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Zakład Geografii Miast i Ludności  zaprasza na Posiedzenie Naukowe Zakładu nt. 
 IDEA JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH A PROBLEMY REPREZENTACJI I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNO-SPOŁECZNEJ KRAJU 
 

26 stycznia 2015 r. (wtorek)  siedziba IGiPZ PAN (sala konferencyjna na parterze) ul. Twarda 51/55  00-818 Warszawa  godz. 10-12.30 
       P r o g r a m 
 10.00-10.10 Otwarcie Posiedzenia i wprowadzenie (prof. Przemysław Śleszyński, Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN) 
10.10-10.30 prof. Mariusz Kowalski (IGiPZ PAN): Trwałość geograficzna wyników wyborów w Polsce 
10.30-10.50 dr Jarosław Flis (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ): Jednomandatowe okręgi wyborcze w samorządach – doświadczenia i propozycje 
10.50-11.10 dr Tomasz Żukowski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW): Debata na temat JOW z roku 2015 a dynamika polskiej sceny politycznej 
11.10-11.30 prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN): Symulacje wyników wyborów w układzie JOW 
11.30-12.30 Dyskusja otwarta  A g e n d a 
W ostatnim roku w debacie publicznej szczególnie dużo miejsca poświęcano propozycji wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczym w wyborach do Sejmu RP. Kwestia ta w szczególny sposób ujawniła się podczas kampanii prezydenckiej wiosną 2015 r., w której z hasłem m.in. JOW startował antyestablishmentowy kandydat Paweł Kukiz. W pierwszej turze głosowania uzyskał on bardzo dobry wynik, lecz zajął trzecie miejsce. Do drugiej tury głosowania dostali się faworyci: Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Ten ostatni uzyskał w pierwszej turze najlepszy rezultat, co skłoniło urzędującego Prezydenta RP do próby pozyskania elektoratu P. Kukiza. Ceną było zaproponowanie obywatelom referendum m.in. w sprawie JOW. Nie pomogło to jednak B. Komorowskiemu wygrać wyborów prezydenckich, a rozpisane na 6 września 2015 r. referendum zakończyło się spektakularną porażką frekwencyjną. 
Idea JOW ma na świecie długą tradycję i jest stosowana w wielu krajach. W Polsce po 1989 r. w wyborach do Sejmu RP wzorowano się na systemach proporcjonalnych, ale powstał dość silny ruch społeczny propagujący ideę JOW (m.in. prof. Jerzy Przystawa). Okręgi jednomandatowe wprowadzono w Polsce w niektórych typach wyborów (Senat, niektóre samorządowe). Coraz więcej jest informacji na temat wad i zalet tego typu rozwiązań. Celem seminarium jest z jednej strony uporządkowanie tej wiedzy, a z drugiej zaprezentowanie polskiej specyfiki, związanej z możliwościami wprowadzenia ordynacji JOW. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera geografia wyborcza i kwestie związane z rozkładem przestrzennym głosów, w tym reprezentatywnością regionów pod względem przedstawicielstwa politycznego. Może mieć to znaczenie dla wielu zjawisk i procesów, w tym w aspekcie spójności społecznej i politycznej. 
Relację z seminarium oraz towarzyszące mu wnioski planujemy upublicznić, m.in. w postaci sprawozdania w „Przeglądzie Geograficznym”. 


