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Projekt zmian obowiązującego kodeksu wyborczego  

w pigułce 
Tezy wystąpienia na posiedzeniu Rady Górnośląskiej w maju 2014 roku 
dotyczące kodeksu wyborczego, w nawiązaniu do opracowania 

Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom pod tytułem „Naprawić Polskę 
można i trzeba” 

1. Wstęp  
W ostatnich wyborach do Sejmu w 2011 roku główne partie PO oraz PiS 

uzyskały łącznie 69.07 procent głosów , ale zawłaszczyły 79,14 procent 

mandatów, czyli o 10,07 procent więcej niż wynosiło poparcie wyborców. 
Dla porównania Ruch Palikota poparło 1 440 tysięcy wyborców , co stanowiło 

10,02 procent ważnych głosów. 
Oznacza to, że PO oraz PiS przyznano w oparciu o ordynacje wyborczą blisko 

1 milion 500 tysięcy głosów, których faktycznie nie uzyskali.   
Wola wyborców została nie uszanowana w sposób należyty .  

Pogwałcono konstytucyjną zasadę równości w wyborach, co czyni 
obowiązującą ordynację wyborczą nie demokratyczną i anty obywatelską. 

2. W zakresie Komitetów Wyborczych. 
Postuluje się możliwość nazwy komitetów wyborczych zawierającą nazwę 

Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. 
Rejestrację komitetów wyborczych i kandydatów za wyjątkiem wyborów 

prezydenckich dokonywałyby Wojewódzka Komisja Wyborcza. 
3. Wprowadzenie nowych wyborów bezpośrednich. 

Nowym pro demokratycznym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wyborów 

bezpośrednich na stanowisko wojewody i dwóch wicewojewodów. Postulat ten 
był również silnie akcentowany przez uprzednie władze Ruchu Autonomii 

Śląska. 
4. Nowy wymóg formalny . 

Kandydatami w wyborach na danym obszarze głosowania mogli by być 
wyłącznie osoby tam urodzone lub zamieszkałe w nim przez okres co najmniej 

pięciu lat. 
5. W zakresie podziału mandatów. 

Mandat przysługuje już Komitetowi Wyborczemu / KW/  , który uzyska 0,22 
procent głosów w skali kraju . Wyliczenie 100 procent : 460 posłów.  

Zakładając , że jak w 2011 roku głosów ważnych było około 15 milionów , to 
Komitet Wyborczy który uzyskałby około 32 600 głosów  / 15 000 000 : 460 

posłów  / miałby posła w parlamencie.  
Alternatywnym proponowanym rozwiązaniem jest 100 procent : liczba posłów 

w okręgu wyborczym lub województwie; np. w okręgu nr 3 Rybnik  100 

procent : 9 posłów = 11,11 procent. 
6. Finansowanie kampanii wyborczej. 

Między innymi wpłata od jednej osoby nie mogłaby przekraczać średniego 
miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, a do kosztów kampanii 
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nie wliczało by się materiałów wyborczych pozyskanych z urządzeń , które nie 

są wykorzystywane do działalności zarobkowej. 
Celem tego jest zrównanie szans Komitetów Wyborczych . 

7. Warunki prowadzenia kampanii wyborczej. 
Zagwarantowanie równości Komitetów Wyborczych w umieszczaniu afiszy i 

ulotek na słupach ogłoszeniowych oraz  tablicach, a powierzchnia zajęta przez 

dany Komitet Wyborczy dla promowania swoich kandydatów nie może 
przekraczać jednego metra kwadratowego. 

8. Finansowanie Komitetów wyborczych - partii politycznych. 
Za każdy otrzymany głos dany komitet wyborczy / partia/ otrzymuje roczną 

dotację w zależności od rodzaju wyborów.  
Postulowana jednolita kwota 1,5 złotego za dany rodzaj wyborów / łącznie 6 

wyborów/ oraz 0,1 zł w wyborach prezydenckich oznacza teoretyczną 
możliwość  pozyskanie 9,1 zł.  

Inaczej ujmując ,każdy wyborca poprzez swój ważny głos ma możliwość 
przekazania temu  Komitetowi Wyborczemu  którego popiera 9,1 złotego. 

Dotację otrzymałyby KW  , które otrzymywałyby co najmniej trzy procent 
głosów w danych wyborach. 

Znosiłoby się inne dotowanie partii politycznych . 
9. Kary finansowe. 

Proponuje się drakońskie kary za ewidentne oszustwa wyborcze . 

KW / partie polityczne / , które utworzą koalicję rządzącą ponosiłyby karę za 
brak realizacji założeń programu wyborczego. Program musiałby zawierać 

kilkanaście kategorii ekonomicznych  w ujęciu rocznym według czasokresu 
kadencji . 

10. Kontrola prawidłowości wyborów. 
Protokoły wyników głosowania w danym rodzaju KW / obwodowej, rejonowej, 

okręgowej, wojewódzkiej /  muszą  być łatwo dostępne dla wyborców w dniu 
następnym po ustaleniu wyników. 

11. Głosy ważne  
Należy umożliwić wyborcom oddawanie głosów nie wyrażających poparcia dla 

żadnego kandydata i uznać je jako głosy ważne, ujmowane w protokołach i 
statystykach wyborczych. Uniemożliwi to proste fałszerstwo polegające na 

oddaniu głosu w przypadku braku skreślenia na karcie do głosowania 
wrzuconej do urny. 

12. Kadencyjność . 

Wprowadzić możliwość wyboru tylko na dwie kadencje we wszystkich 
rodzajach wyborów ponieważ znaczna część przedstawicieli wyborców po 

większej liczbie kadencji jest oderwana od rzeczywistości i nie służy 
wyborcom w sposób należyty. 

13. Programy wyborcze i ich realizacja. 
W wyborach do Sejmu i Senatu , KW partii politycznych w swoich programach 

powinny określić kształtowanie się wybranych, kilkunastu  podstawowych 
kategorii ekonomicznych    / produkt krajowy brutto, inflacja, dług publiczny , 
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zatrudnienie w administracji państwowej itp./ 

Expose premiera musi potwierdzić program wyborczy głównej partii tworzącej 
rząd, a brak realizacji powinien skutkować obniżeniem wynagrodzenia posłów, 

senatorów koalicji oraz  rządu . 
Zadania programowe , a później realizacyjne ujęte liczbowo wykluczą lub 

ograniczą gołosłowne obietnice wyborcze. 

14. Skutki wprowadzenia postulatów ujętych w opracowaniu „Naprawić 
Polskę” wpływające pozytywnie na działalność organizacji wchodzących w 

skład Rady Górnośląskiej. 
1/  Rozdział mandatów w sejmiku wojewódzkim oraz mandatów posłów i 

senatorów w ramach województwa będzie bardziej demokratyczny .  
Oznacza to , że ewentualny wspólny Komitet Wyborczy Rady Górnośląskiej 

jest w stanie zdobyć w sejmiku wojewódzkim co najmniej dziesięć mandatów 
,  od 5 do 10 posłów , około 3 senatorów.  

O liczbie powyższych mandatów można dyskutować, ale nie można podważyć 
twierdzenia , że wola wyborców pro śląskich przełoży się na korzystniejsze dla 

Śląska wyniki wyborów i wzrost swoich przedstawicieli w wybieralnych 
organach władzy. 

2/  Możliwość wyboru wojewody to następny krok w kierunku państwa 
demokratycznego zgodny z pierwotnymi postulatami Ruchu Autonomii Śląska. 

3/  Zwiększona zostanie siła oddziaływania Obywatela na władzę kosztem 

koterii partyjnych i oligarchów. 
4/  Będzie większa możliwość wymiany skompromitowanych elit władzy. 

5/  Członkowie Rady Górnośląskiej startując w ramach jednego Komitetu 
Wyborczego  mogą uzyskać znaczną dotację z tytułu uzyskanych głosów w 

wyborach. 
      Zakładając swój stały elektorat w liczbie 400 tysięcy / porównaj z ilością 

osób deklarujących przynależność do narodu śląskiego / x 9,1  złotych z 
tytułu udziału we wszystkich głosowaniach do pozyskania jest kwota rzędu 3 

miliony 640 tysięcy złotych. 
15. Apel . 

Wzywa się poszczególne organizacje wchodzące w skład Rady Górnośląskiej 
o  jednoznaczne określenie się , czy są za poparciem postulatów zawartych w 

opracowaniu Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom pod tytułem Naprawić 
Polskę można i trzeba &#x2026; , które spowodują : 

1/ zwiększenie udziału pro śląskich obywateli w organach przedstawicielskich 

; czyli w  sejmie, senacie, Euro parlamencie, sejmiku  wojewódzkim , radach  
miast/ gmin oraz powiatów . 

2/ dopływ pieniędzy w kwocie kilku milionów złotych  , w formie dotacji dla 
Komitetu Wyborczego Rady Górnośląskiej , a tym samym dla poszczególnych 

organizacji wchodzących w skład Rady Górnośląskiej. 
Stowarzyszenie  

Nasz Wspólny Śląski Dom 
Prezes Paweł Helis                       Rybnik – Katowice, dnia 16 maj 2014 r. 
 


