
 
                                             

Uchwała Nr XLVII/445/2013 
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 20 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dot. zwrócenia się  

z apelem do  Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę  ustawy Kodeks 
wyborczy w zakresie wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Sejmu RP 
 

Na podstawie § 51 Statutu Gminy Karczew, stanowiącego załącznik do Uchwały       
Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2013r., poz. 9825 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Rada Miejska w Karczewie popiera inicjatywę Rady Powiatu w Częstochowie     

w sprawie zwrócenia się z apelem do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy 
Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych                
w wyborach do Sejmu RP i wybierania posłów według zasady większości. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
  Tadeusz Marton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie wystąpiło z pismem o czynne poparcie 

inicjatywy zwrócenia się z apelem do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy 
Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych                
w wyborach do Sejmu RP i wybierania posłów według zasady większości. 
Cytując fragmenty Uzasadnienia do Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu                    
w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku, że „ Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” (cyt. 
art. 4 ust. 1 Konstytucji RP), a „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub 
bezpośrednio” (cyt. art. 4 ust. 2 Konstytucji RP). …..aby ustawa - Kodeks wyborczy w pełni 
realizowała postanowienia Konstytucji RP, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Takie rozwiązanie 
spowoduje, że Posłowie będą zobowiązani do realizowania woli swoich wyborców, a nie woli 
szefów ugrupowań politycznych.” – Rada Miejska w Karczewie popiera tę inicjatywę. 

Podjęta uchwała zostanie przesłana do Rady Powiatu w Częstochowie, celem 
realizacji wsparcia powyższego apelu. 

 
 

 

 
Przewodniczący Rady 

  Tadeusz Marton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rt. 193. [Wybór posłów] § 1. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów 
w wielomandatowych okręgach wyborczych. 

§ 2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i do Senatu. 

Okręgi wyborcze W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się wielomandatowe 
okręgi wyborcze, zwane dalej „okręgami wyborczymi”. 

 

Art. 201. [Tworzenie wielomandatowych okręgów wyborczych] § 1. W celu 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu tworzy się wielomandatowe okręgi wyborcze, zwane 
dalej „okręgami wyborczymi”. 

§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów. 



§ 3. Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego część. Granice okręgu 
wyborczego nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na 
prawach powiatu. 

DZIAŁ IV 

W y b o r y  d o  S e n a t u 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

Art. 255. [Wybory do Senatu] Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają 
się w głosowaniu tajnym. 

Art. 256. [Wybór senatorów] Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady 
większości. 

Rozdział 2 

Okręgi wyborcze 

Art. 260. [Jednomandatowe okręgi wyborcze] [23] § 1. W celu przeprowadzenia wyborów 
do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej 

Polskiej należy do Narodu” (cyt. art. 4 ust. 1 Konstytucji RP), a „Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio” (cyt. art. 4 ust. 2 Konstytucji RP). 

Zapisy obecnie obowiązującej ustawy – Kodeks wyborczy nie wypełniają postanowień 

cytowanej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem przekazują prawo wyboru reprezentantów 

Narodu partiom politycznym (ogólnopolskim komitetom wyborczym) poprzez wprowadzanie progów 

wyborczych oraz liczenie głosów metodą d’Hondta. 

Rada Powiatu w Częstochowie stoi na stanowisku, że aby ustawa - Kodeks wyborczy  

w pełni realizowała postanowienia Konstytucji RP, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 



powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Takie rozwiązanie spowoduje,  

że Posłowie będą zobowiązani do realizowania woli swoich wyborców, a nie woli szefów ugrupowań 

politycznych. 

W naszym Kraju mieszka obecnie niewiele ponad 38,5 mln obywateli, natomiast  

do wszystkich partii politycznych uczestniczących w podziale mandatów w Sejmie RP należy zaledwie 

ok. 233 tys. Polaków, a liczba aktywnych członków (tzn. płacących składki), to tylko ok. 80 tys. osób. 

Przyjmując jednak liczbę wszystkich deklarujących przynależność do partii politycznych liczymy,  

że stanowią oni tylko 0,6% ogółu mieszkańców i zaledwie 0,0085% wyborców. Jest to jeden  

z powodów, przez który ponad połowa Polaków nie bierze udziału w wyborach. Taką teorię 

potwierdza fakt, że frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich, w których wyborcy głosują 

bezpośrednio na osobę, jest zawsze wyższa, niż w wyborach, gdy głosują na kandydatów zgłoszonych 

w formie jednej listy wyborczej. Tak jest w przypadku wyborów Prezydenta RP i tak jest również  

w przypadku wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zważając na powyższe Rada 

Powiatu w Częstochowie proponuje rozwiązanie, które przyczyni się do znacznego wzrostu frekwencji 

wyborców w wyborach do Sejmu RP, co bardziej odzwierciedli wolę Narodu podczas wyboru 

reprezentantów do władzy ustawodawczej. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem wyborów bezpośrednich  

w okręgach jednomandatowych do Sejmu RP jest zniesienie dominacji dużych ośrodków miejskich 

(miast grodzkich) nad mniejszymi miejscowościami oraz powiatami ziemskimi wchodzącymi w skład 

jednego okręgu wyborczego poprzez podział dużego, wielomandatowego okręgu wyborczego  

na jednomandatowe, mniejsze okręgi wyborcze. W obecnym stanie prawnym większy ośrodek 

miejski za sprawą dużej liczby wyborców decyduje o wynikach wyborów w okręgu wyborczym  

co prowadzi do sytuacji, w której wszyscy lub większość kandydatów wygrywających wybory  

to reprezentanci największego ośrodka miejskiego, przy całkowitym braku reprezentacji innych 

mniejszych ośrodków wchodzących w skład tego okręgu wyborczego. Dlatego rozwiązanie 

proponowane przez Radę Powiatu w Częstochowie umożliwi mieszkańcom powiatów ziemskich,  

w tym Mieszkańcom Powiatu Częstochowskiego na wybieranie Posłów na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej spośród swojej wspólnoty samorządowej, co przekładać się będzie na większy wpływ na 

władzę uchwałodawczą. 

Dlatego, Rada Powiatu w Częstochowie apeluje do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  

o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów 

wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie całego Kraju oraz wprowadzenie wyboru 

Posłów na Sejm RP w wyborach bezpośrednich, w czterystu sześćdziesięciu (460) jednomandatowych 

okręgach wyborczych zwykłą większością głosów. 

 

 

 


