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10  kontrowersji dotyczących jednomandatowych okręgach wyborczych

Dyskusja na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych spowodowała, że wśród opinii publicznej pojawiło się wiele kon-
trowersji i dylematów, aby je rozwiać prezentujemy 10 najczęściej podnoszonych w mediach tez. 

 STR. 13

Na 6 września 2015 roku prezydent Polski 
Bronisław Komorowski ogłosił referendum, 
w którym poddane zostaną pod głosowanie 
następujące trzy pytania:

1.  Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej?

2.    Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
    finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3.  Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatników?

Zależy nam na rozwoju gospodarczym naszego kraju. Dlatego 
Fundacja Pomyśl o Przyszłości rekomenduje odpowiedź TAK na 
pytanie nr 3. Gdyby ta zasada funkcjonowała już wcześniej,  Są-
decczyzna cieszyłaby się dzisiaj dodatkowymi miejscami pracy i 
była jednym z najprężniej rozwiniętych regionów Polski. Spekta-
kularnym przykładem, co do rozstrzygania wątpliwości przepi-
sów prawa podatkowego na niekorzyść podatników jest upadek 
giełdowej firmy Optimus Romana Kluski. Dzieje nowosądeckiego 
Optimusa to historia jednego z największych sukcesów i jedno-
cześnie upadków w polskim przemyśle komputerowym. Po zale-
dwie 5 latach istnienia firmy, jej miesięczny obrót sięgał 100 mld zł, 
przy czym głównym źródłem dochodu była własna produkcja. Sieć 
dystrybucji obejmowała wszystkie większe miasta Polski oraz kil-
ka oddziałów za granicą, w tym w Europie Zachodniej. Zniszczo-
na przez organy skarbowe firma Optimus byłaby dzisiaj liderem 
polskiego sektora IT, globalną spółką dającą tysiące miejsc pra-
cy, zasilającą budżet państwa wysokimi wpływami z podatków…

Jeszcze raz zachęcamy do prześledzenia tej historii…
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Sekwencja wydarzeń

X  Październik 1999 r. — Roman Kluska, prezes Optimu-

sa, podpisuje umowę z resortem edukacji na dostawę 

sprzętu komputerowego dla szkół.

X  Marzec 2000 r. — Rozpoczyna się kontrola skarbowa w 

Optimusie, prowadzona przez UKS w Krakowie przy 

wsparciu CBŚ.

X  Kwiecień 2000 r. — Roman Kluska sprzedaje akcje 

Optimusa i przestaje być prezesem spółki.

X  Sierpień 2000 r. — Kontrolerzy skarbowi zawiadamiają 

Prokuraturę Okręgową w Krakowie o podejrzeniu po-

pełnienia przez Optimus przestępstwa uszczupleń po-

datkowych na szkodę Skarbu Państwa.

X  Listopad 2000 r. — Prokuratura wszczyna śledztwo 

przeciwko Romanowi Klusce.

X  Grudzień 2001 r. — Organy skarbowe stwierdzają, że 

Optimus ma zaległość w podatku VAT na kwotę 18,4 

mln zł.

X  Styczeń 2001 r. — Podział Optimusa na dwie spółki — 

Grupę Onet.pl i Optimus Technologie.

X  Luty 2002 r. — Śledztwo przeciwko Romanowi Klusce 

przejmuje Prokuratura Apelacyjna w Krakowie.

X  Kwiecień 2002 r. —  Grupa Onet.pl, następca prawny 

Optimusa, składa skargę na decyzję skarbówki do Na-

czelnego Sądu Administracyjnego.

X  Czerwiec 2002 r. — Zwolnienia grupowe w Optimusie 

— pracę traci 160 osób.

X  2 lipca 2002 r. — O godz. 6 funkcjonariusze CBŚ wpada-

ją do domu Romana Kluski. Skuty kajdankami biznes-

men trafia do aresztu śledczego w Krakowie. Wychodzi 

po dwóch dniach, po wpłaceniu rekordowej kaucji — 

8 mln zł. Dzień później wojsko rekwiruje dwie 

toyoty land cruiser, należące do Prodoksu, firmy 

Romana Kluski.

X  Październik 2002 r. — Kolejne zwolnienia grupowe w 

Optimusie — 120 osób.

X  Listopad 2003 r. — Naczelny Sąd Administracyjny w 

składzie siedmiu sędziów uznaje za bezprawne decyzje 

skarbówki wobec Optimusa i uchyla je.

X   Grudzień 2003 r. — Krakowska Prokuratura Apelacyjna 

umarza śledztwo przeciwko Romanowi Klusce i innym 

członkom zarządu z powodu braku przestępstwa.

X  Październik 2005 r. — Sąd Okręgowy w Krakowie przy-

znaje Romanowi Klusce 5 tys. zł tytułem zadośćuczy-

nienia za niesłuszne zatrzymanie.

X  Grudzień 2006 r. — Ministerstwo Finansów publiku-

je tzw. białą księgę, w której stwierdza, że nie moż-

na przypisać winy urzędnikom skarbowym zajmującym 

się sprawą Optimusa.

Historia Romana Kluski, założyciela firmy Optimus, 
zniszczonego przez polskie organy skarbowe

Jest 1998 rok.  Firma Optimus z Nowego 
Sącza – producent komputerów i lider bran-
ży IT w Polsce ubiega się o kontrakt z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej na dosta-
wę komputerów do polskich szkół. W tym 
samym czasie polski ustawodawca zwal-
nia z VAT zakupione za granicą kompute-
ry z przeznaczeniem dla szkół, przy czym 
zachowuje stawkę 22% VAT dla kompu-
terów kupowanych w Polsce dla potrzeb 
szkół. Oznacza to, że jeśli polska szkoła kupi 
komputery w Polsce, zapłaci o 22% wyż-
szą cenę. W tej sytuacji firma Optimus nie 
ma szans na wygranie przetargu, sprzedaż 
swoich produktów i oczywiście na two-
rzenie miejsc pracy w Polsce. Prezes firmy 
Optimus, Roman Kluska, decyduje, że jed-
nak wyprodukuje te komputery w Polsce, 
tylko sprzeda je firmom zagranicznym na 
Słowacji i w Holandii (przy eksporcie firmę 
Optimus obowiązuje zgodnie z prawem 0% 
VAT), a następnie zagraniczne firmy, zgod-
nie z prawem, sprzedadzą te komputery 
polskim szkołom, też ze stawką 0% (gdyż 
import komputerów dla szkół wówczas był 
zwolniony z VAT). W ten sposób, w trosce 
o dobro kraju, prezes Kluska zneutralizo-
wał szkodliwe dla Polski prawo, zwalniają-
ce importowane komputery dla szkół z VAT. 

Ta operacja nie spodobała się polskim 
urzędnikom skarbowym, którzy nałożyli 
na Optimus obowiązek zapłacenia podat-
ku 22% VAT od faktycznie zrealizowanego 
eksportu, plus kary od tych transakcji. Po 
wieloletnich procesach Sąd Najwyższy wy-
dał wyrok, że transakcja eksportu i impor-
tu została wykonana zgodnie z prawem, lecz 
firma Optimus została już zniszczona przez 
aparat państwowy. 

Gdyby prezes Optimusa nie myślał o pra-
cownikach w Polsce, zakupiłby te kompute-
ry na przykład w Chinach, a następnie do-
starczyłby je do polskich szkół. Nie musiałby 
wówczas płacić 22% VAT-u. Nikt nie miał-
by do niego żadnych zastrzeżeń. Postąpiłby 
zgodnie nie tylko z wówczas obowiązującym 
w Polsce niedorzecznym prawem, ale rów-
nież tak, jak chcieli tego twórcy w/w prawa.

Dziś w byłej głównej siedzibie firmy 
Optimus, tam gdzie mogło istnieć tysiące 
miejsc pracy, prowadzi się handel odzie-
żą używaną i starociami sprowadzanymi z 
zagranicy. 

W ostatnim czasie prawo do marki Opti-
mus nabyła prężna polska firma z branży 
IT. Tym samym marka ta wróci zapewne na 
polski rynek.

Upadek firmy Optimus, to nie tylko dra-
mat jednego człowieka, ale przede wszyst-
kim ogromna strata dla rozwoju gospo-
darczego Sądecczyzny i tysięcy miejsc 
pracy, które do dzisiaj mogły powstać.

A co o samej sytuacji mówią byli pracownicy firmy 
Optimus?

Jerzy Bobrowski, były pracownik Działu Serwisu firmy 
OPTIMUS, obecnie współwłaściciel firmy OPTIMAX

Jak Pan wspomina pracę w firmie OPTIMUS?
Bardzo dobrze pod każdym względem. I jak chodzi o 
atmosferę pracy, stosunki na linii podwładny -przeło-
żony, świadczenia socjalne, ale także pod względem fi-
nansowym. OPTIMUS był firmą, w której pracownicy 
mogli się rozwijać, ale także dobrze zarobić.
Jak Pan wspomina czasy, kiedy wybuchła tzw. Afera Kluski”?
To były bardzo trudne czasy. Kiedy pan Roman 
Kluska sprzedał swoje udziały i władze przejęli właści-
ciele z Warszawy z dnia na dzień zmieniła się atmosfera 
w pracy. Ciągle zmieniano nam warunki pracy, na po-
czątku zmniejszono nam premie, potem otrzymaliśmy 
ultimatum albo godzimy się na zmniejszenie pensji, 
albo otrzymujemy wypowiedzenie. Zanim ostatecznie 
został zlikwidowany Dział Serwisu, takie zmiany zosta-
ły przeprowadzone co najmniej trzy razy.
Jak analizując swoje doświadczenie życiowe, zarówno te zwią-
zane z firmą Optimus, jak również z prowadzoną przez Pana 
obecnie działalnością gospodarczą będzie Pan odpowiadał na 
trzecie pytanie w referendum?
Nie mam wątpliwości, że wszelkie niejasności prawa 
podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść 
podatnika. Przykład OPTIMUSA pokazuje, że brak ta-
kiej zasady może zniszczyć nawet duże firmy, a co do-
piero mniejsze podmioty.  Gdyby taka zasada obowią-
zywała za czasów Optimusa, być może do dzisiaj ja 
oraz tysiące moich współpracowników nadal mieliby-
śmy stabilną, rozwijającą i dobrze płatną pracę w fir-
mie OPTIMUS. 

Arkadiusz Gdula. były pracownik Działu Sprzedaży  fir-
my OPTIMUS, obecnie dyrektor ds. dystrybucji i logi-
styki  firmy FAKRO

Jak Pan wspomina pracę w firmie OPTIMUS?
Bardzo dobrze. OPTIMUS był firmą, która z sukcesem 
konkurowała ze światowymi liderami w branży IT, była 
najlepszą firmą w Polsce, a nawet w całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Pracując w szeregach OPTIMUSA 
można było wiele się nauczyć, rozwinąć, a przy tym 
przyzwoicie zarobić, co przecież dla pracowników jest 
bardzo ważne. Poza tym w czasach świetności 
OPTIMUSA pracownicy firmy byli bardzo dobrze po-
strzegani na rynku pracy, a to umożliwiało dobry start 
zawodowy w innych firmach. Konkurujące z nami fir-
my próbowały często podkupować pracowników 
Optimusa, licząc na dobre kontakty z klientami i duże 
doświadczenie.
Jak Pan wspomina czasy kiedy pojawiła się tzw. Afera Kluski”?
Początkowo znaczna część partnerów handlowych 
uwierzyła, że OPTIMUS to firma nieuczciwa, łamią-
ca prawo. Zamówienia niemal z dnia na dzień spadły o 
40%, dostawcy zażądali przedpłat, niektórzy odmówili 
dostaw. Handel i kooperacja z innymi podmiotami sta-
ła się dużo trudniejsza. Pojawiły się poważne obawy o 
możliwość realizacji podpisanych już umów na dosta-
wy sprzętu. Pogorszyła się również sytuacja pracow-
ników. Firma, która szybko odczuła negatywne skut-
ki „Afery Kluski” , nie mogła już oferować tak dobrych 
warunków pracy jak wcześniej. Zaczęto redukować za-
trudnienie. Co roku zmieniał się Zarząd, a każdy miał 
nową coraz to „lepszą” strategię dla firmy. Na ryn-
ku pracy z powodu afery z kolei podchodzono do nas – 
pracowników OPTIMUSA- z rezerwą. 
Jak analizując swoje doświadczenie związane z firmą Optimus, 
będzie Pan odpowiadał na trzecie pytanie w referendum?
Będę zdecydowanie głosował na TAK. Prawo powin-
no służyć obywatelom, a wszelkie niejasności prawa 
podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść 
przedsiębiorców. 
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10  kontrowersji dotyczących 
jednomandatowych okręgów wyborczych

W ostatnich tygodniach postulat 
wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do 
Sejmu, pojawia się coraz częściej w 
mediach. To niewątpliwie efekt także 
referendum, które ma odbyć się 6 
września 2015 roku. Jednocześnie wokół 
tego postulatu narosło wiele kontrowersji. 
Czy któreś z nich są prawdziwe? 

1. Wybory w JOW doprowadzą do zabetonowania sceny 
politycznej

Dzisiaj, przy obecnej ordynacji scena polityczna została zdo-
minowana przez PO, PiS, SLD i PSL. Nazwy ugrupowań mają 
zresztą drugorzędne znaczenie, bo w razie potrzeby polity-
cy bez skrupułów zmieniają partyjne szyldy. To sprawia, że 
wymiana politycznych elit, charakterystyczna dla faktycz-
nych i dojrzałych demokracji, jest w Polsce zablokowana. 
Z tego mechanizmu wynika również fakt, że bardzo wie-
le osób jest obecne w życiu publicznym 30 i więcej lat. Dzi-
siaj dla polityków sprawą trzeciorzędną jest ocena ich pra-
cy przez obywateli. Dlaczego? Ponieważ mogą być ponow-
nie wybrani bez przejmowania się tym, czy spełnili pokła-
dane w nich nadzieje i czy zrealizowali obietnice wybor-
cze. W krajach z ordynacją większościową, aby partia po-
lityczna zyskała przedstawiciela w parlamencie, może wy-
starczyć ok. 30 000 głosów, W polskiej ordynacji propor-
cjonalnej nowa siła musi uzyskać przynajmniej ok. 700 000 
głosów. To powoduje, że trudno zaistnieć komuś nowemu, 
niezwiązanemu z dotychczasowym układem politycznym. 
Ten efekt potęguje finansowanie z budżetu państwa, które 
umożliwia prowadzenie kampanii bez kontaktu osobistego 
z wyborcami. Obowiązująca dziś ordynacja proporcjonal-
na opiera się na dowolnym budowaniu list przez partyjne-
go lidera. Brakuje faktycznego rozliczenia przed wyborca-
mi. W systemie JOW polityk jest zmuszony do nieustannego 
szukania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami swojego 
okręgu. Mając ograniczony budżet na kampanię, musi sta-
wiać na bezpośrednie spotkania i przez to jest w stanie po-
konać kandydata dużej i znanej partii, który w swoim okrę-
gu nie wykazał się taką aktywnością. Bycie bliżej wyborców 
powoduje, że polityk na co dzień musi tłumaczyć się z podej-
mowanych w stolicy decyzji w trakcie głosowań, żyje real-
nymi problemami zwykłych ludzi i gdy zawodzi, spotyka się 
z nieprzyjemną dla każdego natychmiastową krytyką swo-
ich poczynań. Taki system sprzyja pojawianiu się w polityce 
krajowej osób nowych, niezależnych, asertywnych, cieszą-
cych się uznaniem w środowisku lokalnym.

2. Brytyjska partia UKiP zdobyła 12,6 proc głosów, ale tylko 1 
mandat w parlamencie co dowodzi, że JOW-y "nie działają"

Ostatnie wybory w Wielkiej Brytanii tylko potwierdziły 
walory ordynacji większościowej. Partia UKiP co prawda 
wprowadziła do Izby Gmin tylko jednego przedstawiciela, 
ale ważniejsze jest, że udało jej się zrealizować swój główny 
postulat: organizację referendum w sprawie wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE. Konserwatyści musieli uwzględnić opinię 
Brytyjczyków m.in. w tej sprawie, co jest wielkim sukce-
sem partii UKiP. Jednocześnie system większościowy po raz 

kolejny udowodnił, że eliminuje z polityki osoby o poglądach 
skrajnych - co jest jego kolejną zaletą. System JOW umoż-
liwił partii UKiP realizację swojego głównego postulatu, co 
jest istotniejsze, niż zdobycie 20-30 mandatów i pozostanie 
w permanentnej opozycji, z którą nikt się nie liczy. Podczas I 
tury wyborów prezydenckich wśród głosujących Polaków w 
Wielkiej Brytanii najlepszy wynik uzyskał Paweł Kukiz, go-
rący orędownik wprowadzenia jednomandatowych okrę-
gów wyborczych – to rekomendacja sama w sobie, wprost 
od naszych rodaków, którzy na co dzień mają okazję obser-
wować mechanizm działania JOW-ów. 

3. Po wprowadzeniu JOW w Sejmie znajdą się tylko 
przedstawiciele PO i PiS

Po wprowadzeniu we Włoszech JOW swój żywot zakończy-
ły wszystkie istniejące dotąd partie. To doświadczenie po-
kazuje, że stawianie takich tez to typowe wróżenie z fusów. 
Bardzo możliwe, że w Polsce stanie się podobnie. To prawda, 
że w krajach z ordynacją większościową są zazwyczaj dwa 
duże bloki polityczne (niekoniecznie dwie partie), ale waż-
niejsze jest, że z polskimi odpowiednikami mają one niewie-
le wspólnego. Istnienie dwóch dominujących obozów poli-
tycznych jest często typowe również dla krajów z ordyna-
cją proporcjonalną (w Polsce w ostatniej dekadzie PO i PiS). 
Warto zauważyć, że w np. w parlamencie Wielkiej Brytanii 
swoich przedstawicieli ma aż 11 partii, czyli więcej niż w Pol-
sce. To sprawia, że opozycja jest bardziej różnorodna, a na 
ręce rządzącym patrzy z pozycji członka parlamentu wię-
cej środowisk niż w Polsce. 

4. W JOW-ach będzie wygrywał ten, kto będzie miał więcej 
pieniędzy na kampanię

Pieniądze odgrywają pierwszoplanową rolę przede wszyst-
kim w obowiązującym dzisiaj systemie ordynacji proporcjo-
nalnej. W JOW-ach mają trzeciorzędne znaczenie. W Wiel-
kiej Brytanii, na wzór której postulujemy realizację naszego 
postulatu, każdy kandydat ma określoną, stosunkowo nie-
wielką kwotę pieniędzy na kampanię i nie może sobie po-
zwolić na to, by ten budżet przekroczyć. Ruch JOW postu-
luje, by taką kwotę w Polsce ustalić na 30 tys. zł. To rozwią-
zanie gwarantuje, że kampania zostanie oparta na bezpo-
średnim kontakcie z wyborcą a politycy, zamiast nieustan-
nie brylować w warszawskich stacjach telewizyjnych, będą 
poszukiwać możliwości jak najczęstszego kontaktu z wybor-
cami swojego okręgu. To sprawia, że poseł nie jest zaintere-
sowany wyborcami tylko raz na cztery lata.

5. Brytyjczycy i inne kraje na świecie chcą odejść od systemu 
JOW

Brytyjczycy bardzo cenią swój system wyborczy. Z JOW 
zrezygnowała Nowa Zelandia, jednak trudno na dziś 
jednoznacznie określić, jakie to przyniosło skutki. Nic 
nie wskazuje na to, by miało dojść pod tym wzglę-
dem do zmian w jakimkolwiek innym kraju. Gło-
sy o konieczności zmiany ordynacji w Wielkiej Bry-
tanii najmocniej rozbrzmiewają w Polsce. Brytyjczy-
cy są z systemu zadowoleni, co potwierdzili w referen-
dum z 2011 roku, kiedy opowiedzieli się za utrzyma-
niem procedury wyborczej w dotychczasowym kształcie.  

6. Zamiast wprowadzać JOW obniżmy próg wyborczy
Taką ordynację mieliśmy na początku lat 90. Tworzo-

ne na bazie poparcia wielu partii rządy charakteryzowały 
się chwiejnością, odpowiedzialność była rozmyta, a w par-
lamencie pojawiło się mnóstwo przypadkowych osób, np. 
Polska Partia Przyjaciół Piwa. Poza tym w takim systemie 
nadal głosuje się przede wszystkim na partie, a nie na ludzi.

7. Polacy nie są mentalnie przygotowani na JOW
To uniwersalny argument obecnych elit przeciw jakim-

kolwiek zmianom. W Wielkiej Brytanii, dokąd wyjecha-
ło wielu Polaków i gdzie funkcjonują JOW-y, wybory pre-
zydenckie w pierwszej turze wygrał Paweł Kukiz z progra-
mem zmiany polskiej ordynacji na wzór brytyjski. Polacy, 
którzy mają na co dzień możliwość obserwowania, jak dzia-
ła ten mechanizm, idąc do urn wystawili głównemu postu-
latowi Pawła Kukiza bardzo dobrą rekomendację. Polska ma 
wspaniałe tradycje wolnościowe i demokratyczne - ostat-
nie zawirowania historyczne nam Polakom nie sprzyjały, 
natomiast to, że mamy naturalną predyspozycję do budo-
wania społeczeństwa demokratycznego jest oczywiste dla 
każdego, kto dobrze zna historię Polski. Jesteśmy głęboko 
przekonani, że pod względem tradycji demokratycznych 
nie mamy powodów do kompleksów i że dziś obowiązują-
cy system zniechęca osoby fachowe i przyzwoite do udzia-
łu w polityce. Najwyższy czas to zmienić.

8. JOW-y są dobre, ale jeszcze nie teraz
Od „upadku komunizmu” minęło ponad 25 lat. To był 

wystarczający czas na to, by "dać sobie czas" – jakkolwiek 
taką potrzebę tłumaczyć. Czas na natychmiastową zmianę 
przede wszystkim dlatego, że kolejni ludzie pojawiający się 
w polityce nie wnoszą żadnej jakościowej poprawy, a zbyt 
często odnosimy wrażenie, że kolejne rządy są coraz bar-
dziej oderwane nie tylko od rzeczywistości, ale również od 
oczekiwań, możliwości i aspiracji Polaków. Tendencja jest 
niekorzystna, co sprawia, że jakakolwiek zwłoka jest brnię-
ciem w ślepą uliczkę.

9. JOW-y obowiązują już w Senacie i nic to nie zmieniło
Wybory do Senatu faworyzują kandydatów partyjnych. 

W przeciwieństwie do kandydatów niezależnych mają oni 
więcej czasu na kampanię, muszą zebrać więcej podpisów, 
mogą korzystać z infrastruktury partyjnej (bezpłatne sale 
do spotkań, telefony, biura i ich pracownicy), a sama kam-
pania odbywa się w tle kampanii do Sejmu, na którą partie 
przeznaczają dziesiątki milionów złotych. Zbyt duże okręgi 
(jest ich 100 zamiast 460) sprawiają, że kandydatowi spo-
za głównego politycznego nurtu jest bardzo trudno dotrzeć 
do wyborców osobiście, przez co bardzo często głos odda-
ny na listę senacką wynika z decyzji wyborcy odnośnie li-
sty do Sejmu. Pomimo tych wszystkich wypaczeń, głów-
nie w zakresie równej swobody kandydowania dla wszyst-
kich – partyjnych i niezależnych – można odnieść wraże-
nie, że i tak skład personalny Senatu jest lepszy niż Sejmu 
– niewątpliwie jest w nim mniej postaci skrajnych czy zbyt 
ekstrawaganckich.

10. Ordynacja mieszana na wzór niemiecki jest lepsza, niż 
JOW.*

Niewielu wie, że alianci narzucili Niemcom taki model ordy-
nacji dlatego, iż obawiali się utraty kontroli nad pokonanymi. 
Nie zależało im również, by kraj ten zbyt szybko się po klę-
sce odbudował. Sam Konrad Adenauer chciał JOW-ów, nie 
otrzymał jednak od zwycięzców zgody na ich wprowadze-
nie. Ordynacje mieszane sprawiają, że kluczową rolę nadal 
odgrywają partie, głosuje się głównie na nie. Ruch na Rzecz 
JOW proponuje inne, lepsze rozwiązanie - na wzór brytyj-
ski chcemy głosować przede wszystkim na ludzi. Zwłaszcza, 
że w odróżnieniu od Niemiec w Polsce członkowie partii 
to bardzo nieliczna grupa. Tymczasem u naszego za-
chodniego sąsiada tylko SPD ma ponad 500 tys. człon-
ków. Polacy od uczestniczenia w działalności partyj-
nej stronią, dlatego model niemiecki nie jest dla Pol-
ski dobrą propozycją.
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