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Abstrakt: 
 Od początku XXI wieku w demokracji polskiej obserwowane jest zjawisko 
zwane duopolem PO-PiS, co oznacza przejmowanie miejsc w parlamencie przez dwie 
główne partie polityczne i stopniową eliminację pozostałych. Początkowo największym 
poparciem cieszyła się PO, jednak po rządach Donalda Tuska i Bronisława 
Komorowskiego elektorat zwrócił się ku ich głównemu oponentowi politycznemu, partii 
PiS. Obecnie PiS wydaje się być w szczytowym momencie swojej dominacji. Wybory do 
Senatu pokazały, że mimo wygranej w Sejmie, PiS nie rośnie w siłę już tak szybko, a 
ponowne przebicie się mniejszych partii do Sejmu stawia pod znakiem zapytania dalsze 
istnienie duopolu. Celem opracowania jest pokazanie efektu jaki miałoby postulowane w 
niektórych środowiskach wprowadzenie systemu jednomandatowych okręgów 
wyborczych i alternatywnych sposobów przeliczania głosów na mandaty, jak metoda 
Sainte-Laguë w wersji podstawowej i zmodyfikowanej.   
  
Słowa kluczowe: duopol, geografia wyborcza, PiS, PO, Sejm, wybory 
parlamentarne 2019. 
 
 
Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 

Wprowadzeniem i tłem do analizy są wyniki głosowania w wyborach do 
Sejmu. Wybory odbyły się w dniu 13 października 2019 i przyniosły rezultaty, 
które można uznać za satysfakcjonujące wszystkie te ugrupowania, które 
startowały jako ogólnopolskie. Partia PiS wygrała wybory i potwierdziła 
dotychczasową dominację na polskiej scenie politycznej. Jest to też pierwsza 
partia, której udało się uzyskać samodzielną większość w Sejmie, i pierwsza, 
która zrobiła to dwukrotnie. Wybory pokazały również, że elektorat PiS 
zwiększył się o ponad 2 miliony obywateli od czasu poprzednich wyborów w 

                                                 
1 Uzupełnieniem artykułu jest zamieszczona przez autora analiza dotycząca rywalizacji PO-

PiS, która znajduje się w tym numerze Przeglądu Geopolitycznego (przyp. red.). 
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roku 2015. Z kolei PO może mieć satysfakcję, gdyż mimo porażki w wyborach 
do Sejmu, wraz z pozostałymi partiami opozycyjnymi posiada większość w 
Senacie. Powody do zadowolenia ma również SLD, który po nieudanych 
poprzednich wyborach wrócił do Sejmu po dokonaniu postmodernistycznego 
„liftingu”. PSL również wygrało, gdyż tak dużego poparcia partia ta nie 
notowała od 1993 roku, co było możliwe dzięki pozyskaniu części elektoratu 
Pawła Kukiza. Także Konfederacja, dzięki udanemu zjednoczeniu środowisk 
antysystemowych skutecznie weszła do Sejmu, dając nadzieję na zmiany 
marginalizowanej dotychczas części społeczeństwa. Sam elektorat też ma powód 
do dumy, gdyż ustanowiono rekord frekwencji: 62%. Wyniki wyborów 
ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą przedstawia tab. 1. 

 
Tab. 1: Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2019 roku 

Ugrupowanie polityczne Poparcie w skali kraju 

PiS 43,59% (235 mandatów) 

KO (PO, .N, IPL, Zieloni) 27,40% (134 mandaty) 

SLD (Lewica) 12,56% (49 mandatów) 

PSL 8,55% (30 mandatów) 

Konfederacja Wolność i Niepodległość 6,81% (11 mandatów) 

Źródło: PKW (https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pl). 

 
Rozkład terytorialny głosów na poszczególne ugrupowania jest 

urozmaicony (ryc. 1 a-e). PiS wygrało niemal w całej Polsce za wyjątkiem 
wielkich miast i terenów podmiejskich oraz nielicznych obszarów na północy i 
zachodzie Polski.  

Partia Prawo i Sprawiedliwość uzyskała wielkie poparcie na obszarach 
wiejskich dawnej Galicji i Kongresówki, w niektórych gminach uzyskując 88,9% 
głosów. Najwyższy procentowy udział głosów partia ta miała na Orawie, w 
powiecie limanowskim, na Podkarpaciu oraz w zachodniej części Podlasia 
(dawne województwo łomżyńskie). Zdecydowanie słabsze wyniki PiS uzyskało 
w wielkich miastach oraz na obszarach województwa opolskiego, lubuskiego, 
północnej części wielkopolskiego oraz w niektórych powiatach województw 
północnych. Widać również brak poparcia PiS u niekatolickich wyborców z 
powiatu hajnowskiego oraz Śląska Cieszyńskiego. Niemniej jednak poparcie w 
żadnej z gmin nie było niższe niż 18,3% co jest wielkim sukcesem tej partii. 

Koalicja Obywatelska, której głównym komponentem jest Platforma 
Obywatelska uzyskała drugi wynik w wyborach do Sejmu RP. Największe 
poparcie zdobyła w wielkich miastach północnej części Polski (Szczecin, 
Trójmiasto) oraz w rejonie Poznania i Warszawy. Spory odsetek wyborców 
zagłosował na KO również w GOP oraz na Śląsku Cieszyńskim i na obszarze 
Sudetów. Najwyższy osiągnięty odsetek głosów w jednej z gmin to 56%. 
Minimum stanowi 1% w jednym z obszarów gdzie KO uzyskało bardzo niskie 
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wyniki. Są to głównie obszary wiejskie centralnej i wschodniej części Polski oraz 
dawnej Galicji. 
 
Ryc. 1a: Odsetek głosów oddanych na PiS 

  
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ryc. 1b: Odsetek głosów oddanych na KO (PO) 

  
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 
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Ryc. 1c: Odsetek głosów oddanych na Lewicę (SLD) 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ryc. 1d: Odsetek głosów oddanych na PSL 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 
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Ryc. 1e: Odsetek głosów oddanych na Konfederację 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Ugrupowania lewicowe skupione wokół Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej największy elektorat, sięgający ponad 30% miejscami, posiada 
tradycyjnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Dużo więcej głosów na SLD oddano w 
zachodniej części Polski oraz w miastach takich jak Łódź. Spore poparcie SLD 
ma również wśród ludności prawosławnej Podlasia. Najmniejsze poparcie, 
sięgające do 1%, SLD ma na obszarach wiejskich wschodniej Polski i dawnej 
Galicji. 

Wyborcy PSL skupieni są głównie na wsiach, szczególnie w rejonach 
północnego i zachodniego Mazowsza, Ziemi Dobrzyńskiej, Suwalszczyzny, 
Mazur, Wielkopolski, północnej części Małopolski i Ziemi Lubuskiej. W 
niektórych gminach PSL uzyskał aż 40,8% głosów. Najniższe poparcie PSL 
notuje w miastach, rejonach podmiejskich i obszarach górskich. 

Konfederacja, najmniejsze z ugrupowań (za wyjątkiem Mniejszości 
Niemieckiej która nie musi przekraczać progu wyborczego), jakie dostało się w 
2019 roku do Sejmu RP, posiada dość równomierny rozkład głosów. Najlepiej 
Konfederacja uplasowała się w dawnej Galicji, na Górnym Śląsku, w 
Wielkopolsce oraz na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii, osiągając gdzieniegdzie 
do 16,6% głosów. Najsłabsze wyniki padły w południowej części województwa 
świętokrzyskiego, w województwie opolskim, północnym Mazowszu, lecz 
zawsze przekraczały przynajmniej 1,5%. 
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Zwycięstwo w wyborach w większości obszarów Polski odniosło PiS 
(ryc. 2). KO uzyskała przewagę jedynie w kilkudziesięciu gminach w Polsce, 
jednak wśród nich są tak ważne jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, czy 
Poznań. PSL wygrało jedynie w jednej z gmin w województwie lubuskim, a 
Mniejszość Niemiecka w kilku gminach na Opolszczyźnie. Ani SLD ani 
Konfederacja nie uzyskały zwycięstwa w żadnej z gmin. W dwóch 
województwach: świętokrzyskim i lubelskim PiS wygrało we wszystkich 
gminach, zaś w kolejnych dwóch: małopolskim i podkarpackim oddało Koalicji 
tylko po jednej gminie. W pozostałych województwach PiS wygrało w 
większości gmin. 

 
Ryc. 2: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP 2019 roku 

 
Źródło: Łukasz Michałowski, http://twitter.com/data_spatial 

 
Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 i 2015 roku 

Analizując zmiany w wyborach elektoratu polskiego uwzględniono 
jedynie te wybory, które dotyczyły Sejmu, czyli z 2011 i 2015 roku. W 2011 roku 
to PO miało jeszcze przewagę i wygrywało na większości obszarów Polski (ryc. 
3). Od tamtego czasu stopniowo ustępowało miejsca, tracąc poparcie na rzecz 
PiS i mniejszych partii. W tamtych wyborach całkiem sporo gmin głosowało nie 
tylko na PiS, ale również na SLD lub PSL. 
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Ryc. 3: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP w 2011 roku 

  
Źródło: Grzegorz Burlikowski, Wybory na mapie: www.wyborynamapie.pl 

 
W 2015 roku PiS po raz pierwszy w historii odniosło takie zwycięstwo, 

które dało samodzielną większość w Sejmie. Bardzo słaby wynik PSL i SLD 
również się do tego przyczynił. PO utraciła wtedy znaczny obszar swej 
dominacji, a PiS zdobyło nowy elektorat (ryc. 4). Sporo głosów zdobyło też 
ugrupowanie antysystemowe znanego artysty Pawła Kukiza, co pomogło w 
uzyskaniu przewagi przez PiS. 
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Ryc. 4: Zwycięskie komitety w wyborach do Sejmu RP w 2015 roku 

 
Źródło: Grzegorz Burlikowski, Wybory na mapie: www.wyborynamapie.pl 

 
Niemniej jednak, jak widać na rycinie 2, PO zdołało odzyskać część 

elektoratu od czasu tamtych wyborów. Szczególnie ważnym jest odzyskanie 
Warszawy oraz Krakowa. Czy oznacza to powrót PO na pozycję lidera polskiej 
sceny politycznej? Niewielu tak uważa, gdyż ugrupowanie to nadal wikła się w 
rozmaite afery oraz nie posiada silnego przywództwa. Rosną w siłę również 
mniejsze ugrupowania zagrażające dalszemu funkcjonowaniu duopolu PO-PiS. 
Tendencję ogólnopolską zatem można zarysować następująco. Do około 2011 
roku wzrastało poparcie dla PO. Następnie do dnia dzisiejszego PiS zdobywał 
nowy elektorat, jednak osiągnął on maksymalny poziom poparcia i od bieżącego 
roku mamy do czynienia ze wzrostem poparcia dla partii zarówno prawicowych 
(Konfederacja), jak i lewicowych (PSL, SLD), które zagrażają duopolowi w 
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osiągnięciu sukcesów w kolejnych wyborach. Przewidywać można jednakże, że 
przewaga PiS jeszcze długo będzie się utrzymywać. Na wzroście poparcia dla 
mniejszych ugrupowań straci zatem przede wszystkim PO. Przewidywać można, 
że nastąpi przepływ elektoratu z konserwatywnego skrzydła PO do PSL i 
Konfederacji, zaś ze skrzydła liberalno-lewicowego - do SLD. Do demontażu 
duopolu PO-PiS przyczynią się także wewnętrzne rozłamy. Koalicja PO jest 
bardzo krucha już obecnie, natomiast dobre wyniki Solidarnej Polski Zbigniewa 
Ziobry oraz ugrupowania Jarosława Gowina stawiają koalicjantów PiS w dobrej 
pozycji negocjacyjnej względem partii Jarosława Kaczyńskiego. 

 
Alternatywne sposoby przeliczania głosów a wyniki wyborów 
parlamentarnych 2019 

Stare powiedzenie mówi, że ważne jest nie to, kto głosuje, ale kto głosy 
liczy. Prawdopodobnym autorem tych słów jest Józef Stalin. We współczesnej 
demokracji należałoby powiedzieć jednak, że ważne jest to, jak te głosy się liczy. 
Wyniki wyborów wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby liczenie głosów do Sejmu 
odbyło się inną metodą. Obecnie pomysł wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych zdecydowanie stracił na popularności, zwłaszcza że jego 
realizacja wymagałaby zmiany konstytucji. Częściej podejmuje się pomysł 
przywrócenia zmodyfikowanej metody Sainte-Laguë. Prawo i Sprawiedliwość 
ponownie wygrało wybory i będzie rządzić przez kolejną kadencję. 
Zaskoczeniem jest jednak sposób, w jaki procentowe poparcie przełożyło się na 
podział sejmowych mandatów. Według oficjalnych wyników PiS wygrało 
wybory z poparciem 43,59% społeczeństwa. W poselskich ławach zasiądzie 
jednak aż 235 posłów tego ugrupowania, a więc dużo ponad połowa. Jest tak 
dlatego, że zgodnie z ordynacją wyborczą liczenie głosów w wyborach odbywa 
się metodą d’Hondta. Pod uwagę bierze się oczywiście tylko te komitety 
wyborcze, które przekroczyły próg wyborczy. Specyfiką tego systemu jest to, że 
premiuje on największe partie i sprzyja powstawaniu wielkich bloków partyjnych 
w Sejmie. Jego zaletą jest to, że zapobiega nadmiernemu rozdrobnieniu 
parlamentu, co stabilizuje system polityczny. Wyniki wyborów wyglądałyby 
zupełnie inaczej, gdyby głosy przeliczono metodą Sainte-Laguë, która z kolei 
premiuje mniejsze ugrupowania. Scena polityczna wyglądałaby zupełnie inaczej. 
Przede wszystkim PiS nie uzyskałby bezwzględnej większości, która 
pozwalałaby na samodzielne rządzenie krajem (ryc. 5). Musieliby zatem szukać 
koalicjanta wśród pozostałych ugrupowań. 

Łatwo zauważyć, że głosy odebrane zwycięskiej partii zostałyby 
rozdzielone trzem najmniejszym partiom. SLD zyskałoby 9 głosów, PSL 10, a 
najwięcej, bo aż 24 posłów zyskałaby Konfederacja. Metoda Sainte-Laguë 
zdecydowanie lepiej odzwierciedla poglądy wyborców. Można to łatwo 
zaobserwować, jeżeli mandaty w sejmie podzielimy metodą proporcjonalną (ryc. 
6). 
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Ryc. 5: Podział mandatów według przeliczania metodą Sainte-Laguë 

 
Źródło: https://bezprawnik.pl/liczenie-glosow-do-sejmu/ 

 
Ryc. 6: Podział mandatów w zależności od metody przeliczania głosów 

 
Źródło: https://bezprawnik.pl/liczenie-glosow-do-sejmu/ 

 
Wyniki prezentowane na ryc. 6 obliczane „proporcjonalnie” są efektem 

zastosowania metody Hare-Niemeyera, znanej także jako metoda największych 
reszt lub matematycznej proporcji. Była ona stosowana w Polsce w 1991 roku.  
Zbliżone wyniki daje też metoda Hagenbacha-Bischoffa. 

Przy przeliczaniu głosów na mandaty ma też olbrzymie znaczenie 
wielkość okręgów wyborczych. Przy małych okręgach poniżej 10 mandatów 
mniejsze ugrupowania zostają pokrzywdzone i często tracą reprezentację. 
Dlatego, niezależnie od przyjętej metody przeliczania, liczby mandatów okazują 
się bardziej proporcjonalne do wyników głosowania w okręgach 
wielomandatowych, gdzie liczba mandatów wynosi ponad 15, przy 5% progu 
wyborczym.  Przy założeniu jednomandatowych okręgów wyborczych wyniki 
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byłyby jeszcze bardziej nieproporcjonalne i całkowicie wyeliminowałyby 
mniejsze partie. PiS miałby wtedy ponad 2/3 mandatów, co pozwoliłoby tej 
partii dowolnie zmieniać konstytucję. Reszta należała by do PO, a żadne inne 
ugrupowanie nie weszłoby do Sejmu.  
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Parliamentary elections 2019 in the light of selected methods of 

converting votes to parliamentary seats   
 
Since the beginning of the 21st century, a phenomenon called the PO-PiS duopoly has 
been observed in Polish democracy, which means that two major political parties have 
taken over seats in parliament and gradually eliminated the others. Initially, PO enjoyed 
the greatest support, but after the rule of Donald Tusk and Bronisław Komorowski, the 
electorate turned to their main political opponent, the PiS party. Currently, PiS seems to 
be at the peak of its dominance. Elections to the Senate showed that despite winning the 
Sejm, the PiS is not growing in strength so quickly, and the re-break of smaller parties to 
the Sejm calls into question the further existence of the duopoly. The aim of the study is 
to show the effect postulated in some environments by introducing a system of single-
mandate constituencies and alternative ways of converting votes into seats, such as the 
basic and the modified Sainte-Laguë method.  
 
Key words: duopoly, electoral geography, parliamentary elections 2019, PiS, 
PO, Sejm. 


