eniu jednakowa liczba g³osów.
W praktyce europejskich pañstw demokratycznych i w orzecznictwie Trybuna³ów i S¹dów Konsty-

tucyjnych przyjmuje siê, ¿e tak rozumiane zasady równoci i proporcjonalnoci wyborów nie s¹ zasadami
absolutnymi, gdy¿ celem wyborów do parlamentu jest
nie tylko stworzenie takiej reprezentacji narodu, która
stanowi³aby lustrzane odbicie politycznych opinii
funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie, ale tak¿e powo³anie do ¿ycia parlamentu jako organu zdolnego do wype³niania swoich funkcji. Pierwsza zasada nazywana
jest zasad¹ zró¿nicowania i to¿sama jest z nieograniczon¹ realizacj¹ zasady proporcjonalnoci i zasady równoci. Natomiast druga zasada zwana zasad¹ integracji lub zasad¹ funkcjonalnoci (sprawnoci) wybranego organu przedstawicielskiego jest sprzeczna z zasad¹
pierwsz¹ i mo¿e byæ realizowana przez dopuszczalne
naruszenie zasady wymienionej poprzednio.
Powstaje zatem pytanie o kryteria owej dopuszczalnoci ingerencji ustawodawcy w okrelone przez
ustrojodawcê zasady proporcjonalnoci i równoci.
Z praktycznych rozwi¹zañ przyjmowanych przez europejskie parlamenty oraz orzeczeñ Trybuna³ów i S¹dów Konstytucyjnych wydawanych w zwi¹zku z wprowadzaniem tzw. progów wyborczych (klauzul zaporowych w ordynacjach wyborczych) wynika, ¿e
ustawodawcy pozostaje jedynie w¹ski zakres dopuszczalnoci wprowadzania zró¿nicowañ traktowania list
wyborczych przy stanowieniu prawa o wyborach do
politycznych organów przedstawicielskich. Zró¿nicowania takie musz¹ znajdowaæ usprawiedliwienie w argumentach o nieodpartym charakterze. Powszechnie
podzielany wydaje siê argument, i¿ ustawodawca mo¿e wprowadziæ zró¿nicowanie szans wyborczych
i w ró¿ny sposób traktowaæ poszczególne listy wyborcze, je¿eli jest to nieodzownie konieczne.
Zdaniem wnioskodawców kwestionowane przepisy ordynacji wyborczej z 1993 roku wykraczaj¹ poza
zakres dopuszczalnej ingerencji ustawodawcy w zasady równoci i proporcjonalnoci wyborów. Ustawa
 ordynacja wyborcza do Sejmu RP z 1993 roku zosta³a uchwalona w reakcji na funkcjonowanie poprzedniej ordynacji wyborczej do Sejmu uchwalonej 28
czerwca 1991 roku i funkcjonowanie wybranego pod
jej rz¹dami Sejmu I kadencji, który cechowa³ siê daleko id¹cym, zagra¿aj¹cym zasadzie integracji rozproszeniem reprezentowanych w Izbie Ni¿szej si³ politycznych. Ordynacja do Sejmu z 1991 roku nie zawiera³a klauzuli zaporowej (procentowego progu wyborczego, którego przekroczenie jest warunkiem uczestnictwa w podziale mandatów w okrêgach) oraz przelicza³a zdobyte w okrêgach g³osy na mandaty wedle
jednego z wysoce proporcjonalnych systemów kwotowych. Uchwalaj¹c ustawê  Ordynacja wyborcza
do Sejmu RP z 1993 roku ustawodawca postanowi³
wzmocniæ zasadê integracyjn¹ wprowadzaj¹c 5% klauzulê zaporow¹ oraz szereg innych rozwi¹zañ, sporód
których wnioskodawcy kwestionuj¹ dwa wymienione
we wniosku. Analiza dotychczas odbytych pod rz¹dami ordynacji wyborczej z 1993 roku wyborów, dokonana metod¹ symulacji wyborczej, dobitnie dowodzi,
¿e zasada integracyjna by³aby w pe³ni zrealizowana,

jeliby z przyjêtych w ordynacji rozwi¹zañ zastosowano wy³¹cznie 5% klauzulê zaporow¹. Oznacza to,
¿e wprowadzaj¹c inne rozwi¹zania, w tym zró¿nicowanie progu wyborczego, który jest inny dla podzia³u
mandatów w okrêgu (5%) i inny dla podzia³u mandatów z listy krajowej (7%) oraz ³¹cz¹c metodê obliczania wyników wyborów opisan¹ w art. 110 ust. 1 pkt 1
(zwan¹ dalej metod¹ dHondta) z liczb¹ 52 okrêgów
wyborczych, w których wybiera siê od 3 do 17 pos³ów (art. 45 ust. 2) ustawodawca doprowadzi³ do nieuzasadnionej wzglêdami na realizacjê zasady integracyjnej, a zatem niedopuszczalnej, ingerencji w funkcjonowanie konstytucyjne okrelonych zasad równoci i proporcjonalnoci.
Zdecydowanie inne jest dzia³anie metody dHondta w okrêgu 3-mandatowym, a zdecydowanie inne 
w okrêgu 17-mandatowym. Zastosowanie tych rozwi¹zañ powoduje, ¿e wybory te nie s¹ ju¿ faktycznie wyborami proporcjonalnymi. Wnioskodawcy zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e realizacja zasady proporcjonalnoci nie poddaje siê pomiarom dokonywanym z tak¹ precyzj¹, jakiej wymagaj¹ nauki przyrodnicze. Niemniej jednak
wnioskodawcy skorzystali z tych narzêdzi pomiaru, jakie oferuj¹ nauki spo³eczne i polityczne. Wród tych
narzêdzi mierz¹cych stopieñ dysproporcjonalizacji, a zatem odchylenia proporcji podzia³u mandatów od proporcji podzia³u g³osów wyborców za najbardziej precyzyjny indeks pomiaru dysproporcjonalnoci uznaje
siê tak zwany indeks najmniejszych kwadratów (leastsquare index  L-S index) .Obliczony przez wnioskodawców L-S index dla wyników wyborów do Sejmu
w 1993 r. wyniós³ 15,8, natomiast dla wyborów do Sejmu w 1997 r. wyniós³ 9,8. Z obliczeñ zawartych w uznanych politologicznych pracach porównawczych wynika, ¿e dla systemów wyborczych, w których wybory
odbywaj¹ siê w okrêgach wielomandatowych L-S indeks przyjmuje wartoci od 0,7 do 4,5. W obliczonych
przez wnioskodawców L-S index  dla pañstw Europy
rodkowo-wschodniej, które maj¹ w konstytucji wpisan¹ zasadê równoci i proporcjonalnoci wyborów
 index L-S wynosi³ odpowiednio dla Czech (1998 r.) 
4,4; dla Estonii (1999 r.)  3,8; dla £otwy (1998 r.) 
3,9. Index L-S umo¿liwia porównanie efektów jakie daje
system wyborczy do Sejmu RP z innymi systemami wyborczymi. Otó¿ efekt do jakiego prowadzi system wyborczy do Sejmu zawarty w ordynacji z 1993 r.: 15,8
w 1993 r. i 9,8 w 1997 r.  sytuuje ten system wród
systemów wiêkszociowych z okrêgami jednomandatowymi, gdzie indeks L-S wynosi odpowiednio: Wielka Brytania  10,8; Nowa Zelandia  11,1; Kanada 
11,3; Francja  13,9; Indie  17,8.
Oznacza to, ¿e zastosowanie ordynacji wyborczej do Sejmu RP z 1993 r. w wyborach 1993 r. doprowadzi³o do dysproporcjonalnoci wiêkszej ni¿ dysproporcjonalnoæ wystêpuj¹ca w pañstwach z ordynacjami wiêkszociowymi, a w 1997 r.  do dysproporcjonalnoci bardzo do nich zbli¿onej. Oznacza to,
¿e ordynacja wyborcza do Sejmu RP z 1993 r. nie jest
de facto ordynacj¹ proporcjonaln¹.
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II. Czêæ szczegó³owa

Ad. punktu 1 wniosku
Wnosimy o uznanie za niekonstytucyjne art. 4,
który stanowi, ¿e do podzia³u mandatów z 69-mandatowej, ogólnopolskiej listy kandydatów (art. 2 powo³anej wy¿ej Ordynacji wyborczej do Sejmu RP z 1993
roku) dopuszczone s¹ jedynie tylko te komitety wyborcze, których listy wyborcze otrzyma³y co najmniej
7% wa¿nie oddanych g³osów w skali kraju, co jest
sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci
i konstytucyjn¹ zasad¹ równoci wyborów. Jest oczywiste, ¿e przepis ten prowadzi do dysproporcjonalizacji liczby podzielonych mandatów w porównaniu z podzia³em g³osów oddanych w wyborach na ró¿ne listy.
Czêæ list, które przekroczy³y 5% próg wyborczy w okrêgach nie jest zatem lub mo¿e nie byæ dopuszczona do
podzia³u mandatów z listy krajowej. Jak wskazano
w czêci ogólnej, taka dysproporcjonalizacja nie jest
uzasadniona koniecznoci¹ realizacji zasady integracji powo³anego w wyborach Sejmu. Taka regulacja jest
swoistym ewenementem i nie wystêpuje w krajach,
których konstytucje okrelaj¹ wybory jako proporcjonalne, a tak¿e równe.
Podobne rozwi¹zanie dopuszcza jedynie obowi¹zuj¹ca konstytucja Grecji, gdzie w ordynacji wyborczej do Izby Deputowanych, najsilniejsze ugrupowania otrzymuj¹ premiê z uprzednio wydzielonej puli
mandatów, która stanowi 4% wszystkich mandatów.
Przepis taki znajduje siê jednak w Konstytucji tego
kraju (art. 54 ust. 3), a grecka ustawa zasadnicza w sposób wyrany okrela  w odró¿nieniu od Konstytucji
RP  ¿e wybory do parlamentu nie s¹ przeprowadzane
na zasadzie proporcjonalnoci i  nawet  równoci
(wybory do ni¿szej izby greckiego parlamentu okrelane s¹ w konstytucji Grecji tylko jako bezporednie, powszechne i tajne, art. 51 ust. 1). Pomimo mo¿liwoci, jakie daje grecka Konstytucja, swoista grecka lista krajowa stanowi tylko 4% wszystkich mandatów, podczas gdy w Polsce lista ogólnopolska stanowi a¿ 15% wszystkich mandatów.
Powo³anie w ordynacji wyborczej swoistej listy ogólnopolskiej powoduje faktyczn¹ dysproporcjê
systemu wyborczego poprzez przydzia³ dodatkowych
mandatów dla silniejszych  otrzymuj¹cych powy¿ej
7% g³osów  ugrupowañ. W krajach, gdzie konstytucja okrela wybory do parlamentu jako równe albo jako
równe i proporcjonalne, istniej¹ mechanizmy proporcjonalnoci stosunku pomiêdzy procentem otrzymanych g³osów i procentem otrzymanych mandatów.
Taki element polskiego systemu wyborczego jest
wiêc nie tylko sprzeczny z Konstytucj¹ RP, ale tak¿e
z dominuj¹c¹ w europejskich systemach wyborczych,
w których wybory odbywaj¹ siê okrêgach wielomandatowych, tendencj¹ do maksymalnie pe³nej realizacji zasady równoci i zasady proporcjonalnoci.
Analiza wyników dotychczasowych wyborów do
Sejmu wyranie wskazuje, ¿e wykluczenie z podzia³u
mandatów z listy ogólnopolskiej niektórych ugrupowañ w wyborach do Sejmu w 1993 r. i 1997 r. nie by³o
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konieczne do zapewnienia efektywnoci dzia³ania izby
ni¿szej parlamentu, natomiast stanowi³o kolejne naruszenie zasady proporcjonalnoci i równoci, a wiêc
powodowa³o znaczne zniekszta³cenie proporcjonalnoci, tj. proporcjonalnego stosunku pomiêdzy procentem zdobytych g³osów a procentem zdobytych mandatów, która wówczas by³a faktycznie realizowana
w znacznie mniejszym stopniu. Nadto, utworzenie
osobnego segmentu przydzia³u, poprzez wydzielenie
69 mandatów sporód ogólnej liczby 460 mandatów,
tzn. utworzenie tzw. ogólnopolskich list kandydatów
(art. 2 cytowanej Ordynacji wyborczej do Sejmu
z 1993 r.), oraz przydzia³ mandatów z tej puli tylko
listom, które otrzyma³y co najmniej 7% wa¿nie oddanych g³osów w skali kraju (art. 4 ordynacji) nale¿y
uznaæ za niezgodne z konstytucyjn¹ zasad¹ równoci,
a tak¿e konstytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci  tej
ostatniej chocia¿by z tego powodu, ¿e, w wy³onionym
t¹ drog¹ parlamencie, wiele procent g³osów wyborczych znalaz³o siê w ogóle poza Izb¹.
Ad punkt 2 wniosku
W ordynacji z 1993 roku ustawodawca w art. 45
ust. 2 przyj¹³, ¿e w okrêgach wyborczych wybiera
siê od 3 do 17 pos³ów, a w za³¹czniku, o którym mowa
w art. 46 ust. 1 ustanowi³ 52 okrêgi wyborcze w wyborach do Sejmu. Jednoczenie w art. 110 ust. 1 pkt. 1
okreli³ metodê obliczania szeregu ilorazów s³u¿¹cych
do przydzia³u mandatów w okrêgu listom wyborczym
zwan¹ w literaturze przedmiotu metod¹ ( systemem,
formu³¹) dHondta
Sama w sobie metoda dHondta nie jest sprzeczna ani z zasada proporcjonalnoci ani równoci, choæ
uznawana jest za formu³ê najbardziej naruszaj¹c¹ zasadê równoci i zasadê proporcjonalnoci systemu
wyborczego. Jednak efekt dysproporcjonalizuj¹cy
powodowany przez formu³ê dHondta, przejawia siê
tym silniej, im mniejsze s¹ okrêgi. Wraz ze wzrostem
liczby mandatów w okrêgu efekt dysproporcjonalizuj¹cy formu³y dHondta maleje. Dlatego Holandia,
w której stosowana jest formu³a dHondta w jednym
150-mandatowym okrêgu posiada system wyborczy,
który niemal w pe³ni realizuje zasadê równoci i zasadê proporcjonalnoci wyborów.
Dlatego wnioskodawcy kwestionuj¹ ustanowienie powa¿nie zró¿nicowanych pod wzglêdem liczby
mandatów okrêgów wyborczych w zwi¹zku z przyjêciem metody dHondta. Zaowocowa³o to systemem
wyborczym który jest:
a) sprzeczny z zasad¹ równoci, bowiem g³os wyborcy w okrêgu np. 3 mandatowym ma zupe³nie inna
wagê ni¿ g³os w okrêgu 17 mandatowym;
b) sprzeczny z zasad¹ proporcjonalnoci, gdy¿ skrajnie dysproporcjonalizuje wynik wyborów w okrêgach o najmniejszej liczbie mandatów (3, 4 i 5 mandatowych), a wiêc w 42% okrêgów wyborczych, co
prowadzi do dysproporcjonalizacji wyniku wyborów w skali ca³ego kraju.

W literaturze przedmiotu
funkcjonuje pojêcie naturalnych
progów wyborczych. Ogólna zasada jest taka, ¿e im mniejszy okrêg
wyborczy, tym wiêkszy procent
g³osów powinno zdobyæ ugrupowanie, aby w tym okrêgu uzyskaæ co
najmniej jeden mandat. Przyjêty
system powoduje, ¿e ma³e okrêgi
wyborcze, w których mandaty dzielone s¹ wed³ug formu³y dHondta,
w sposób ukryty wprowadzaj¹ naturalne progi w okrêgach, znacznie
wy¿sze ni¿ ustawowy 5% próg w
skali kraju. I tak, w wyborach do
parlamentu w 1997 r. tylko w
dwóch sporód 52 okrêgów progi
naturalne by³y ni¿sze ni¿ 5%.W
okrêgach od 3 do 6 mandatowych
progi naturalne wynosi³y od 18.2%
do 11.6% Rozwi¹zanie takie jest
zatem sprzeczne z uregulowaniem
Konstytucji i, nawet pomimo sumowania setnych g³osów do jednoci,
wykazywa³o jawn¹ sprzecznoæ z
konstytucyjnymi zasadami proporcjonalnoci i równoci oddanych
w wyborach g³osów.

III. Konkluzja

Miar¹ sprzecznoci miedzy
zasadami tak proporcjonalnoci,
jak i równoci jest porównanie liczby g³osów, jakie w wyborach do
Sejmu w 1997 roku przypada³y na
1 mandat pos³a z ró¿nych list wyborczych. Najmniejszy iloraz liczby g³osuj¹cych w skali kraju na

dan¹ listê przez liczbê uzyskanych
przez t¹ listê mandatów wynosi³ 21
654, a najwiêkszy  121 179. Oznacza to, ¿e waga g³osu wyborcy jednej z list by³a 5.6 razy wiêksza ni¿
waga g³osu wyborcy innej okrelonej listy. To odstêpstwo od zasady
równoci oznacza te¿ odstêpstwo
od zasady proporcjonalnoci. Ponadto wprowadzenie dwóch rodzajów progów oraz zastosowanie
metody dHondta do okrêgów o
ró¿nej liczbie mandatów powoduje, ¿e wybory te nie s¹ równe (g³os
jednego wyborcy nie wa¿y tyle
samo co g³os innego wyborcy) i jest
to ró¿nica znacz¹ca. Zastosowanie
tych rozwi¹zañ powoduje tak¿e, ¿e
wybory te nie s¹ ju¿ faktycznie
wyborami proporcjonalnymi, a
wskanik ich dysproporcjonalnoci
w 1993 r. przekroczy³ wskanik
dysproporcjonalnoci wyborów w
pañstwach z systemami wiêkszociowymi, a w 1997 r. by³ do nich
bardzo zbli¿ony.
Przytoczone
przyk³ady
w sposób jednoznaczny pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e wskazane we wniosku przepisy Ordynacji wyborczej
do Sejmu RP z dnia 28 maja 1993
r. s¹ sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ równoci i konstytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci wyborów
do Sejmu RP wyra¿on¹ w art. 96
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych w³anie przyczyn wnosimy jak na wstêpie.

Podpisali:
Ludwik Dorn, Wojciech W³odarczyk, Jan Olszewski, Jerzy Wierchowicz,
W³adys³aw Frasyniuk, Bogdan Borusewicz, Barbara Imio³czyk, Marian
Cycoñ, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec, Józef Lassota, Maria Stolzman, Kazimierz Szczygielski, Marcin Zawi³a, Zbigniew Leraczyk, Pawe³ Bry³owski, Jacek Rybicki, Kazimierz Janiak, Marian Krzaklewski,
Kazimierz Kapera, Marian Pi³ka, Bronis³aw Geremek, Stanis³aw Iwanicki, Krzysztof Kamiñski, Jacek Janiszewski, Andrzej Szkaradek, Grzegorz Schreiber, Kazimierz Marcinkiewicz, Stanis³aw W¹do³owski, Marian Blacharczyk, Waldemar Paw³owski, Anna Sobecka, Roman Giedrojæ,
Zdzis³aw Pupa, Waldemar Sikora, Piotr Krutul, Halina Nowina-Konopka, Witold Tomczak, Mariusz Krzysztof Grabowski, Wies³aw Kie³bowicz, Marek Kaczyñski, Andrzej Chrzanowski, Grzegorz Cygonik, Dariusz Wójcik, Andrzej Zapa³owski, El¿bieta Adamska-Wedler, Jaros³aw
Kaczyñski, Bernard Szweda, Ryszard Kêdra, Marek Markiewicz, Joanna
Fabisiak, Piotr Wójcik, Zbigniew Wawak, Gra¿yna Langowska, Teresa
Liszcz, Edward Daszkiewicz, Marcin Libicki

Kronika Ruchu

od konferencji warszawskiej
do konferencji w Bia³ymstoku
17 marca 2001, Warszawa. W Sali Kolumnowej Sejmu IX Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu. Konferencja zorganizowana we wspó³pracy Biura Marsza³ka Sejmu i Stowarzyszenia By³ych Parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Obok
Marsza³ka Sejmu wyst¹pi³ Lord Norman
Lamont, b. Kanclerz Skarbu w rz¹dzie Johna Majora, wieloletni minister i pose³ do Izby
Gmin przez 25 lat. Referaty wyg³osili te¿
profesorowie Antoni Kamiñski i Jerzy Przystawa, p. Micha³ Drozdek, dr Wis³a Sura¿ska, dr W³adys³aw Kulesza, dr Tomasz ¯ukowski, burmistrzowie Krzysztof Fabianowski (Strzelce Opolskie), Janusz Sanocki
(Nysa), Stanis³aw Kracik (Niepo³omice).
Kolejne sesje prowadzili: prof. Grzegorz
Górski (KUL), p. Bohdan Pilarski, mec.
Maciej Bednarkiewicz. Podsumowywa³ prof.
Andrzej Czachor. W konferencji wziê³o
udzia³ ok. 300 osób, m.in., g³os zabrali pos³owie Antoni Macierewicz, Miros³aw Seku³a, i Andrzej Wielowieyski
20 marca 2001, Bia³ystok. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Bia³ymstoku, z referatem na temat FOZZ i JOW wyst¹pi³ Jerzy
Przystawa.
25 marca 2001, Toruñ. W wielogodzinnej
audycji Rozmowy Niedokoñczone w Radio Maryja, ze spraw¹ ordynacji wyborczej
wyst¹pi³ Jerzy Przystawa.
4 kwietnia 2001, Lublin. 3 dzieñ obrad IX
Tygodnia Prawników na KUL, powiêcony
prawu wyborczemu.
Prelegentami tej sesji byli: Marsza³ek
Sejmu Maciej P³a¿yñski, Przewodnicz¹cy
Pañstwowej Komisji Wyborczej SSN Ferdynand Rymarz, dr Marek Dobrowolski z
Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL i prof.
Jerzy Przystawa. W obecnoci ok. 500 m³odych prawników  uczestników Sesji, Jerzy Przystawa przedstawi³ dlaczego tzw.
ordynacja proporcjonalna, a wiêc zarówno
stara, jak i nowa jest sprzeczna z Konstytucj¹ RP i dlaczego konieczne jest wprowadzenie JOW. Marsza³ek Sejmu ponownie zadeklarowa³ siê jako zdecydowany
zwolennik JOW. Równie¿ Sêdzia Rymarz
wola³by JOW, obawia siê tylko czy polskie
spo³eczeñstwo jest wystarczaj¹co dojrza³e
do takiej zmiany.
5 kwietnia 2001, Zab³oto k. Kostom³otów.
Na spotkanie z mieszkañcami wsi przybyli
Jerzy Przystawa i Barbara Sarapuk.
7 kwietnia 2001, Gdañsk. Pierwszy dzieñ
X Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³ z ka¿dego powiatu. Miejscem
konferencji by³a Aula Politechniki Gdañskiej, a otworzy³ j¹ Rektor Politechniki, prof.
Aleksander Ko³odziejczyk, wyst¹pieniem
ca³kowicie solidaryzuj¹cym siê z ide¹
JOW. Referaty wyg³osili: Antoni Kamiñski,
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Jerzy Przystawa, Miros³aw Dakowski, Maciej Wnuk i Andrzej Czachor. Dysonansem by³o wyst¹pienie pos³a Gabriela Janowskiego, którego interesowa³a jedynie sprawa cukru.
8 kwietnia 2001, Gdañsk. Drugi dzieñ konferencji, tym razem w siedzibie Rady Miejskiej Gdañska. Obradom przewodniczy³a Przewodnicz¹ca RMG, p. El¿bieta GrabarekBartoszewicz. Udzia³ wziêli pos³owie Antoni Macierewicz
i El¿bieta Sikorska-Trela. Przy aplauzie pe³nej sali Rady
Miejskiej Gdañska zebrani podjêli Deklaracjê Gdañsk¹.
Inicjatorami i organizatorami Konferencji byli radni RMG:
Stefan Grabski (wiceprzewodnicz¹cy) i Ryszard nie¿ko
(radny). Materia³y konferencji i informacje JOW dostêpne
na nowej, wietnie redagowanej stronie www.jow.pl
12 kwietnia 2001, Warszawa. Grupa 57 pos³ów kieruje do
Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek o uznanie dotychczas
obowi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej do Sejmu za niezgodnej z Konstytucj¹! Zarzucaj¹ jej naruszenie zasady proporcjonalnoci i zasady równoci wyborów do Sejmu. Pe³nomocnikiem grupy jest Ludwik Dorn, wybrany do Sejmu
z listy krajowej AWS, ale obecnie reprezentuj¹cy Ko³o Parlamentarne ROP-PC. Najbardziej interesuj¹ce jest to, ¿e
wniosek podpisali g³ówni twórcy i konstytucji i ordynacji
wyborczej tacy, jak Bronis³aw Geremek. Znajdujemy te¿
podpisy Mariana Krzaklewskiego, Jana Olszewskiego, Jacka Rybickiego i in. Zwraca uwagê brak podpisu pos³ów, którzy w Sejmie g³ono krytykowali niekonstytucyjnoæ ordynacji: Antoniego Macierewicza i Adama Wêdrychowicza.
12 kwietnia 2001, Wroc³aw. Konferencja prasowa w Krajowym Biurze Ruchu przy ul. Bia³oskórniczej 3/1. Informacje z konferencji ukaza³y siê nastêpnego dnia w S³owie
Polskim i Wieczorze Wroc³awia.
18-22 kwietnia 2001, Zurych. W wiosennej konferencji
Mut zur Ethik wziêli udzia³ przedstawiciele Ruchu JOW:
Jerzy Gieysztor i Jerzy Przystawa. 19 kwietnia J. Przystawa wyg³osi³ obszerny wyk³ad na temat znaczenia ordynacji
wyborczej, który zapocz¹tkowa³, trwaj¹ca do koñca konferencji, miêdzynarodow¹ dyskusjê. Szczególne zainteresowanie spraw¹ JOW wykazali niemieccy uczestnicy zjazdu.
20 kwietnia 2001, Warszawa. W gmachu Biblioteki Narodowej przy al. Niepodleg³oci 213 obraduje VIII Forum
Regionalistyczne nt. Stowarzyszeniowy Ruch Regionalny w Tworzeniu Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. Wyst¹pienia na temat JOW wyg³osili: prof. Miros³aw Dakowski
z Warszawy; b. Prorektor ASP we Wroc³awiu Kazimierz
Helebrandt oraz mgr Stanis³aw Kote³ko ze widnicy.
Uczestnicy Forum podjêli uchwa³ê domagaj¹c¹ siê wprowadzenia JOW.
22 kwietnia 2001, Pruszków. W 56 Rocznicê Aresztowania 16 Przywódców Polski Podziemnej, na uroczystoci
pod Pomnikiem 16, przemówienie wyg³osi³ prof. Miros³aw
Dakowski. Porówna³ walkê 16 o niepodleg³oæ z dzia³alnoci¹ Ksiêgowego Niepodleg³ej  Micha³a Tadeusza Falzmanna i obecn¹ walkê Ruchu na rzecz JOW o odpowiedzialnoæ wybranych przed wyborcami. Zebrani Kombatanci przyjêli listy do zbierania podpisów o referendum
w sprawie JOW. Równie¿ Pu³kownik Antoni Heda Szary
w swoim wyst¹pieniu podkreli³ rolê JOW i ich znaczenie
dla sprawy niepodleg³oci Polski.
3 maja 2001, Warszawa. Grupa WoJOWników, z transparentem wybieraæ ludzi, a nie partie oraz JOW do Senatu to pó³ kroku  czekamy na Sejm wziê³a udzia³ w manifestacji zorganizowanej przez kombatantów AK i w pochodzie od kocio³a w. Anny do Grobu Nieznanego ¯o³nierza. Przemówienie wyg³osi³ prof. Andrzej Czachor. Po
pochodzie, na Placu Zamkowym zbierano podpisy pod
¿¹daniem referendum w sprawie JOW.
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Nasz komentarz
do Wniosku 57
Uzasadnienie Wniosku jest pokrêtne tak, jak mylenie
jego autorów.
1. Autorzy ca³kowicie pomijaj¹ fakt, ¿e o proporcjonalnoci
wyborów w ogóle nie ma mowy, jeli stosuje siê tzw. klauzulê zaporow¹ czyli próg wyborczy. Z podzielenia iloci
wa¿nie oddanych w ostatnich wyborach g³osów
(13.088.231) przez liczbê mandatów (460) otrzymujemy
28.453. Tyle g³osów powinno by³o wystarczyæ do otrzymania jednego mandatu, gdyby wybory 1997 by³y równe
i proporcjonalne. Tymczasem, np. kandydaci Unii Pracy
uzyskali poparcie 620.611 wyborców i ani jednego mandatu.
2. Nie wspominaj¹ ani s³owem o przywilejach partii i mniejszoci narodowych, a przecie¿ jeli jakie grupy siê uprzywilejowuje, to tym samym inne grupy dyskryminuje, a wiêc
o równoci nie ma mowy! Dlatego przesz³o 12 razy mniej
g³osów, ni¿ te oddane na Uniê Pracy, oddane na Mniejszoæ Niemieck¹ na l¹sku Opolskim (51.027) przynios³o
MN dwa mandaty!
3. Dla przeciwwagi konstytucyjnym zasadom, które w tzw.
ordynacji proporcjonalnej nie mog¹ byæ spe³nione, wymylaj¹ jakie nieznane prawu konstytucyjnemu zasady integracji i zró¿nicowania!!
4. Autorzy pos³uguj¹c siê tzw. indeksem dysproporcjonalnoci
Gallaghera wykazuj¹, ¿e wybory roku 1993 i 1997 by³y
mniej proporcjonalne ni¿ wybory w wielu krajach, w których obowi¹zuj¹ JOW! Indeks Gallaghera oblicza siê tak,
¿e dla ka¿dej partii odejmuje siê od siebie procent uzyskanych g³osów od procentu przyznanych tej partii mandatów, wynik podnosi siê do kwadratu, wartoci tak obliczone dla poszczególnych partii dodaje do siebie, dzieli przez
2 i wyci¹ga z tej sumy pierwiastek kwadratowy. Im wiêkszy jest ten indeks tym gorzej przedstawia siê sprawa proporcjonalnoci. Indeks ten obliczony dla polskich wyborów roku 1993 wynosi 15,7 a dla roku 1997  9,79. Tymczasem (cytujemy za monografi¹ D. M. Farrella Electoral
Systems, Palgrave, 2001) w krajach, które stosuj¹ JOW,
w ostatnich wyborach, wyniós³, dla Indii  7,22 , dla USA
 5,43, a na przyk³ad dla Republiki Malawi tylko 2,00!
Tak¿e w Kanadzie i Wielkiej Brytanii wyniós³ mniej ni¿ w
Polsce w proporcjonalnych wyborach 1993!
5. Autorów zupe³nie nie obchodzi, ¿e te ordynacje wyborcze
pozbawiaj¹ de facto obywateli polskich biernego prawa wyborczego.
6. Nie interesuje ich równie¿ i to, ¿e w tzw. ordynacji proporcjonalnej, obojêtnie czy z list¹ krajow¹ czy bez niej, g³osy
oddane na jednych kandydatów przenoszone s¹ na innych,
pogwa³cona zostaje wiêc zasada bezporednioci wyborów.

Studenci  uczestnicy toruñskiej konferencji JOW, 24 maja 2001 r.

Deklaracja gdañska
My, zebrani w Gdañsku, w dniach 7-8 kwietnia 2001 r.,
uczestnicy X Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej pod
has³em Pose³ z ka¿dego powiatu, po kolejnej analizie aspektów politycznych i prawnych ordynacji wyborczej do Sejmu
stwierdzamy, ¿e tzw. ordynacja proporcjonalna jest nie tylko
powa¿n¹ wad¹ ustrojow¹, zamieniaj¹c¹ demokracjê w partiokracjê, ale jest aktem prawnym pozostaj¹cym w ra¿¹cej
sprzecznoci z Konstytucj¹ III RP, naruszaj¹cym sformu³owane tam zasady równoci, bezporednioci, powszechnoci
i proporcjonalnoci wyborów.
Zasadê proporcjonalnoci znosi, w oczywisty sposób, istnienie tzw. progu wyborczego. Zasady równoci i powszechnoci s¹ gwa³cone poprzez faktyczne odebranie obywatelom
biernego prawa wyborczego, gdy¿ tylko uprzywilejowane
aparaty partyjne maj¹ prawo i mo¿liwoæ desygnowania kandydatów na listy wyborcze i przes¹dzaj¹ w ten sposób o wyniku wyborów. Obecna nowelizacja idzie w tym wzglêdzie jeszcze dalej od ordynacji z roku 1993.
W ten sposób Obywatele Rzeczypospolitej zostali de
facto pozbawieni elementarnego prawa wyborczego jakie
przys³uguje obywatelom innych cywilizowanych i demokratycznych krajów od Stanów Zjednoczonych poprzez Ukrainê i Wêgry po Japoniê.
Uwa¿amy, ¿e pos³owie i senatorowie RP s¹ systematycznie wprowadzani w b³¹d przez tzw. ekspertów prawa konstytucyjnego, którzy wbrew regu³om ich zawodu, zapominaj¹c
o swych obywatelskich i akademickich obowi¹zkach formu³uj¹
ekspertyzy stosownie do ¿yczeñ ich zleceniodawców. Wzywamy przedstawicieli nauk prawnych, u których nie zanik³o poczucie uczciwoci i rzetelnoci zawodowej, aby omielili siê zabraæ g³os i uwiadomili rz¹dz¹cym, ¿e ten stan rzeczy oznacza
anarchiê prawn¹ i upadek autorytetu prawa.
Owiadczamy, ¿e jeli pos³owie i senatorowie nie podejm¹ bezzw³ocznie wysi³ku usuniêcia tych sprzecznoci, Ruch
Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
wezwie do akcji niepos³uszeñstwa obywatelskiego i uznania
maj¹cych siê odbyæ wed³ug tej ordynacji wyborów za nielegalne
i niewa¿ne.

8 maja 2001, Sobótka,. W siedzibie lokalnego MKK NSZZ
Solidarnoæ spotkanie na temat JOW z udzia³em zaproszonych przedstawicieli Ruchu: Jerzym Przystaw¹, Jerzym
Gieysztorem i Adamem Plenarem.
15 maja 2001, Wroc³aw. Akademickie Stowarzyszenie
Explicite i NZS Politechniki Wroc³awskiej zorganizowa³y
spotkanie na temat Niewa¿ne jak g³osuj¹ ludzie, wa¿ne
jak licz¹ siê glosy. Na spotkaniu nie pojawi³ siê ani jeden
z zaproszonych pos³ów. Przyszed³ natomiast, w imieniu
Unii Wolnoci, dr Bart³omiej Nowotarski, który siê przedstawi³ jako autor i projektu ordynacji wyborczej i projektu
konstytucji. Prace te zleci³ mu, jeszcze w 1992 roku, jego
szef, Bronis³aw Geremek. Krytykê ordynacji proporcjonalnych przedstawili zaproszeni Jerzy Przystawa i Janusz
Sanocki, wspierani przez Jerzego Gieysztora i Kazimierza Helebrandta.
22 maja 2001, Wroc³aw. Na zaproszenie JM Rektora
i Senatu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wroc³awiu, w Auli PFT przy pl. Katedralnym, wyk³ad pt.: Etyczne, spo³eczne i polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej do Sejmu wyg³osi³ prof. Jerzy Przystawa. Wyk³adu
wys³ucha³o liczne grono duchownych, z JE Ks. Biskupem
Janem Tyraw¹, Rektorem oraz profesorami i studentami
PFT. Dyskusjê prowadzi³ ks. infu³at prof. zw. dr hab. Jan
Krucina.
23 maja 2001, Nysa. Partyjniacy wszystkich opcji ³¹czcie
siê! W interesuj¹cym sojuszu AWS z SLD radni Rady Miejskiej Nysy odwo³uj¹ Zarz¹d i Burmistrza. Na miejsce Janusza Sanockiego powo³uj¹ dotychczasowego Przewodnicz¹cego Rady Stanis³awa Rogowskiego. W popiechu
pope³niaj¹ jednak b³êdy proceduralne. W efekcie nowa
w³adza czuje siê zmuszona z³o¿yæ rezygnacjê i zwo³aæ
sesjê nadzwyczajn¹, aby naprawiæ, co popsuli.
23 maja 2001, Wroc³aw. Prof. Jerzy Przystawa spotka³ siê
z grup¹ studentów w Duszpasterstwie Akademickim Most
i wyg³osi³ prelekcjê na temat JOW. O¿ywiona dyskusja
przeci¹gnê³a siê do pónych godzin nocnych.
24-25 maja 2001, Toruñ. W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Ko³o Naukowe Studentów Socjologii oraz Instytut Socjologii UMK zorganizowa³y ogólnopolsk¹ konferencjê Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze  Nowa Szansa dla Polskiej Demokracji? Obok referatów przedstawicieli Ruchu JOW (M. Dakowski, M. Drozdek, Z. Kobyliñski, J. Pitera, J. Przystawa, J. Sanocki,
M. Wnuk) bardzo ciekawe wyst¹pienia studentów (M. Bergmann, A. Borowiec, M. Gawrychowski, P. K³awsiuæ,
M. Nowak, M. Pytlas, S. Rutkowski, M. Sp³awski, D. Wicenty, M. Wodziñski). Patronat medialny sprawowa³o Polskie Radio Pomorza i Kujaw PiK, które przeprowadzi³o
bezporedni¹ transmisjê z dyskusji, jaka odby³a siê w drugim dniu obrad. Podobnie jak we Wroc³awiu, zaproszenie
studentów do udzia³u w konferencji zignorowali parlamentarzyci RP.
25 maja 2001, Warszawa. W Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Administracji im. T. Komiñskiego seminarium na temat ordynacji wyborczej. Referat w imieniu Ruchu JOW
wyg³osi³ prof. dr hab. Antoni Kamiñski, jego oponentem
by³ znany z konferencji marsza³kowskiej dr W³adys³aw
Kulesza. Zabrak³o, niestety, inspiratora i organizatora seminarium, prof. Witolda Kie¿una, którego choroba zmusi³a do pozostania w domu.
31 maja 2001, Wroc³aw. Multidyscyplinarne Ko³o Naukowe Studentów Politechniki Wroc³awskiej zorganizowa³o
spotkanie z prof. Jerzym Przystaw¹ nt. Czy wybory wg
ordynacji sprzecznej z Konstytucj¹ mog¹ byæ wa¿ne i legalne?. Przy pe³nej sali dyskusja przeci¹gnê³a siê do
pónych godzin nocnych.
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Jerzy Przystawa

Koncert ob³udy i hipokryzji
Wszystko to, czego bylimy wiadkami w trak³o 40% poparciu w skali kraju. Taka perspektywa
cie procedury uchwalania nowej ordynacji wyborczej,
w ¿adnym wypadku nie odpowiada³a ani Millerow³¹cznie z protestem do Trybuna³u Konstytucyjnego
wi, ani Kwaniewskiemu. Oznacza³aby bowiem, ¿e
57, jak i zachowaniem Prezydenta, nie sposób okreSLD musia³by, nolens-volens, rz¹dziæ Polsk¹ saliæ inaczej ni¿ koncertem ob³udy i hipokryzji. We
modzielnie, bez koalicjanta! Jak¿e to mo¿na rz¹wtorek, 8 maja, po godzinie 22, zasiedli w TVP1,
dziæ BEZ KOALICJANTA? Trzeba by ponosiæ
przedstawiciele wszystkich partii politycznych, które
ODPOWIEDZIALNOÆ za rz¹dy! Do takiej syosi¹gnê³y znacz¹cy wynik w ostatnich wyborach. AWS
tuacji, w demokratycznym pañstwie prawa i sprareprezentowa³ Jacek Rybicki, SLD Micha³ Kaczmawiedliwoci partyjnej NIE MO¯NA DOPUCIÆ!
rek, UW  Jerzy Wierchowicz, PSL  Waldemar PawZawsze trzeba mieæ pod rêk¹ koalicjanta, na którelak, ROP  Zbigniew Romaszewski, UP  prof. Togo bêdzie mo¿na zrzucaæ odpowiedzialnoæ za
masz Na³êcz. Wszyscy ci koryfeusze sceny polityczwszystkie niepowodzenia. Przyk³ad AWS i rz¹du
nej nie posiadali siê z satysfakcji, ¿e Prezydent podpiBuzka pokazuje dobitnie do czego, taka sytuacja
sa³ ich ordynacjê i dawali temu g³ony wyraz. Najg³odoprowadza. Rozpad AWS jest przestrog¹ i pezetniej, ze wstydem trzeba to wyznaæ, zachwycali siê
peeria nie po to robi³a Okr¹g³y Stó³ i oddawa³a
ordynacj¹ ci, którzy twierdzili, ¿e lepsza by³aby ordyw³adzê tzw. Opozycji, ¿eby teraz piæ samodzielnie
nacja wiêkszociowa z JOW. Mam tu na myli,
to .... piwo, które nawarzyli.
w szczególnoci, Senatora Romaszewskiego i Pos³a (3) Zostawia ca³kowit¹ swobodê manewru KwaniewRybickiego, którzy utrzymywali, ¿e s¹ zwolennikami,
skiemu i SLD, którzy bêd¹ mogli nastêpn¹ ordynai to zagorza³ymi, ordynacji wiêkszociowej. A najlecjê pisaæ, jak im siê spodoba. Albowiem uda³ im
piej, to nawet MIESZANEJ. Ordynacja, jak¹ zatwiersiê PODSTÊP: chocia¿ w równym stopniu co inni
dzi³ Prezydent, jest doskona³a, a nawet bardzo dobra.
pracowali nad tak¹ ordynacj¹ jaka jest, uda³o im
Jeszcze lepsza od doskona³ej by³aby ordynacja wiêksiê ZDYSTANSOWAÆ od tego swojego bêkarta,
szociowa. A jeszcze lepsza od lepszej od doskona³ej
g³osowali przeciw, bo wiedzieli, ¿e i tak przejdzie,
by³aby MIESZANA! Tak to uczucie szczêcia i zachwya oni bêd¹ mogli udawaæ, ¿e byli przeciwni!
tu, ¿e zmorê wyeliminowania ich z parlamentu trochê
Kwaniewski powiedzia³, przypadkowo zreszt¹,
odsuniêto MIESZA w g³owach, tym sk¹din¹d sensow- prawdê: ta ordynacja oznacza ZNAMIENNE PSUCIE
nym ludziom i pozwala im, bez ¿enady, pleæ co lina RZECZYPOSPOLITEJ. Jest to ordynacja stanowczo
na jêzyk przyniesie.
Kwaniewski podpisa³
ordynacjê dlatego, ¿e nowa ordynacja urz¹dza i satysfakcjonuje wszystkie partie polityczne. Zmiana przeliczników
z dHondta na zmodyfikowanego Saint-Lague ma nastêpuj¹ce konsekwencje:
(1) u³atwia prze¿ycie wyborcze
partiom, które znalaz³y siê
w okolicach progu wyborczego i grozi³o im wyeliminowanie z parlamentu,
a wiêc przede wszystkim
PSL, UW i ROP, a tak¿e
zwiêksza szanse UP na dostanie siê do Sejmu.
(2) Odsuwa grobê, ¿e SLD
móg³by zdobyæ nawet i 70%
miejsc w Sejmie, przy oko- Prof. Jerzy Przystawa z dziennikarzem Radia Wroc³aw
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GORSZA od poprzedniej. Posiada wszystkie wady poprzedniej, a wiêc w jednakowym stopniu narusza zasady konstytucyjne: RÓWNOCI, BEZPOSREDNIOCI, POWSZECHNOCI i PROPORCJONALNOCI, natomiast w jeszcze wiêkszym stopniu uprzywilejowuje partie polityczne i redukuje prawa obywateli. Dodatkowe uprzywilejowanie partii politycznych
to, przede wszystkim, nowy sposób finansowania partii, który de facto oznacza, uniemo¿liwienie skutecznego udzia³u w wyborach nowym partiom, poza parlamentem. Jest to krok w kierunku DOMKNIÊCIA
SCENY POLITYCZNEJ.
Dalsza dyskryminacja obywateli i umniejszenie
ich praw wyborczych, to przede wszystkim wymogi
wa¿noci list wyborczych. Poprzedni¹ listê wyborcz¹
musia³o poprzeæ podpisami 3000 wyborców zamieszka³ych w danym okrêgu. Obecnie wymaga siê 5000
podpisów (art. 142. pkt 1). Po uzyskaniu odpowiedniej liczby podpisów listê rejestrowano, gdy znajdowa³y siê na niej co najmniej 3 nazwiska. Teraz dla
wa¿noci listy koniecznych jest tyle nazwisk ile jest
mandatów w okrêgu wyborczym (art. 143. pkt 2) Ponadto, lista traci wa¿noæ, jeli z jakich przyczyn, np.:
mierci kandydata, nie zostanie uzupe³niona najpóniej na 15 dni przed wyborami (art. 153). Otrzymamy
wiêc grubsze ksi¹¿eczki do g³osowania, jeszcze bardziej wzronie liczba kandydatów, a dezorientacja
wyborców pog³êbi siê.

Co dla nas? Co dla JOW?

Uzyskalimy tyle, ¿e ta ha³astra cynicznych hipokrytów, z pe³nym zachwytem wychwalaj¹ca tego
potworka ustawowego i ciesz¹ca siê jak dzieci, zmuszona zosta³a do mówienia o JOW, a nawet przyznania, ¿e JOW jest propozycj¹ lepsz¹! Przyzna³ to Kwaniewski, g³osi Buzek, wychwala Platforma Obywatelska, a ostatnio zachwala³ JOW Bielecki.
Nawet SLD-owcy, w publicznych wyst¹pieniach
przyznaj¹, ¿e JOW to dobra ordynacja tylko .... spo³eczeñstwo jeszcze nie dojrza³o! W tej opinii wtóruj¹
im najwiatlejsi nasi parlamentarzyci, zgrupowani w
by³ej Unii Wolnoci. Natomiast 57 uzna³o, ¿e poprzednia ordynacja by³a..... sprzeczna z Konstytucj¹!
Do tych wiat³ych mêdrców, do 57, weszli i Gieremek, i Krzaklewski, i kto tam jeszcze. Dlatego trudno
im bêdzie teraz broniæ pozycji, ¿e obecna ordynacja,
która posiada wszystkie te same konstytucyjne wady
TYLKO W JESZCZE WIÊKSZYM STOPNIU, jest
zgodna z Konstytucj¹!
Niestety, Drodzy WoJOWnicy, przyjdzie nam
jeszcze poWOJowaæ. Ale wy³om w wiadomoci zosta³ zrobiony. Trzeba zakasaæ rêkawy i ...DO ROBOTY!
Wroc³aw, 10 maja 2001

Polsce potrzebny jest
zdrowy system wyborczy
 rozmowa z prof Richardem Pipesem, doradc¹ prezydenta Ronalda Reagana
NP: Czy Polsce potrzebna jest radykalna zmiana systemu wyborczego?
Prof. Pipes: Tak. Powinno siê go zmieniæ na wiêkszociowy z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi.
To jest najlepszy system, w którym zwyciêzca bierze wszystko. Bez niedomowieñ i jest zrozumia³y dla
ka¿dego. Polsce potrzebny jest zdrowy system wyborczy.
NP: Dlaczego to jest najlepszy system?

wadz¹ wybory proporcjonalne. W Knessecie jest a¿
18 partii. A koalicje tworzone po wyborach s¹ nietrwale. Co za tym idzie rz¹dy s¹ niestabilne. System
koalicji powyborczych jest bardzo niezdrowy dla demokracji. Natomiast system dwupartyjny jest bardzo
prosty. Jedna partia jest przy w³adzy, druga partia chce
byæ przy w³adzy. W czasie wyborów ten, kto jest zadowolony, glosuje na partie rz¹dz¹c¹, za rozczarowani maj¹ mozliwoæ j¹ odrzuciæ. Ka¿dy taki system
rozumie.
„Na Przekór”, maj 2001

Prof. Pipes: Tak to jest najlepsze rozwi¹zanie. Izrael
jest obecnie namacalnym przyk³adem, do czego pro-
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an Jaros³aw Kapsa, autor wielu interesuj¹cych
artyku³ów w NCz!, postanowi³ tym razem
(patrz NCz! z 31 marca br.) rozprawiæ siê
z ozdrowieñczym mitem propozycji wprowadzenia
w Polsce jednomandatowych okrêgów wyborczych
(JOW) w wyborach do Sejmu. Z pe³n¹ dezynwoltur¹,
nie przejmuj¹c siê wcale logiczn¹ wartoci¹ swoich
argumentów, zamiast JOW proponuje Trzy D, a wiêc
Deregulacjê, Decentralizacjê i Deratyzacjê ¿ycia publicznego. Nie wiem dlaczego Pan Kapsa poprzestaje
tylko na tych trzech D  mo¿na by tu przecie¿, dla
zwiêkszenia b³yskotliwoci wywodu, spokojnie dodaæ
dodatkowe D, z których na nie ostatnim miejscu wymieniæ by wypada³o Dekretynizacjê (przepraszam za
u¿ycie dwuznacznika!), a wiêc postulat, ¿eby pisz¹c

ny jest na wszystkich kontynentach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, Francji etc., etc. Do tego stopnia pomijany,
¿e podczas ostatniej debaty sejmowej Marsza³ek Sejmu nie dopuci³ nawet do g³osowania projektu JOW
zg³oszonego przez pos³ów Antoniego Macierewicza
i Adama Wêdrychowicza. Skoro naprawdê poszukujemy, a mamy przyk³ady dobrze funkcjonuj¹cych systemów demokratycznych, to dlaczegó¿by nie spróbowaæ czego, co jest i dzia³a? Po co, kolejny raz, twórczo hybrydyzowaæ dHondta z Sainte-Lague czy z jeszcze jakim wybitniejszym profesorem? To jest tak, jak
gdyby kto siedz¹cy przed suto zastawionym sto³em,
owiadczy³ nagle, ¿e jest g³odny, wemie wiêc latarkê
i pójdzie do ogrodu poszukaæ czego do zjedzenia!

Jerzy Przystawa

Trzy D to stanowczo za ma³o
o powa¿nych problemach naszego ¿ycia publicznego,
nie pisaæ byle czego.
W odró¿nieniu bowiem od ozdrowieñczych
pomys³ów Jaros³awa Kapsy i jego postulatu 3xD,
propozycja JOW ma to do siebie, ¿e jest propozycj¹
realistyczn¹, jednoznaczn¹, prost¹ i sprawdzon¹
w praktyce. Co wiêcej, wprowadzenie jej w ¿ycie nic
nie kosztuje, w tym sensie, ¿e bud¿et pañstwa nie
zosta³by nara¿ony na stratê nawet jednej z³otówki.
Przeciwnie, wybory odbywaj¹ce siê w JOW by³yby
znacznie tañsze, prostsze, klarowne i zrozumia³e dla
ka¿dego obywatela. Mo¿e argument kosztów nie jest
tu akurat najwa¿niejszy, ale, by³o nie by³o, jest to jaki argument. Zalet tych nie posiada b³yskotliwy pomys³ J. Kapsy i zupe³nie nie wiadomo, kto i jak mia³by go zrealizowaæ? Jak, mianowicie, zdecentralizowaæ
pañstwo, zderegulowaæ, o deratyzacji nie mówi¹c, która przecie¿ mo¿liwa jest dopiero wtedy, kiedy tonie
statek? Póki wiêc te obiecuj¹ce koncepcje nie doczekaj¹ siê konkretyzacji pozwolê sobie nie podejmowaæ
z nimi polemiki, a ograniczê siê do zajêcia stanowiska
wobec, rozrzucanych lekk¹ r¹czk¹, ba³amutnych opinii na temat JOW.
Polska ustanowi³a ju¿ swoisty rekord wiata
w szybkoci zmian ordynacji wyborczej do Sejmu, albowiem nie minê³o jeszcze 12 lat, a ju¿ wybierzemy
pos³ów wed³ug czwartej ordynacji wyborczej! Wszystkie te pomys³y uzasadniane s¹, a jak¿e, trosk¹ o dobro
kraju, czy wolno bowiem mieæ w¹tpliwoci, ¿e tym, i
tylko tym, kieruj¹ siê nasi pos³owie? W tych upartych
poszukiwaniach zupe³nie pomijany jest sposób wybierania, jaki od ponad 200 lat z powodzeniem stosowa-
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Takie zachowanie by³oby racjonalne, gdyby ów kto
wiedzia³, ¿e pokarmy na stole s¹ nie jadalne, inaczej
mielibymy prawo podejrzewaæ, ¿e chodzi tu o co
ca³kiem innego ni¿ zaspokojenie g³odu! Dlatego trudno siê dziwiæ, ¿e prawie wszyscy obserwatorzy naszej
sceny politycznej zauwa¿aj¹, ¿e pos³owie III RP nie
interesem narodu i pañstwa siê kieruj¹, ale swoimi,
w¹sko pojêtymi, interesami partyjnymi, grupowymi
czy wrêcz osobistymi. Proci, a nawet wykszta³ceni,
ludzie dawno ju¿ zauwa¿yli, ¿e w Polsce zamiast demokracji mamy partiokracjê, i tylko najbardziej finezyjne umys³y s¹ w stanie dopatrywaæ siê w tych dzia³aniach kierowania siê interesem publicznym. Dziwne jednak, ¿e do tych finezyjnych obroñców zbankrutowanego systemu wyborczego do³¹cza libera³ i konserwatysta, za jakiego do tej pory uwa¿a³em Jaros³awa Kapsê.
J. Kapsa wysuwa 3 argumenty przeciwko JOW:
(1) JOW nie wyeliminuje partyjniactwa, poniewa¿
w wyborach do Senatu, które s¹ wiêkszociowe, równie¿ o zwyciêstwie rozstrzyga znaczek partyjny;
(2) Sejm by³by ma³o reprezentatywny, bo móg³by
zostaæ zdominowany przez partiê, która w wyborach
uzyska 10-15% g³osów; (3) nast¹pi³aby swoista partykularyzacja polityki, tzn., ¿e pos³owie nie dbaliby
o interes pañstwa tylko o swoje lokalne, partykularne
interesy.
Dwa ostatnie argumenty s¹ ma³o powa¿ne i ca³kowicie wydumane. Nie wiem, w jakim kraju, w którym obowi¹zuje tzw. westminsterski system wyborczy, a wiêc jednomandatowe okrêgi wyborcze, a mandat uzyskuje zdobywca najwiêkszej iloci g³osów,

mamy do czynienia z partykularyzmem? Postawienie takiego zarzutu parlamentarzystom brytyjskim czy
amerykañskim kongresmenom wywo³aæ mo¿e najwy¿ej wzruszenie ramion. Równie¿ odkrywcze by³oby
znalezienie przyk³adu, gdzie tak siê dzieje lub dzia³o,
¿e w warunkach JOW dosz³a do w³adzy partia o 10
czy 15 procentowym poparciu? Takie anomalie s¹
mo¿liwe w warunkach tzw. ordynacji proporcjonalnej, takiej np. jak w Polsce. Warto przypomnieæ, ¿e
w wyborach 1991, kiedy pos³ugiwano siê metod¹
Sainte-Lague przy rozdziale mandatów, najwiêksz¹
parti¹ w Sejmie by³a Unia Demokratyczna, która uzyska³a niewiele ponad 10% g³osów. To w³anie w ordynacji proporcjonalnej mo¿liwe s¹ takie sytuacje, ¿e parlament mo¿e byæ zdominowany przez partiê o takim
poparciu. Aby unikn¹æ sytuacji, w której, w wyniku
wyborów proporcjonalnych, niepodzielne rz¹dy
w kraju sprawuje jedna partia, tylko po przekroczeniu
piêcioprocentowego progu wyborczego, art. 6 Ordynacji przewiduje obni¿enie progu do 3%, ¿eby jeszcze jacy inni reprezentanci narodu zasiadali w ³awach sejmowych. Jeli dodaæ do siebie g³osy, jakie
uzyskali, w wyborach 1997, ³¹cznie obecni w Sejmie
pos³owie, to oka¿e siê, ¿e wszyscy razem reprezentuj¹ zaledwie 23% wyborców! Logicznie wynika z tego,
¿e 77% nie znajduje w Sejmie ludzi, na których warto
by³o g³osowaæ. Ciekaw¹ jest te¿ rzecz¹ przyjrzeæ siê
temu, kogo reprezentuj¹ ci, na których g³osowa³o
owych 23% wyborców? Jak pamiêtamy, w wyborach
1997, do Sejmu weszli reprezentanci 5 partii: AWS,
SLD, UW, PSL i ROP. A jak wygl¹da partyjny sk³ad
Sejmu dzisiaj, pomimo tego, ¿e sk³ad osobowy siê nie
zmieni³? Oprócz tamtych 5 partii, pojawi³y siê nowe,
takie jak SKL (17 pos³ów), KdP (7), PP (6) i jeszcze do
tego 32 pos³ów niezrzeszonych czyli, mówi¹c po polsku, reprezentuj¹cych kilkanacie innych partii, którym
nie przys³uguje prawo za³o¿enia klubu parlamentarnego. Tak wygl¹da sytuacja w Sejmie wybranym metod¹ dHondta. W Sejmie 1991, wybranym proporcjonalnie metod¹ Sainte-Lague by³o jeszcze ciekawiej:
w ci¹gu zaledwie dwuletniej kadencji reprezentanci
partii politycznych, które umo¿liwi³y im zdobycie mandatu, 274 razy (s³ownie: dwiecie siedemdziesi¹t cztery) zmieniali barwy partyjne! Jak w takiej sytuacji podejmowaæ temat ewentualnej niskiej reprezentatywnoci w warunkach JOW, to ju¿ tajemnica subtelnych
intelektów, do których ludzie nie pos³uguj¹cy siê na co
dzieñ dialektyk¹ przystêpu nie maj¹.
Jaros³aw Kapsa dobrze rozumie, bo o tym pisze,
¿e Ruch na rzecz JOW, proponuje podzielenie Polski
na 460 okrêgów jednomandatowych. Nie przeszkadza
mu to wcale, ¿eby jako kontrargumentem pos³u¿yæ siê
przyk³adem wyborów do Senatu, które bynajmniej jednomandatowe nie s¹. Poniewa¿ jednak równie¿ do
Senatu wybrani zostali przedstawiciele tych samych

partii politycznych, uwa¿a to za przekonywuj¹cy argument, ¿e równie¿ JOW nie skoñcz¹ z partyjniactwem w polityce parlamentarnej.
Wypada wiêc wyjaniæ, ¿e naszym zdaniem partiokracja nie na tym polega, ¿e do parlamentu dostaj¹
siê ludzie, którzy przypinaj¹ sobie znaczki partyjne,
tylko na tym przede wszystkim, ¿e partie polityczne
uzyskuj¹ konstytucyjne i ustawowe przywileje, których obywatele nie zrzeszeni w partiach zostaj¹ pozbawieni. Najwa¿niejszym z tych przywilejów, który
stanowi samo sedno partiokracji, jest przywilej wyznaczania kandydatów na pos³ów, przy jednoczesnym
uniemo¿liwieniu obywatelom kandydowania niezale¿nie od partii politycznych. W lad za tym zasadniczym
uprzywilejowaniem id¹ natychmiast inne, jak np. tak
mocno dzi bulwersuj¹ca spo³eczeñstwo sprawa finansowania partii politycznych i to tylko tych, które zasiadaj¹ ju¿ w Sejmie! Doprawdy, po kim mo¿na by siê
spodziewaæ zrozumienia tej podstawowej sprawy, jeli nie po konserwatycie i publicycie Najwy¿szego
Czasu!? Jakie¿ inne pismo w Polsce równie przekonywuj¹co wywodzi, na ka¿dej niemal stronie, ¿e wszelkie przywileje, udzielane tym lub innym grupom, zawsze stanowi¹ pogwa³cenie fundamentalnej zasady
równoci wobec prawa i degeneruj¹ ¿ycie spo³eczne?
To w³anie jednomandatowe okrêgi wyborcze
gwarantuj¹ wszystkim realizacjê zasady równoci
w procesie wyborczym. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w prawodawstwie ustrojowym Wielkiej
Brytanii, partie nie wystêpuj¹, obywatele maj¹ równe
prawa, tak¿e wyborcze, i to w³anie prowadzi do pañstwa zdecentralizowanego, o jakim wydaje siê marzyæ
Jaros³aw Kapsa.
Nie jest rzecz¹ wcale dziwn¹, ¿e w systemie,
w którym partie polityczne s¹ tak niebywale uprzywilejowane, partyjniactwo odciska swoje piêtno na ca³ym ¿yciu publicznym, na wszystkich jego poziomach,
a wiêc i na wyborach do Senatu.
Jest jeszcze jeden aspekt, o którym zapominaj¹
polemici podaj¹cy wybory do Senatu RP jako kontrargument wobec propozycji JOW: wielkoæ okrêgu
wyborczego. Okrêgi wyborcze do Senatu to okrêgi
wielkie, prawie piêciokrotnie, a niekiedy nawet i piêædziesiêciokrotnie wiêksze od tych, jakie by powsta³y,
gdyby pos³ów wybieraæ w JOW. Polska podzielona
na 460 JOW, to okrêgi wyborcze, w których jest oko³o
60 tysiêcy uprawnionych do g³osowania. Tymczasem
okrêg np. katowicki, z prawie 3 milionami mieszkañców, to okrêg prawie 50 razy wiêkszy. ¯eby wygraæ
wybory w tak ogromnym okrêgu potrzebne s¹ ogromne pieni¹dze, zupe³nie nieporównywalne z tymi, jakie
s¹ niezbêdne do przeprowadzenia skutecznej kampanii w ma³ym, jednomandatowym okrêgu wyborczym.
Wroc³aw, 31 marca 2001

Artyku³ przes³any Najwy¿szemu Czasowi!, nieopublikowany
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Dla uczczenia X Rocznicy mierci Micha³a Falzmanna
Fundacja Pamiêci Micha³a Falzmanna

zaprasza do Nysy w dniach od 6 do 8 lipca
na

III Miêdzynarodowe Sympozjum Falzmannowskie
na temat:

Etyczne, ekonomiczne, spo³eczne i polityczne aspekty
mechanizmów transformacji systemowej
Bli¿sze informacje i zg³oszenia pod adresem:

Prof. Jerzy Przystawa
FPMF
ul. Szczeciñska 11a, 54-517 Wroc³aw
tel./fax: (071)-353-56-49, - 50, (071)-351-39-64
e-mail: spes@spes.pl
W.Cz. Pan Pose³
Krzysztof Janik

Nysa 12 maja 2001 r.

Wielce Czcigodny Panie Pole!
Podczas konferencji nt. Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych w Tarnowie (24 lutego br.) zanegowa³ Pan moje stwierdzenie
i¿ Pani Waniek dosta³a siê, w poprzednich wyborach do Sejmu ze
znikom¹ iloci¹ g³osów z listy krajowej stwierdzaj¹c i¿ Pani Waniek nigdy nie dosta³a siê do Sejmu z listy krajowej proponuj¹c
jednoczenie zak³ad, który przyj¹³em, a którego stawk¹ by³o z mojej
strony wynagrodzenie burmistrza, a z Pañskiej  wynagrodzenie pos³a. Poniewa¿ szereg wiarygodnych osób utrzymywa³o, ze to Pan
Pose³ mia³ racjê w tym przypadku, a nie maj¹c samemu odpowiednio ³atwej okazji sprawdzenia tego w oficjalnych ród³ach, pogodzi³em siê z myl¹, ¿e przegra³em zak³ad i wp³aci³em moje wynagrodzenie na wskazane przez Pana i Pani¹ Pose³ Jakubowsk¹ konto
Domu Dziecka w Paczkowie.
Jak siê okazuje jednak, uczyni³em to przedwczenie, albowiem Rzeczpospolita piórem Marcina Dominika Zdorta w artykule
Pos³owie ziemi krajowej (Rzp. 5-6 maja br.) donios³a, i¿ wród pos³ów wybranych w roku 1991 do Sejmu z listy ogólnopolskiej, czyli
krajowej, by³a Pani Danuta Waniek. Sprawdziwszy wyniki wyborów
z roku 1991 w Monitorze Polskim (MP nr 41 z roku 1991 poz. 288)
znalaz³em wród kandydatów, którzy weszli do Sejmu z ogólnopolskiej listy kandydatów, wród 10 pos³ów SLD nazwisko pani Danuty
Waniek na 6. pozycji. A zatem to jednak ja wygra³em!

Oczywicie wygranie tak ryzykownego zak³adu z Panem 
Sekretarzem Generalnym SLD jest dla mnie du¿¹ satysfakcj¹, rekompensuj¹c¹ mi utratê wynagrodzenia, którego zwrotu oczywicie
nie bêdê siê domaga³, zw³aszcza ¿e wspania³omylnie przeznaczy³
Pan tê kwotê na Dom Dziecka w Paczkowie (przelewu dokona³em
w dniu 27 kwietnia  kopia w za³¹czeniu).
Jednak zak³ad jest zak³adem, a poniewa¿ ostatecznie okaza³em siê zwyciêzc¹, proszê Pana Pos³a o przekazanie wynagrodzenia poselskiego na równie szlachetne cele  po³owê na wsparcie
Fundacji Pamiêci Micha³a Falzmanna zajmuj¹cej siê dokumentowaniem zjawisk korupcyjnych w III Rzeczpospolitej, w szczególnoci afery FOZZ, której ujawnieniu p. Micha³ Falzmann odegra³ niepoledni¹ rolê, i po³owê na Hospicjum w Nysie zajmuj¹ce siê osobami nieuleczalnie chorymi. Poni¿ej podajê konto.
W za³¹czeniu przesy³am Panu:
 kopiê artyku³u z Rzeczpospolitej;
 kopiê Monitora Polskiego nr 41 z wynikami wyborów z ogólnopolskich list kandydatów z zaznaczonym nazwiskiem Pani Danuty Waniek,
 kopiê mojej wp³aty bankowej oraz listu, jaki otrzyma³em z opolskiego biura SLD.
Prosi³bym tak¿e o poinformowanie mnie o sposobie zrealizowania
przez Pana Pos³a naszego zak³adu, chcia³bym bowiem publicznie
podziêkowaæ Panu za wsparcie szlachetnego dzie³a Fundacji Pamiêci Micha³a Falzmanna i realizacjê naszego zak³adu.
£¹czê nale¿ne wyrazy szacunku
Janusz Sanocki
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