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Wstęp

Dwudziesta rocznica istnienia w Polsce demokratycznego systemu politycznego jest 
dobrą okazją do bliższego przyjrzenia się poszczególnym aspektom jego funkcjono
wania. Za istotny składnik systemu politycznego uznać należy niewątpliwie partie 
polityczne, ich siła oraz sposób funkcjonowania mają bowiem ogromny wpływ na 
jakość i stabilność systemu rządów. W swoim opracowaniu postanowiliśmy prze
analizować struktury organizacyjne polskich partii, wychodząc z założenia, że to 
one w dużej mierze determinują jakość polskich ugrupowań. Naszym celem było 
przedstawienie struktur głównych polskich partii politycznych w ujęciu porównaw
czym oraz skonfrontowanie ich z teoretycznymi modelami organizacyjnymi par
tii stworzonymi na podstawie badań demokracji zachodnich. W przeprowadzonej 
analizie wykorzystaliśmy schemat, w ramach którego wyodrębniono podstawowe 
płaszczyzny organizacyjne partii: członków i zrzeszające ich podstawowe jednostki 
organizacyjne, struktury średnich szczebli, centralne struktury partii oraz struktury 
zrzeszające przedstawicieli partii w obszarze władzy publicznej (głównie frakcji par
lamentarnej). Umożliwiło to określenie, która z wewnętrznych płaszczyzn partyj
nych odgrywa najważniejszą rolę w strukturze organizacyjnej ugrupowania. Ustale
nie, na którym poziomie spoczywa ciężar funkcjonowania partii, ułatwiło znacząco 
rozpoznanie typów (modeli), jakim odpowiadają, czy raczej, do jakich się zbliżają 
struktury polskich ugrupowań. 

Do podjęcia badań nad strukturami wewnętrznymi i organizacją głównych par
tii politycznych funkcjonujących na polskiej scenie politycznej skłonił nas fakt, że 
w literaturze przedmiotu istnieje w tym zakresie ogromna luka. Brak analiz nauko
wych poświęconych strukturom poszczególnych ugrupowań sprawia, że funkcjonuje 
w tym zakresie wiele stereotypów powielanych nie tylko przez dziennikarzy, lecz 
także obecnych w mediach polityków i politologów. Przykładem tego może być 
modne ostatnio określanie poszczególnych partii mianem wodzowskich, bez głębszej 
refleksji teoretycznej poświęconej genezie i pierwotnemu znaczeniu tego pojęcia. 

Istniejące opracowania naukowe poświęcone funkcjonowaniu polskich partii to 
głównie analizy z zakresu socjologii polityki, koncentrujące się przede wszystkim 
na zachowaniach wyborczych i postawach elektoratu*. Zagadnienia struktur organi-

1 M. Grabowska, Partie i elektoraty [w: ] M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały 
społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2003, s. 164-216; R. Markowski (red. ), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada 
polskich doświadczeń, ISP PAN, Warszawa 2002; R. Markowski (red. ), Wfybory parlamentarne 1997; 
system partyjny - postawy polityczne - zachowania wyborcze, ISP PAN, Warszawa 1999; J. Raciborski,  
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zacyjnych polskich partii politycznych są niezmiernie rzadko podejmowane przez 
politologów* 2. Istniejące opracowania poświęcone problematyce polskich partii mają 
na ogół wielowątkowy charakter3, często skupiają się na analizie programów4, wyni
kach wyborczych i podziale miejsc w parlamencie5 czy formowaniu koalicji i udziale 
partii w rządzeniu państwem6. W takich opracowaniach zagadnienia struktur organi
zacyjnych partii są rozpatrywane niejako na marginesie głównego nurtu badań lub 
wręcz pomijane. Tylko pojedyncze polskie partie doczekały się swoich monografii, 
w których strukturom organizacyjnym poświęcono nieco więcej uwagi7.

Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Wyd. Naukowe Scholar, 
Warszawa 1997.

2 Wśród publikacji książkowych poświęconych problematyce organizacyjnej polskich partii wymie
nić można wydaną ponad dziesięć lat temu publikację E. Nalewajko, Protopartie iprotosystem? Szkic do 
obrazu polskiej wielopartyjności, ISP PAN, Warszawa 1997, a także pozycję pod redakcjąŁ. Tomczaka, 
Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, 
Szczecin 2004. Ta ostatnia nie ma jednak charakteru porównawczego, składa się z krótkich monografii 
przedstawiających struktury poszczególnych partii.

3 J. Muszyński, Procedury zarządzania w partiach politycznych, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 
2004; A. Antoszewski, R. Herbut, W. Jednaka, Partie i system partyjny w Polsce. Pierwszafaza przejścia 
ku demokracji, Wyd. UWr., Wrocław 1993; W. Jednaka, Proces kształtowania się systemu partyjnego 
w Polsce po 1989 roku, Wyd. UWr., Wrocław 1995; K. Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce 
w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1998; K. Kowalczyk, J. Sielski 
(red.), Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

4 I. Słodkowska, Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991, ISP PAN, Warszawa 
1995; I. Słodkowska, Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, ISP PAN, Warszawa 2001; 
I. Słodkowska, Wybory 2001. Partie i ich programy, ISP PAN, Warszawa 2002.

5 S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory, „Polska w Europie”, Warszawa 1993; 
S. Gebethner (red.), Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, Wyd. Sejmowe, 
Warszawa 1995.

6 G. Rydlewski, Rządzenie koalicyjne w Polsce (Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych), Wyd. 
UW, Warszawa, 2000; M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-1996, Wyd. 
UMCS, Lublin, 1998; W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wyd. U.Wr., Wrocław 2004; M. Chmaj, 
Rządy koalicyjne w III RP, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

7 A. Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - dostosowanie syndykatu 
władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2006; Ł. Tomczak, 
Polskie partie socjaldemokratyczne w latach 1990-1997, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2003; D. Sieklucki, Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym, Wydawnictwo 
UJ, Kraków 2006.

8 Zob. np. R. Gunther, L. Diamond, Species of Political Parties. A New Typology, „Party Politics” 
2003, vol. 9, nr 2, s. 167-199.

W światowej literaturze politologicznej nie brak wartościowych opracowań, 
w tym prac komparatystycznych poświęconych analizie struktur organizacyjnych 
partii politycznych w ustabilizowanych demokracjach, co pozwoliło badaczom 
na sformułowanie różnych koncepcji instytucjonalizacji partii oraz teoretycznych 
modeli struktur organizacyjnych8, a nade wszystko ukazanie ewolucji modelu or
ganizacyjnego partii od kadrowej poprzez masową do wyborczej (profesjonalno- 
wyborczej) czy partii-kartelu. Ukazano również uwarunkowania społeczne i stopień 
zakorzenienia partii w strukturach społecznych dla poszczególnych modeli partii. 
Zobrazowano, jak wraz ze zmianą modelu zmieniały się funkcje wypełniane przez 
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partie w ich otoczeniu społecznym i systemie politycznym. Wymienić tu należy prze
de wszystkim prace z dorobku Richarda S. Katza i Petera Maira9 10, a ze starszych 
- opracowanie Maurice Duvergera’°, Otto Kirchheimera11 czy Angelo Panebianco12. 
W pracach wspomnianych autorów określono także przyczyny transformacji modelu 
partii oraz zmiany relacji na linii partie polityczne - struktury państwa.

’ Zob. np. R.S. Katz, P. Mair, Changing Models ofParty Organization and Party Democracy, „Party 
Politics” 1995, vol. 1, nr 1, s. 5-28.

10 M. Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, Science 
Editions, John Wiley&Sons, Inc., New York-London-Sydney 1965.

" O. Kirchheimer, The Transformation of Western European Party Systems [w:] J. La Palombara, 
M. Weiner (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton University Press; Princeton, 
New Jersey 1966.

12 A. Panebianco, Political Parties: Organization and Power, Cambridge Organization Press, Camb
ridge 1988.

13 Do nielicznych wyjątków należy artykuł I. van Biezen, w którym autorka krótko omawia struktury 
organizacyjne partii czeskich i węgierskich, I. van Biezen, On the Interna! Balance of Party Power. Party 
Organizations in New Democracies, „Party Politics” 2000, vol. 6, nr 4, s. 395-417.

14 D.M. Olson, Party Formation and Party System Consolidation: Parties in the New Democracies 
of Central Europę in the First Half-Decade. Referat przedstawiony na V Światowym Kongresie Studiów 
nad Europą Środkową i Wschodnią, 6-11 sierpnia 1995, s. 23, cyt. za: E. Nalewajko, Protopartie i pro- 
tosystem..., s. 17.

Struktury organizacyjne partii z państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym 
Polski, nie doczekały się podobnych analiz13. Na niedostatki w tym zakresie w od
niesieniu do partii działających w naszym regionie wskazuje między innymi David 
M. Olson, głosząc:

„[...] wiemy więcej o opinii publicznej niż o działaniach partii, więcej o masach niż 
o elitach, więcej o wynikach wyborczych niż o organizacji wyborów. Więcej wiemy też 
o podziale miejsc w parlamencie pomiędzy partie niż o partyjnej organizacji członków 
parlamentu”14.

Brak tego typu analiz uniemożliwia wręcz odpowiedź na pytanie, czy struktury 
organizacyjne polskich partii politycznych różnią się znacząco od struktur ich sio
strzanych organizacji działających w demokracjach zachodnich oraz czy przy ich 
opisie można posługiwać się pojęciami i modelami stworzonymi przez naukę o par
tiach na podstawie analiz partii w ustabilizowanych demokracjach.

Istniejąca bogata literatura dotycząca teorii partii w demokracjach zachodnio
europejskich w połączeniu z kompleksową analizą struktur głównych polskich par
tii umożliwiły nam konfrontację istniejących teorii z danymi z Polski. Odniesienie 
struktur polskich partii do modeli partii politycznych sformułowanych na podstawie 
badań w ustabilizowanych demokracjach pozwoliło - z jednej strony - na pełniejsze 
ukazanie i uporządkowanie zjawisk zachodzących w Polsce, a z drugiej - spraw
dzenie istniejących teorii w odmiennych warunkach, między innymi zbadanie, czy 
można je stosować jedynie w odniesieniu do tzw. starych demokracji, czy też mają 
charakter bardziej uniwersalny. Nasze studia w tym zakresie, w tym przeprowadze
nie badań empirycznych w postaci ankiet, możliwe były dzięki finansowemu wspar
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ciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy Nr N N 116 1322 
33), jakie uzyskaliśmy w latach 2007-2009.

Zanim przejdziemy do bliższej charakterystyki struktury niniejszej pracy, chcie- 
libyśmy poczynić kilka uwag o charakterze ogólnym. Nasze opracowanie stanowi 
pewną zamkniętą całość, zakładamy jednak, że niektórych Czytelników mogą intere
sować tylko wybrane fragmenty rozważań, stąd przyjęliśmy konstrukcję umożliwia
jącą zrozumienie poszczególnych rozdziałów bez konieczności czytania całości od 
początku do końca. Aby było to możliwe, musieliśmy dopuścić do wystąpienia nie
wielkich powtórzeń, które dotyczą zwłaszcza odwołań do wykorzystywanych przez 
nas modeli teoretycznych, a czasami także przytaczanych danych empirycznych. Ze 
względu na specyfikę zagadnień poruszanych w poszczególnych rozdziałach, różnią 
się one strukturą wewnętrzną i sposobem prowadzenia wywodu.

Czytelników zainteresowanych szczegółami naszych badań odsyłamy do roz
działu I, który ma charakter wprowadzający, przedstawiono w nim metodologię oraz 
teoretyczne modele organizacyjne partii, które ułatwią zrozumienie treści kolejnych 
rozdziałów. Oprócz przedmiotu badań i charakteru dokonywanych analiz, omówiono 
w nim także zastosowane techniki badawcze, zwracając przy tym uwagę na trudności 
napotkane w trakcie prowadzonych badań empirycznych. Sporo miejsca poświęcono 
koncepcjom teoretycznym dotyczącym struktur partii, charakteryzując model ma
sowy, a następnie jego ewolucję poprzez model partii wyborczej do partii-kartelu. 
Zwrócono przy tym uwagę, które elementy modelu uległy największym zmianom 
oraz jakie miało to konsekwencje dla poszczególnych poziomów struktur partyjnych. 
Ukazano rolę, jaką modele teoretyczne odgrywają w badaniach nad partiami, oraz 
sposób, w jaki modelowe rozwiązania wykorzystane zostaną do badania polskich 
ugrupowań.

Rozdziały II—IV mają charakter analizy „poziomej” - przedstawiono w nich 
kolejne szczeble (poziomy) struktur partyjnych, począwszy od członków i podsta
wowej jednostki organizacyjnej, poprzez struktury średniego szczebla, do struktur 
centralnych, łącznie z frakcją parlamentarną. W rozdziale II omówiono zagadnie
nie członkostwa i podstawowych struktur partyjnych. Wychodząc z założenia, że dla 
funkcjonowania partii istotniejszy od liczby członków jest stopień rozwoju struktur 
organizacyjnych15, w których są zrzeszeni, dokonaliśmy również analizy podstawo
wych jednostek partii, jakimi są koła (komitety). Członkostwo zanalizowane zostało 
najpierw z punktu widzenia członka, a następnie partii. Zakładając, że ludzie za
pisują się do partii, jeżeli mogą z tego tytułu osiągnąć mniej lub bardziej znaczące 
korzyści (niekoniecznie materialne), prześledziliśmy ciężary nakładane na członków 
(wymagania w procesie rekrutacji, obowiązki wobec partii) oraz przyznawane im 
przywileje, chcąc zbadać, czy koszty ponoszone przez członków polskich partii rów
noważone są przez przyznane im korzyści. Rozważyliśmy także zagadnienie człon
kostwa z punktu widzenia partii, stawiając tezę, że proces rekrutacji powinien być 

15 Wojciech Kostka używa pojęcia gęstość struktury organizacyjnej. Rozumie przez to obecność, 
bądź też nie, struktur poszczególnych partii w badanych miastach. W. Kostka, Instytucjonalizacja partii 
politycznych w społecznościach miejskich, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 317.
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elementem świadomie stosowanej strategii. Podobnie jak w odniesieniu do członka, 
również i dla partii koszty rekrutacji nie powinny przewyższać płynących z niej ko
rzyści. Członkowie stanowią niewątpliwie istotne zasoby dla partii, jednak ich re
krutacja i obsługa pociąga za sobą koszty. Jeśli przeważają one nad korzyściami, 
partia powinna się zastanowić nad celowością dalszej rekrutacji. Powyższe ustalenia 
odniesione zostały do polskich partii.

Podjęliśmy również próbę zbadania roli, jaką odgrywają członkowie w kształ
towaniu polityki partyjnej, a w szczególności: jaki jest ich udział w tworzeniu pro
gramów partyjnych, wyborze lidera czy układaniu list kandydatów w wyborach do 
organów władzy publicznej. Pozwoliło nam to na określenie znaczenia, jakie w ca
łej strukturze partyjnej odgrywa płaszczyzna członkowska, oraz na zestawienie tego 
z wyżej przedstawionymi cechami różnych modeli. Na tej podstawie podjęliśmy 
próbę ustalenia, czy pozycja członków w polskich partiach odpowiada ich roli i zna
czeniu w modelu masowym, czy też jest raczej bliższa rozwiązaniom stworzonym 
później. Zwróciliśmy również uwagę na różnice występujące pomiędzy poszczegól
nymi partiami, zakładając, że polskie ugrupowania stosują w tym zakresie różnorod
ne rozwiązania.

W rozdziale III skoncentrowaliśmy naszą uwagę na strukturach średniego szczeb
la. Za zasadnicze dla naszej analizy uznaliśmy udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
w budowie organizacji badanych przez nas partii politycznych występują dające się 
zauważyć podobieństwa poszczególnych poziomów struktur średniego szczebla (na 
przykład gminnego, powiatowego, wojewódzkiego). Świadczyłoby to o przemyśla
nej filozofii ich tworzenia, a także pośrednio o spójnej wizji w zakresie organizacji 
struktur partii. Ponadto rozważyliśmy zagadnienie, czy władza na poziomie średnim 
jest spersonalizowana (zindywidualizowana), czy też należy do zbiorowości (jest ko
lektywna). Równocześnie naszym zadaniem było opisanie poszczególnych organów, 
przedstawienie sposobu ich powoływania, uprawnień oraz zarysowanie występują
cych relacji między organami władzy uchwałodawczej (stanowiącej) i wykonawczej. 
Pozwoliło nam to między innymi odpowiedzieć na pytanie dotyczące stopnia artyku
lacji występującego w poszczególnych partiach w odniesieniu do struktur średniego 
szczebla.

Rozdział IV obejmuje analizę kierowniczych struktur centralnych oraz organiza
cji parlamentarnych. Omawiając organy centralne partii, przyjęliśmy dwa kryteria 
ich podziału, które umożliwiły nam wyodrębnienie organów stanowiących i wyko
nawczych oraz kolegialnych i jednoosobowych. Zestawienie tych kryteriów i skon
frontowanie ich ze statutami partii pozwoliło na wyróżnienie organów stanowiących, 
które zawsze mają charakter kolegialny, oraz wykonawczych o charakterze zarówno 
kolegialnym, jak i jednoosobowym. Każda z wyżej wymienionych grup organów zo
stała przedstawiona zarówno z punktu widzenia zasad kreowania, jak i kompetencji. 
Analizę przeprowadzoną na podstawie statutów uzupełniliśmy wynikami uzyskany
mi z przeprowadzonych badań empirycznych, by skonfrontować formalne zasady 
funkcjonowania tych organów, przewidziane w partyjnych dokumentach, z opiniami 
członków partii na ich temat.
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Omówienie zostało skonstruowane tak, aby umożliwić w jak największym stop
niu uzyskanie obrazu porównawczego, stąd częstym zabiegiem będzie grupowanie 
podobnych organów analizowanych partii i jednocześnie wyodrębnianie organów 
specyficznych, mających charakter jednostkowy lub pełniących szczególne role. 
Przedstawiając poszczególne grupy organów, staraliśmy się nie tylko je opisać, lecz 
także powiązać ich usytuowanie w partyjnej strukturze i pełnione przez nie role z za
łożeniami modelowymi, które przyjęliśmy jako główne w naszej pracy. W analizie 
reguł funkcjonowania zwróciliśmy szczególną uwagę na problemy reprezentatywno
ści, demokracji wewnątrzpartyjnej oraz centralizacji.

W rozdziale poświęconym organom centralnym zdecydowaliśmy się zamieścić 
także omówienie frakcji parlamentarnych poszczególnych partii, mimo pewnych 
wątpliwości, które towarzyszyły tej decyzji. Omawiając teoretyczne ujęcia modelo
we, wskazywaliśmy, że pozycja frakcji parlamentarnej w zasadzie w każdym z nich 
jest szczególna, również w relacji do organów centralnych partii, co sprawia, że 
trudno ją jednoznacznie umieszczać w tej grupie. Także w ramach wyodrębnionych 
płaszczyzn funkcjonowania - party on the ground, party in central office, party in 
public office16 - frakcja parlamentarna umieszczona została w innej płaszczyźnie niż 
centralne organy kierownicze partii. Jednocześnie uznaliśmy, że spośród wyodręb
nionych przez nas grup szczebli struktury partyjnej, według których uporządkowa
ne jest nasze opracowanie, a także, iż z punktu widzenia sposobu działania partii 
współczesnych, warunkowanego między innymi specyfiką współczesnej medialnej 
komunikacji politycznej, frakcja parlamentarna znajduje się blisko grupy organów 
centralnych, stąd nasza decyzja.

16 P. Mair, Party Organizations: From Civil Society to the State [w:] R.S. Katz, P. Mair (eds.), How 
farties Organize. Change andAdaptation in Party Organizations in Western Democracies, Sagę Publi- 
cations, London 1994, s. 4.

Rozdział V stanowi analizę „pionową” - przekrojowe przedstawienie ważniej
szych obszarów aktywności partii z uwzględnieniem roli wypełnianej w każdym 
z nich przez poszczególne poziomy struktury partii. W rozdziale tym powtórzone 
zostały pewne treści z rozdziałów II—IV. Był to zabieg celowy - o ile bowiem w roz
działach II—IV ukazujemy poszczególne szczeble struktur partyjnych, w rozdziale V 
staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają wyróżnione przez 
nas struktury partyjne (członkowie, działacze średniego szczebla, organizacja cen
tralna, frakcja parlamentarna) w głównych sferach aktywności partyjnej. Wzięliśmy 
przy tym pod uwagę najczęściej wyróżniane obszary, a mianowicie: selekcję kandy
datów w wyborach do władz publicznych, wybór lidera partii oraz tworzenie pro
gramów partyjnych. Uzupełniliśmy je o podejmowanie decyzji o wchodzeniu przez 
partię w koalicje i porozumienia różnych szczebli. Analiza powyższych danych uzy
skanych z badania statutów oraz przeprowadzonych ankiet umożliwiła nam określe
nie, które z omawianych poziomów struktury odgrywają największą rolę w poszcze
gólnych działaniach partii.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie chociaż częściowo przyczyni się do wy
pełnienia luki w literaturze o partiach, związanej z brakiem kompleksowych analiz
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poświęconych strukturom polskich ugrupowań w perspektywie porównawczej. Na 
koniec ważne wydaje się nam podkreślenie, że w chwili, kiedy zaczynaliśmy naszą 
pracę, w roku 2007, analizowane przez nas partie były w pełni relewantne w polskim 
systemie partyjnym. Obecnie, w momencie kiedy książka trafia do rąk Czytelnika, 
niektóre z nich zdecydowanie straciły na znaczeniu, inne zmieniły statuty, a co za 
tym idzie, zmodyfikowały swoje struktury. Mamy tu na myśli szczególnie Prawo i 
Sprawiedliwość, które zmieniło swój statut 26 września 2009 roku, kiedy prace nad 
książką zostały już ukończone. Platforma Obywatelska z kolei podjęła ciekawą ini
cjatywę prawyborów dotyczących kandydata na prezydenta, co modyfikuje praktykę 
związaną z zastosowaniem demokracji bezpośredniej wewnątrz partii, o której spo
ro piszemy, jednakże siłą rzeczy nie uwzględniając również i tej nowości. Znaczna 
dynamika polskich partii sprawia, że trudno uniknąć tego typu sytuacji. Mamy jed
nak nadzieję, że dokonana analiza wciąż spełnia podstawowy założony przez nas cel 
stworzenia porównawczego obrazu struktur organizacyjnych polskich partii, a także, 
że da impuls do dalszych badań tej problematyki.





Rozdziali

WPROWADZENIE DO ROZWAŻAŃ 
NAD STRUKTURAMI PARTII

1. Metodologia prowadzonych badań

1.1. Przedstawienie problemów badawczych i charakteru badań

Przedmiotem badań są struktury organizacyjne głównych partii politycznych funk
cjonujących na polskiej scenie politycznej. Podstawowym celem projektu jest anali
za struktur polskich stronnictw w perspektywie stworzonej przez teoretyczne ujęcia 
modeli organizacyjnych partii. Pierwszym pytaniem, na które musieliśmy odpowie
dzieć, była kwestia doboru ugrupowań poddanych analizie. Kryterium, które przy
jęliśmy, to posiadanie przez partie reprezentacji w organach przedstawicielskich 
w okresie, kiedy rozpoczęliśmy badania, a więc w roku 2007. Braliśmy tu pod uwagę 
Sejm i Senat RP, a także Parlament Europejski. Badaliśmy zatem struktury tych par
tii, które uzyskały reprezentację w parlamencie polskim w wyborach z roku 2005 lub 
w przeprowadzonych w 2004 roku w Polsce wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Były to następujące ugrupowania:

1) Liga Polskich Rodzin;
2) Partia Demokratyczna-demokraci.pl (Unia Wolności);
3) Platforma Obywatelska RP;
4) Polskie Stronnictwo Ludowe;
5) Prawo i Sprawiedliwość;
6) Samoobrona RP;
7) Socjaldemokracja Polska;
8) Sojusz Lewicy Demokratycznej;
9) Unia Pracy.
Badając te partie, zdawaliśmy sobie sprawę, że w ich szeregach następowały cza

sami istotne zmiany. Polskie Stronnictwo Ludowe utraciło część swojej reprezentacji 
w PE. Kilku jego deputowanych opuściło szeregi partii i utworzyło nowy podmiot 
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pod nazwą Stronnictwo „Piast”, którego nie zdecydowaliśmy się ująć w naszych ba
daniach ze względu na fakt dalszej kontynuacji reprezentacji PSL w PE, jak rów
nież niewielkie znaczenie Stronnictwa „Piast” na krajowej scenie politycznej i brak 
rozbudowanych struktur. Podobnie wygląda sprawa Ruchu Społecznego „Naprzód 
Polsko”, utworzonego między innymi przez część eurodeputowanych wybranych 
z list Ligi Polskich Rodzin. Z kolei Partię Demokratyczną-demokraci.pl traktujemy 
jako podmiot kontynuujący organizację, jaką była Unia Wolności, która brała udział 
w wyborach do PE w roku 2004 i wprowadziła tam swoją czteroosobową reprezen
tację. Ponieważ parlamentarzyści ci po likwidacji UW weszli w skład utworzonej 
Partii Demokratycznej-demokraci.pl i zasiadali w PE jako jej przedstawiciele, uzna
liśmy, że możemy potraktować Partię Demokratyczną-demokraci.pl jako podmiot 
istniejący w kraju i posiadający reprezentację w PE1 2. Warto również wspomnieć, że 
w okresie prowadzenia przez nas badań powstało kilka nowych partii politycznych, 
jak choćby Libertas Polska zarejestrowana w roku 2009, ale ze względów technicz
nych, braku możliwości przeprowadzenia badań empirycznych, nie zostały one włą
czone do naszych rozważań.

1 W swoich badaniach nie bierzemy pod uwagę koalicyjnego ugrupowania politycznego Lewica 
i Demokraci ze względu na krótki okres jego istnienia na scenie politycznej (od 3 września 2006 do 29 
marca 2008 roku, klub parlamentarny formalnie istniał do 22 kwietnia 2008 roku bez członków PD), 
a zwłaszcza z powodu niewytworzenia przez tę formację własnych struktur. LiD funkcjonował opiera
jąc się na strukturach tworzących go partii (były to Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Partia 
Demokratyczna-demokraci.pl, Socjaldemokracja Polska).

2 P. Mair, Party Organizations: From Cml Society to the State [w:] R.S. Katz, P. Mair (eds.), How 
Parties Organize. Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, Sagę Publi- 
cations, London 1994, s. 4.

W przeprowadzonej analizie posłużyliśmy się schematem, w ramach którego wy
odrębniliśmy trzy płaszczyzny organizacyjne w partii:

- podstawowe struktury partyjne zrzeszające członków i aktywistów (party on 
the groundy,

- centralne struktury kierownicze partii (party in central office)-,
- struktury zrzeszające przedstawicieli partii we władzy (party in public office)1.
Wyodrębnienie tych płaszczyzn pozwoliło nam na zbadanie wzajemnego usy

tuowania poszczególnych struktur organizacyjnych partii oraz wskazanie tych sfer 
aktywności, na które partie kładą największy nacisk, a mianowicie: mobilizacji 
wewnątrzpartyjnej, mobilizacji wyborczej, aktywności w strukturach władzy, jak 
również umożliwiło ocenę znaczenia dla partii poszczególnych kategorii osób za
angażowanych w jej działania. Powyższe elementy składają się na obraz modelu or
ganizacyjnego, którego zbadanie w odniesieniu do polskich partii jest jednym z na
szych głównych celów.

W prowadzonych badaniach wykorzystane zostały zarówno metody jakościowe 
- analiza dokumentów zastanych, jak i ilościowe - ankieta.

W kontekście charakteryzowania przedmiotu badań niezmiernie ważne wydaje 
się stwierdzenie, że analiza przeprowadzona na podstawie konstytutywnych doku
mentów partyjnych obejmowała następujące problemy badawcze:
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1) przedstawienie struktur polskich partii politycznych stanowiących przedmiot 
badania;

2) przygotowanie graficznych schematów struktur badanych partii;
3) analizę podstawowych cech poszczególnych struktur na podstawie przepisów 

statutowych oraz na podstawie opracowanych schematów, na przykład: zasady wyła
niania władz partyjnych, zasady wyboru kandydatów partii, którzy będą reprezento
wać ją w wyborach do władz publicznych itd.;

4) określenie na podstawie przepisów statutowych oraz analizy opracowanych 
schematów czy partia ma strukturę zcentralizowaną, czy zdecentralizowaną;

5) określenie na podstawie powyższych analiz, która z wewnętrznych płaszczyzn 
organizacyjnych partii: party on the ground (partia u podstaw), party in central office 
(centralne struktury partyjne) czy party in public office (partia w obszarze władzy 
publicznej) odgrywa najważniejszą rolę, na którym poziomie spoczywa ciężar funk
cjonowania partii;

6) odtworzenie rozkładu wewnątrzpartyjnego znaczenia poszczególnych struktur 
w partii;

7) porównanie sposobu zorganizowania poszczególnych partii z modelami funk
cjonującymi w literaturze przedmiotu.

Analiza przeprowadzona na podstawie relacji członków partii (ankiet) obejmo
wała kilka podstawowych problemów, z których najistotniejsze wydają się:

1) badanie opinii o strukturze partii: czy partia - zdaniem działaczy -jest zcentra
lizowana, czy zdecentralizowana;

2) określenie stosunku działaczy do funkcjonalnych aspektów struktury swojej 
partii;

3) analiza podstawowych cech poszczególnych struktur z punktu widzenia dzia
łaczy partyjnych, na przykład: proces decyzyjny, sposób rekrutacji elit partyjnych, 
selekcja kandydatów partii do urzędów publicznych, wpływ na kształt programów 
partii;

4) określenie, która z wewnętrznych płaszczyzn organizacyjnych partii: party on 
the ground (partia u podstaw), party in central office (centralne struktury partyjne) 
czy party in public office (partia w obszarze władzy publicznej) odgrywa - zdaniem 
działaczy - najważniejszą rolę;

5) określenie, na którym poziomie - zdaniem działaczy - spoczywa ciężar funk
cjonowania partii.

Wykorzystując ustalenia poczynione przez nas na podstawie analizy statutów3 
oraz wyników ankiet, podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania o rolę i znaczenie * 2 

3 Ilekroć w niniejszym opracowaniu odwoływać się będziemy do statutów partii, korzystać będziemy 
z następujących dokumentów: PiS - Statut partii Prawo i Sprawiedliwość, przyjęty podczas II Kongresu 
PiS w Łodzi w dniu 3 czerwca 2006 roku, www.pis.org.pl; PO - Statut z dnia 21.maja 2006, www.po. 
org.pl; Samoobrona - Statut Samoobrony przyjęty w dniu 17 stycznia 2000 roku przez Kongres Krajowy, 
ze zmianami z czerwca 2000 roku, www.samoobrona.org.pl SLD - Statut Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone przez Krajową Konwencję SLD w dniu
2 czerwca 2007 r., www.sld.org.pl; LPR - Statut LPR przyjęty w dniu 5 maja 2001 roku na I Kongresie 
LPR, www.lpr.org.pl; PSL - Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 2005, www.psl.org.pl;
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struktur działających na poszczególnych poziomach organizacji partyjnej. Główne 
w naszej analizie były pytania o dystrybucję władzy w partiach, demokrację we
wnątrzpartyjną oraz zakres centralizacji bądź decentralizacji. Mając je na uwadze, 
przeanalizowaliśmy kolejno: najniższy szczebel struktury partyjnej, jaki stanowią 
członkowie oraz zrzeszające ich podstawowe komórki partyjne (koła); struktury 
średniego szczebla oraz organy centralne partii łącznie z klubami parlamentarny
mi. W szczególności staraliśmy się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące proce
su rekrutacji członków, ich pozycji w strukturach partii oraz znaczenia, jakie temu 
szczeblowi struktur przypisują partie. Przy omawianiu organów średniego i central
nego szczebla szczególną uwagę zwróciliśmy na zagadnienie reguł dotyczących kre
owania i składu poszczególnych organów, zwłaszcza z punktu widzenia zasad demo
kracji oraz reprezentatywności. Zbadaliśmy kompetencje poszczególnych organów 
z punktu widzenia ich precyzji, a także obszaru i zakresu, do którego się odnoszą. 
Odtworzyliśmy również wzajemne relacje nadrzędności i podległości, jakie wystę
pują między poszczególnymi organami.

Odpowiedzi na powyższe pytania wydały się nam szczególnie istotne dla skon
struowania obrazu, pozwalającego - naszym zdaniem - na wysnucie wniosków do
tyczących kolejnej grupy zagadnień, których zbadanie jest naszym celem, mianowi
cie na określenie: jaki jest stopień artykulacji struktur badanych partii, jak wygląda 
rozkład wewnątrzpartyjnego znaczenia poszczególnych struktur, czy widoczne są 
tendencje do oligarchizacji partii oraz personalizacji władzy, czy struktury polskich 
partii odpowiadają istniejącym teoretycznym modelom partii, ewentualnie w jakim 
zakresie z nimi korespondują.

1.2. Główne trudności w prowadzeniu badań empirycznych

Badania nad istotnymi składnikami systemu politycznego, do jakich należą niewąt
pliwie partie polityczne, są ciągle w Polsce na etapie początkowym. Istnieje wpraw
dzie sporo opracowań zawierających opisy ich działalności i programów, brakuje 
jednak prac, które poruszałyby inne zagadnienia, a w szczególności - komplekso
wych opracowań poświęconych szczegółowym analizom struktur organizacyjnych, 
które z jednej strony ukazywałyby relacje pomiędzy poszczególnymi płaszczyzna
mi organizacyjnymi wyodrębnionymi wewnątrz partii, a z drugiej - związki między 
strukturami partii oraz funkcjami wypełnianymi przez nie w systemie politycznym. 
Przeprowadzone przez nas analizy pozwoliły nie tylko opisać struktury głównych 
partii, ale przede wszystkim dokonać ich komparatystyki i stwierdzić, czy i jakie 
różnice istnieją w zorganizowaniu poszczególnych ugrupowań. *

SDPL - Statut Socjaldemokracji Polskiej z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Konwent Krajowy 
SDPL na posiedzeniu 14.05.2006 r., www.sdpl.org.pl; PD - Statut Partii Demokratycznej-demokraci.pl 
uchwalony w dniu 7 maja 2005 roku ze zmianami uchwalonymi 4 marca 2006 roku, www.demokraci.pl; 
UP - Statut Unii Pracy uchwalony w 1993 roku ze zmianami przyjętymi przez IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 
i XII Kongres, www.uniapracy.org.pl
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W tym miejscu należy wspomnieć, że prowadzenie takich badań - szczególnie 
empirycznych - napotyka wiele istotnych problemów metodologicznych oraz tech
nicznych, które wpływają na stosowaną metodologię, a także na praktyczny aspekt 
realizacji badań. W prowadzonych przez nas badaniach empirycznych istotną kwe
stią było określenie reprezentatywnej próby badawczej. Pierwsza wątpliwość po
jawiła się w momencie ustalania zbiorowości badanych osób, czyli populacji wyj
ściowej, która powinna stać się podstawą wyłonienia próby do badań ankietowych. 
W naszym przypadku na populację składają się wszystkie osoby będące członkami 
analizowanych partii politycznych. Jednostką doboru próby był zatem członek partii 
politycznej. Wiemy, że liczba członków partii stanowi populację skończoną - jest 
zbiorem jednostek, które teoretycznie można policzyć. W praktyce podejmowane 
przez nas próby ustalenia rzeczywistego stanu liczbowego badanej zbiorowości 
napotykały liczne trudności. Okazało się, że nawet w najbardziej rozbudowanych 
i prężnych partiach politycznych władze centralne mają trudności z podaniem aktu
alnej liczby członków.

Na podobne trudności w badaniach nad partiami wskazują Peter Mair i Ingrid 
van Biezen4 jak również Krzysztof Jasiewicz5. Ich zdaniem, dane dotyczące liczby 
członków należy uznać za szacunkowe, co wynika z faktu, że niektóre partie nie pro
wadzą rejestru członków, nie sposób więc dokładnie określić ich liczby, inne - nawet 
gdy takie rejestry prowadzą- nie są skore do ujawniania danych, chcąc w ten sposób 
ukryć fakt niewielkiej liczby czy odpływu członków w obawie, że mogą uchodzić 
za elitarne czy niedostatecznie legitymizowane6. W państwach postkomunistycznych 
- w tym w Polsce - dochodzą dodatkowe trudności spowodowane faktem, że de
mokratyczne partie polityczne w tych krajach istnieją stosunkowo krótko, często są 
jeszcze w fazie tworzenia lub przekształcania. Rozłamy, zjednoczenia, znikanie partii 
ze sceny politycznej; powstawanie nowych partii, które rozpoczynają często swoje 
organizacyjne istnienie bez realnej obecności na najniższym poziomie, dodatkowo 
komplikuje kwestię ustalania liczby członków7.

4 P. Mair, I. van Biezen, Party Membership in Twenty Democracies, 1980-2000, „Party Politics” 
2001, vol. 7, nr 1, s. 7.

5 K. Jasiewicz, Poland: Party System by Default [w:] P. Webb, S. White (eds.), Party Politics in New 
Democracies, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 85-117.

6 Według K. Jasiewicza fakt, że w Polsce niezwykle trudno uzyskać od partii informacje na temat 
liczby członków wiąże się prawdopodobnie właśnie z niechęcią do otwartego przyznania się do ich nie
wielkiego grona, ibidem, s. 102.

7 Z drugiej strony ogólny poziom członkostwa na początku procesu transformacji może być zawyżony 
przez organizacyjną spuściznę byłych partii komunistycznych i ich satelitów, które często w zreformowanej 
postaci kontynuują swoje istnienie w warunkach demokracji.

8 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk 
i Spółka, Poznań, 2001, s. 197.

Równie trudnym zadaniem okazało się ustalenie dokładnej struktury członków 
w rozbiciu na poszczególne województwa (regiony), powiaty czy gminy. Powyż
sze utrudnienia przyczyniły się do tego, że mówienie o próbie reprezentacyjnej8 jest 
zdecydowanie na wyrost. Jesteśmy tego świadomi i uznajemy za zasadne poinfor
mowanie o tym także Czytelnika. Z tego powodu do wyników ankiet będziemy pod
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chodzić z pewną ostrożnością i traktować je jako uzupełnienie danych uzyskanych 
na podstawie analizy statutów oraz unikać formułowania wyłącznie na ich podstawie 
kategorycznych wniosków.

Próbując ustalić orientacyjną strukturę członków w polskich partiach politycz
nych, braliśmy pod uwagę informacje o liczbie członków przekazywane nam przez 
partie, które skonfrontowaliśmy z danymi uzyskanymi wcześniej przez innych ba
daczy9 10 11. Ostatecznie ustaliliśmy, że stan członków w polskich partiach politycznych 
przedstawia się następująco:

9 Według danych zawartych w opracowaniu pod redakcjąK. Kowalczyka i J. Sielskiego, członkostwo 
w analizowanych partiach kształtowało się następująco: LPR - 13,5 tys., PiS - 2,5 tys., PO - 20 tys., 
PSL- 140 tys., Samoobrona - 100 tys., SLD - 120 tys., UP - 7 tys., opracowanie nie uwzględniało PD 
(UW) oraz SDPL, zob: K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, Wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 65, 90, 96, 128, 155, 189, 216. W publikacji prasowej G. Nycz podaje 
następujące dane: PiS - 12 tys., PO -25 tys., Samoobrona - 100-120 tys., SLD -76 tys., LPR - 14 tys., 
PSL - 130 tys., UP-7 tys., PD - 8 tys., opracowanie nie uwzględniało SDPL. G. Nycz, Partia czeka na 
człowieka, „Dziennik Polski”, 24 marca 2006 roku, s. 27.

10 Zdaniem M. Piskorskiego, liczba członków Samoobrony jest trudna do precyzyjnego określenia, 
gdyż dochodzi do zjawiska częściowego powielania się struktur partii i związku zawodowego. M. Piskorski, 
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej [w:] K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), op.cit., s. 216.

11 Taką liczbę podawali działacze SDPL w czasie korespondencyjnych wyborów nowego przewod
niczącego partii w dniu 3 września 2008 roku. Protokół z prac Krajowej Komisji Skrutacyjnej w dniu 
1 października 2008 roku z wyborów przewodniczącego SDPL, www.sdpl.org.pl

Tabela 1. Zestawienie liczby członków poszczególnych partii politycznych

Nazwa partii LPR PD PiS PO PSL Samoobrona SDPL SLD UP

Liczba 

członków
6000 1000 18 000 40 000 104 000 90 000'° 3919" 67 000 2031

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych

Nawet pobieżna analiza liczb zawartych w tabeli pozwala na stwierdzenie, że 
powyższe dane nie do końca można uznać za wiarygodne, a w żadnym razie nie 
należy ich z sobą porównywać. Czym innym jest bowiem potwierdzona, rzeczywista 
liczba zweryfikowanych członków, którzy opłacają składki członkowskie i zostali 
dopuszczeni do wyborów lidera partii (SDPL), a czym innym liczba podawana przez 
partię do wiadomości publicznej w celach, które z odrobiną rezerwy można określić 
jako marketingowe, czyli mające sprawić wrażenie, że partia jest organizacją liczną, 
a przez to dostatecznie legitymizowaną i godną zaufania wyborców (na przykład 
Samoobrona). Powyższe dane zostały więc przytoczone bardziej dla zobrazowania 
trudności związanych z próbą ustalenia liczby członków polskich ugrupowań niż 
przedstawienia rzeczywistego poziomu członkostwa poszczególnych partii.

Mając na względzie uzyskanie podobieństwa badanej próby do populacji wyjściowej, 
za najlepszą zmienną do jej stworzenia uznaliśmy poziom struktury partyjnej, na któ
rej działa dany członek. Naszym zdaniem, zmienna ta, określając „stan wtajemniczenia” 
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i przedstawiając poziom awansu partyjnego w strukturze partyjnej, daje najlepszą możli
wość odtworzenia postrzegania przez członków ich ugrupowań od wewnątrz. Z tego po
wodu, rozprowadzając ankiety, staraliśmy się zapewnić odpowiedni udział respondentów 
(działaczy partyjnych) ze wszystkich poziomów struktury.

1.3. Omówienie zastosowanych technik badawczych

Pierwszym zadaniem związanym z metodologią w niniejszym projekcie było umie
jętne połączenie różnych metod badawczych tak, by mogły one właściwie zmierzyć 
interesujące nas kwestie zdefiniowane w problemach badawczych oraz w przyjętych 
założeniach. Nie stanowiło to problemu, współczesna metodologia nauk społecznych 
dysponuje bowiem wieloma technikami zdobywania materiałów empirycznych słu
żących realizacji przyjętego problemu badawczego.

Podstawową techniką wykorzystaną przez nas w niniejszych badaniach była 
analiza dokumentów zastanych - głównie w postaci statutów poszczególnych partii 
politycznych. Na ich podstawie przeprowadziliśmy pierwszy etap badań - analizę 
struktur partyjnych. Dane uzyskiwane z lektury dokumentów poszczególnych partii 
były porządkowane i selekcjonowane z punktu widzenia celów naszej pracy. Powyż
szy zabieg wiązał się z kwalifikowaniem organów partyjnych do poszczególnych 
grup, a w szczególności umożliwił ich podział na uchwałodawcze, wykonawcze 
i inne (programowe, wyborcze, sądownicze, rewizyjne), a dodatkowo jeszcze wyko
nawczych - na jednoosobowe i kolegialne. Robiąc to, mieliśmy na uwadze przede 
wszystkim stworzenie płaszczyzny porównawczej, co nie należało do zadań łatwych, 
choćby dlatego, że organy noszące taką samą nazwę pełnią czasami zupełnie inną 
rolę w strukturach poszczególnych partii. Przykładowo, Rada Polityczna jest orga
nem stanowiącym w PiS oraz LPR, ale wykonawczym w SDPL i programowym 
w PD. Pewnych problemów nastręczały także różnice dotyczące stopnia szczegó
łowości i precyzji przepisów statutowych poszczególnych partii. Sprawiały one, że 
analiza porównawcza była utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. Na tym polu 
zdecydowanie wyróżnia się Statut Samoobrony, który o wielu kwestiach traktuje bar
dzo skrótowo, czasami wręcz lakonicznie.

Drugą techniką badawczą niejako pomocniczą w stosunku do wyżej wspomnia
nej była ankieta rozprowadzana przez nas wśród działaczy partyjnych12. Ankieta jest 
uważana za technikę zapewniającą daleko posuniętą standaryzację danych pozyski
wanych od respondentów. Wybranie przez nas tej techniki podyktowane było wzglę
dami praktycznymi - szybkością, anonimowością oraz stosunkowo niskimi kosztami 
przeprowadzenia badań, które w założeniu miały umożliwić poznanie opinii człon
ków poszczególnych partii na temat struktur ich ugrupowań.

12 Kwestionariusz ankiety zamieszczony został w aneksie niniejszej pracy. O badaniach tego typu 
patrz: F. Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.
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Jak już wyżej wspomniano, ankieta rozprowadzana była wśród członków działa
jących na różnych szczeblach struktur partyjnych. Najwięcej uwagi poświęcono ba
daniu działaczy szczebla centralnego, obejmowało ono bowiem zarówno przedstawi
cieli najwyższych organów partyjnych, jak również - w przypadku partii, które mają 
swoich delegatów w parlamencie RP - reprezentantów frakcji parlamentarnych. Ba
danie ankietowe działaczy szczebla regionalnego przeprowadzone zostało dla każdej 
z partii będącej przedmiotem badań w każdym z województw (regionów), w którym 
posiada swoje struktury. Badanie działaczy szczebla powiatowego objęło wybrane 
powiaty (z każdego województwa po jednym).

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na trzy różne sposoby. Pierwszym 
było rozesłanie ponad 900 ankiet pocztą tradycyjną do działaczy wojewódzkich 
(regionalnych) i powiatowych struktur analizowanych partii politycznych. Adresy 
zostały uzyskane od samych organizacji i z Internetu. Następnie rozprowadzono an
kiety wśród działaczy w sposób bezpośredni - na zebraniach kół, struktur powiato
wych i regionalnych oraz w Sejmie wśród zainteresowanych posłów. Dodatkowo do 
niektórych osób ankietę wysłano za pomocą Internetu. Szczególnie cenną obserwa
cją poczynioną w trakcie badań była kwestia ustosunkowania się do nich działaczy 
partyjnych. Pozwoliła ona na wysnucie wniosku, że im niższy poziom struktury, na 
którym działa dany członek, tym większa otwartość i chęć wzięcia udziału w pro
wadzonych badaniach. Ogółem udało nam się uzyskać 381 ankiet zwrotnych, co 
- biorąc pod uwagę objętość ankiety i stopień jej skomplikowania - należy uznać za 
stosunkowo dobry rezultat.

Reasumując rozważania dotyczące technik badawczych, należy podkreślić, że 
przeprowadzone przez nas badania miały dwojaki charakter:

a) W pierwszej kolejności polegały na badaniu - za pomocą metod jakościowych - 
struktur partii na podstawie ich konstytutywnych dokumentów (głównie statutów).

b) Następnie przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród działaczy par
tyjnych wszystkich szczebli (centralny, regionalny, lokalny). Opracowane przy uży
ciu metod ilościowych wyniki ankiet pozwoliły częściowo na odtworzenie wyglądu 
struktur poszczególnych partii z punktu widzenia ich działaczy, co niewątpliwie po
kazało nowy, nieznany dotychczas obraz struktur partii - tzw. struktur w działaniu.

2. Koncepcje teoretyczne poświęcone strukturom partii

Do przeprowadzenia analizy za niezbędny uznaliśmy także wybór koncepcji teo
retycznej, która pozwoliłaby na uporządkowanie danych uzyskanych z badań em
pirycznych oraz analizy statutów. Większość znaczących koncepcji teoretycznych, 
które zostały sformułowane w obszarze zagadnień dotyczących organizacji partii 
politycznych, koncentrowała się na przedstawieniu zestawu cech charakteryzujących 
określony typ/model organizacyjny partii politycznej. Klasykami w tym zakresie są 
Robert Michels i Maurice Duverger, ich koncepcje należą do najstarszych - zostały 
sformułowane już kilkadziesiąt lat temu.
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Robert Michels w początkach XX wieku sformułował koncepcję, zgodnie z którą 
rozwój organizacyjny partii prowadzi w zasadzie nieuchronnie do jej oligarchizacji. 
Polega to przede wszystkim na przejęciu kontroli nad partią przez elity kierownicze 
i struktury biurokratyczne, a organizacja powoli staje się celem sama dla siebie, tra
cąc z pola widzenia pierwotne zamierzenie, dla którego została powołana. Koncepcja 
R. Michelsa znana jest raczej jako „żelazne prawo oligarchizacji”, nie ma tu wyraź
nie sformułowanej wizji koherentnego modelu organizacyjnego13.

13 R. Michels, Oligarchiczne tendencje organizacji [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społe
czeństwo, Wyd. Scholar, Warszawa 1995, s. 142.

14 M. Duverger, Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern Stale, John Wiley 
& Sons, New York-London-Sydney 1965. W swoim opracowaniu autor wymienia rozmaite typy partii, 
wyróżnione między innymi ze względu na takie kryteria, jak typ więzi czy stopień centralizacji, człon
kostwo pośrednie lub bezpośrednie.

15 S. Neumann, Toward a Comparative Study of Political Parties [w:] S. Neumann (ed.), Modern 
Political Parties, The University Of Chicago Press, Chicago 1958, s. 403,404.

16 Model catch-allparty Otto Kirchheimera został opisany w tekście: O. Kirchheimer, The Transfor- 
mation ofThe Western European Party Systems [w:] J. LaPalombara, M. Weiner (eds.), Political Parties 
and Political Development, Princeton University Press, Princeton 1966, s. 177-201. Partię profesjonalno- 
-wyborczą opisał A. Panebianco, Political Parties: Organization and Power, Cambridge University Press, 
Cambridge-New York 1988. Model paitii-kartelu opracowali R. Katz, P. Mair, ChangingModels ofParty 
Organization and Party Democracy, „Party Politics” 1995, vol. 1, nr 1, s. 16.

Koncepcja Maurice’a Duvergera z kolei jest bardzo rozbudowana, także od stro
ny analizy struktur partii. Autor w latach pięćdziesiątych XX wieku stworzył wizję 
spójnych modeli organizacyjnych partii, z których najbardziej znane są dwa: mo
del partii kadrowej i partii masowej14. Jego koncepcja jest jedną z bardziej znanych, 
odcisnęła znaczące piętno na wielu sformułowanych później. Mniej popularna, ale 
również warta wzmianki jest propozycja Sigmunda Neumanna polegająca także na 
wyróżnieniu dwóch typów modelowych organizacji partyjnych: partii indywidualnej 
reprezentacji i masowej integracji15. W tym miejscu warto zaznaczyć, że koncepcje 
M. Duvergera i S. Neumanna opierały się na charakterystyce pierwszych nowoczes
nych partii europejskich, które rozpoczęły swoją polityczną działalność w XIX wie
ku. Obaj autorzy, konstruując swoje modele, odwoływali się do konkretnych przykła
dów realnie funkcjonujących ugrupowań.

Wiele następnych ważnych koncepcji teoretycznych powstało między innymi po 
to, by uchwycić kolejne zmiany, jakie zaszły i zachodzą w funkcjonowaniu partii, 
przy czym niektórzy badacze za punkt odniesienia dla diagnozy tych zmian uzna
wali klasyczne modele M. Duvergera lub S. Neumanna. Wśród najbardziej znanych 
i często cytowanych przez badaczy należy wymienić: model partii wyborczej (catch- 
-allparty) Otto Kirchheimera odnoszący się do zmian, jakie badacz zaobserwował 
w latach sześćdziesiątych XX wieku; model partii profesjonalno-wyborczej Angelo 
Panebianco; model kartelu sformułowany przez Richarda Katza i Petera Maira w la
tach dziewięćdziesiątych XX wieku16.
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3. Ewolucja struktur organizacyjnych partii na podstawie 
analizy wybranych modeli

Obecnie chcemy poświęcić nieco miejsca bliższemu przedstawieniu wyżej wymie
nionych ujęć modelowych i pewnej ewolucji w zakresie organizacji partii, jaką one 
sugerują. W szczególności skupimy się na modelu partii wyborczej i modelu kar
tel. Wybraliśmy je ze względu na wspomniany wyżej fakt, że należą do najbardziej 
znanych i szeroko obecnych w literaturze, a także dlatego, że posługując się nieco 
odmiennymi kryteriami, są skoncentrowane na problemie dla nas najbardziej intere
sującym w prezentowanym opracowaniu, tj. partyjnych strukturach organizacyjnych 
i wypełnianych przez nie funkcjach.

Tak jak już wspomnieliśmy, klasyczna pozostaje koncepcja M. Duvergera. Poni
żej zamieszczamy tabelę 2, w której wymieniliśmy najbardziej charakterystyczne ce
chy modelu masowego wskazane przez M. Duvergera, a następnie podjęliśmy próbę 
zestawienia ich z nowszymi modelami. W rezultacie w dwóch pozostałych kolum
nach przedstawione zostały elementy, które - według autorów kolejnych ujęć mo
delowych - uległy największym zmianom. W ten sposób staraliśmy się pokazać, że 
zmiany, jakim podlega sposób organizacyjnego funkcjonowania partii i które znajdu
ją odzwierciedlenie w kolejnych rozważaniach, nie są bynajmniej równomierne. Co 
więcej, obserwacja tego, co się zmienia, i tego, co pozostaje bez większych zmian, 
także wiele mówi o charakterze zachodzącej ewolucji. Nie bez znaczenia dla tak 
skonstruowanej perspektywy jest również to, że mimo wielu zmian i przekształceń 
model masowy pozostaje jednym z częściej przywoływanych punktów odniesienia, 
a także fakt, iż wiele partii w praktyce organizacyjnej wciąż korzysta z rozwiązań, 
które opisał i uogólnił M. Duverger.

Zawarte w tabeli 2 zestawienie, nie cechuje się dużą precyzją, ma ono bowiem 
na celu przede wszystkim ułatwienie zrozumienia zamieszczonego poniżej omówie
nia. Należy podkreślić, że kolejne modelowe ujęcia sposobu organizacji partii nie 
są do końca z sobą porównywalne. Polegają one na podkreślaniu przez kolejnych 
autorów przekształceń, które uznają oni za istotne, nie starają się przy tym o zacho
wanie symetrii w stosunku do propozycji wcześniejszych. Stąd, omawiając dokładnie 
ewolucję wybranych elementów struktury, innym nie poświęcają należytej uwagi lub 
zupełnie je pomijają.

3.1. Stopień artykulacji i proces rekrutacji jako stabilne elementy 
struktur partyjnych

Rozpocznijmy od dwóch pierwszych elementów ujętych w tabeli 2, charakteryzu
jących model masowy, które pozostały w dużej mierze bez zmian. Mowa tu o ka
tegorii, którą M. Duverger określił mianem artykulacji oraz o procedurach przyjęć
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Tabela 2. Cechy masowego modelu partii oraz ich ewolucja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury

Cechy charakteryzujące model 

masowy

Istnienie/brak tendencji zmian Określenie charakteru zmiany, 

model dla którego zmiana jest 

charakterystyczna

Silna artykulacja W dużej mierze bez zmian (-)

Formalizacja procedur przyjmowania 

członków

Bez zmian, z tendencją do łagodzenia 

procedur

(-)

Składki jako podstawowe źródło 

finansowania

Znaczne zmiany Wzrost znaczenia finansowania 

przez grupy nacisku (catch allparty) 

i finansowania z budżetu państwa 

(profesjonalno-wyborcza, kartel)

Przewaga powiązań pionowych 

(hierarchicznych) wewnątrz partii

Tendencja do zmian Partia-kartel - struktura bardziej 

stratarchiczna

Wybór liderów partii poddany 

regułom wewnątrzpartyjnej 

demokracji przedstawicielskiej

Tendencja do zmian Profesjonalno-wyborcza, kartel 

- wybór liderów według reguł 

mieszanych, z coraz większym 

udziałem członków na zasadach 

demokracji bezpośredniej

Nominacje kandydatów (konstrukcja 

list wyborczych) dokonywane przez 

członków w sposób pośredni

Tendencja do zmian Kartel - większy udział członków 

w konstrukcji list wyborczych, na 

zasadach demokracji bezpośredniej

Ważna rola ideologii w aktywności 

politycznej, jak i dla budowania 

spójności wewnętrznej w partii

Tendencja do zmian Osłabianie roli ideologii, 

pragmatyzacja w celu zwiększenia 

atrakcyjności wyborczej - catch-aii, 

profesjonalno-wyborcza, kartel

Napięcie pomiędzy strukturami 

kierowniczymi w partii a organizacją 

parlamentarną

Tendencja do zmian Zlewanie się personalne struktur 

kierowniczych partii i organizacji 

parlamentarnej, zwiększająca się 

rola organizacji parlamentarnej

Prasa partyjna ważnym narzędziem 

komunikacji

Tendencje do zmian Komunikacja przejęta przez media 

niepartyjne, zwłaszcza media 

elektroniczne - kartel

członków. Artykulacja odnosi się do precyzyjnych uregulowań, które dotyczą wyod
rębnienia organów partii, przypisania im konkretnych funkcji (na przykład organów 
uchwałodawczych i wykonawczych), określenia relacji między nimi17. Model ma
sowy charakteryzuje się silną artykulacją. Przeciwieństwem silnej jest oczywiście 
artykulacja słaba, polegająca na luźnych, nieuregulowanych i niejasnych powiąza
niach wewnątrz partii, co charakteryzuje partię kadrową. Silna artykulacja modelu 
masowego polegała najczęściej na wypracowanej strukturze organizacyjnej, w której 
podstawowym, najniżej usytuowanym organem była filia terenowa, najwyżej plaso

17 M. Duverger, op.cit., s. 40.
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wał się zazwyczaj kongres lub konferencja, czyli kolegialne ciało przedstawicielskie 
o charakterze uchwałodawczym.

Być może warto tutaj wspomnieć rzecz skądinąd znaną, a mianowicie, że 
M. Duverger swoje modelowe ujęcie partii masowej oparł w znacznej mierze na 
analizie faktycznego sposobu zorganizowania partii socjalistycznych, co więcej, 
rozpowszechnienie się tej struktury w wielu partiach należących do innych rodzin 
ideowych nazywał „lewicowym zarażeniem” (contagion from the left). Wspomina
my o tym również dlatego, że można z powodzeniem przyjąć, iż silna artykulacja jest 
cechą nie tylko stosunkowo powszechną obecnie w partiach europejskich, ale także 
w dużej mierze ten element akurat nie uległ daleko idącym przekształceniom18. To, 
co pozostało, to również formalne reguły przyjęć członków, przy czym współczesne 
partie mają coraz większe tendencje do osłabiania tej formalizacji19.

18 Takiego zdania są także M. Gallagher, M. Laver i P. Mair, Representative Government in Western 
Europę, McGraw-Hill Inc., New York, 1992, s. 119.

19 Nieco szerzej piszemy na ten temat w rozdziale II dotyczącym członkostwa w partiach.
20 M. Duverger, op.cit., s. 361.

3.2. Zastępowanie struktury hierarchicznej przez stratarchiczną

Pozostałe elementy ujęte w naszej tabeli to już te, które wraz z upływem czasu zmie
niają się w partiach. Zwróćmy jednak uwagę, że nie tyle dotyczą one budowy struk
tur partyjnych, ile reguł wyznaczających poszczególnym strukturom różne zadania, 
rozmaicie określających ich znaczenie w partii. Innymi słowy, zmiany dotyczą prze
de wszystkim dystrybucji władzy i wpływów w partiach.

Spójrzmy najpierw na te kwestie niejako zbiorczo, wyliczając najpierw cechy 
modelu masowego, które charakteryzują go jako konstrukcję, w ramach której waż
ne decyzje podejmowane są według reguł rządzących strukturami hierarchicznymi: 
powiązania pionowe, zasady demokracji przedstawicielskiej rządzące wyborem li
derów, pośredni sposób konstruowania list wyborczych, co - w rozumieniu M. Du- 
vergera - oznaczało sytuację, kiedy listy sporządzane były przede wszystkim na 
najwyższych przedstawicielskich szczeblach struktury partyjnej - kongresie lub kon
ferencji20. W takich szczeblowych, hierarchicznych strukturach każdy człon partii, 
każda grupa ma swoje miejsce: członkowie usytuowani na szczeblach najniższych, 
struktury średniego szczebla (często są to przedstawiciele struktur członkowskich, 
można oczekiwać, że najbardziej aktywne osoby spośród nich) usytuowane pośrodku 
skali i wreszcie na szczycie - struktury kierownicze partii, składające się zarówno 
z organów uchwałodawczych, jak i wykonawczych.

Taka wizja nie oznacza, że M. Duverger nie dostrzegał rozmaitych nieprawid
łowości, możliwych manipulacji, poszukiwania wpływu niejako z pominięciem tej 
hierarchicznej piramidy w faktycznym działaniu partii. Wprost przeciwnie, tak jak 
już wspomnieliśmy, ponieważ w dużej mierze opierał on swoją analizę na opisie 
konkretnych partii, podawał także rozmaite odstępstwa od reguł, pozory stwarzane
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przez reguły, które stają się przykrywką dla wpływów o charakterze zakulisowym. 
Nie jest tutaj jednak istotne wyliczenie tego rodzaju sytuacji, które zresztą nie są 
zaskoczeniem, ponieważ praktyka działania organizacyjnego zazwyczaj pełna jest 
tego rodzaju nieprawidłowości, lecz raczej pokazanie ogólnego schematu, w ramach 
którego - przy założeniu zachowania reguł - partia działa jako struktura hierarchicz
na; demokracja wewnątrzpartyjna ma przede wszystkim charakter przedstawicielski, 
kolejne grupy osób składających się na partię: członkowie, aktywiści, liderzy mają 
swoje określone miejsce w tej hierarchii.

Zmiany, które sygnalizujemy w naszej tabeli, a które dotyczą tych trzech powyżej 
wymienionych sfer: powiązań pionowych, wyboru liderów, konstrukcji list wybor
czych, idą ku zmianie hierarchii w kierunku określonym przez R. Katza i P. Maira 
jako stratarchia - układ bardziej spłaszczony, w którym poszczególne człony par
tii mają zdecydowanie większą autonomię, mniej jest hierarchicznych zależności, 
w ramach których wpływy są inaczej rozłożone. W znacznej mierze zmiany te moż
na także opisać jako idące w kierunku wyposażenia w większe wpływy zwykłych, 
szeregowych członków partii, co dzieje się kosztem struktur średniego szczebla 
i usytuowanych tam aktywnych działaczy, ale niezajmujących centralnych stano
wisk kierowniczych. Istotne jest tu zwłaszcza zwiększenie zakresu reguł demokracji 
bezpośredniej, w ramach której zwykli członkowie mają głos bezpośredni: czy przy 
wyborze lidera, czy też przy konstrukcji list wyborczych. Warto tutaj zresztą zazna
czyć, że tego rodzaju zmiany, w naszej tabeli ujęte jako zmiany modelowe, znajdu
jące odzwierciedlenie w kolejnych propozycjach teoretycznych, są także podobnie 
jak u M. Duvergera oparte na konkretnych przykładach. Partie brytyjskie, belgijskie 
- to najczęściej przywoływane przykłady, gdzie takie zmiany zostały wprowadzone. 
Nawet konserwatyści brytyjscy, zdawałoby się jedna z bardziej tradycyjnych partii, 
stopniowo wprowadzali reformy dotyczące wyboru lidera21.

21 A. Denham, K. 0’Hara, Cameron i Mandate: Democracy, Legitimacy andConservative Leadership, 
„Parliamentary Afiairs” 2007, vol. 60, nr 3, s. 409-423.

Oznacza to, że przy niekoniecznie zmienionej strukturze organizacyjnej partii, 
z zachowaniem cech kiedyś charakterystycznych dla modelu masowego, dokonuje 
się reorientacja dystrybucji władzy w partii. W ramach tej reorientacji więcej wła
dzy i wpływu zyskują szeregowi członkowie, tracą natomiast działacze usytuowa
ni w środku skali. Niezwykle ważne jest uwzględnienie obserwacji formułowanych 
przy tej okazji przez niektórych badaczy, a mianowicie, że ta zwiększona władza dla 
szeregowych członków ma często skutek w postaci zwiększonej swobody liderów 
znajdujących się na najwyższych szczeblach struktury partyjnej. Dzieje się tak dla
tego, że szeregowi członkowie mający w nowym układzie bezpośredni udział w naj
ważniejszych decyzjach partyjnych - a do takich należą niewątpliwie te dotyczące 
wyboru lidera i konstrukcja list wyborczych - są tak naprawdę rozproszonym, zato
mizowanym zbiorem osób niedysponujących siłą płynącą z organizacji. Taką siłą, 
a zarazem możliwościami kontrolnymi dysponowali aktywiści, członkowie znajdu
jący się na średnich szczeblach struktury, którzy wprawdzie niekoniecznie mieli głos 
decydujący, ale posiadali możliwości zorganizowanego nacisku. Wynika stąd, że 
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w bardziej stratarchicznej strukturze członkowie mają więcej władzy, ale wyraźnie 
mniej możliwości faktycznej kontroli liderów, którzy w ten sposób zyskują większą 
niż kiedyś swobodę działania.

3.3. Zmiana roli ideologii w aktywności politycznej i budowaniu 
spójności wewnętrznej

Podobnie działają też zmiany, które wiążą się z rolą ideologii. Ta kwestia ma nieco 
mniej wyraźne odzwierciedlenie w zmianie konkretnych reguł rządzących aktywnoś
cią partii i określających zadania czy uprawnienia poszczególnych jej części. Tutaj 
analiza w większym stopniu opiera się na refleksji dotyczącej strategii realizowanych 
przez poszczególne grupy w partii. O zmianie nacisku, jaki dokonał się w partiach 
i odchodzeniu od silnej ideologii na rzecz bardziej pragmatycznych rozwiązań wspo
minał już O. Kirchheimer, autor słynnej koncepcji partii wyborczej (catch-allparty). 
Pisząc o tej kwestii, miał na myśli raczej reorientację strategii całej partii. W modelu 
masowym bowiem sukces wyborczy opierał się głównie na mobilizacji własnych 
członków lub silnie zdeklarowanych sympatyków. W obliczu rosnącej płynności 
elektoratu, spadającej liczby członków w relacji do wszystkich głosujących, sukces 
wyborczy zaczął się opierać na mobilizacji możliwie najszerszej grupy wyborców, 
dla których silna ideologia może mieć raczej walor zniechęcający.

Badacze współcześni natomiast, nie negując tej tendencji, gdyż raczej nie uległa 
ona zmianie, wskazują, że tego rodzaju mobilizacja może wiązać się z inaczej rozło
żonymi strategiami poszczególnych grup wewnątrz partii. W tej perspektywie grupą 
najsilniej zideologizowaną są aktywiści, działacze średniego szczebla, dla których 
ideologia jest ważną motywacją zaangażowania i aktywności. Z kolei liderzy, par
lamentarzyści zdecydowanie bardziej preferują strategie nastawione na obsadzanie 
urzędów, nawet jeżeli oznacza to osłabienie ideologicznej barwy partyjnego pro
gramu czy platformy wyborczej. W takiej perspektywie nabiera znaczenia problem 
wpływu na proces konstruowania tych dokumentów. Po raz kolejny tendencje zmian 
we współczesnych partiach pokazują, że wpływ działaczy średniego szczebla na bu
dowanie dokumentów programowych może być ograniczany właśnie ze względu na 
tak zarysowane zróżnicowanie poglądów wewnątrz partii22.

22 Patrz S.E. Scarrow, P. Webb, D.M. Farrell, From Social Integration to Electoral Contestation. 
The Changing Distribution of Power within Political Parties [w:] R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (eds.), 
Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford University 
Press, Oxford2002, s. 129-157.
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3.4. Zmiany w zakresie źródeł finansowania, narzędzi komunikacji 
oraz miejsca i roli frakcji parlamentarnej w strukturze partii

Z przedstawionej tabeli 2 nieomówione zostały jeszcze trzy problemy: źródła fi
nansowania, kwestie partyjnej prasy oraz relacje między organizacją parlamentar
ną a centralną organizacją kierowniczą w partii. Zacznijmy od problemu finansów 
i obiegu informacji. W obu wypadkach tendencje zmian, jakie wskazaliśmy w na
szej tabeli, wiążą się ze zmianą polegającą na tym, że partia odchodzi od opierania 
się na własnych zasobach, a zaczyna zdecydowanie bardziej polegać na zasobach 
zewnętrznych - pieniądzach pochodzących z budżetu państwa czy też mediach nie- 
związanych z partią. Te zmiany nie wiążą się tak wyraźnie jak omówione poprzednio 
ze zmianą dystrybucji władzy i wpływu wewnątrz partii. Z punktu widzenia naszej 
pracy przekształcenia owe mają zatem nieco mniejsze znaczenie, większe konse
kwencje powodują bowiem dla relacji partii z jej otoczeniem zewnętrznym.

Jedyne, na co chcemy zwrócić uwagę, to fakt, że oba te czynniki - zarówno finan
sowanie budżetowe, jak i coraz większa dominacja mediów elektronicznych w ko
munikacji politycznej - sprawiają, iż - zdaniem twórców koncepcji partii-kartelu 
P. Maira i R. Katza, ale też innych badaczy - w partii coraz większego znaczenia na
biera ta jej część, która związana jest ze sprawowaniem władzy publicznej, a przede 
wszystkim organizacja parlamentarna. Dzieje się tak dlatego, że oba czynniki - bu
dżetowe finansowanie i media elektroniczne - umacniają pozycję partii w struktu
rach państwa, a co za tym idzie - wzmacniajątę część partii, która także najsilniej jest 
związana z władzą publiczną. Patrząc na ten problem w perspektywie strukturalnej 
definicji partii, eksponującej fakt, że partia jest strukturą złożoną obejmującą trzy 
płaszczyzny: party on the ground, party in central office i party in public office, na
leży przyznać, że ta ostatnia staje się najbardziej widoczna w aktywności partii i tym 
samym - dominująca.

Być może warto w tym miejscu nieco więcej uwagi poświęcić tej perspektywie, 
ponieważ łączy się nierozerwalnie z ostatnią kwestią, którą będziemy poruszać w tym 
omówieniu, a mianowicie problemem usytuowania w strukturze partii jej frakcji par
lamentarnej. Otóż perspektywa strukturalna w definiowaniu partii politycznej - re
prezentowana między innymi przez wielokrotnie tu cytowanych R. Katza i P. Maira 
- zakłada, że w partii można wyróżnić trzy płaszczyzny, z których pierwsząjest party 
on the ground, co można przetłumaczyć jako partia u podstaw. Płaszczyzna ta obej
muje przede wszystkim członków i wyborców oraz sympatyków partii. Drugą jest 
party in central office, czyli partia jako struktura biurokratyczna - to przede wszyst
kim ta część partii, która obejmuje partyjnych aktywistów-profesjonalistów, zajmu
jących miejsca w strukturach kierowniczych partii, obsadzających jej organy wyko
nawcze. I wreszcie party in public office, czyli ci członkowie partii, którzy obejmują 
funkcje publiczne na skutek wygranych przez partię wyborów. Oczywiście, mowa tu 
o wyborach rozmaitych szczebli, począwszy od lokalnych, a skończywszy na cen
tralnych, przy czym do pewnego stopnia intuicyjnie największe znaczenie przypisuje 
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się tutaj frakcji parlamentarnej23. Cenne w tym ujęciu wydaje się analityczne spoj
rzenie na partię jako całość, w której jednak odmienne usytuowanie poszczególnych 
płaszczyzn łączy się z odmienną formą aktywności. To właśnie w tej perspektywie 
najpełniej dostrzec można wyżej wspomniane konsekwencje przechodzenia od hie
rarchii do stratarchii w dystrybucji władzy i wpływów w partiach.

23 Koncepcję tę można odnaleźć między innymi w: P. Mair, Party Organizations..., s. 4 i nast.

Powróćmy teraz do kwestii usytuowania organizacji parlamentarnej w strukturze 
partyjnej. M. Duverger, budując model partii masowej, twierdził, że relacje między 
dwoma częściami partii - organizacją parlamentarną a centralną strukturą kierowni
czą- znajdują się w ciągłym stanie napięcia. Wynika to z faktu, że struktury central
ne stanowią tę część partii, która podlega oddolnej kontroli, między innymi na skutek 
hierarchicznej organizacji i reguł działania zgodnych z taką strukturą. Organizacja 
parlamentarna natomiast niejako wymyka się tym regułom, częściowo bowiem jest 
oczywiście emanacją partii i jej struktur, częściowo jednak ma poparcie wyborców, 
którzy niekoniecznie muszą być członkami partii. Poza tym pozycja w organach pań
stwa wzmacnia prestiż i możliwości działania parlamentarzystów, czyli staje się ko
lejnym czynnikiem działającym w kierunku ich odrywania się czy dystansowania od 
głównych struktur partyjnych.

Im bliżej współczesności, tym bardziej badacze podkreślają, że strategie przyj
mowane przez partie, nakierowane przede wszystkim na wygrywanie wyborów i ob
sadzanie stanowisk, a także czynniki, które wskazaliśmy przed chwilą (tj. sposób 
finansowania partii i rola mediów w komunikacji politycznej), oddziałują na rzecz 
wzmacniania znaczenia organizacji parlamentarnej kosztem pozostałych struktur 
partyjnych, w tym także centralnych struktur kierowniczych. Do tego dochodzi fakt, 
że obsada personalna tych dwu struktur - centralnych kierowniczych i parlamentar
nych - z biegiem czasu ma tendencje do zlewania się, co przyznawał zresztą sam 
M. Duverger. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, że problem pokrywania się obsady 
personalnej jest dosyć oczywisty - w jednym i drugim obszarze działają najważniejsi 
i najbardziej aktywni członkowie elity partyjnej.

Dlaczego natomiast wzmacnia się tak wręcz nieproporcjonalnie organizacja par
lamentarna? Richard Katz i Peter Mair zwracają uwagę na kwestie finansowania 
- parlamentarzyści mają ogromne możliwości w tym zakresie, które wynikają nie 
tylko z pozycji finansowej partii jako całości, lecz także i z faktu, że przysługuje im 
ogromna pula środków związanych z finansowaniem parlamentu, włącznie z obsługą 
biurową czy innymi profesjonalnymi świadczeniami. Z kolei dla mediów najbardziej 
atrakcyjni są ci, którzy zajmują ważne funkcje publiczne - to oni pojawiają się naj
częściej w środkach masowego przekazu, a zatem to poprzez nich przede wszystkim 
postrzegana jest partia. Wobec takich zasobów trudno się dziwić, że frakcje parla
mentarne stają się coraz silniejszymi i bardziej znaczącymi częściami partii, symbo
licznie bowiem na nich koncentruje się większość uwagi skierowanej na partie.
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3.5. Podsumowanie rozważań nad ewolucją struktur partyjnych

Zbierając wszystkie poruszone wątki, należy powiedzieć, że ewolucja modelu orga
nizacyjnego od partii masowej przez catch-all aż do koncepcji partii-kartelu wskazu
je, iż główne zmiany dotyczą nie tyle samej budowy struktury organizacyjnej partii 
- ta pozostaje dosyć niezmienna od czasów, kiedy model masowy, zresztą zgod
nie z przewidywaniami samego M. Duvergera, stosunkowo szeroko się przyjął - ile 
dystrybucji władzy w partii oraz jej relacji z otoczeniem. Pierwsze idą w kierunku 
większej swobody liderów i parlamentarzystów, większego upodmiotowienia sze
regowych członków kosztem średnich szczebli organizacyjnych, w ramach których 
działają aktywiści zazwyczaj bardziej zaangażowani niż szeregowi członkowie, ale 
niezajmujący stanowisk kierowniczych. Co do relacji z otoczeniem, ewolucja polega 
tu na odchodzeniu od partii „zamykającej” w swoich szeregach własny elektorat, 
bardziej natomiast w kierunku partii przeznaczonej dla niezwiązanego z nią wybor
cy, dla którego musi sformułować możliwie atrakcyjną propozycję przewidzianą 
w gruncie rzeczy na bardzo krótką metę bieżącej sytuacji politycznej.

W tym miejscu może warto także wytłumaczyć samą nazwę modelu R. Katza 
i P. Maira, tj. partia-kartel. Odnosi się ona przede wszystkim do zmieniającego się 
sposobu rywalizacji międzypartyjnej. Autorzy w tej nazwie chcą podkreślić, że wo
bec faktu, iż we współczesnych demokracjach w zasadzie nie ma już relewantnych 
partii, które byłyby trwale wykluczone z obszaru sprawowania władzy, a także wo
bec faktu, że wszystkie korzystają z porównywalnych zasobów, przede wszystkim 
mających swoje źródło w budżecie państwa, zmienił się sposób rywalizacji tych pod
miotów. Najlepiej wyrazili to sami autorzy modelu, pisząc:

Należy podkreślić, że partie nie muszą konkurować o przetrwanie w ten sposób, jak kiedyś 
konkurowały w sferze wpływu na politykę; bo chociaż w danym momencie może być 
realizowana tylko jedna opcja polityczna, wszystkie partie razem mogą przetrwać. W tym 
sensie powstały idealne warunki dla stworzenia kartelu, w którym wszystkie partie mogą 
dzielić się zasobami, które pozwolą im przetrwać24.

24 R. Katz, P. Mair, Changing Models..., s. 16.

4. Rola modeli teoretycznych w badaniach nad partiami

Z punktu widzenia naszych badań najbardziej istotne wnioski dotyczą problemu 
zmiany dystrybucji władzy wewnątrz partii. Pytania, jakie możemy postawić w kon
tekście przedstawionej tutaj ewolucji modelowego ujęcia organizacji, dotyczą tego, 
czy możemy podobne tendencje i zjawiska zaobserwować w partiach polskich. Oczy
wiście, tak jak to niejednokrotnie stwierdziliśmy, powtórzmy raz jeszcze - modele 
te nie stanowią dla nas podstawy badań, a jedynie chcemy w nich odnaleźć pewne 
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wskazówki czy inspiracje do refleksji. Bez względu bowiem na to, jak wpływowe 
i ważne były koncepcje zacytowane powyżej, żadna z nich nie była tak precyzyjna, 
by można było ją zastosować do analizy konkretnych partii bez ryzyka „przykra
wania” lub „naciągania” albo struktury partii, albo cech modelu. Inną bowiem jest 
rzeczą tworzyć model, uogólniając cechy obserwowane w realnie funkcjonujących 
partiach, inną próbować precyzyjnie dopasować cechy modelu do partii, która nieko
niecznie była podstawą stworzonego uogólnienia25 26.

25 S.B. Wolinetz, Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties andParty Orga- 
nization in Contemporary Democracies [w:] R. Gunther, J. Ramón-Montero, J.J. Linz (eds.), Political 
Parties. Old Concepts andNew Challenges, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 136-165.

26 J. Seisselberg, Forza Italia: A Media-MediatedPersonality Party, „West European Politics” 1996, 
vol. 19, nr 4, s. 715-743.

27 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wyd. Uniwersytetu Wrocław
skiego, Wrocław 2002, s. 34-35.

28 R. Gunther, L. Diamond, Species of Political Parties. A New Typology, „Party Politics” 2003, vol. 
9, nr 2, s. 167-199.

Z tego właśnie względu żadnego z tych modeli nie potraktujemy w naszych ba
daniach jako głównego, skorzystamy raczej z poszczególnych cech, traktując je jako 
inspirację do przeprowadzanej analizy. Do bardziej precyzyjnego określenia tego 
ujęcia wrócimy za chwilę. W tym miejscu warto bowiem także powiedzieć, że wy
mienione powyżej i przedstawione jako najbardziej wpływowe czy znane koncepcje 
modeli organizacyjnych partii nie wyczerpują bynajmniej wszystkich, które się po
jawiły w literaturze naukowej. Problem polega na tym, że im bliżej współczesności, 
tym więcej jest propozycji i tym mniej są one ogólne - bardziej opierają się na opisie 
konkretnego przypadku, który niezwykle trudno odnaleźć w innej wersji.

Przykładem tej ostatniej sytuacji jest określenie szczególnej partii, jaką stano
wi włoska Forza Italia, mianem media mediated personality party16. Określenie to 
-tłumaczone opisowo przez R. Herbutajako „partiajednego przywódcy, który kre
uje spersonalizowaną organizacyjną tożsamość poprzez środki masowego przekazu” 
-jest niezwykle trafne27. Ujmuje najistotniejsze elementy decydujące o szczególnym 
charakterze tego ugrupowania i jednocześnie odzwierciedla ważne czynniki, które 
decydują o tej specyfice - między innymi rolę mediów i osobowości przywódczych 
we współczesnych partiach. Niemniej trudno byłoby znaleźć drugą partię w takim 
stopniu podobną do FI, by można było zastosować do niej owo określenie, traktując 
to jako swoisty nowoczesny model partii.

Przykład drugi, który ilustruje problem, to artykuł R. Gunthera i L. Diamonda28. 
Autorzy wyszli od niezwykle ciekawej i ważnej obserwacji, że podstawą najczęściej 
cytowanych i rozważanych modeli organizacyjnych partii była jak dotąd praktyka 
partii europejskich. Tymczasem na świecie funkcjonuje bardzo wiele partii politycz
nych, odzwierciedlających także w sposobie organizacji specyfikę środowiska po
litycznego, w którym funkcjonują, a które jest w sposób oczywisty odmienne od 
europejskiego. Wychodząc od tej obserwacji i jednocześnie drugiego również trafne
go stwierdzenia, że modele klasyczne już dawno nie opisują skomplikowanej i wie
lowariantowej rzeczywistości współczesnych partii, autorzy proponują przynajmniej 
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kilka rozmaitych wariantów modelowych, próbując ująć w tej typologii najszersze 
możliwe spektrum obejmujące rozwiązania organizacyjne, począwszy od partii naj
dawniejszych, po najnowsze, w tym także te, które niedawno powstały w Europie 
Środkowej czy w krajach pozaeuropejskich. Propozycje te obejmują między innymi 
partie elitarne (elite-based), masowe (mass-based), etniczne (ethnically-based), elek- 
toralistyczne i partie-ruchy29.

29 Ibidem, s. 172.
30 R. Harmel, Party Organizational Change: Competing Explanations? [w:] K.R. Luther, F. Muller- 

-Rommel (eds.), Political Parties in the New Europę. Political and Analytical Challenges, Oxford Uni- 
versity Press, CWord, 2005, s. 119-143.

5. Sposób wykorzystania modelowych rozwiązań do badania 
polskich ugrupowań

Wobec wielości i rozmaitości modeli organizacyjnych, jakie można odnieść do współ
czesnych partii, uznaliśmy, że podejmując badania konkretnych ugrupowań, należy 
raczej skonstruować opis porządkowany poprzez zastosowanie cech rozmaitych wa
riantów modelowych, a niejednego kategorycznie obranego modelu. W takim ujęciu 
cechy modelowe służą temu, by zadać pytanie o funkcjonalność przyjętych w danej 
partii rozwiązań, o ich celowość, czy też próbować poprzez takie a nie inne zastoso
wane w partii rozwiązania odczytać bardziej trafnie obraz partii i jej funkcjonowania, 
jaki mieli jej twórcy.

Przy wyborze tego ujęcia była też dla nas ważna uwaga Roberta Harmela, który 
przedstawiając rozmaite sposoby teoretycznego opisu organizacji partyjnych, wska
zał trzy główne nurty w tych badaniach:

1) Nurt kładący nacisk na ewolucyjny opis rozwoju organizacyjnego partii (life- 
-cycle approacti), reprezentowany w zasadzie przede wszystkim przez R. Michelsa.

2) Nurt, w ramach którego określone rozwiązania organizacyjne stanowią odpo
wiedź na wyzwania płynące ze środowiska.

3) Nurt badający zmiany organizacyjne mające charakter epizodyczny, odizolo
wany30.

Najważniejsze teoretyczne ujęcia modelowe organizacji partyjnych R. Harmel 
umieścił w drugim nurcie badawczym, wskazując, że określone rozwiązania organi
zacyjne służą przystosowaniu się partii do środowiska, w jakim działa, wykorzysta
niu dostępnych dla partii zasobów, efektywności podejmowanych przez nią działań, 
ale także sprawiają, że organizacja jest z tym środowiskiem powiązana.

Posługując się cechami modelowymi jako narzędziami pozwalającymi na bar
dziej precyzyjny opis konkretnego ugrupowania, dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, 
że określone rozwiązania modelowe służą zazwyczaj temu, by dobrze przystosować 
partię do działania w jej środowisku, chcemy, żeby tak skonstruowany opis był nie 
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tylko ilustracją sposobu organizacji, jaki dana partia przyjęła, ale też, by pozwolił na 
ocenę, czy dana partia rzeczywiście trafnie odczytuje wyzwania płynące ze środo
wiska i w jakim stopniu skutecznie może w nim działać. To właśnie było głównym 
celem podjętego przez nas zadania opisu struktur organizacyjnych polskich partii. Do 
interpretacji tego opisu przyjmiemy przede wszystkim cechy modeli opisanych po
wyżej jako najbardziej wpływowe i znane, czyli model masowy, wyborczy i kartel.

Mamy nadzieję, że staną się one także podstawą do sformułowania wniosków 
dotyczących charakteru organizacyjnego polskich partii, a także skuteczności czy 
efektywności podejmowanych przez nie działań.



Rozdział II

CZŁONKOSTWO W POLSKICH PARTIACH 
POLITYCZNYCH

1. Teoretyczne rozważania nad członkostwem

1.1. Zagadnienie liczebności członków partii

Zazwyczaj pierwszą refleksją, która przychodzi do głowy w odniesieniu do członko
stwa w partiach politycznych, jest liczba. Krzysztof Jasiewicz, pisząc o polskich par
tiach politycznych i ich członkach, zaczyna od określenia „partia kanapowa”, pod
kreślając problem niewielkiej liczebności1. Znajduje to potwierdzenie w badaniach 
nad członkostwem prowadzonych przez Petera Maira i Ingrid van Biezen w dwu
dziestu krajach, w tym pięciu z Europy Środkowej. Brali oni pod uwagę stosunek 
liczby członków partii do wielkości elektoratu2. Według przytaczanych przez nich 
danych z końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, Polska uplasowała się na 
ostatniej pozycji. Relacje między liczbą członków partii a liczbą wyborców wynosiły 
wówczas w naszym kraju 1,15%. Dla porównania w tym samym czasie w Austrii, 
która znalazła się w stworzonym rankingu na najwyższej pozycji, członkowie partii 
stanowili 17,66% wyborców, dla Słowacji wskaźnik ten wynosił 4,11%, dla Czech 
- 3,94%, dla Węgier - 2,15%3.

' K. Jasiewicz, Poland: Party System by Default [w:] P. Webb, S. White (eds.), Party Politics in New 
Democracies, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 85-117.

2 P. Mair, I. van Biezen, Party Membership in Twenty Democracies, 1980-2000, „Party Politics” 
2001, vol. 7, nr l.s.5-21.

3 Ibidem, s. 9.

P. Mair i I. van Biezen, jak również K. Jasiewicz zwracają uwagę, że dane do
tyczące liczby członków należy traktować ze szczególną ostrożnością, o czym była 
już mowa w rozdziale I. Ich rozważania dotyczące trudności z ustaleniem poziomu 
członkostwa w partiach, a zarazem niechęci partii do ujawniania danych na ten te
mat, zwracają uwagę na fakt, że stosunkowo często występuje oczekiwanie, iż partia 

-37-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

będzie organizacją liczną. Postanowiliśmy więc zgłębić zagadnienie roli, jaką od
grywają w partii członkowie oraz dociec, czy ich liczba ma kluczowe znaczenie dla 
sprawności i efektywności struktur partyjnych. Rozważymy, czy zawsze zwiększanie 
się liczby członków jest dla partii pożądane, czy też jest to wskazane tylko do pew
nego poziomu, czy dla partii wszyscy członkowie są tak samo ważni, czy też rekru
towanie określonych kategorii członków jest bardziej pożądane.

Wydaje się, że do wypełniania zadań, jakie swoim członkom oferuje współczesna 
partia, kwestie ilościowe są drugorzędne. Susan E. Scarrow, analizując zagadnie
nie liczby członków przyznaje, że dane empiryczne z ostatnich dziesięcioleci po
twierdzają spadek liczebności członków partii w odniesieniu do stanu, jaki partie 
odnotowały w latach sześćdziesiątych XX wieku. Zmniejszająca się liczba członków 
stała się podstawą wielu pesymistycznych diagnoz dotyczących przyszłości partii. 
Autorka jednak proponuje na ten problem spojrzeć w perspektywie historycznej i za- 
daje słuszne pytanie o tendencje związane z poziomem członkostwa także przed 
dekadą lat sześćdziesiątych. Czytelników zainteresowanych szczegółami i danymi 
liczbowymi odsyłamy do oryginalnej publikacji, tutaj natomiast chcielibyśmy przy
toczyć konkluzję autorki, która - opierając się na danych empirycznych - dochodzi 
do wniosku, że duże partie (w sensie liczby członków) wcale nie były normą przez 
większą część XX wieku4. Oba trendy: wzrost liczebności i jej spadek najwyraźniej 
zaznaczyły się w partiach po II wojnie światowej. W okresie międzywojennym tylko 
9 z 18 państw OECD, które wzięła pod uwagę, miało demokratyczne partie o maso
wym członkostwie po lewej i prawej stronie spektrum politycznego5. Częstszym na
tomiast niż dzisiaj zjawiskiem było członkostwo pośrednie. Nie jest ono bynajmniej 
tym samym co masowe członkostwo indywidualne, a znacząco wpływa na ogólny 
poziom członkostwa w partii6.

4 S.E. Scarrow, Parties without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment 
[w:] R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (eds.), Parties without Partisans. Political Change in AdvancedIndustrial 
Democracies, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 94.

5 S.E. Scarrow doszła do wniosku, że zmiany społeczne i technologiczne związane z transformacją 
partii nastąpiły nie tylko w Europie, ale we wszystkich uprzemysłowionych państwach demokratycznych, 
stąd dla pełniejszego ukazania kierunku rozwoju partii bardziej uzasadnione będzie zbadanie partii z róż
nych krajów OECD, a nie tylko europejskich. Badaniami objęła następujące państwa: Australię, Austrię, 
Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Holandię, Irlandię, Japonię, Kanadę, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, 
Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię, Włochy. Ibidem, s. 87, 92-93.

6 O różnicach między członkostwem bezpośrednim (indywidualnym) oraz pośrednim będzie jeszcze 
mowa w dalszej części rozdziału.

Według S.E. Scarrow - tym, co daje partii duże znaczenie na poziomie lokalnym, 
nie jest liczba członków, lecz istnienie struktur, nawet niewielkich, ale za to występu
jących wszędzie tam, gdzie obywatele uczestniczą w wyborach. Dzięki tym struktu
rom wyborcy łatwiej dostrzegają partię, a ci, dla których ważne jest poczucie wpływu 
na politykę, mogą skorzystać z możliwości zostania jej członkiem. Chociaż spadek 
liczby członków zmniejszył zdolność partii do promowania integracji społecznej, nie 
zmniejszył zdolności organizacji lokalnych do popierania celów partyjnych w inny 
sposób. Refleksja ta jest w naszym przekonaniu zbieżna z podkreślaną w modelu 
kartelowym legitymizacyjną funkcją partii, którą mogą pełnić nawet niewielkie, ale 
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istniejące realnie struktury partyjne, o czym bardziej szczegółowo powiemy w kolej
nym punkcie. Reasumując, nie „masowość” pojmowana jako posiadanie przez partie 
dużej liczby członków ma największe znaczenie dla demokratycznego funkcjonowa
nia ugrupowań politycznych.

1.2. Funkcje wypełniane przez członków w różnych modelach partii

Wydaje się, że jednym z ważnych pytań, od którego należy zacząć w tym kontek
ście, jest pytanie o funkcje, jakie w partii spełniają jej członkowie - innymi słowy, 
czego partia może od nich oczekiwać, w jaki sposób mogą być pomocni w realizacji 
partyjnych celów. Duża lub mała liczebność nie jest bowiem celem samym w sobie. 
Odnosząc się do tej kwestii, S.E. Scarrow słusznie zwraca uwagę, że członkowie 
partii często nie przejawiają żadnej aktywności7. Jednak nawet ci bierni wypełniają 
funkcję legitymizacyjną, a także stanowią pulę wyborców, na których partia może 
z całą pewnością polegać. Od bardziej aktywnych partia regularnie otrzymuje skład
ki członkowskie, które mogą być ważnym źródłem finansów partyjnych i wreszcie 
najbardziej aktywni członkowie mogą wykonywać pracę organizacyjną, szczególnie 
w sytuacji kampanii wyborczej - wysiłku, który partię angażuje najbardziej.

7 S.E. Scarrow, Parties without Members..., s. 84.
8 M. Duverger, Political Parties. Their Organization andActivity in the Modern State, John Wiley 

& Sons, New York-London-Sydney 1965, s. 63.

Scharakteryzowany przez M. Duvergera model masowy był najlepiej przystoso
wany do tego, by członkowie partii realizowali wszystkie wyżej wspomniane funkcje: 
miał dobrze rozwinięte i sformalizowane struktury lokalne (filie), które umożliwiały 
członkom aktywność oraz uczestnictwo zarówno w okresie wzmożonej pracy przed 
wyborami, jak i pomiędzy elekcjami. Partia tego typu spełniała ważną funkcję inte
gracyjną dla dużych grup społecznych. Znalazło to zresztą odzwierciedlenie w na
zwie zbliżonej do modelu masowego - „partii masowej integracji” opisanej przez 
Sigmunda Neumanna. Dla aktywnego działania partii typu masowego duża liczba 
członków mogła być wskazana (zwłaszcza przy opłacaniu składek), nie była jednak 
koniecznym warunkiem masowości. Sam M. Duverger zwracał uwagę, że określe
nie „masowy” odnosi się nie tyle do dużej liczebności członków, ile do rozwiniętej 
struktury organizacyjnej, zdolnej do ich wchłonięcia i skutecznego funkcjonowania 
także pomiędzy wyborami8.

Opisy kolejnych modeli nic nie mówią na temat faktycznej aktywności człon
ków partii. Analizując je, możemy natomiast zauważyć, że partie zmieniają sposób 
funkcjonowania - im bliżej współczesności, tym bardziej autorzy kolejnych modeli 
podkreślają, iż kampania wyborcza podlega coraz większej profesjonalizacji, organi
zowana jest przez specjalistów i prowadzona za pomocą mediów. Ciężar finansowa
nia partii coraz bardziej przechodzi na budżet państwa. Innymi słowy, dla członków 
- nawet tych aktywnych - niewiele de facto pozostaje do zrobienia. Nie znaczy to 

-39-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

jednak, że partia przestaje ich potrzebować. Richard S. Katz i Peter Mair bardzo 
zdecydowanie podkreślili wagę funkcji legitymizacyjnej członków w modelu partii 
kartelowej9. Dla wypełniania tej funkcji jednakże wystarczy „być”.

9 R.S. Katz, P. Mair, Changing Models of Party Organization andParty Democracy, „Party Politics” 
1995, vol. 1, nr 1, s. 21.

10 Działania tego typu podejmowane były zwłaszcza przez tzw. „partie-społeczności”. Ich zasadni
czym celem nie była rywalizacja wyborcza, ale integrowanie ludzi w strukturach partii. Partia roztaczała 
nad swoimi członkami i ich rodzinami szeroką opiekę, nie tylko walczyła o ich prawa, lecz także dbała 
o podniesienie poziomu wiedzy, organizując kursy samokształcenia, troszczyła się o czas wolny i rozrywkę, 
a także pomagała w trudnych sytuacjach życiowych. Ten typ partii charakterystyczny był zwłaszcza dla 
ugrupowań socjalistycznych, pewne jego cechy przyjmowane były później również przez partie innych 
rodzin, w szczególności przez chadecję. M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, 
PWN, Warszawa 1974, s. 246-253.

W tym miejscu jednak pojawia się ważne pytanie - jak partia może zachęcić do 
wstąpienia w swoje szeregi, jeżeli następnie oferuje niewiele pól aktywności? Bodź
cem do uczestnictwa w partii zawsze była i będzie kariera polityczna (we władzy 
publicznej), a także organizacyjna (w strukturach partii). W każdym z omawianych 
modeli ten rodzaj bodźca do udziału odgrywał dużą rolę. W modelu masowym dodat
kowo korzyścią dla „szeregowego” uczestnika mógł być między innymi łatwy dostęp 
do informacji - partie często wydawały własną prasę, sama sieć lokalnych filii stano
wiła ważny kanał obiegu informacji. Rozwinięte i aktywne struktury terenowe były 
często ośrodkami życia towarzysko-społecznego, partie mogły pełnić także funkcje 
o charakterze samopomocowym10.

Nikt raczej nie oczekuje tych funkcji od partii działających współcześnie, nato
miast dla członków wartością jest obecnie udział w procesie podejmowania decyzji 
bądź wpływ na podejmowane decyzje. Stąd w modelu kartelowym autorzy wskazują 
na wzrastający udział członków w decydowaniu wewnątrz partii. Jednym z przykła
dów są bezpośrednie wybory przewodniczącego partii przez wszystkich jej członków, 
nie bez znaczenia jest też szeroki udział członków w budowaniu list kandydatów 
w wyborach czy wpływ na kreowanie programu partii. Wobec malejącej atrakcyj
ności innych zasobów znaczenia nabiera też wspomniana na początku korzyść, jaką 
jest łatwiejszy dostęp do kariery politycznej, między innymi poprzez użycie zasobów 
partii czy choćby ze względu na dominującą - w porównaniu z innymi podmiotami 
- rolę partii politycznych w wyborach i obsadzaniu stanowisk publicznych, nawet 
jeżeli nie jest to regulowane przepisami prawa wyborczego.

Im zatem bliżej współczesności, tym bardziej w modelach organizacyjnych par
tii na czoło wysuwa się funkcja legitymizacyjna, jaką pełnią członkowie, natomiast 
wśród korzyści oferowanych przez partię i stanowiących bodźce do uczestnictwa 
największe znaczenie mają: wpływ na decyzje podejmowane przez partię, zarówno 
w jej sprawach wewnątrzorganizacyjnych (na przykład wybór przewodniczącego), 
jak i w szerszej polityce (na przykład nominacje kandydatów do organów władzy 
publicznej).
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1.3. Członkostwo jako wynik kalkulacji kosztów i korzyści

Towarzyszący ewolucji modelu organizacyjnego partii spadek poziomu członko
stwa tłumaczony jest najczęściej zmianami strukturalnymi, takimi jak przeobrażenia 
struktury społecznej, zmniejszanie się liczby robotników, procesy laicyzacji, wzrost 
poziomu edukacji, szerszy dostęp do informacji, upowszechnienie środków maso
wego przekazu. Wzrost poziomu dobrobytu skłonił ludzi do wycofania się w sferę 
prywatną i co za tym idzie - osłabił zainteresowanie sferą publiczną. Powyższe ce
chy współczesnych społeczeństw spowodowały niewątpliwie odchodzenie z partii 
członków i aktywistów.

W tym kontekście ciekawa wydaje się teza Patricka Seyda i Paula Whiteleya, ja
koby u podłoża spadku poziomu członkostwa w partiach tkwiły nie tylko przyczyny 
strukturalne, lecz także określona polityka partii11. Innymi słowy, nie tylko obywatele 
stracili zainteresowanie członkostwem w partiach, ale też partie nie są zaintereso
wane rekrutacją nowych członków w takim stopniu jak niegdyś. Rozwój masowej 
komunikacji i marketingu politycznego umożliwił partiom bezpośrednie dotarcie do 
elektoratu, a finanse pozyskiwane od sponsorów i z budżetu państwa sprawiły, że 
partie przestały być zależne od składek członkowskich.

11 P. Seyd, P. Whiteley, British Party Members, „Party Politics” 2004, vol. 19, nr 10, s. 358.
12 S.E. Scarrow, Parties andtheir Members. Organizingfor Pictory in Britain andGermany, Oxford 

University Press, Oxford 2005, s. 50.

Mając świadomość, że utrzymywanie rozbudowanej bazy członkowskiej może 
być kosztowne, partie przestały aktywnie zabiegać o członków albo czynią to, ale 
tylko do osiągnięcia pewnego poziomu. Realne koszty utrzymywania dużej liczby 
członków i rozbudowanych struktur lokalnych mogą przewyższać wpływy pocho
dzące ze składek członkowskich. Ponadto członkowie często dążą do tego, aby mieć 
wpływ na podejmowane w partii decyzje, co komplikuje i wydłuża proces decyzyjny. 
Chcą skłonić partię do uwzględniania w programach zgłaszanych przez nich postu
latów, co może być kłopotliwe dla elit partyjnych, zwłaszcza gdy owe postulaty nie 
są zgodne z oczekiwaniami szerszego elektoratu, do którego partia kieruje swój apel 
wyborczy.

W zależności od tego, co partia chce osiągnąć, przyjmuje określoną strategię orga
nizacyjną. O ile dyskusje programowe toczone są często na forum publicznym, o tyle 
polityka organizacyjna partii, w tym także działania w zakresie rekrutacji członków, 
nie bywają na ogół przez partie ujawniane, stąd niewiele o nich wiadomo12. Par
tie stosują określone sposoby rekrutacji, oferując potencjalnym członkom pożądane 
przez nich korzyści. Poziom sformalizowanej partycypacji obywateli w strukturach 
partii politycznych zależy więc, z jednej strony, od kalkulacji potencjalnego człon
ka, który bierze pod uwagę koszty i korzyści, jakie daje mu członkostwo w partii, 
a z drugiej - od kalkulacji partii, która rozważa koszty i korzyści, jakich przysparzają 
jej napływający członkowie.
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1.4. Ogólne refleksje nad członkostwem

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzamy, że ewolucja modelu partii po
litycznej w odniesieniu do jej członków pozwala na wysnucie następujących wnio
sków:

- Członkowie są ważni w każdej partii, niezależnie od przyjętego przez niąsposo- 
bu organizacji, aczkolwiek ich liczebność nie jest sprawą pierwszoplanową.

- Bez względu na model partii, zawsze oczekuje ona od członków, by swoją obec
nością legitymizowali jej aktywność, liczy też na ich poparcie wyborcze.

- Im bliżej współczesnych modeli organizacyjnych, tym członkowie mają do wy
konania mniej konkretnej pracy - wysiłek kampanijny, organizacyjny, a nawet finan
sowy jest przejmowany przez inne podmioty.

- Każda partia posiada zasoby - pulę korzyści, którymi zachęca ludzi do włącze
nia się w jej szeregi. W każdym z omawianych modeli są to możliwości zrobienia 
kariery politycznej i organizacyjnej. Im bliżej współczesności, tym mniejsze znacze
nie mają takie korzyści, jak dostęp do informacji czy funkcje towarzysko-społeczne. 
Większej wagi nabiera natomiast oferowane przez partię poczucie wpływu zarówno 
na sprawy partii, jak i na jej funkcjonowanie w otoczeniu politycznym.

- Rekrutacja członków oraz utrzymywanie członkostwa na określonym poziomie 
jest przedmiotem celowej polityki partii. Innymi słowy, partie przyjmują w tym za
kresie określone strategie, a następnie dążą do ich realizacji.

Analizując i opisując struktury członkowskie polskich partii, spróbujemy kiero
wać się tak sformułowanymi refleksjami i - w miarę możliwości - określać, czy 
sposób organizacji polskich partii zbliża je do któregoś z zarysowanych tutaj schema
tów, ewentualnie w jakim zakresie. Najpierw rozpatrywana będzie przynależność do 
partii z perspektywy członka - kosztów i korzyści, jakie towarzyszą jego formalnej 
partycypacji w strukturach partii; a następnie z perspektywy partii - kosztów i ko
rzyści, jakie oznacza dla niej rekrutowanie i „utrzymywanie” członków, a co za tym 
idzie - stale istniejących struktur na najniższym poziomie aktywności.

2. Pozycja członka partii

2.1. Pojęcie i rodzaje członkostwa

Próbując określić, co odróżnia członków od sympatyków czy wyborców partii, na
leży przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt posiadania przez nich pewnych praw 
i obowiązków, które nie przysługują zwolennikom niezwiązanym formalnie ze struk
turami partii13. Poziom owych przywilejów i obciążeń zależny jest od rodzaju człon

13 Ibidem, s. 18.
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kostwa, z jakim mamy do czynienia, a mianowicie od tego, czy jest ono bezpośred
nie, czy pośrednie. Członkostwo bezpośrednie, polegające na przyjmowaniu do partii 
na zasadzie indywidualnej, implikuje na ogół posiadanie przez członka wszystkich 
statutowych praw i obowiązków.

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku członkostwa pośredniego 
(zbiorowego). Polega ono na tym, że do partii przystępują całe organizacje, takie jak 
związki zawodowe, stowarzyszenia społeczne. Organizacje te nie mają charakteru 
komórek partyjnych, pozostają samodzielnymi, niepartyjnymi organizacjami spo
łecznymi. Ich członkowie stają się pośrednio członkami partii. Czasami wymaga się 
od nich ogólnej deklaracji odnośnie do ich członkostwa, innym razem wprost prze
ciwnie -jeśli nie chcąbyć członkami partii, przystępując do organizacji pośredniczą
cej muszą uczynić takie zastrzeżenie14. Jako przykłady partii, w których występuje 
pośrednie członkostwo, wymieniane są najczęściej brytyjska Partia Pracy i Austria
cka Partia Ludowa.

14 M. Sobolewski, op.cit., s. 262-268.
15 S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 18-19.

Pozycja członków pośrednich jest wynikiem mediacji organizacji pośredniczą
cej i partii. Organizacja uzgadnia z partią ich obowiązki uzyskując w zamian pew
ne prawa czy przywileje. Przykładowo, większość osób należących do brytyjskich 
związków zawodowych posiada członkostwo pośrednie w Partii Pracy, związek płaci 
za nich składki członkowskie, w zamian za co on - a nie poszczególni członkowie - 
otrzymuje prawo głosowania w partii15. Stąd pozycja członków pośrednich może się 
znacznie różnić od tych przystępujących na zasadach indywidualnych.

W Polsce bardzo często partie popierane są przez związki zawodowe czy inne 
organizacje społeczne, nie występuje jednakże instytucja członkostwa pośrednie
go. Możliwość taką przewiduje wprawdzie Statut Samoobrony, zgodnie z którym 
w struktury tej partii mogą wchodzić inne partie, organizacje związkowe i społeczne. 
Nie określono jednak zasad, na jakich ma się to odbywać, pozostawiając każdorazo
wo decyzję Prezydium Rady Krajowej partii. Niektóre partie przewidują wprawdzie 
przystępowanie do partii grupy osób (na przykład PO) lub nawet całych środowisk 
(na przykład PD), o czym będzie jeszcze mowa, ale ich członkowie przyjmowani są 
do partii na zasadzie indywidualnej, stając się członkami bezpośrednimi ze wszyst
kimi statutowymi prawami i obowiązkami. Stąd w dalszych rozważaniach na temat 
członkostwa pominięte zostaną wszelkie kwestie dotyczące członkostwa pośrednie
go jako bezprzedmiotowe w odniesieniu do polskich ugrupowań.

W polskich partiach politycznych występują dwa sposoby nabywania członko
stwa, które związane sąz kwestią posiadania lub nie pełni praw i obowiązków. Pierw
szy polega na tym, że kandydat z chwilą przyjęcia do partii staje się jej pełnopraw
nym członkiem. Drugi, który możemy określić jako dwupoziomowy lub szczeblowy, 
charakteryzuje się istnieniem kolejnych szczebli członkostwa, na poziomie pierw
szym członek otrzymuje część praw, na drugim - wszystkie. Pierwszy model cechuje 
wszystkie polskie partie z wyjątkiem LPR. W tym ugrupowaniu występują bowiem 
dwa rodzaje członkostwa: członek uczestnik i członek zwyczajny. Członek uczestnik 
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jest członkiem niepełnoprawnym, ponieważ statut w istotny sposób ogranicza jego 
bierne i czynne prawo wyborcze, o czym będzie jeszcze mowa. W przypadku członka 
zwyczajnego statut nie przewiduje tego typu ograniczeń.

W tym kontekście warto wspomnieć też rozwiązania, jakie występują w PD, PO 
i SLD, gdzie formalnie nie przewidziano dwustopniowego procesu stawania się peł
noprawnym członkiem, ale jednocześnie pozbawiono biernego i czynnego prawa 
wyborczego osoby, które dopiero co wstąpiły do partii, o czym szerzej w dalszej czę
ści rozdziału. Ma to zapewne zapobiec sytuacji, w której wpływ na ważne dla partii 
decyzje będą mieć nowi członkowie, którzy nie sprawdzili się jeszcze w działalno
ści partyjnej i których intencje nie zawsze są znane. Różnica pomiędzy omawianym 
modelem członkostwa a modelem dwustopniowym polega na tym, że tu po upływie 
okresu karencyjnego członkowie automatycznie uzyskują pełnię praw, zaś w modelu 
dwustopniowym po raz kolejny wymagane jest potwierdzenie swojej przynależności 
do partii.

W statutach polskich partii przewidziano także inne formy współpracy z partią, 
a mianowicie: członek sympatyk, członek honorowy oraz sympatyk. Członek sym
patyk musi spełnić wszystkie wymogi formalne stawiane szeregowym członkom, 
ale nie przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz partii, nie ciąży na 
nim również obowiązek płacenia składek (PD); podobnie członek honorowy - po
siada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa 
wyborczego. Godność członka honorowego przyznawana jest przez Radę Polityczną 
(PiS) lub Kongres (PD) za szczególne zasługi. Sympatyk nie posiada statusu członka, 
nie musi też spełniać wymogów formalnych stawianych członkom, a w szczególno
ści nie musi być osobą pełnoletnią16. Może uczestniczyć w działalności koła, zobo
wiązany jest do popierania programu partii, nie może być członkiem innych partii. 
Kategoria taka występuje w PD i SDPL.

16 Statut PD stwierdza, że wśród sympatyków partii może być młodzież poniżej 18 lat, zaś w SDPL 
sympatykiem można zostać po ukończeniu 16 lat.

17 S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 16-18.

Jak już wyżej wspomniano, pozycję członka partii określają, z jednej strony, na
kładane na niego obciążenia, z drugiej - przysługujące mu przywileje. Na pierwsze 
składają się warunki, jakie trzeba spełniać, aby zostać członkiem partii (łatwość przy
stąpienia), formalne obowiązki ciążące na tych, którzy uzyskali już członkostwo, 
a także możliwości zawieszenia członkostwa i wykluczenia członka z partii. Wśród 
drugich należy wymienić statutowe prawa członka oraz inne przywileje, jakie partie 
oferują strukturom członkowskim. S.E. Scarrow, biorąc w swojej analizie pod uwagę 
podobne czynniki, zaproponowała podział partii na cztery grupy: pierwsze - nakła
dają na swoich członków liczne obowiązki, czemu towarzyszy przyznanie członkom 
rozbudowanego katalogu praw; drugie - nakładając na członków liczne obowiązki, 
nie rekompensują im tego rozbudowanymi przywilejami; trzecie - nie nakładając na 
członków zbyt wielu obowiązków, przyznają im szeroki katalog praw; czwarte - nie 
przewidują dla swoich członków ani szczególnych praw, ani obowiązków17.
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Rozpatrując w dalszej części rozdziału pozycję członków polskich partii, podej- 
miemy próbę zakwalifikowania tych partii do odpowiednich kategorii. Wychodząc 
z założenia, że pozycja członków polskich partii nie zawsze została precyzyjnie 
określona zarówno pod względem przysługujących im praw, jak i ciążących na nich 
obowiązków i czasem trudno jednoznacznie określić je jako duże lub małe, dodamy 
dodatkową kategorię - średnie, która ułatwi przedstawienie zróżnicowanej pozycji 
członków polskich partii i pozwoli na uwypuklenie różnic między nimi.

2.2. Wymagania partii wobec członka

2.2.1. Zasady nabywania członkostwa

Rozważając zagadnienie łatwego lub trudnego przystąpienia do partii w Polsce, sku
pimy się na kryteriach, jakie muszą spełniać kandydaci na członków, oraz ogranicze
niach wprowadzanych w tej materii przez partie dla określonych kategorii osób, które 
nie są pożądane w partii. Przedmiotem analizy uczynimy również przebieg procesu 
rekrutacyjnego, wychodząc z założenia, że wprowadzane w tym zakresie regulacje 
bądź ich brak również mogą przysporzyć kandydatom trudności, a nawet zniechęcić 
do podjęcia starań o członkostwo. Zajmiemy się w szczególności zagadnieniem orga
nu, który podejmuje decyzje o przyjmowaniu przyjmowaniu nowych członków; do
kumentami, jakie należy przedłożyć i innymi formalnościami, jakich należy dopełnić 
chcąc zostać członkiem partii, długością procesu rekrutacyjnego oraz możliwościami 
sprzeciwu wobec przyjęcia członka ze strony struktur partyjnych wyższego szczebla.

Kryteria przyjęcia członka do partii
Polskie partie polityczne formułują w swoich statutach wiele wymogów formalnych, 
które muszą spełniać potencjalni członkowie. Niektóre z nich, jak posiadanie pol
skiego obywatelstwa i ukończenie 18. roku życia, wynikają wprost z obowiązującej 
obecnie ustawy o partiach politycznych18, inne są inwencją samych partii. Ugrupo
wania na ogół uznają za wskazane posiadanie przez kandydatów na członków pełni 
praw publicznych. Dodatkowym wymogiem podkreślającym związek z partią, a tym 
samym niedziałanie na jej szkodę, jest zakaz przynależności do innych stronnictw. 
Wyjątkiem w tej materii są regulacje wprowadzone przez Statut Samoobrony, które 
dopuszczają przynależność do partii członków innych ugrupowań, jednak decyzja 
w tej kwestii należy każdorazowo do Prezydium Rady Krajowej partii.

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 (Dz.U. 2001 r. Nr 79, poz. 857; Dz.U. 2001 r. 
Nr 154, poz. 1802; Dz.U. 2002 r. Nr 127, poz. 1089, Dz.U. 2003 Nr 57, poz. 507, Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 
219; Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2703; Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398; Dz.U. 2008 Nr 171, poz. 1056).

Partie wymagają od kandydatów na członków akceptacji zasad ideowych, pro
gramu, statutu i uchwał oraz zarządzeń władz partii. W niektórych ugrupowaniach 
członkowie dodatkowo zobligowani są do kierowania się określonymi zasadami 
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etycznymi. W SDPL i SLD są to zasady wyrażone w kartach zasad etycznych tych 
partii, a w LPR - oprócz wartości wyrażonych w Deklaracji Ideowej - także zasady 
etyki katolickiej. Czasami potencjalni członkowie muszą wykonać inne czynności, 
podkreślające ich identyfikację z ideologią partii i będące dodatkowym potwierdze
niem wyznawanych poglądów. Przykładem tego typu działań jest wymagane w LPR 
złożenie przyrzeczenia wierności partii oraz gotowości do ponoszenia osobistych 
ofiar dla realizacji jej celów19.

19 „Wstępując w szeregi Ligi Polskich Rodzin, świadom wagi mojego postanowienia, przyrzekam: 
wierność idei narodowej, wcielanej w życie przez Ligę; lojalność, życzliwość, współpracę z jej władza
mi, koleżeńskie traktowanie ogółu członków; sumienność, karność, bezinteresowność w wypełnianiu 
obowiązków organizacyjnych; gotowość osobistych ofiar w realizowaniu celów Ligi. Tak mi dopomóż 
Bóg!”. Statut Ligi Polskich Rodzin.

Ograniczenia wykluczające członkostwo w partii
Część partii politycznych wprowadziła negatywną weryfikację potencjalnych człon
ków, formułując w statucie kryteria dyskwalifikujące kandydatów. Dotyczy to 
większości partii, poza LPR i Samoobroną. Partie wymieniają, kogo nie chcą mieć 
w swoich szeregach. Przesłanki dyskwalifikujące można podzielić na trzy kategorie: 
prawne, organizacyjne, historyczne.

Do pierwszych zaliczamy przede wszystkim różne konflikty z prawem. Partie na 
ogół nie chcą mieć wśród swoich członków osób: skazanych prawomocnym wyro
kiem sądu w sprawie z powództwa publicznego za przestępstwo umyślne (SDPL), 
pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawionych 
praw wyborczych przez Trybunał Stanu (PD i PO), ale również będących „kłamcami 
lustracyjnymi”, jeśli zostało to stwierdzone przed Sądem Lustracyjnym (PD), skaza
nych na bezwzględną karę pozbawienia wolności za złamanie porządku ustawowego 
w Polsce, pozbawionych biernego prawa wyborczego w wyniku postępowania przed 
Sądem Lustracyjnym (PO). Na uwagę zasługują regulacje zawarte w Statucie PiS, 
gdzie z jednej strony uczyniono dosyć ogólne zastrzeżenie, że członkiem partii nie 
może być osoba, która popełniła przestępstwo z niskich pobudek, a z drugiej - dodat
kowo wyszczególniono oskarżenie o korupcję (zarówno wręczanie, jak i przyjmowa
nie gratyfikacji) jako przesłankę dyskwalifikującą kandydata na członka.

Do przesłanek organizacyjnych uniemożliwiających przystąpienie do partii zali
czymy wszelkie działania podejmowane przez potencjalnego członka, które mogłyby 
w jakikolwiek sposób szkodzić partii. Jak pisaliśmy, większość ugrupowań nie chce 
w swoich szeregach członków innych partii, jednak niektóre ugrupowania idą dalej, 
przykładowo PiS nie chce w swoich szeregach także osób, które czynnie wspierają 
inne partie lub organizacje o celach politycznych bądź innych, które są sprzeczne 
z celami PiS. Należy zwrócić uwagę na nieprecyzyjność tych przepisów, która rodzi 
pole do swobodnej interpretacji i dopuszcza uznaniowość w przyznawaniu członko
stwa. Bardziej precyzyjne są - mieszczące się w tej grupie przesłanek - regulacje 
statutowe innych partii. Członkami SDPL i SLD nie mogą być osoby kandydujące 
do organów władzy publicznej z list innych partii, chyba że uzyskają zgodę partii. 
Członkami SDPL nie mogą być także osoby wchodzące w skład klubu radnych lub 
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parlamentarnego innej partii, chyba że czynią to za zgodą partii. Niektóre ugrupowa
nia wykluczają z grona potencjalnych kandydatów osoby, które w ostatnich latach 
zostały pozbawione członkostwa w partii. I tak, członkiem PSL i SLD nie może 
zostać osoba, która została wykluczona z partii w okresie ostatnich 2 lat, zaś do PD 
i PO nie zostaną przyjęte osoby pozbawione członkostwa w ciągu 3 lat.

Do przesłanek historycznych uniemożliwiających przystąpienie do partii zaliczy
my wszelkie podejmowane w przeszłości działania, które - nawet jeśli nie zostały 
potwierdzone skazującym wyrokiem sądu - uznane zostały za hańbiące z punktu wi
dzenia obecnej oceny przeszłości. Spośród badanych przez nas partii tylko w statucie 
UP znalazło się zastrzeżenie, że członkiem partii nie może być osoba, która uczest
niczyła w zwalczaniu demokratycznych i niepodległościowych dążeń społeczeństwa 
polskiego. Nieostre sformułowanie tego zakazu prowadzić może do różnych inter
pretacji i pewnej dowolności organu podejmującego decyzję. Podobne kryteria - acz
kolwiek często sformułowane w bardziej precyzyjny sposób - pojawiają się także 
w statutach innych partii, zwłaszcza prawicowych20. Partie te nie spełniają jednak 
przyjętych przez nas kryteriów określających przedmiot badań (uzyskanie mandatów 
w wyborach do Sejmu w roku 2005 lub do Parlamentu Europejskiego w 2004), stąd 
nie będą obiektem naszej analizy.

20 Przykładowo, członkami Ruchu Odbudowy Polski nie mogły być osoby, które w latach 1944-1989 
były funkcjonariuszami albo tajnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, 
działały w formacjach i instytucjach zniewalających naród Polski lub zajmowały kierownicze stanowiska 
w aparacie partyjnym PZPR i organizacjach satelickich z nią współpracujących. Zob. § 13 Statutu Ruchu 
Odbudowy Polski, w zbiorach autorów.

Organ przyjmujący członka do partii
Biorąc pod uwagę charakter organu przyjmującego nowych członków, a zwłaszcza 
jego miejsce w strukturze partyjnej, można zauważyć znaczne różnice pomiędzy ba
danymi ugrupowaniami. Próba ich uporządkowania pozwala na wyróżnienie dwóch 
sposobów (modeli) przyjmowania członków: oddolnego i odgórnego. Z pierwszym 
mamy do czynienia, gdy członka przyjmuje najniższa struktura organizacyjna partii 
- najczęściej koło lub zarząd koła. Procedura taka występuje w PD, PO, PSL, SLD, 
UP (tu przyjmować może też struktura wyższego stopnia).

Z modelem odgórnym mamy do czynienia, gdy członka przyjmuje struktura wyż
sza od najniższej jednostki organizacyjnej. Procedura taka występuje w kilku partiach, 
w których do przyjęcia członka wymagana jest zgoda: Zarządu Wojewódzkiego albo 
upoważnionego do przyjmowania Zarządu Powiatowego (SDPL), Zarządu Okrę
gowego (PiS), Zarządu Głównego (LPR, członków uczestników może przyjmować 
z upoważnienia Zarządu Głównego także Zarząd Okręgowy, członków zwyczajnych 
zawsze Zarząd Główny), Rada Powiatowa lub Wojewódzka (UP, ale tu przyjmować 
może też koło). Statut Samoobrony nie precyzuje, jaki organ przyjmuje członków.

Statuty niektórych partii przewidują także możliwość przyjęcia grupy członków 
(PD, PO, SLD) lub nawet całego środowiska politycznego (PD). W przypadku grupy 
członków dotyczy to na ogół osób tworzących nowe koło. Organem wyrażającym 
zgodę jest wówczas organ wyższego szczebla. W PO i SLD organem przyjmującym 
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koło jest Zarząd Powiatu, w PD - Zarząd Regionu, natomiast środowisko polityczne 
przyjmowane jest do PD przez Kongres Krajowy na wniosek Zarządu Regionu.

Deklaracja członkowska i członkowie wprowadzający
Aby wstąpić do partii politycznej w Polsce, należy wypełnić deklarację członkow
ską. W przypadku dwóch partii - PiS i SDPL - statuty dają możliwość, odpowied
nio Zarządowi Głównemu i Zarządowi Krajowemu, określenia innych dokumentów, 
jakie zobligowany będzie przedłożyć kandydat na członka. Oprócz tego, niektóre 
ugrupowania żądają od kandydatów rekomendacji udzielonej im przez osoby będące 
już członkami partii. LPR, PSL, PiS, PD wymagają dwóch członków wprowadzają
cych, SLD zadowala się jednym, pod warunkiem, że należy on do partii ponad 2 lata. 
W PD referencje dwóch członków mogą być zastąpione poparciem Zarządu Regionu 
lub Zarządu Partii.

O ile deklaracja członkowska nie jest niczym nadzwyczajnym, o tyle dziwić może 
istniejący w wielu polskich partiach wymóg członków wprowadzających. Instytucja 
członka wprowadzającego pojawiła się w XIX wieku w partiach socjalistycznych, 
gdy zaczynały rekrutować robotników na masową skalę. Jako że w początkowej fa
zie działalności na ogół głosiły zamiar przeprowadzenia rewolucji i obalenia istnie
jącego ustroju, często dochodziło do ich delegalizacji. Działając w podziemiu, partie 
obawiały się inwigilacji swoich działaczy, stąd nowi członkowie przyjmowani byli 
z dużą ostrożnością w obawie, aby do struktur partii nie przeniknęli agenci (tzw. 
wtyczki). Stworzono wówczas zasadę, że członkiem organizacji może zostać tylko 
ktoś, kto posiada rekomendacje osób należących już do partii21.

21 M. Duverger, op.cit., s. 72. Jak pisze autor, wraz z upływem czasu, kiedy niebezpieczeństwa tego 
rodzaju stawały się mniej znaczące, procedury te obumierały.

22 G. Nycz, Partia czeka na człowieka, „Dziennik Polski”, 24 marca 2006 roku, s. 27.

Nie wiadomo do końca, czemu ma służyć wprowadzenie tego typu instytucji 
do statutów partii działających legalnie w państwie demokratycznym. Przeprowa
dzony w roku 2006 przez krakowskiego dziennikarza rekonesans w biurach partii 
politycznych - w trakcie którego próbował on zostać członkiem partii - wykazał, 
że partie zgadzały się na przyjęcie członka bez konieczności przedstawienia reko
mendacji członków wprowadzających, nawet jeżeli wymóg taki wyraźnie wynikał 
ze statutu22. Być może wymóg członka wprowadzającego został przejęty przez partie 
z początków okresu partii masowych, bezrefleksyjnie wpisany do statutów i nie ma 
współcześnie realnego znaczenia. Istnieje jednak jeszcze inna możliwość. Otóż jest 
to wygodna instytucja, za pomocą której można się pozbyć niechcianych przez partię 
aplikantów do członkostwa, uniemożliwić członkostwo osobom skompromitowanym 
politycznie, niemile widzianym w szeregach partii bez konieczności podejmowania 
odmownej decyzji czy w ogóle wdawania się w dyskusje.

Długość (czas trwania) procesu rekrutacji
Dla potencjalnego członka partii istotną informacjąjest okres, w którym partia roz
patrzy złożoną przez niego deklarację członkowską. Brak takiej informacji w statucie 
lub wskazanie tylko czasu minimalnego, który musi upłynąć do podjęcia przez partię 
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decyzji bez podania terminu, w którym partia zobowiązana jest rozpatrzyć wnio
sek, może bowiem prowadzić do sytuacji, że partia ociąga się z decyzją, zwłaszcza 
gdy dotyczy to osoby niechcianej w szeregach partyjnych. Wśród analizowanych 
partii LPR, PSL i Samoobrona nie określiły w swoich statutach terminów rozpatrze
nia wniosków, SDPL podała tylko czas minimalny23. Pozostałe partie podają grani
cę końcową w której muszą podjąć stosowną decyzję. Waha się ona od 1 miesiąca 
w PD, poprzez 45 dni w PO, 3 miesiące w SLD i UP24, aż do 6 miesięcy w PiS. Przy 
czym w tej ostatniej partii Zarząd Okręgowy może podjąć decyzję o przyjęciu kan
dydata najpierw na okres próbny, trwający nie dłużej niż rok.

23 Wniosek o przyjęcie rozpatrywany jest nie wcześniej niż po upływie 30 dni, okres ten może być 
skrócony dla osób, które wcześniej zostały zarejestrowane jako sympatycy partii.

24 W UP możliwe jest wliczenie do tego okresu członkostwa w organizacji młodzieżowej afiliowanej 
przy UP.

25 Zarząd Główny może w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zwolnić członka uczestnika z obo
wiązku odbycia sześciomiesięcznego stażu.

26 Do władz naczelnych tej partii zaliczono: Kongres, Prezesa Ligi, Radę Polityczną Zarząd Główny, 
Prezydium Zarządu Głównego i Główną Komisję Rewizyjną.

Okres wstępny, który w PiS wydaje się wyjątkiem od reguły przy przyjmowaniu 
członków, jest regułą w innej polskiej partii - LPR. Aby zostać członkiem zwyczaj
nym Ligi, należy najpierw przez co najmniej 6 miesięcy być członkiem uczestnikiem 
tego ugrupowania25, któremu przysługuje jedynie ograniczone prawo wyborcze do 
organów partii, a mianowicie nie może wybierać ani być wybierany do władz naczel
nych Ligi26. W statutach kilku innych partii nie przewidziano wprawdzie formalnie 
okresu próbnego, niemniej jednak nowo przyjęci członkowie uzyskują bierne i czyn
ne prawo wyborcze do władz partii dopiero po upływie pewnego czasu. Sytuacje 
takie uznać można więc również za pewien rodzaj okresu przejściowego, skoro do
piero po jego upływie nowi członkowie zrównani są w prawach z pozostałymi. Tak 
jest w PD, PO i SLD. W pierwszej z wymienionych partii okres wstępny wynosi 
3 miesiące, w dwóch pozostałych pół roku.

Możliwość odgórnego sprzeciwu wobec przyjęcia członka 
Pomimo że statuty partii określają warunki, jakie muszą spełniać przyszli członkowie 
partii oraz przedstawiają procedurę rekrutacyjną jakiej muszą się poddać, niektóre 
ugrupowania dodatkowo zastrzegają sobie możliwość sprzeciwu odnośnie do przyję
cia członka lub nawet wobec członka już przyjętego. Z rozwiązaniami takimi mamy 
do czynienia w PiS, SLD, UP. W tej ostatniej sprzeciw może pochodzić od organów 
wyższego szczebla niż przyjmujące członka koło: Rady Powiatowej lub Wojewódz
kiej. Organy te mogą na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia 
o przyjęciu członka wystąpić ze sprzeciwem. W SLD Zarząd Powiatowy może uchy
lić uchwałę o przyjęciu członka z własnej inicjatywy lub na wniosek pięciu członków 
partii w ciągu miesiąca od uchwały o przyjęciu. W PiS sprzeciw wobec uchwały 
o przyjęciu do partii może w ciągu 30 dni od jej wpływu do Zarządu Głównego wy
razić Komitet Polityczny z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa PiS.
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Niektóre partie (PO, PSL) wprowadziły do swoich statutów mechanizmy odgór
nego sprzeciwu wobec wybranych kategorii kandydatów na członków, co maje chro
nić przed wstąpieniem w ich szeregi osób niepożądanych. Mowa o osobach znanych 
z nieudolnego sprawowania urzędu, niewłaściwego dobierania sobie współpracow
ników politycznych czy częstej zmiany przynależności partyjnej. Może to być inter
pretowane jak wyżej wspomniana instytucja członków wprowadzających. W PO do 
przyjęcia w poczet członków partii osób, które pełnią lub pełniły określone w uchwa
le Rady Krajowej tej partii funkcje publiczne, może być wymagana opinia Zarządu 
Krajowego lub zarządu właściwego regionu. Opinia ta jest dla struktur Platformy 
wiążąca. Z kolei w PSL - przyjęcie do partii osób, które były członkami innych or
ganizacji politycznych, wymaga zgody Zarządu Powiatowego PSL, a w przypadku 
osoby spoza terenu danej gminy, także zgody Zarządu Gminy27.

27 W statutach pojedynczych ugrupowań przewidziano też specyficzne rozwiązania mające na celu 
ułatwienie procesu rekrutacyjnego osób pożądanych w szeregach członków partii. W PO niejako automa
tycznie po wypełnieniu deklaracji członkami partii zostają: posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu 
Europejskiego oraz radni sejmików wojewódzkich wybrani z list zgłoszonych przez komitet wyborczy 
Platformy. Osoby takie są wpisywane w poczet członków wybranego przez siebie koła. Ułatwienie im 
uzyskania członkostwa jest dowodem na to, że partia chce związać ich ze swoimi strukturami w sposób 
formalny.

“ S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 18-19.
29 2,6% respondentów wybrało odpowiedź „Nie wiem”.

2.2.2. Statutowe obowiązki członka partii

Opłacanie składek członkowskich
Według S.E. Scarrow, partie nakładają na swoich członków dwa podstawowe obo
wiązki: zakaz przyłączania się do innych partii oraz partycypowanie w tworzeniu 
budżetu partii poprzez opłacanie składek28. Oba mają zastosowanie również w przy
padku polskich partii politycznych. Pierwszy dotyczy wszystkich polskich ugrupo
wań z wyjątkiem Samooborony i była już o nim mowa w punkcie poświęconym 
nabywaniu członkostwa, drugi zapisany został w statuach wszystkich analizowanych 
partii, aczkolwiek jego realizacja w praktyce wydaje się problematyczna.

Z przeprowadzonych przez nas badań ankietowych wynika, że tylko 3,7% re
spondentów uważa jakoby wszyscy członkowie płacili składki terminowo. Przeważa 
opinia, że część bądź niewielka część członków regularnie opłaca składkę. Odpo
wiedzi takie wybrało odpowiednio 43,7% i 28,4% ankietowanych. Nie brak również 
opinii, że członkowie nie płacą składek (11,8%) lub płacą tylko w okresie przed
wyborczym, gdy ustalana jest baza członkowska (9,7%)29. Zwraca uwagę fakt, iż 
członkowie większych partii bardziej skłonni są uiszczać składki niż ich koledzy 
z mniejszych ugrupowań. Wśród twierdzących, że w ich partii członkowie nie płacą 
składek, najwięcej znalazło się działaczy Samoobrony i LPR (odpowiednio 41,7% 
i 33,3%), tuż za nimi uplasowały się UP i SDPL (odpowiednio 32% i 25,8%). Na 
przeciwległym biegunie znalazły się: SLD, PO i PiS, w których nikt albo prawie 
nikt nie wybrał odpowiedzi, jakoby członkowie nie płacili składek. Partiami, których 
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członkowie najczęściej wybierali odpowiedź, że część osób płaci terminowo, są: PD 
(66,7%), SLD (60,3%), PO (58,3%), PSL (51,9%).

Oprócz składek członkowskich, w niektórych partiach wprowadzono wymóg do
datkowego materialnego wspierania partii, który dotyczy na ogół wybranych katego
rii członków. W Statutach PD, SLD i UP można znaleźć wyrażone wprost przepisy, 
zgodnie z którymi członkowie pełniący określone funkcje we władzach publicznych 
opłacajątzw. składkę specjalną. „Podatek partyjny” często występuje także w innych 
partiach, które jednak nie regulują tej kwestii w statucie albo czynią to w sposób 
enigmatyczny. Za pewną formę „podatku partyjnego” można uznać przewidziane 
w PSL wpłaty członka na Fundusz PSL, Jeżeli jest do tego zobowiązany”. W Statu
cie PiS wspomniano z kolei o „innych świadczeniach członkowskich”, co też w prak
tyce może oznaczać formę „podatku partyjnego”.

Tezę o częstym występowaniu podatku partyjnego w polskich partiach potwier
dzają wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet. Przeświadczenie o istnieniu „po
datku partyjnego” wyrażają w nich nie tylko przedstawiciele SLD (76,3%) i PD 
(66,7%), w których statutach został on zapisany, ale też działacze innych ugrupowań: 
w PSL - 69,2% respondentów, w PiS - 63,5%; w PO - 59,7%. Istnienie podatku par
tyjnego w Samoobronie i LPR poświadcza nieco mniej niż połowa ankietowanych 
(odpowiednio 45,8% i 41,0%), przy czym zaledwie czwarta część respondentów za
przecza istnieniu takiego podatku (25,5% w Samoobronie, 20,5% w LPR). Partiami, 
których członkowie częściej przeczą istnieniu składek specjalnych niż je potwier
dzają, są: SDPL i UP, można więc przypuszczać, że partie te nie pobierają „podatku 
partyjnego”30. Stosunkowo wielu respondentów (24,4% wszystkich badanych) nie 
orientuje się w tej materii, co nie jest niczym zaskakującym, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że duża część członków nigdy nie pełniła żadnych funkcji publicznych, a co 
za tym idzie - nie zetknęła się w praktyce z tego rodzaju składkami. Jednocześnie, 
także spora część członków, którzy pełnili funkcje publiczne z ramienia partii, nie 
wie, czy w ich partii istnieje podatek partyjny, co interpretować można w ten sposób, 
że nawet jeśli taki podatek istnieje, to partie często nie przywiązują dużej wagi do 
jego ściągania.

30 Podatek taki przewidziany został wprawdzie w statucie UP, niemniej jednak fakt pozostawania 
przez tę partię przez długi okres poza organami władzy publicznej sprawił, że członkowie nie wiedzą 
o jego istnieniu.

Wybrane partie przewidująteż inne formy wspierania partii przez członków. Zgod
nie z przepisami Statutu, każdy członek SLD powinien - w miarę swoich możliwo
ści - wspomagać partię materialnie oraz popierać prasę i wydawnictwa partyjne. Na 
członka PSL Statut nakłada obowiązek prenumerowania periodyku, gazety bądź tygo
dnika związanego z ruchem ludowym, którego tytuł określa uchwałą uprawiony statu
towo organ partii. Obowiązek ten dotyczy jednej osoby w gospodarstwie domowym.

Inne obowiązki członków partii
Z analizy statutów polskich partii wynika, że zawarte w nich katalogi obowiązków 
nakładanych na członków daleko wykraczają poza dwa standardowe przytoczone 
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wyżej przez S.E. Scarrow. Obowiązki wymienione w poszczególnych statutach moż
na pogrupować według następujących kategorii:

- Obowiązek działania zgodnego z zasadami partii
Członkowie badanych partii są zobowiązani do przestrzegania zasad partii, ich 

programów, deklaracji programowych, statutów, regulaminów, uchwał i zarządzeń 
przyjętych przez władze partii, w tym również do przestrzegania dyscypliny partyj
nej. W Statucie PiS zapisano dodatkowo, że członkowie powinni postępować zgodnie 
z zasadami moralnymi i obywatelskimi wynikającymi z programu tej partii. W PO 
należy tak postępować w życiu publicznym i prywatnym, aby nie narazić na szwank 
dobrego imienia Platformy, w SLD i SDPL należy przestrzegać kodeksów etyki tych 
partii, w LPR - zasad etyki katolickiej.

- Obowiązek pracy na rzecz partii
Członkowie zobowiązani są do uczestnictwa w pracach i działalności partyjnej. 

O tej podstawowej czynności przypominają statuty: Samoobrony, SDPL, SLD, PSL. 
Statuty innych partii określają ten obowiązek dokładniej i wskazują w jakich orga
nach członek powinien działać. I tak: w PD, PO, UP i PiS powinien uczestniczyć 
w pracach właściwego koła (komitetu), w PO, SDPL, SLD, UP - aktywnie uczest
niczyć w pracach organów, do których został wybrany; w SLD, PiS i PO - rzetelnie 
wykonywać przyjęte na siebie obowiązki. Członkowie SDPL mają obowiązek brania 
udziału w wyborach organów partii, w tym jej Przewodniczącego, o czym będzie 
jeszcze mowa. Nałożenie na członków obowiązku pracy na rzecz partii uznać można 
za nawiązywanie przez polskie partie do modelu masowego, w którym praca człon
ków nie tylko jest dla partii źródłem korzyści (zasobów), ale stanowi także ważny 
element budowania więzi.

Z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że władze podstawowych jedno
stek organizacyjnych (kół/komitetów) zachęcają członków wszelkimi możliwymi 
sposobami do pracy na rzecz partii31. Tylko w dwóch partiach (Samoobrona, UP) 
dominowały odpowiedzi, że władze kół same nic nie robią, tym samym nie wymaga
ją pracy od innych32. W największych polskich partiach PO i PiS stosunkowo często 
pojawiały się też odpowiedzi, jakoby osoby nieaktywne straszone były wyrzuceniem 
z partii33.

31 Na pytanie: jakie działania prowadzą władze koła, by aktywizować członków, 57,5% wszystkich 
ankietowanych wybrało odpowiedź, że zachęcają członków wszelkimi sposobami do pracy na rzecz koła; 
26,2% było zdania, że nie potrafią zaangażować członków do wspólnej pracy; 16%, że osoby nieaktywne 
straszone są pozbawieniem członkostwa; 14,7%, że władze koła same nic nie robią, więc trudno wymagać 
pracy od innych; 12,1% wspomniało o podejmowaniu innych działań. Podane odpowiedzi nie sumująsię 
do 100%, ponieważ ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

32 W Samoobronie odpowiedź taką wybrało 54,2% ankietowanych; w UP - 36%.
33 W PO - 31,9%, w PiS - 28,8%.

- Obowiązek pracy w czasie kampanii
Niektóre partie nakładają na członków obowiązek uczestnictwa zgodnie z progra

mem i zamierzeniami politycznymi partii w kampaniach do parlamentu, samorządu 
i innych organów oraz w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych akcjach społecz
no-politycznych (PiS), popierania kandydatów wskazanych przez partię w wyborach 
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prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych (LPR). SDPL zwraca uwagę, że 
członkowie wybrani do organów partii powinni obowiązkowo uczestniczyć w ich 
pracach, gdy uchwala się program wyborczy partii czy zatwierdza listy kandydatów 
w wyborach powszechnych.

Wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet wyraźnie udowodniły, że kampania 
wyborcza jest czasem aktywizacji członków. Spośród ankietowanych wszystkich 
partii 66,3% zgadza się za stwierdzeniem, że członkowie partii mobilizują się wy
łącznie w czasie kampanii (w tym 18,7% zdecydowanie się zgadza), podczas, gdy 
29,5% nie zgadza się z tym stwierdzeniem (w tym 2,9% zdecydowanie), 4,2% nie ma 
zdania w tej sprawie. Analizując odpowiedzi członków poszczególnych partii, można 
zauważyć, że kampania jest wyłącznym okresem mobilizacji zwłaszcza dla człon
ków PiS (82,6% zgadza się, w tym 28,8% zdecydowanie się zgadza) i Samoobrony 
(70,8% zgadza się, w tym 33,3% zdecydowanie się zgadza). Na drugim biegunie zna
lazła się Partia Demokratyczna, w której 55,5% członków zgadza się (w tym 7,4% 
zgadza się zdecydowanie) ze stwierdzeniem, że mobilizują się wyłącznie w trakcie 
kampanii, natomiast pozostałe partie mieszczą się w powyższym przedziale34.

34 SDPL - 67,8%, UP - 66,7%, SLD - 64,4%, LPR - 64,1%, PO - 62,5%, PSL- 61,5% (suma od
powiedzi tych, którzy zgadzają się i zdecydowanie się zgadzają ze stwierdzeniem, że członkowie partii 
mobilizują się wyłącznie w okresie kampanii wyborczych).

- Obowiązek prowadzenia działalności „misyjnej”
Wybrane partie zobowiązują swoich członków do upowszechniania programu 

partii i stania na straży jej jedności (Samoobrona), zjednywania nowych członków 
i sympatyków (Samoobrona, SLD, SDPL) czy popularyzowania działalności partii 
i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania (PiS).

- Obowiązek bycia „porządnym obywatelem”
Członkowie partii powinni posiadać cechy istotne w społecznym współżyciu, 

a mianowicie rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne (PO, SLD, 
PiS); przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa i działać w orga
nizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach zawodowych oraz środowiskowych, 
albo prowadzić inną działalność społeczną (SDPL); przestrzegać koleżeńskich rela
cji z pozostałymi członkami partii (PO):

2.2.3. Zawieszenie i ustanie członkostwa w partii oraz inne kary partyjne

W relacjach na linii partia - członek pozycja tego ostatniego determinowana jest 
nie tylko rodzajem wymogów stawianych przed kandydatem na członka czy formal
nie określonym katalogiem obowiązków, lecz także możliwością usunięcia członka 
z partii czy ograniczenia jego praw, a tym samym wpływu na podejmowane w partii 
decyzje. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na umieszczone w statutach in
stytucje zawieszenia, ustania członkostwa czy inne kary, jakie partia może orzekać 
w stosunku do swoich członków.

Interesujące wydają się zwłaszcza przesłanki, które mogą prowadzić do wyżej 
wymienionych działań ze strony partii, jak i organ podejmujący decyzje w tych kwe

-53-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

stiach, a w przypadku usunięcia z partii - także istnienie możliwości odwołania się 
od decyzji. Niejasno określone przesłanki mogą prowadzić do nadużyć i świadczą 
o wyraźnej przewadze struktur partyjnych w relacjach z ich członkami. Wątpliwo
ści wzbudzać może również podejmowanie decyzji o zawieszeniu bądź wyklucze
niu przez organ władzy wykonawczej, zwłaszcza przy braku instancji odwoławczej. 
Tego typu rozwiązania bez wątpienia osłabiają pozycję członka, który w przypadku 
sporu z kierownictwem partii nie jest w stanie obronić swoich racji.

Instytucja zawieszenia członkostwa
Zawieszenie członkostwa może nastąpić z woli członka, jak również być decyzją par
tii. Obie te sytuacje wydająsię mieć ogromne znaczenie, stwarzają bowiem każdej ze 
stron możliwość czasowego zawieszenia współpracy. We wszystkich analizowanych 
partiach, z wyjątkiem Samoobrony, występują oba rodzaje zawieszenia.

Zawieszenie na wniosek członka dokonuje się na ogół poprzez złożenie umo
tywowanego wniosku do odpowiedniego organu partii. W PO, SLD, PD wniosek 
dostarczany jest do najniższej struktury partyjnej, jaką jest koło, następnie Zarząd 
lub Przewodniczący Koła stwierdzają zawieszenie35, natomiast w PiS oraz LPR za
wieszenia dokonuje organ wyższego szczebla. W PiS jest to Prezes Zarządu Okrę
gowego lub Prezes partii, a w LPR - Zarząd Główny. Pozostałe partie nie precyzują 
w swoich statutach, jaki organ formalnie dokonuje zawieszenia z woli członka.

33 W PD organem, który dokonuje formalnego zawieszenia na wniosek członka, oprócz Zarządu 
Koła może być też Zarząd Regionu.

36 W PO zawieszenie członkostwa na wniosek członka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Po tym 
terminie Zarząd Koła wykreśla członka z rejestru, zawiadamiając o tym Zarząd Regionu. Na wniosek 
zainteresowanego, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia, Zarząd Koła przywraca jego członkostwo, 
zawiadamiając o tym Zarząd Regionu.

Wśród powodów zawieszenia członkostwa z woli członka pojawia się na ogół: ob
jęcie stanowiska lub funkcji publicznej, z którymi związana jest konieczność zawie
szenia członkostwa w partii politycznej, lecz także inne „ważne powody”. Pierwsza ze 
wspomnianych przyczyn wymieniona została w statutach PO, PSL i LPR, przy czym 
w tej ostatniej jako jedyna możliwa; druga w PO, PSL oraz PD i SLD. W Statucie Plat
formy dodano, że dotyczy to ważnych przyczyn osobistych36, w pozostałych nie ma 
takiego określenia. Przypuszczać należy, że zawieszenie członkostwa przez członka 
SLD czy PD z powodu objęcia funkcji publicznej, z którą nie można łączyć członko
stwa w partii, również jest możliwe. Pomimo że nie precyzują tego expressis verbis 
statuty tych partii, to trudno nie uznać takiej przesłanki za „ważny powód”. W statu
tach pozostałych partii nie określono możliwych powodów zwieszenia z woli członka.

W praktyce instytucja dobrowolnego zawieszenia członkostwa na wniosek człon
ka może znaleźć zastosowanie również w sytuacji, gdy ciążą na nim zarzuty mogące 
prowadzić do wykluczenia z partii. Aby temu zapobiec, zawiesza swoje członko
stwo do czasu wyjaśnienia sprawy i oczyszczenia się z zarzutów. Z sytuacją taką 
mieliśmy niedawno do czynienia w strukturach PO. W maju 2009 roku ujawniono, 
że dwaj działacze małopolskiej Platformy - starosta powiatu krakowskiego Józef 
Krzyworzeka i szef krakowskiej PO, radny Paweł Sularz pracowali dla firmy Crea- 
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tion podejrzanej o wyprowadzanie pieniędzy z Kraków Business Parku37. Pierwszy 
dobrowolnie zawiesił swoje członkostwo i oddał się do dyspozycji PO, zatrzymując 
członkostwo w partii. Wyjaśnienia Pawła Sularza przed Zarządem Regionu uznano 
za niewystarczające i zasugerowano mu zawieszenie członkostwa, a następnie - wo
bec odmowy - sprawę przekazano Zarządowi Krajowemu38. Ten jednogłośnie podjął 
decyzję o wykluczeniu go z partii39. Z wypowiedzi prasowych działaczy PO wynika, 
że Sularz mógłby uniknąć wykluczenia z partii, gdyby dobrowolnie zawiesił swoje 
członkostwo do czasu wyjaśnienia sprawy40.

37 M. Paluch, Starosta usłyszał zarzuty, www.polskatimes.pl, 26 maja 2009.
38 J. Sidorowicz, D. Maciejasz, Sprawę Sularza rozstrzygną w Warszawie, www.gazeta.pl, 18 maja 

2009.
39 D. Maciejasz, Paweł Sularz usunięty z PO, www.gazeta.pl, 21 maja 2009; K. Sakowski, Paweł 

Sularz nie Jest Już członkiem Platformy Obywatelskiej, www.polskatimes.pl, 22 maja 2009.
40 Szef krakowskiej PO wyrzucony z partii, jr//kdj, www.tvn24.pl, 21 maja 2009, PAP.
41 Przykładowo, w Statucie Partii Demokratycznej zawieszenie następuje w przypadku rażącego 

naruszenia obowiązków członka partii, które wyrządzi partii poważną szkodę. Przy czym, według partii, 
poważna szkoda oznacza: równoczesnąprzynależność do innej partii lub przedstawicielstwa parlamentar
nego konkurencyjnego wobec PD lub startowanie z konkurencyjnej listy, publiczne zajmowanie stanowiska 
przeciwnego polityce partii, wstępowanie w parlamencie do innego klubu, upowszechnianie poufnych 
informacji lub zdradzanie ich przeciwnikom politycznym, sprzeniewierzanie majątku partii.

Członek może zostać zawieszony również przez uprawniony organ partii. Możli
wość taką przewidują statuty wszystkich badanych partii poza Samoobroną. Stoso
wane w statutach zawieszenie może pełnić trzy funkcje:

1) Wprowadzenie członka w stan przejściowy między byciem członkiem a wy
rzuceniem -występujący najczęściej między podejrzeniem o naruszenie zasad partii, 
narażeniem jej dobrego imienia a podjęciem w tej sprawie decyzji41. Sprawa kiero
wana jest wówczas na ogół do sądu partyjnego. Taki rodzaj zawieszenia funkcjonuje 
w: PD, PiS, PO, SDPL oraz SLD i trwa do momentu wyjaśnienia wątpliwości do
tyczących członka. Okres ten nie powinien trwać zbyt długo, statuty SLD, PD, PO 
mówią o maksymalnie 3 miesiącach, SDPL - o 6 miesiącach, Statut PiS nie precyzu
je terminu. Uznać należy, że zawieszenie wygasa zawsze w momencie wyjaśnienia 
sytuacji i podjęcia przez partię decyzji odnośnie do dalszych losów członka.

2) Zawieszenie jako kara orzeczona przez organ partyjny - występuje w: LPR, 
PD, PSL, PO, SDPL, UP. Okres zawieszenia w różnych partiach waha się od 3 mie
sięcy do nawet 2 lat, przy czym partie na ogół określają w swoich statutach minimal
ny i maksymalny okres zawieszenia.

3) Zawieszenie jako sposób „przygotowania” członka do wyrzucenia-taki rodzaj 
zawieszenia przewidziano wyłącznie w PD. Określa on status członka, co do którego 
podjęto decyzję o wykluczeniu z partii od momentu jej podjęcia do chwili, w której 
następuje uprawomocnienie.

W zależności od tego, z którym z powyższych rodzajów zawieszenia mamy do 
czynienia, dokonuje go inny organ. I tak, decyzja o zawieszeniu rozumianym jako 
kara lub oczekiwanie na uprawomocnienie się decyzji o wykluczeniu w większości 
przypadków podejmowana jest przez właściwy sąd partyjny. Wyjątkiem jest tutaj 
LPR, gdzie na karę zawieszenia może skazać organ władzy wykonawczej. W przy
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padku członków zwyczajnych czyni to Zarząd Główny, a członków uczestników 
- Zarząd Okręgu42.

42 Czynią to uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów. Uchwała wymaga dodatkowo 
zatwierdzenia przez Radę Polityczną większością co najmniej 2/3 głosów.

43 W przypadku SDPL oprócz Zarządu Krajowego decyzję taką może też podjąć Zarząd Wojewódzki.
44 Zawieszone wówczas osoby to: Ludwik Dom, Kazimierz Ujazdowski i Paweł Zalewski. Zob.: 

W. Załuska, Prezes PiS: teraz wariant siłowy?, „Gazeta Wyborcza”, 19 listopada 2007, s. 7.

Decyzję o wprowadzeniu członka w stan zawieszenia rozumianego jako okres, 
w którym należy wyjaśnić wątpliwości związane z jego niewłaściwym zachowaniem, 
podejmuje natomiast centralny organ władzy wykonawczej przekazując następnie 
sprawę odpowiedniemu sądowi partyjnemu. W tym wypadku organem zawieszają
cym niemal we wszystkich partiach, w których taki rodzaj zawieszenia funkcjonuje 
jest Zarząd Krajowy43. Jedynym wyjątkiem jest PiS, w którym decyzję w takiej sytu
acji podejmuje jednoosobowy organ - Prezes PiS.

Regulujący tą kwestię przepis Statutu PiS znalazł w nieodległej przeszłości za
stosowanie w praktyce. 16 listopada 2007 roku Prezes partii Jarosław Kaczyński za
wiesił w prawach członków trzy osoby. Cała sprawa była tym bardziej znamienna, że 
zawieszenie dotyczyło byłych Wiceprezesów partii, którzy dwa tygodnie wcześniej 
ustąpili ze swoich stanowisk na znak protestu przeciwko „wodzowskim metodom 
kierowania partią”44. Zawieszonym w prawach członków zarzucono między innymi 
upublicznianie konfliktów, a Ludwikowi Domowi także zgłoszenie bez konsultacji 
z władzami partii propozycji koalicji z PO. Sprawa została skierowana do Koleżeń
skiego Sądu Dyscyplinarnego PiS. Niemniej jednak już samo zawieszenie byłych 
Wiceprezesów określanych powszechnie jako „reformatorzy” było dla nich dotkliwą 
karą ponieważ uniemożliwiało wzięcie udziału w Kongresie partii. W mediach cała 
sprawa komentowana była jako ograniczanie wewnątrzpartyjnej dyskusji, zwłasz
cza zaś debaty na temat gorszego niż zakładano wyniku wyborów parlamentarnych 
w roku 2007, po których partia zmuszona była oddać władzę.

Zawieszenie w prawach członka powoduje, że nie może on korzystać z praw, ja
kie normalnie przysługują członkom. Statuty większości partii regulują jednak do
datkowo status członka zawieszonego. Zawieszenie wiąże się najczęściej z utratą 
pełnionych w partii funkcji i zajmowanych stanowisk, w tym również utratą prawa 
do udziału w pracach organów kolegialnych partii, których jest członkiem. Stąd we 
wspomnianej wyżej sytuacji byli Wiceprezesi PiS nie mogli wziąć udziału w Kon
gresie partii 8 grudnia 2007 roku. Oprócz tego, zawieszony członek pozbawiony jest 
biernego i czynnego prawa wyborczego do władz partii, nie może kandydować z jej 
list. Najczęściej również nie musi brać udziału w spotkaniach kół partyjnych i opła
cać składek członkowskich.

Ustanie członkostwa w partii
Ustanie członkostwa w partii może być wynikiem rezygnacji z członkostwa bądź 
też nastąpić z przyczyn naturalnych (na przykład śmierć), może jednak być również 
karą wymierzoną przez partię. Dobrowolne wystąpienie z partii przybiera najczęś
ciej formę zgłoszonej na piśmie rezygnacji. Statuty niektórych partii przewidują też 
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różne inne formy dobrowolnego wystąpienia z partii, jak na przykład: nieprzedłuże
nie członkostwa na czas nieokreślony (PiS), zwrot legitymacji członkowskiej (SLD), 
odmowa potwierdzenia członkostwa (po rozwiązaniu organizacji wojewódzkiej lub 
powiatowej - SDPL).

W innych sytuacjach utrata członkostwa jest karą wymierzoną przez partię. Okre
ślana jest wówczas najczęściej jako: skreślenie, wykluczenie na mocy statutu, wy
kluczenie czy wydalenie. Statuty nie precyzują wprawdzie powyższych terminów, 
ale z analizy konkretnych rozwiązań można wnioskować, że pierwsze dwa dotyczą 
sytuacji, w której członek nie wypełnia jasno określonych obowiązków statutowych 
(na przykład nie płaci składek) lub przestał spełniać wymogi formalne stawiane 
członkom. Wystarczy wówczas stwierdzić powyższy fakt, co może stać się podsta
wą wykreślenia z rejestru członków. Wykluczenie lub wydalenie wiąże się na ogół 
z koniecznością oceny pewnych działań członka i podjęcia właściwej decyzji, stąd 
powierzane jest najczęściej sądowi partyjnemu. Członek w każdym przypadku powi
nien mieć możliwość odwołania się od decyzji partii.

Przegląd statutów polskich partii politycznych pozwala na wyróżnienie kilku 
podstawowych powodów pozbawienia członkostwa. Najczęściej są to:

- Niepłacenie składek, w niektórych partiach także tzw. składek specjalnych na
kładanych na osoby pełniące funkcje publiczne lub piastujące określone stanowi
ska z ramienia partii lub dzięki partii. Zaniechanie płacenia składek we wszystkich 
partiach pociąga za sobą pozbawienie członkostwa45. Okres niepłacenia składek, za 
który można ponieść tak dotkliwą karę, jest różny w zależności od partii i wynosi 
średnio od 3 (UP) do 12 miesięcy (Samoobrona, PSL). W większości polskich partii 
jest to 6 miesięcy (SLD, SDPL, PD, PiS, PO, LPR).

- Niedopełnienie obowiązków organizacyjnych - przede wszystkim niespełnia- 
nie wymogów formalnych stawianych członkom partii, czasem także niewypełnianie 
obowiązków określonych w statucie46.

- Naruszenie porządku prawnego w Polsce - najczęściej jest skutkiem prawomoc
nego orzeczenia sądu powszechnego, skazującego członka za czyn niedozwolony47.

45 Jednoznacznie nie wspomniano o tym w Statucie PSL, gdzie jest mowa tylko ogólnie o niewykony
waniu obowiązków statutowych. Płacenie składek stanowi jeden z tych obowiązków, o czym byłajuż wyżej 
mowa, stąd rozwiązania stosowane w PSL nie różnią się w tej materii znacząco od procedur innych partii.

46 Oprócz ogólnego stwierdzenia o wykreśleniu na skutek niespełniania warunków stawianych 
członkom (PD, PiS, UP) czy niewypełniania obowiązków (UP), partie jako - mieszczące się w tej kate
gorii - przyczyny skreślenia podają utratę: pełnej zdolności do czynności prawnych, praw publicznych 
(SDPL, PO), obywatelstwa polskiego (SDPL).

47 W statutach pojawiająsię w tej materii różne szczegółowe rozwiązania, na przykład utrata człon
kostwa następuje: na skutek wyroku sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskar
żenia publicznego (SDPL), na skutek pozbawienia praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu (PO), 
na skutek pozbawienia biernego prawa wyborczego w trakcie postępowania przed Sądem Lustracyjnym 
(PO), na skutek prawomocnego skazania na bezwzględną karę pozbawienia wolności (PO).

48 Partie polityczne podkreślają znaczenie lojalności wobec własnej struktury. Każde działanie nio
sące przesłanki „zdrady” politycznej jest karane sankcją pozbawienia członkostwa. Taka sankcja będzie 

-Naruszenie porządku statutowego i programu partii.
- Złamanie lojalności partyjnej48.
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W zależności od przyczyny pozbawienia członkostwa decyzja w tej materii może 
należeć do różnych organów. W przypadku członków, którzy' popełnili czyny związa
ne z naruszeniem porządku prawnego w Polsce, co zostało potwierdzone prawomoc
nym wyrokiem sądu powszechnego, wykreślenie z rejestru członków partii następu
je automatycznie w sytuacjach wyraźnie określonych w statucie lub jest formalnie 
stwierdzane przez wskazany w statucie organ, najczęściej sąd partyjny49. Decyzję 
o wykluczeniu z partii będącą następstwem niepłacenia składek podejmuje organ 
wykonawczy najniższego szczebla - Zarząd Koła (na przykład w SLD, PD, PO) lub 
organ wykonawczy wyższego szczebla (na przykład w LPR Zarząd Okręgu). Statuty 
partii nie określają jednoznacznie, kto podejmuje decyzję o skreśleniu osób, które 
nie spełniają wymogów formalnych stawianych członkom. Wyjątkiem jest tutaj PD, 
której statut określa, że decyzja w tej sprawie należy do Zarządu Koła. W odniesieniu 
do innych partii można domniemywać, że decyzję podejmuje organ, który przyjmuje 
członków, on bowiem sprawdza warunki formalne stawiane członkom w statucie. Od 
decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do odpowiedniego sądu partyjnego (PSL, 
UP, SLD, SDPL) lub organu władzy wykonawczej wyższej instancji (PD, PiS, PO).

zastosowana za: wstąpienie do innej partii politycznej (LPR, PO), kandydowanie z list innych partii (PSL, 
PiS), samowolnązmianę przynależności klubowej (PSL), naruszenie uchwał o utworzeniu koalicji (PSL), 
działanie w imieniu partii bądź jej komitetu wyborczego bez upoważnienia (PiS), podważanie jedności 
partii (Samoobrona) lub rażące szkodzenie interesom partii (UP).

49 W LPR decyzję o wykreśleniu z powodu popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem sądu powszechnego podejmuje Zarząd Główny.

W przypadku wykluczenia z partii z pozostałych wyżej omówionych przyczyn 
decyzje podejmuje najczęściej organ sądowniczy po przeprowadzeniu odpowied
niego postępowania. Wyjątkiem jest LPR, w której decyzję o wykluczeniu członka 
zwyczajnego podejmuje Zarząd Główny, a członka uczestnika - Zarząd Okręgowy 
będące organami władzy wykonawczej. Również w PO oprócz organu władzy są
downiczej decyzję o wykluczeniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 
podjąć Zarząd Krajowy.

Członkowie wykluczeni z partii posiadają prawo odwołania od orzeczonej decy
zji. Większość partii dopuszcza odwołanie do organu władzy sądowniczej wyższej 
instancji. W LPR, która zawiera w tej materii trochę nietypowe rozwiązania, członek 
zwyczajny może się odwołać od decyzji o wykluczeniu do Głównej Komisji Re
wizyjnej, a więc organu o charakterze kontrolnym, a członek uczestnik do Zarządu 
Głównego. Wykluczony przez Zarząd Krajowy członek PO może złożyć odwołanie 
do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. W Statucie Samoobrony nie określono organu 
podejmującego decyzję o wykluczeniu, zgodnie z zapisaną w nim zasadą domniema
nia właściwości na rzecz Prezydium Rady Krajowej, ten właśnie organ uznać należy 
za kompetentny do podejmowania decyzji o wykluczeniu.

Kary partyjne
Zawieszenie w prawach członka i pozbawienie członkostwa to niewątpliwie najbar
dziej dotkliwe, ale nie jedyne kary. Wszystkie analizowane partie -z wyjątkiem Samo
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obrony - zawierają w swoich statutach katalogi kar, które mogą być orzeczone wobec 
ich członków. Obok zawieszenia i wykluczenia do najczęściej stosowanych należą:

- Odwołanie z pełnionej w partii funkcji50 oraz utrata prawa do ich sprawowania 
przez określony czas (SLD, SDPL, PiS, UP51).

- Nagana (PSL, UP, PiS, PO, SLD, SDPL, PD).
- Upomnienie (PSL, UP, PiS, PO, SLD, SDPL).

50 W statutach niektórych partii nie wyrażono wprawdzie dosłownie kary odwołania z pełnionej 
funkcji, często wynika ona jednak z instytucji zawieszenia w prawach członka. Z sytuacją taką mamy do 
czynienia w PD, PO, PSL.

51 W UP występuje czasowe pozbawienie biernego prawa wyborczego w partii, co można zaliczyć 
do tej kategorii.

Członkowie w polskich partiach politycznych mogą być ukarani najczęściej za: 
nieprzestrzeganie postanowień statutu, niestosowanie się do uchwał władz partii, 
postępowanie w sposób sprzeczny z programem partii, dopuszczenie się czynów 
nieetycznych lub hańbiących i działanie na szkodę partii, w tym popełnienie prze
stępstwa.

Ze względu na rodzaj organu karzącego badane partie polityczne możemy po
dzielić na trzy grupy. W pierwszej znajdują się partie, w których karanie członków 
jest domeną sądów partyjnych. Spośród badanych partii należy tu wymienić PD i UP. 
Drugą grupę stanowią partie, w których karanie należy do organów sądowniczych 
i wykonawczych partii - zazwyczaj są to zarządy różnych szczebli. Do tej kategorii 
należy większość polskich partii (SLD, SDPL, PO, PSL, PiS). Do trzeciej grupy 
zaliczymy partie uprawniające do karania członków wyłącznie organy władzy wyko
nawczej - zarządy różnych szczebli. Wśród badanych partii rozwiązanie takie stosuje 
LPR, w której statucie przewidziano tylko najcięższe kary, polegające na zawiesze
niu w prawach członka i wykluczeniu. W powyższym wyliczeniu pominięta zosta
ła Samoobrona, ponieważ w jej statucie brak odnośnych przepisów, oprócz wyżej 
wspomnianej instytucji wykluczenia z partii.

2.3. Korzyści z członkostwa w partii

Wymagania stawiane członkom partii i nakładane na nich obowiązki powinny być 
w pewnym stopniu równoważone przez przyznane im prawa oraz możliwości wpływa
nia na działania podejmowane przez partię, a także osiąganie za jej pomocą własnych 
celów. Przeprowadzając analizę korzyści wynikających z członkostwa w polskich 
partiach, posłużymy się umieszczonymi w statutach katalogami praw, odpowiedzia
mi z ankiet, a także przykładami płynącymi z obserwacji życia politycznego w Polce. 
Bodźce zachęcające do wstąpienia do partii odniesione zostaną do wyróżnianych 
najczęściej w teorii partii korzyści, wynikających z członkostwa, w celu zbadania, 
czy i w jakim stopniu polskie partie stosują w tej materii rozwiązania typowe dla 
scharakteryzowanych w rozdziale I modeli partii. Postaramy się w szczególności od
powiedzieć na pytania, czy i w jakim stopniu członkostwo w partii umożliwia zro
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bienie kariery zarówno w strukturach tego ugrupowania, jak i w życiu publicznym? 
Czy członkostwo w partii pozwala na uzyskanie informacji niedostępnych dla osób 
niebędących formalnie członkami? Czy polskie partie spełniają funkcje towarzysko- 
-społeczne oraz samopomocowe? Czy członkowie partii mają zagwarantowany 
udział w procesie decyzyjnym partii, a w szczególności, czy biorą udział w kształto
waniu polityki partii, wyborze lidera lub kształtowaniu partyjnych list wyborczych?

2.3.1. Kariera organizacyjna i polityczna

Jednym z ważniejszych bodźców zachęcających obywateli do wstąpienia w szeregi 
partii wydąje się - występująca w zasadzie we wszystkich modelach partii - możli
wość zrobienia kariery w jej strukturach organizacyjnych. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że w statutach wszystkich analizowanych przez nas partii jako jedno z głów
nych praw członków umieszczono czynne i bierne prawo wyborcze do władz par
tii52. Członkowie mogą wybierać i być wybierani do organów partyjnych wszystkich 
szczebli. Kariera organizacyjna zależna jest na ogół od wielu czynników związanych 
zarówno z cechami kandydata, jak i z układem sił w partii. Z przeprowadzonych 
przez nas ankiet wynika, że najprostszą drogą zapewnienia sobie awansu w polskich 
partiach jest umiejętność wchodzenia w zależności typu patron - klient (21,5%) oraz 
lojalność wobec władz partii (21%). Na dalszych miejscach znalazły się: wiedza 
i kwalifikacje (19,7%), pracowitość (15,7%), umiejętność pracy w zespole (15,5%), 
posiadanie znacznych środków finansowych (4,5%), a także poufnych informacji 
o życiu liderów (0,5%) i inne (1,6%). Umiejętność wchodzenia w zależności oraz 
lojalność wysoko cenione są w SDPL, PO oraz PiS. Wiedza i kwalifikacje istotne 
są w PD, PSL, LPR oraz SLD, w pierwszej liczy się także pracowitość, w drugiej 
i trzeciej - lojalność, w czwartej - umiejętność pracy w zespole. W UP najistotniejsza 
jest lojalność oraz pracowitość. Na tym tle zdecydowanie odmiennie wygląda moż
liwość awansu w Samoobronie, który najłatwiej można sobie zapewnić, dysponując 
znacznymi środkami finansowymi oraz posiadając umiejętność wchodzenia w odpo
wiednie układy53.

52 Zachętą do wstępowania w szeregi partii mogą być też określone parytety odnośnie do reprezen
tacji w organach partii kobiet (na przykład w SLD, SDPL) oraz ludzi młodych (SDPL - poniżej 35. roku 
życia), czyli grup, którym na ogół trudniej zaistnieć w polityce.

53 Respondenci, odpowiadając na pytanie o czynniki umożliwiające awans w ich partii, mogli wy
brać dwie odpowiedzi, zaznaczając przy tym, którą uważają za ważniejszą. W powyższym zestawieniu 
poszczególnym partiom przypisano dwie najczęściej powtarzające się odpowiedzi.

Bardzo istotne wydąje się również przysługujące członkom prawo uczestnictwa 
w wyborach do władz publicznych z ramienia partii. Biorąc pod uwagę, że kandydaci 
bezpartyjni mają tylko ograniczone możliwości dostania się do Senatu i praktycz
nie pozbawieni są szans wejścia do Sejmu czy objęcia urzędu prezydenta, oraz że 
również wybory samorządowe w dużym stopniu - zwłaszcza w większych miastach 
- zdominowane są przez partie, stronnictwa polityczne jawią się jako instrumenty 
bardzo przydatne do zrobienia kariery politycznej. Obserwacja praktyki politycznej

-60-



Członkostwo w polskich partiach politycznych

pozwala przypuszczać, że prawo kandydowania z list partyjnych przysługuje człon
kom wszystkich polskich ugrupowań, chociaż podkreślone zostało w statutach zale
dwie kilku z nich: LPR, PSL, PiS, SLD. Partia nie tylko zgłasza swoich kandydatów 
do wyborów, lecz także organizuje dla nich poparcie wyborcze, zbierając fundusze 
i organizując kampanię, jednak prawo korzystania z poparcia partii w kampaniach 
wyborczych wyraźnie zaznaczone zostało tylko w Statucie SLD.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na częste w partiach politycznych zja
wisko umieszczania na listach partyjnych kandydatów spoza partii. Z jednej strony 
wzbogaca ono listy i często pozwala włączyć do rywalizacji wyborczej tzw. loko
motywy wyborcze - znane osobistości, które są w stanie przyciągnąć spore rzesze 
wyborców, z drugiej jednak sprawia, że na owych listach może zabraknąć miejsc dla 
członków zaangażowanych w działalność partyjną, liczących na poparcie ugrupowa
nia i szansę objęcia stanowiska we władzach publicznych. Nie mając pewności, jak 
kooptacja oceniana jest przez członków partii, postanowiliśmy zapytać o to w na
szych ankietach.

Okazuje się, że jest to zjawisko, którego nie można traktować w sposób jedno
znaczny. Wśród ankietowanych dominowały opinie, że w wyniku kooptacji czasami 
trafiają się dobrzy kandydaci (41,7%), każdy przypadek kooptacji jest inny i należy 
go rozpatrywać indywidualnie (38,1%) oraz, że kooptacja to dobry sposób wzboga
cenia listy wyborczej (37%). Tylko 22,3% ankietowanych przyznało, iż umieszcza
nie na listach wyborczych osób spoza partii uderza w istniejące struktury i podważa 
sensowność pracy w partii; 18,1% uznało kooptację za przejaw układów w partii; 
zaś 9,2%, że proces kooptacji wiąże się z uzyskaniem od kandydatów spoza partii 
środków na finansowanie kampanii54.

54 Opinie nie sumująsię do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość wybrania większej liczby 
odpowiedzi.

Spośród badanych najbardziej krytyczne opinie w stosunku do kooptacji panują 
w Samoobronie: 54,2% ankietowanych członków tej partii kooptację wiąże z po
zyskiwaniem pieniędzy na kampanię; 50% postrzega ją jako przejaw panujących 
w partii układów; 33,3% uważa, że uderza w istniejące struktury; 29,2% jest zdania, 
że każdy przypadek jest inny; tylko po 12,5% respondentów wyraża opinię, że jest 
to dobry sposób wzbogacenia listy i że czasami zdarzają się dobrzy kandydaci. Na 
przeciwległym biegunie plasują się PSL i PD. Wśród członków tych partii dominuje 
przekonanie, że kooptacja to dobry sposób wzbogacenia list (odpowiednio 55,8% 
i 55,6%), że czasami trafiają się dobrzy kandydaci (51,9% i 25,9%), że każdy przy
padek jest inny (46,2% i 48,1%); w zdecydowanej mniejszości są poglądy, jakoby 
kooptacja uderzała w istniejące struktury (1,9% i 7,4%), była przejawem układów 
(3,8% i 7,4%) czy też pozwalała zebrać pieniądze na kampanię (3,8% i 11,1%). 
Na uwagę zwraca również fakt, że kooptację jako zjawisko uderzające w istniejące 
struktury i podważające sens pracy partyjnej postrzega stosunkowo wielu członków 
PO (40,3%), SDPL (35,5%) i PiS (30,8%), przy czym w tych partiach częściej poja
wiają się jednak opinie neutralne lub przychylne wobec tego zjawiska.
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Reasumując, można skonstatować, że możliwość zrobienia kariery organiza
cyjnej w strukturach partii politycznej i w organach władzy publicznej jest jednym 
z bodźców skłaniających obywateli do formalnego wstępowania w partyjne szeregi. 
Chociaż samo członkostwo nie gwarantuje jeszcze kariery, obserwacja polskiej prak
tyki politycznej pozwala stwierdzić, że zdecydowanie ją ułatwia. Stosowana przez 
partie kooptacja na listy wyborcze kandydatów niebędących ich członkami - poza 
Samoobroną - tylko w niewielkim stopniu postrzegana jest jako zagrożenie dla po
zycji członków zamierzających ubiegać się o reprezentowanie partii w organach wła
dzy publicznej.

2.3.2. Dostęp do informacji

Kolejnym bodźcem zachęcającym do wstąpienia w szeregi partii, zwłaszcza w mo
delu partii masowej, jest dostęp do informacji gwarantowany członkom zarówno 
poprzez udział w odpowiednich komórkach struktury, jak i poprzez partyjną prasę 
i biuletyny informacyjne. Im bliżej współczesności, tym owa korzyść z członkostwa 
schodzi na dalszy plan. Partyjne kanały przepływu informacji wypierane są przez 
ogólnodostępną prasę, a zwłaszcza środki masowego przekazu, w tym Internet. Ana
liza statutów polskich partii pozwala stwierdzić, że prawo do informacji pozostaje 
jednym z podstawowych. Szczególnie mocno akcentowane jest w statutach PiS, PO, 
SLD, SDPL. Członkowie partii mają prawo dostępu do wszystkich uchwał i innych 
dokumentów partii (PO, PiS) oraz uzyskiwania informacji o działalności partii, jej 
kół, a także przedstawicieli w organach władzy publicznej (SLD, SDPL). Jednak 
równocześnie, partie sporą część powyższych informacji umieszczają na swoich 
stronach internetowych, przez co stają się one dostępne dla wszystkich.

Mając świadomość, że wiele decyzji partyjnych na najwyższych szczeblach po
dejmowanych jest za zamkniętymi drzwiami, a w mediach prezentowane są tylko 
ostateczne ustalenia, zaś szczegóły dyskusji - zwłaszcza sporów wewnątrzpartyj
nych - nie są ujawniane, sprawdziliśmy, czy członkowie mają nieograniczony do
stęp do informacji o funkcjonowaniu partii na wyższych szczeblach, czy też mogą 
liczyć w tej materii jednie na oficjalne doniesienia medialne. Innymi słowy, czy 
w polskich partiach występują ograniczenia przepływu informacji z wyższych do 
niższych szczebli organizacji partyjnej. Większość ankietowanych (53,8%) jest zda
nia, że ograniczenia takie nie istnieją (34,7%) lub o nich nie wie (19,1%); 31,8% 
uważa, że takie przypadki się zdarzają 7,7% jest zdania, że są one częste, a 6,6%, że 
jest to powszechna praktyka. Za partie o najlepszym przepływie informacji należy 
uznać PD oraz PSL55, na przeciwnym biegunie lokuje się Samoobrona oraz LPR56,

55 W PD 48,1% respondentów wybrało odpowiedź, że nigdy nie było działań polegających na ce
lowym ograniczaniu przepływu informacji z wyższego do niższego szczebla, 25,9%, że nie wie o takich 
przypadkach (w sumie 74%); w PSL 44,2% wybrało odpowiedź, że nigdy nie podejmowano działań 
polegających na celowym ograniczaniu przepływu informacji z wyższego do niższego szczebla, 28,8%, 
że nie wie o takich przypadkach (w sumie 73%).

56 W Samoobronie 18,2% twierdzi, że ograniczenia przepływu informacji się nie zdarzyły; 13,6% 
nie wie o takich przypadkach (w sumie 31,8%). Zdaniem 45,5% takie wypadki zaistniały; według 9,7%
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w których - jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań - członkom ogranicza 
się dostęp do informacji.

W ankietach postanowiliśmy przyjrzeć się również źródłom informacji na niż
szych szczeblach struktury partyjnej. Zapytaliśmy członków, skąd czerpiąinformacje 
o działalności partii na szczeblu powiatowym i gminnym. Okazało się, że zdecy
dowanie najważniejszy jest przekaz ustny od pozostałych członków partii: 68,9% 
badanych uznało go za najistotniejszy; 17,7% jako drugi co do ważności57. Dowodem 
na dostosowywanie się partyjnych środków komunikacji do trendów cechujących 
nowoczesne ugrupowania jest umieszczanie na drugim miejscu stron internetowych 
partii. Dla 12,4% ankietowanych był to pierwszy wybór, dla 23,4% drugi. Na kolej
nych miejscach uplasowały się wiadomości e-mailowe (dla 10% - pierwszy wybór, 
dla 21,7% - drugi). Drukowane biuletyny partyjne znalazły się dopiero na czwartej 
pozycji (5,8% - pierwszy wybór, 22,3% - drugi).

zdarzały się wielokrotnie, według 13,6% są powszechną praktyką. W LPR 20,5% twierdzi, że nie ma 
ograniczenia przepływu informacji; 20,5% nie wie o takich przypadkach (w sumie 41%). Zdaniem 41% 
takie praktyki stosowano; według 12,8% takie działania zdarzały się wielokrotnie, według 5,1% są po
wszechną praktyką.

51 Ankietowani mogli wybrać dwie odpowiedzi i zaznaczyć, która ich zdaniem jest istotniejsza.
58 W partii najważniejszy jest przekaz ustny od pozostałych członków partii, dla 40,7% był to pierwszy 

wybór, dla 32% drugi. Na drugim miejscu znalazły się wiadomości e-mailowe, dla 37% był to pierwszy 
wybór, dla 36% drugi; dalej - strony internetowe partii, dla 18,5% był to pierwszy wybór, dla 28% drugi; 
drukowane biuletyny informacyjne oraz inne źródła nie odgrywają w tej partii większej roli.

59 Dla porównania w plasującej się na drugim miejscu SDPL odnotowano 12,9% takich wskazań, dla 
PiS - 9,6%, dla UP - 8%, dla PO - 5,6%, dla Samoobrony 4,2%, dla SLD - 1,7%, dla PSL - 0.

60 Dla porównania w Samoobronie 29,2% respondentów wybrało te dwie odpowiedzi, w LPR 
- 25,6%, w UP - 20%, w SDPL - 9,7%, w PO - 6,9%, w PD - 3,7%.

Do partii, w których elektroniczne źródła informacji - wiadomości e-mailowe 
i strony internetowe - odgrywają dużą rolę, należy zaliczyć przede wszystkim PD58, 
w której 25,9% ankietowanych wskazało te dwa kanały komunikacji jako najistot
niejsze59; 40,7% uznało za takie przekaz ustny i wiadomości e-mailowe; 18,5% prze
kaz ustny i strony internetowe partii. Powyższe dane wydają się zgodne z założenia
mi partii, której pełna nazwa brzmi Partia Demokratyczna-demokraci.pl. Po drugiej 
stronie plasują się partie, w których dominują tradycyjne źródła informacji - ich 
członkowie najczęściej wymieniali przekaz ustny oraz drukowane biuletyny partyj
ne. Te dwie odpowiedzi powtarzały się wśród członków PSL (38,5% wskazań), SLD 
(32,2%), PiS (30,8%)60. Stosunkowo wysoki wskaźnik korzystania z drukowanych 
biuletynów partyjnych w PSL (11,5% jako pierwszy wybór, 33,3% jako drugi) oraz 
SLD (8,5% jako pierwszy wybór, 31% jako drugi) tłumaczyć można wymienionymi 
w statutach obowiązkami prenumerowania periodyku, gazety bądź tygodnika zwią
zanego z ruchem ludowym (PSL) lub popierania prasy i wydawnictw partyjnych 
(SLD), o czym była już wyżej mowa.
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2.3.3. Funkcje towarzysko-społeczne i samopomocowe

O ile w okresie rozwoju partii masowych ugrupowania polityczne w dużej mierze 
spełniały rolę towarzysko-społeczną, edukacyjną i samopomocową, o tyle w mode
lach stworzonych później funkcje te nie odgrywały już większej roli. Żadnych śla
dów funkcji towarzysko-społecznych nie odnajdziemy też w statutach polskich partii 
politycznych, co skłania do stwierdzenia, że polskie partie w tym aspekcie zbliżo
ne są do nowoczesnych partii w demokracjach zachodnich. Powyższe zagadnienie 
wymaga jednak dalszych analiz empirycznych, w rzeczywistości bowiem może się 
okazać, że partie spełniajątego typu zadania, mimo iż statuty o nich nie wspominają. 
Trochę inaczej wygląda sprawa pomocy, na jaką członkowie mogą liczyć ze strony 
swoich partii.

Statuty kilku badanych partii wymieniają prawo członków do zapewnienia im po
mocy i bezpieczeństwa, owo prawo wydaje się jednak jedynie w szczątkowej formie 
realizować znane z partii masowych funkcje samopomocowe. Partie zapewniają pra
wo do korzystania z pomocy organów partii w wykonywaniu obowiązków i praw par
tyjnych (SLD) bądź w sprawowaniu funkcji w organach władzy publicznej (SDPL). 
SLD i PiS zobowiązują się otoczyć opieką swoich członków w przypadku doznania 
krzywdy w czasie działalności politycznej (SLD) lub jeśli w związku z przynależnoś
cią do partii podejmowane są wobec nich działania o charakterze represyjnym (PiS). 
Prawo do uzyskania pomocy ze strony struktur i kolegów partyjnych najbardziej roz
budowane jest w SLD i PSL. W pierwszej członkowie - zgodnie z przepisami sta
tutu - mogą liczyć na pomoc w „[...] szczególnie trudnych sytuacjach życiowych”. 
W statucie drugiej jest mowa o prawie do korzystania z ochrony i opieki władz, 
a także organów partii bez podania przesłanek i okoliczności takiej pomocy. Można 
więc przypuszczać, że członkowie mogą zwracać się do partii o pomoc w rozwiązy
waniu wszelkich problemów. Analiza statutów pozwala postawić tezę, że poza SLD 
ewentualnie PSL partie nie są skłonne do opieki i organizowania pomocy dla swoich 
członków, co oddala je od masowego modelu partii. Rzeczywisty zakres pomocy, na 
jaką członkowie mogą liczyć ze strony partii, podobnie jak realizacja funkcji towa
rzyskich czy edukacyjnych wymagają szczegółowych badań empirycznych.

2.3.4. Udział w procesie decyzyjnym w partii

Wśród bodźców stosowanych do przyciągnięcia członków przez współczesne partie 
polityczne w ustabilizowanych demokracjach zachodnich coraz większego znaczenia 
nabiera stwarzanie im możliwości bezpośredniego udziału w procesie decyzyjnym 
w partii. W epoce partii masowych najważniejsze ustalenia zapadały podczas obrad 
organów przedstawicielskich partii, wśród których dużą rolę odgrywali najbardziej 
aktywni przedstawiciele z poszczególnych regionów (tzw. działacze lub aktywiści) 
wyposażeni w mandat do reprezentowania określonych struktur terenowych i gło
sowania w ich imieniu. W modelach stworzonych później podejmowanie ważnych 
dla partii decyzji przekazano w ręce wszystkich członków bez względu na to, ile 
czasu i energii poświęcają partyjnej działalności. Skoro uczestnictwo w kreowaniu 

-64-



Członkostwo w polskich partiach politycznych

programów partyjnych, wybór lidera partii czy kandydatów w wyborach do parla
mentu stały się udziałem wszystkich członków, przestało się opłacać być aktywistą61. 
Partie celowo redukowały bodźce zachęcające wcześniej do aktywności partyjnej, 
gdyż działacze przestali być potrzebni, wprost przeciwnie - silne struktury średniego 
szczebla zaczęły być nawet postrzegane jako krępujące swobodę działania liderów, 
o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części rozdziału.

61 P. Seyd, P. Whiteley, op.cit., s. 360.

W tym kontekście warto zastanowić się nad udziałem członków polskich partii 
w procesie podejmowania decyzji, a w szczególności, czy członkowie uczestniczą 
w kształtowaniu programów i polityki partii, czy partycypują w wyborze lidera oraz 
czy mają wpływ na kształtowanie partyjnych list wyborczych. Twierdzące odpowie
dzi na powyższe pytania pozwoliłyby uznać, że polskie partie stosują strategie typo
we dla modeli partii, jakie pojawiły się po partii masowej, natomiast ograniczenie 
wpływu członków na rzecz struktur średniego szczebla tworzonych przez aktywi
stów będzie świadczyć raczej o wierności modelowi masowemu.

a) Udział w kreowaniu polityki programowej partii

Ze statutów polskich partii wynika, że członkowie mają prawo do dyskusji i wolno
ści wypowiedzi. Istnienie demokracji wewnątrzpartyjnej jest podkreślane we wszyst
kich ugrupowaniach poprzez przyznanie szeregowym członkom prawa uczestnictwa 
w kształtowaniu programu partii. W różnych statutach pojawiają się w tej materii roz
maite sformułowania. Jest mowa na przykład o możliwości: swobodnego zgłaszania 
wniosków (Samoobrona), występowania do władz partii z wnioskami i postulatami 
(LPR), uczestnictwa w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii (SLD, SDPL), 
zgłaszania inicjatyw politycznych oraz udziału we wszystkich działaniach programo
wych podejmowanych przez partię (PD, PO, PiS). W statutach niektórych ugrupowań 
wspomina się o braniu udziału w dyskusjach wewnątrzpartyjnych (SLD, SDPL, UP, 
PSL). Zestawienie powyższych uprawnień członków postanowiliśmy skonfrontować 
z praktyką polityczną, zadając pytanie o szanse uwzględnienia przez partię inicjatyw 
programowych zgłoszonych na zebraniach kół. Analiza danych pozwala na wysnucie 
wniosku, że są one raczej niewielkie, o czym będzie szczegółowo mowa w końcowej 
części rozdziału, dotyczącej podstawowych struktur organizacyjnych.

Statuty niektórych partii dają członkom prawo wpływania na kształt programów 
partyjnych poprzez możliwość tworzenia i pracy w platformach programowych. 
Mogą one przybierać postać frakcji, klubów, zespołów czy komisji tematycznych. Ich 
rola to na ogół zrzeszanie członków, którym bliska jest określona tematyka i którzy 
chcąmieć wpływ na program partii, zwłaszcza w zakresie zagadnień dyskutowanych 
na forum platform. Istnienie tego typu ciał przyczynia się niewątpliwie do wzmoc
nienia dyskusji wewnątrzpartyjnej, a tym samym wzmacnia demokrację wewnętrzną 
w partii. Jednocześnie jednak platformy mogą być też swoistym zagrożeniem dla 
spójności partii, zwłaszcza gdy ich wpływ na politykę partii nie jest proporcjonalny 
do siły, jaką reprezentują.
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Istnienia platform programowych nie przewidziano w statutach: LPR, PO, PSL 
i Samoobrony, w pozostałych partiach bardzo się od siebie różnią. Duży wpływ na 
proces decyzyjny partii wydają się mieć w SDPL, w której największe pod wzglę
dem liczby członków frakcje posiadające reprezentacje w odpowiedniej liczbie woje
wództw mająprawo wyboru delegatów na Kongres i do Konwentu Krajowego62. Cie
kawe rozwiązanie przyjęto w SLD, w której w pracach platform mogą uczestniczyć 
także osoby niebędące formalnie członkami partii. Daje to możliwość szerokiej dys
kusji programowej także z udziałem znanych przedstawicieli środowisk lewicowych 
niezaangażowanych bezpośrednio w politykę partyjną, ale nie sprzyja zwiększaniu 
członkostwa, po co bowiem zostawać członkiem, skoro można korzystać z przywile
ju dyskusji nad programem partii, pozostając formalnie poza nią.

62 Platformie (frakcji) skupiającej minimum 50 członków partii wpisanych do ewidencji co naj
mniej 3 województw przysługuje prawo wyboru delegatów na Kongres. Platformie (frakcji) skupiającej 
minimum 100 członków wpisanych do ewidencji co najmniej 6 województw przysługuje prawo wyboru 
1 przedstawiciela do Konwentu Krajowego.

62 Zob. art. 30 Statutu SDPL.
64 Tomasz Kalita to także ówczesny szef Biura Programowego SLD, członek Krajowego Komitetu 

Wykonawczego.

Zwiększeniu wpływu członków na kształtowanie polityki partii sprzyja niewąt
pliwie stwarzanie im możliwości wypowiadania się w sprawach programowych po
przez formy demokracji bezpośredniej. W Polsce rozwiązania takie stosowane są 
jedynie w partiach lewicowych - SLD i SDPL. Ich statuty przewidują możliwość 
przeprowadzenia referendum wewnątrzpartyjnego, w którym mogą brać udział 
wszyscy członkowie partii. Wśród praw członków SLD wspomina się, że mogą oni 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym 
znaczeniu poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, 
w których przewidziano głosowania. O przeprowadzeniu ogólnopartyjnych referen
dów i sondaży decyduje Rada Krajowa. Przepisy statutu nie są jednak zbyt precy
zyjne, nie wiadomo w szczególności, czy decyzje podjęte przez członków w trakcie 
referendum mają dla władz partii charakter wiążący, nie określono też czy do uznania 
referendum za ważne muszą być spełnione jakieś wymogi dotyczące frekwencji, czy 
większości popierającej dane rozwiązanie. Powyższe braki mogą - chociaż wcale 
nie muszą- prowadzić do sytuacji, w której demokracja bezpośrednia będzie służyła 
jedynie zwiększeniu legitymacji decyzji podejmowanych przez elity partyjne. W Sta
tucie SDPL kwestia referendum uregulowana została dokładniej. Oprócz organu za
rządzającego (Konwent Krajowy) określono także frekwencję, jaka jest potrzebna do 
ważności referendum - co najmniej 50% członków - zawarto również stwierdzenie, 
że wynik referendum jest wiążący dla władz partyjnych63.

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak powyższe przepisy dotyczące referendum sto
sowane są w praktyce. W nieodległej przeszłości (luty, marzec 2007 roku) odbyło się 
referendum programowe w SLD. Projekt przygotowany przez Radę Strategii Pro
gramowej poddano najpierw pod dyskusje, w trakcie których każdy członek mógł 
wyrazić swojąopinię. Zdaniem rzecznika prasowego partii Tomasza Kality64, do cen
trali partii wpłynęło wiele listów i e-maili z propozycjami poprawek, każdy głos był 
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odnotowywany i brany pod uwagę przy opracowywaniu kolejnej wersji dokumentu, 
zwrócono się także do czołowych intelektualistów i publicystów lewicowych z proś
bą o opinię65. Od początku lutego do 10 marca 2007 roku program był przedmiotem 
referendum, w którym mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii66. Głosowanie 
odbywało się na dwa sposoby: metodą tradycyjną poprzez wrzucenie kartki z odda
nym głosem do urny podczas zebrań kół albo w sposób elektroniczny za pośredni
ctwem Internetu67. Program poparło 90% biorących udział w głosowaniu68.

63 T. Kalita, Referendum w SLD, 12 lutego 2007 r., www.sld.org.pl
66 Mowa o dokumencie - Konstytucja Programowa SLD „ Polska Demokratyczna i Socjalna
67 Informacja Biura Programowego SLD dla środowisk i portali lewicowych, Warszawa, 1 lutego 

2007 r., www.sld.org.pl
68 Rada Krajowa SLD 26 maja 2007 r., www.sld.org.pl

Sojusz Lewicy Demokratycznej stosując raczej niespotykane dotąd w polskich 
partiach rozwiązania w zakresie sposobu tworzenia i akceptacji programu, wyraźnie 
powoływał się na wzór brytyjskiej Partii Pracy. Uwzględnianie postulatów progra
mowych członków oraz poddanie programu ich akceptacji świadczy, że SLD w tym 
aspekcie dalekie jest od rozwiązań stosowanych w partiach masowych, w których 
wpływ na kształt programu partii był przywilejem wyłącznie działaczy partyjnych. 
Formalne zapewnienie wpływu wszystkim członkom partii jest niewątpliwie prze
jawem demokratyzacji procesu podejmowania decyzji i pozostaje w zgodzie z ten
dencjami charakterystycznymi dla późniejszych modeli partii. Jednocześnie jednak, 
w przeprowadzonych przez nas badaniach ankietowych nie odnotowaliśmy, jakoby 
członkowie SLD mieli większe od członków innych polskich partii poczucie wpływu 
na kształt programów partyjnych. 44,1% ankietowanych członków SLD uznało, że 
ich wpływ jest mały, bo licząsię tylko opinie ludzi pełniących w partii wysokie funk
cje. Dla porównania wśród członków wszystkich badanych partii opinię taką wyrazi
ło 43,8% ankietowanych. Tylko 8,3% członków SLD jest zdania, że każdy głos jest 
brany pod uwagę, a wśród członków wszystkich badanych partii przekonanie takie 
wyraża 10,2%. Uznać należy, że stosowane w SLD formy demokracji bezpośred
niej -jakkolwiek nowatorskie - służą raczej legitymizacji działań podejmowanych 
przez elity partyjne niż rzeczywistemu zwiększeniu wpływu szeregowych członków. 
Tendencje takie charakterystyczne są zresztą dla wielu partii w ustabilizowanych de
mokracjach zachodnich i zbliżają SLD w tym aspekcie do modelu partii kartelowej.

b) Wpływ na wybór lidera

W modelu partii masowej lider wyłaniany jest przez organ przedstawicielski (kon
gres, konwencję, zjazd), w którym reprezentowani są działacze struktur partyjnych 
średniego szczebla, zwani czasami aktywistami lub subliderami. W późniejszych 
modelach następuje ograniczenie roli struktur średniego szczebla w tym zakresie na 
rzecz „dołów partyjnych” (szeregowych członków, sympatyków) - z jednej strony 
- oraz elit partyjnych z drugiej. Zwiększenie roli członków partii w procesie wyboru 
lidera prowadzi nieuchronnie - na skutek ich atomizacji - do zapewnienia większej 
autonomii elit partyjnych, które nie muszą już uwzględniać sugestii dobrze zorgani
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zowanych aktywistów reprezentowanych podczas obrad kongresu. Przyjęcie okre
ślonego sposobu wyłaniania lidera determinuje często, kto owym liderem zostanie. 
Dokonywanie selekcji przez elity partyjne na przykład parlamentarzystów spowo
duje wzrost prawdopodobieństwa wyboru kogoś z parlamentarnych struktur partii, 
wybór przez kongres ułatwi zostanie liderem przedstawicielowi silnej struktury re
gionalnej.

Z analizy statutów badanych przez nas partii wynika, że we wszystkich poza 
SDPL lider wybierany jest przez organ typu kongres, reprezentujący terenowe struk
tury partii. Członkom wszystkich polskich partii przysługuje wprawdzie bierne pra
wo wyborcze, teoretycznie mogą więc kandydować i zgłaszać kandydatów do orga
nów partyjnych, w praktyce w skład kongresu wchodzą liderzy struktur terenowych 
(subliderzy, aktywiści średniego szczebla)69. Również badania ankietowe potwierdzi
ły, że szeregowi członkowie mają bardzo ograniczony wpływ na wybór partyjnego 
przywódcy. Jedynie 17,2% ankietowanych uznało odpowiedź, że każdy członek ma 
swój udział w wyborze lidera za najważniejszą, 9,1 % za drugą co do ważności70, przy 
czym średnią zdecydowanie zawyżają opinie członków SDPL (58,1% jako pierwszy 
wybór, 14,8% jako drugi wybór), w której lider zgodnie z przepisami statutu pocho
dzi z wyborów powszechnych przez wszystkich członków partii.

69 Często zresztą kongresy pełnią jedynie „rytualną” rolę zatwierdzania kandydata uzgodnionego 
wcześniej przez elity partyjne lub regionalne struktury partyjne, o czym będzie mowa w kolejnych roz
działach.

70 W pytaniu 17 prosiliśmy o określenie, kto ma największy wpływ na wybór lidera partii, przy czym 
respondenci mogli wybrać dwie odpowiedzi i zaznaczyć, której z nich dają priorytet.

71 Komunikat w związku z wyborami Przewodniczącego SDPL, 17 lipca 2008 r. - podpisany przez 
Elżbietę Gozdowską pełniącą funkcję pełnomocnika wyborczego do przeprowadzenia wyborów Prze
wodniczącego Socjaldemokracji Polskiej, www.sdpl.org.pl

Jak już wyżej wspomniano, Socjaldemokracja Polska jest jedyną polską partią 
stosującą nowatorskie rozwiązania w zakresie wyboru swojego przywódcy, stąd war
to przyjrzeć się bliżej zarówno odpowiednim rozwiązaniom statutowym, jak i prak
tycznej realizacji tych postanowień. Zgodnie z art. 21 statutu, wybory Przewodniczą
cego partii są powszechne, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał więcej 
niż połowę ważnie oddanych głosów. Szczegółowy tryb wyborów ustala Konwent 
Krajowy na wniosek Zarządu. Przewidziano również odpowiedni tryb postępowania, 
na wypadek gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. Wyboru 
Przewodniczącego dokonuje wówczas Kongres spośród dwóch kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów w wyborach powszechnych.

Po zapowiedzianej w połowie roku 2008 rezygnacji Marka Borowskiego z funk
cji Przewodniczącego, która formalnie miała nastąpić z początkiem sierpnia, partia 
zaczęła się przygotowywać do wyborów nowego szefa. Mieliśmy więc w ostatnim 
czasie możliwość dokładniejszego przyjrzenia się procedurze wyboru lidera w SDPL. 
Kandydatów zgłaszać mogły Zarządy Wojewódzkie oraz grupy co najmniej 10 człon
ków SDPL reprezentujących co najmniej 3 organizacje wojewódzkie71. Zgłoszono 
3 kandydatów: Bartosza Arłukowicza reprezentującego województwo zachodnio
pomorskie, Wojciecha Filemonowicza z województwa małopolskiego oraz Sylwię 
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Pusz z wielkopolskiego. Wybory odbyły się we wrześniu w formie listownej - po 
ustaleniu bazy członkowskiej wysłano 3919 pakietów wyborczych z kartami do gło
sowania. Partia otrzymała 1654 zwrotne odpowiedzi (42,2% pakietów wysłanych), 
część listów odrzucono, głównie dlatego, że nie zawierały nadawcy lub wpłynęły po 
terminie. Ostatecznie stwierdzono, że odesłano 1610 kart z ważnymi i 3 z nieważny
mi głosami72. Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości73, konieczne 
stało się więc przekazanie wyboru lidera Kongresowi partii.

72 Protokół z prac Krajowej Komisji Skrutacyjnej SDPL w dniu 1 października 2008 r. z wyborów 
Przewodniczącego SDPL, www.sdpl.org.pl

73 Poszczególni kandydaci na Przewodniczącego SDPL otrzymali następujące liczby głosów: Bartosz 
Arłukowicz - 561 głosów, co stanowi 35,2% ważnie oddanych głosów; Wojciech Filemonowicz - 687 
głosów, co stanowi 43,1 % ważnie oddanych głosów; Sylwia Pusz - 346 głosów, co stanowi 21,7% ważnie 
oddanych głosów. Ibidem.

74 Filemonowicz nowym szefem SdPl, PAP, 10 stycznia 2009 r., www.wyborcza.pl

Kongres miał wybierać między dwoma kandydatami, którzy uzyskali najwięcej 
głosów w wyborach bezpośrednich, a więc między Wojciechem Filemonowiczem 
i Bartoszem Arłukowiczem. Ten ostatni zrezygnował jednak z członkostwa w partii, 
co było jednoznaczne z wycofaniem się z rywalizacji o szefostwo partii. Jego miejsce 
mogła więc zająć trzecia w kolejności Sylwia Pusz, ostatecznie jednak zrezygnowała 
z ubiegania się o przywództwo. Filemonowicz pozostał jedynym kandydatem, głoso
wało na niego 91 spośród 121 delegatów74.

Reasumując, należy stwierdzić, że wprowadzenie wyboru lidera w głosowaniu 
powszechnym stanowi niewątpliwie wzmocnienie pozycji szeregowych członków 
i z powodzeniem stosowane jest w wielu partiach demokracji zachodnich, co zbli
ża je do modelu partii kartelowych. W polskich warunkach zastosowanie takiego 
rozwiązania - pomimo poniesionych przez partię kosztów, o czym będzie mowa 
w dalszej części rozdziału - nie przyniosło rozstrzygnięcia i partia musiała uciekać 
się do tradycyjnej metody wyboru Przewodniczącego przez Kongres. Z drugiej jed
nak strony, nawet, jeżeli bezpośrednie wybory nie przyniosły rezultatu, to na pewno 
wywołały ożywioną dyskusję w partii, która zawsze służy zwiększeniu demokracji 
wewnętrznej.

c) Wpływ na kształt list wyborczych

Tworzenie list kandydatów jest często przedmiotem konfliktu w partii, który może 
być związany zarówno z tym, kto zostanie wybrany w ramach obowiązujących 
w partii procedur selekcji, jak i dotyczyć samych procedur. Określone sposoby selek
cji mogą sprzyjać niektórym kandydatom czy typom kandydatów. W modelu partii- 
-kartelu, który wyjaśnia zmiany zachodzące we współczesnych ugrupowaniach, 
proces selekcji kandydatów znajduje się - z jednej strony - w rękach szeregowych 
członków partii, z drugiej - elit partyjnych. Wzrost znaczenia partii na najniższym 
szczeblu (party on the ground) odbywa się kosztem władzy czy wpływów aktywi
stów średniego szczebla (party in central office), którzy mogliby stanowić wyzwanie 
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dla liderów partii w strukturach władzy publicznej (party inpublic office)15. Dotyczy 
to oczywiście również procesu selekcji kandydatów. Parlamentarzyści, będąc częścią 
partii w strukturach władzy, stanowią jednocześnie reprezentację partii na szczeblu 
członkowskim. Partie zmierzają w kierunku stratarchicznej formy relacji wewnętrz
nych, w której kierownictwo zyskuje autonomię na szczeblu centralnym po części 
przez cedowanie autonomii na rzecz „dołów” partyjnych. Formalnemu zwiększe
niu inkluzyjności procesu selekcji kandydatów nie towarzyszy na ogół rzeczywiste 
zwiększenie kontroli członków nad liderami* 76. Przeciwnie, rozszerzenie kręgu osób 
biorących udział w selekcji kandydatów może być celową strategią elit, służącą prze
sunięciu realizacji tej funkcji z aktywistów partyjnych na szeregowych członków 
i przez to zapewnieniu sobie większej autonomii.

15 R.S. Katz, The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, „Party Politics” 
2001, vol. 7, nr 3, s. 281.

76 Ibidem, s. 293.

Ze statutów polskich partii nie wynika, jakoby członkowie mieli wpływ na kreowa
nie list kandydatów w wyborach do władz publicznych. Nawet jeżeli partie formalnie 
przyznają swoim członkom prawo do ubiegania się z ramienia partii o mandat w or
ganach władzy publicznej czy kołom - opiniowania kandydatów (na przykład Statut 
SLD), to decyzje podejmowane i zatwierdzane są na wyższych szczeblach struktury 
partyjnej, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach. W tym miejscu ograniczymy 
się jedynie do ukazania roli, jaką mogą w tym procesie odgrywać członkowie.

Wobec braku w tej materii uregulowań statutowych oprzemy naszą analizę głów
nie na wynikach przeprowadzonych ankiet. Na pytanie o wpływ, jaki szeregowi 
członkowie (niepełniący w partii żadnych funkcji) mają na proces selekcji kandyda
tów do list wyborczych najwięcej respondentów udzieliło odpowiedzi, że mają ogra
niczony wpływ (45,4%) lub nie mają żadnego (37,8%). Jedynie 11,8% oceniło ten 
wpływ jako zdecydowany, 5% nie miało zdania w tej kwestii. Najmniejszy wpływ 
na kształt list swojej partii mają członkowie Samoobrony - 70,8% uważa, że nie ma 
żadnego wpływu na wybór kandydatów na listy wyborcze swojej partii; 25%, że ma 
wpływ (20,8% ocenia go jako ograniczony, tylko 4,2% jako zdecydowany); 4,2% 
nie ma zdania w tej sprawie. Na przeciwległym biegunie znalazła się Partia Demo
kratyczna, w której 81,5% członków ma poczucie wpływu na kształt list partyjnych 
(11,1% - zdecydowany, 70,4% - ograniczony). Z kolei partią, w której największy 
odsetek respondentów uważa, że członkowie mają zdecydowany wpływ na wybór 
kandydatów do władz publicznych, jest PSL (19,2%).

Powyższe informacje zostały w zasadzie potwierdzone w pytaniu oceniającym 
stosowane w partii procedury zgłaszania kandydatów. Za jasne, przejrzyste i otwar
te dla członków partii uznała je większość respondentów PSL (57,7%), na drugim 
miejscu uplasowała się PD (44,4%). Najgorzej selekcja kandydatów oceniona została 
w Samoobronie, gdzie 66,7% uznało, że brak w tej materii jasnych procedur, a de
cyzje podejmowane są „za zamkniętymi drzwiami”. Powyższa odpowiedź była naj
częściej wybierana także przez członków SDPL (38,7%). Wśród członków większo
ści partii (PO, UP, LPR, SLD, PiS) dominuje przekonanie, że otwartość zgłaszania 
kandydatów posiada czasami wątpliwy charakter. Ogółem odpowiedź taką wybrało 
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41,2% respondentów, podczas gdy 30,4% uznawało procedury za jasne i przejrzyste, 
a 26,5% zarzucało im brak tych przymiotów; 1,8% nie miało zdania na ten temat.

Z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że szeregowi członkowie nie mają 
żadnej kontroli nad polityką prowadzoną przez lidera partii (52%) lub ich kontrolajest 
ograniczona (33,1%). Tylko 4,7% ma poczucie istotnej kontroli, 10,2% nie ma w tej 
kwestii zdania. Najgorzej sytuacja wygląda w Samoobronie, a dalej w PO, UP, PiS 
oraz SDPL, gdzie zdecydowana większość respondentów uważa, że nie ma żadnej 
kontroli nad polityką lidera77. Najlepiej w badaniu wypadła Partia Demokratyczna, 
w której 70,4% ma poczucie kontroli nad polityką lidera (7,4% bardzo dużej, 63% 
- ograniczonej), z kolei PSL jest partią, w której największy odsetek ankietowanych 
(13,5%) ma poczucie bardzo dużej kontroli nad polityką prowadzoną przez lidera.

77 Odpowiednio: 75%, 63,9%, 60%, 59,6%, 58,1%.

* * *

Reasumując rozważania na temat pozycji członka polskich partii, należy zwrócić 
uwagę, że statuty wszystkich polskich partii z wyjątkiem Samoobrony regulują po
wyższą kwestię dosyć szczegółowo. Na uwagę zasługują nie tylko statutowe katalogi 
praw i obowiązków, lecz także drobiazgowo uregulowane procedury przyjmowania 
członków, zawieszenia członkostwa oraz wykluczenia z partii.

Z analizy przepisów statutowych wynika, że procedura przyjęcia do partii jest na 
ogół długotrwała i może być dla potencjalnego kandydata uciążliwa za sprawą cho
ciażby stosowanej w większości partii konieczności przedstawienia rekomendacji 
osób będących już jej członkami (tzw. członkowie wprowadzający), co jest typowe 
dla wczesnego okresu rozwoju partii masowych. Struktury partyjne wydają się mieć 
przewagę nad członkami nie tylko w procesie ich rekrutacji, lecz także w całym okre
sie członkostwa, o czym świadczą rozbudowane możliwości zawieszenia w prawach 
członka czy wykluczenia z partii osób, których członkostwo przestało być pożąda
ne. Analiza statutowych katalogów obowiązków członków pozwala na wysunięcie 
wniosku, że polskie partie nie nakładają na nich wielu obowiązków, a te nakładane 
nie są zbyt uciążliwe, aczkolwiek i tak bardziej rozbudowane w porównaniu z two
rzonymi współcześnie modelami partii.

Nie obarczając swoich członków nadmiernymi obowiązkami, partie nie przyznają 
im też zbyt wielu praw. Większości polskich partii obce są obecne we współczesnych 
partiach odpowiadających modelowi partii kartelowej tendencje do wzmacniania po
zycji szeregowych członków poprzez włączenie ich w proces podejmowania decyzji 
zwłaszcza w zakresie wyboru lidera, kształtowania programu partii czy tworzenia list 
kandydatów w wyborach do władz publicznych. Wyjątkiem wydają się polskie partie 
lewicowe - SLD i SDPL, które wprowadziły do swoich statutów i praktyki partyjnej 
elementy demokracji bezpośredniej, angażując szeregowych członków odpowiednio 
w proces tworzenia programu i wyboru lidera, aczkolwiek pierwsze doświadczenia 
w tym zakresie niekoniecznie należą do udanych, na co wskazują chociażby trudno
ści z wyborem lidera SDPL.
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Analiza zagadnienia członkostwa w polskich partiach z punktu widzenia pozycji 
szeregowego członka wygląda mniej więcej w ten sposób, że po pokonaniu formal
nych barier prowadzących do uzyskania pełnoprawnego członkostwa, które wydają 
się daleko bardziej uciążliwe od stosowanych w innych krajach, obywatel zostaje 
członkiem partii, co nie daje mu ani szczególnych praw, ani nie nakłada na niego 
większych obowiązków. Może to być jedna z przyczyn składających się na niewiel
ką - w porównaniu z partiami innych państw - liczbę formalnych członków partii 
w stosunku do liczby wyborców.

Głębsza analiza omówionego zagadnienia pozwala na wychwycenie pewnych 
różnic, jakie w tym zakresie prezentują polskie partie. Zgodnie z tym, co zostało wy
żej powiedziane (punkt 2.1) omawiane partie zostaną podzielone z zastosowaniem 
dwóch kryteriów: ciężarów, jakie muszą ponosić członkowie (zarówno w procesie 
rekrutacji, jak i w okresie członkostwa), oraz korzyści, jakie daje im członkostwo 
w partii. Zarówno wymagania, jak i korzyści będą zaliczane do jednej z trzech kate
gorii: duże, średnie, małe. Wyniki obrazuje tabela 3:

Tabela 3. Pozycja członków w polskich partiach (koszty, korzyści z członkostwa)

Pozycja członków w polskich partiach 

(koszty, korzyści)

Koszty członkostwa - wymagania wobec członka 

(warunki przystąpienia, obowiązki)

małe średnie duże

Korzyści 

z członkostwa 

w partii 

(prawa, przywileje)

małe Samoobrona LPR

średnie PO 

UP

SDPL 

SLD 

PSL 

PD

PiS

duże

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy statutów i wyników ankiet

Tabela przygotowana została na podstawie wcześniejszych rozważań na temat 
pozycji szeregowego członka w polskich partiach politycznych. Nie jest ambicją au
torów ostateczne i bezdyskusyjne zakwalifikowanie partii do powyższych kategorii, 
a jedynie zwrócenie uwagi na fakt, że korzyści i koszty z członkostwa w partii to 
dwie strony tego samego medalu, i wywołanie dyskusji na temat pozycji, jaką zajmu
ją członkowie w polskich partiach. Tytułem uzasadnienia przypomnimy najważniej
sze cechy partii, które skłoniły nas do zaliczenia ich do takich właśnie kategorii.

Samoobrona jest partią, do której łatwo przystąpić, nie trzeba spełniać w zasa
dzie żadnych dodatkowych - poza ustawowymi - warunków. Statut nie wyklucza 
łączenia członkostwa w tej partii z przynależnością do innych ugrupowań78. Z człon

78 Zob. rozdz. III punkt 2 Statutu: „Możliwa jest przynależność do innych partii jak i wchodzenie 
w struktury »Samoobrony RP« innych partii, organizacji związkowych i społecznych. Zasady ich przy
należności określać będzie każdorazowo Prezydium Rady Krajowej wSamoobrona RP«”.
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kostwem w Samoobronie nie wiążą się szczególne obowiązki, nie daje ono też więk
szych korzyści. Członkowie mają ograniczony dostęp do informacji partyjnych, małe 
szanse na uwzględnienie zgłaszanych inicjatyw, nie posiadają kontroli nad polityką 
prowadzoną przez lidera partii. Stosunkowo łatwo zostać członkiem PO i UP, partie 
te w szczególności nie wymagają rekomendacji od osób będących już członkami par
tii, nie nakładają na swoich członków wielu obowiązków, przyznają im podstawowe 
prawa, jak dostęp do informacji partyjnych, pewne możliwości uwzględnienia zgła
szanych postulatów, prawo do udziału we wszystkich działaniach podejmowanych 
przez partię.

Partiami, w których średnim kosztom towarzyszą średnie korzyści, są SDPL, 
SLD, PD oraz PSL. Aby zostać członkiem trzech ostatnich, należy uzyskać popar
cie osób będących już w strukturach partii (instytucja członków wprowadzających), 
przez co jawią się w pewnym sensie jako kluby ograniczonego członkostwa. W SDPL 
nie są wprawdzie wymagane powyższe rekomendacje, niemniej jednak mamy tu 
do czynienia z modelem przyjmowania członków nazwanym przez nas odgórnym, 
polegającym na tym, że nowych członków przyjmują inne struktury niż najniższa 
jednostka organizacyjna (Koło). W partii tej nie określono też ostatecznego terminu 
akceptacji nowego członka, przez co może ona zwlekać z podjęciem decyzji. W SLD 
i SDPL przystąpienie do partii wiąże się również z koniecznością akceptacji kodek
sów etycznych tych partii.

Korzyści z członkostwa w wyżej wymienionych czterech partiach oceniono jako 
średnie. W przypadku partii lewicowych przesądziło między innymi wprowadzenie 
form demokracji bezpośredniej przy przyjmowaniu programu (SLD) oraz wyborze 
lidera (SDPL). Oprócz tego w SLD także podkreślana jest w statucie możliwość kan
dydowania z list partii, poparcie udzielane kandydatom w kampanii oraz zapewnienie 
opieki członkom, którzy doznali krzywdy w czasie działalności politycznej i pomo
cy w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w SDPL - możliwość tworzenia 
platform programowych, a zarazem zapewnienie im wpływu na proces decyzyjny 
w partii, jak i pomoc partii w wykonywaniu funkcji we władzy publicznej. Z kolei do 
zaliczenia korzyści, jakie daje członkostwo w PD i PSL, do kategorii średnich skło
niły nas między innymi wyniki ankiet, które potwierdzają, że członkowie tych dwóch 
partii mają największe poczucie wpływu na działania władz partii; w partiach tych 
mamy do czynienia również z najlepszym przepływem informacji, ponadto członko
wie PSL mają prawo do korzystania z ochrony, a także opieki władz i organów partii.

Do partii o dużych kosztach członkostwa zaliczono LPR oraz PiS. Obie partie 
wydają się podchodzić bardzo ostrożnie do przyjmowania nowych członków. W obu 
nie tylko wymagani są członkowie wprowadzający, ale przewidziano też dwustop
niowe przyjmowanie do partii, które w LPR jest normalną praktyką (najpierw czło
nek uczestnik, potem członek pełnoprawny), a w PiS stanowi instrument, z którego 
struktury partyjne mogą skorzystać (przyjęcie kandydata najpierw na okres próbny). 
W LPR od kandydatów na członków wymaga się kierowania zasadami etyki ka
tolickiej oraz złożenia przysięgi na wierność partii. Ponadto decyzje o zawieszeniu 
w prawach członka oraz wykluczeniu z partii podejmowane są w tej partii przez orga
ny wykonawcze, nie zaś przez sądownicze, jak w większości polskich partii, co może 
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się przyczyniać do arbitralności tychże decyzji i stawia członka z góry na przegra
nej pozycji. Z kolei w PiS (podobnie jak w SDPL) mamy do czynienia z odgórnym 
modelem przyjmowania członków (przez inną strukturę niż jednostkę podstawową), 
a dodatkowo możliwością sprzeciwu ze strony wyższych szczebli struktury wobec 
przyjęcia członka. Członkowie partii powinni kierować się zasadami moralnymi 
i obywatelskimi wynikającymi z programu PiS. W partii tej - jako jedynej z analizo
wanych - istnieje możliwość zawieszenia w prawach członka przez Prezesa partii. 
Przyznanie takiej decyzji organowi jednoosobowemu może być przyczyną dowol
ności w jej stosowaniu wobec niewygodnych członków dla wzmocnienia własnej 
pozycji w strukturach, a więc zawsze rodzić będzie podejrzenie arbitralności.

Przy wysokich kosztach związanych z uzyskaniem członkostwa korzyści od
noszone z pozostawania w formalnych strukturach partii można określić jako małe 
w LPR oraz średnie w PiS. Członkowie obu partii mają prawo kandydować do orga
nów władzy publicznej z list swoich partii, posiadają też dostęp do informacji partyj
nych, przy czym, jak wynika z ankiet w obu partiach, jest on ograniczony. Dodatko
wo członkowie PiS mogą liczyć na opiekę partii, jeśli w związku z przynależnością 
partii podejmowane są wobec nich działania o charakterze represyjnym, co skłoniło 
nas do uznania bodźców zachęcających do członkostwa w tej partii za średnie.

Jak wynika z powyższej tabeli, koszty związane z członkostwem w polskich ugru
powaniach w zależności od partii mogą być małe (Samoobrona, PO, UP), średnie 
(SDPL, SLD, PSL, PD) bądź duże (LPR, PiS), z kolei korzyści małe (Samoobrona, 
LPR) bądź średnie (pozostałe partie). Żadna z polskich partii nie oferuje członkom 
korzyści, które - w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w demokracjach za
chodnich - można określić jako duże. Polskim partiom obce wydają się - coraz wy
raźniejsze w ustabilizowanych demokracjach - tendencje do wzmacniania pozycji 
szeregowych członków. W naszym odczuciu stronnictwa polityczne, chcąc zyskiwać 
nowych członków, a nawet utrzymywać członkostwo na tym samym poziomie, po
winny zwracać większą uwagę na bodźce mające przyciągnąć i utrzymać sympatyków 
w formalnych strukturach partii, w szczególności zaś nie powinny stawiać kandyda
tom na członków trudnych do pokonania wymogów, a członkom - obowiązków, nie 
oferując im w zamian korzyści, które mogłyby rekompensować poniesione koszty.

3. Korzyści i koszty partii związane z rekrutacją
oraz utrzymywaniem członkostwa na określonym poziomie

3.1. Członkostwo jako element świadomej polityki partii

Członkostwo w partii jest nie tylko wynikiem kalkulacji potencjalnych kandydatów, 
którzy - jak to zostało wyżej powiedziane - dokonując bilansu kosztów i korzyści, 
decydująsię na wstąpienie do partii lub nie, alejest też-a przynajmniej powinno być
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- elementem świadomej polityki partii. Na zmianę liczby członków partii wpływa
ją, bez wątpienia, przekształcenia strukturalne (przekształcenia struktury społecznej, 
zmiany pokoleniowe, rozwój środków masowego przekazu, zmiana technik komu
nikacji społecznej), ale także strategie stosowane w tej materii przez partie. O ile 
pierwsze są poza kontrolą partii, o tyle drugie powinny być przez partię dokładnie 
przemyślane i realizowane.

Członkowie nie są dani partii raz na zawsze, partie muszą się nieustannie trosz
czyć o utrzymanie, uzupełnianie czy odnowę bazy członkowskiej, bez której przesta- 
ją być legitymizowane do działania. Pomimo powszechnych w ostatnich dziesięcio
leciach tendencji spadku członkostwa, partia - stosując określone działania - może 
doprowadzić do zwiększenia jego poziomu. Przykładem może być brytyjska Partia 
Pracy, której w latach 1994-1998 udało się zwiększyć liczbę członków. Partia prze
znaczyła w tym okresie na rekrutację znaczące zasoby w postaci personelu, środków 
pieniężnych i czasu. Stworzono wiele bodźców, aby przyciągnąć nowych członków: 
zreorganizowano strukturę partii, dając członkom możliwość wpływu na wybór po
lityki partyjnej i obsadę stanowisk w partii, zaszczepiono w nowych rekrutach wia
rę, że - jeśli pomogą Partii Pracy odzyskać władzę - ich udziałem będzie znacząca 
zmiana polityki; podkreślano, że nowi członkowie wstępują do rosnącej w siłę, pręż
nej organizacji. Bodźce te nie były już tak silne, gdy partia wygrała wybory w 1997 
roku i od 1998 roku liczba członków zaczęła spadać79.

79 P. Seyd, P. Whiteley, op.cit., s. 356-357.

Partie na ogół nie są skłonne ujawniać swojej polityki i strategii w zakresie pozy
skiwania i utrzymywania członkostwa. Decyzje tego typu zapadają najczęściej za za
mkniętymi drzwiami i rzadko przenikają do opinii publicznej. Z tego powodu trudno 
jednoznacznie stwierdzić, jakie polskie partie stosują strategie w tym zakresie i czy 
je w ogóle posiadają. Niski procentowy udział członków partii w Polsce w stosunku 
do liczby elektoratu, a także trudności z dotarciem do wiarygodnych danych doty
czących liczby członków polskich partii pozwalają postawić tezę, że nie tylko nie 
prowadzą one przemyślanej polityki w zakresie rekrutacji i utrzymywania członko
stwa, ale niejednokrotnie same mają problemy z ustaleniem faktycznej liczby swoich 
członków. Powyższe zagadnienia wymagająjednak dalszych badań empirycznych.

Teraz przedstawimy krótką analizę członkostwa rozpatrywanego z punktu widze
nia partii. Członkowie, z jednej strony stanowią ważne zasoby partii, ale z drugiej
- ich rekrutacja i obsługa wiąże się dla partii z kosztami. Polityka partii w zakresie re
krutacji nie powinna więc iść w kierunku nieustannego zwiększania liczby członków. 
Doświadczenia partii z ustabilizowanych demokracji pokazują, że niejednokrotnie 
proces rekrutacji opłaca się prowadzić do pewnego poziomu, po którego osiągnięciu 
przyjmowanie kolejnych członków przestaje być korzystne, a nawet wprost przeciw
nie - zaczyna generować niepotrzebne koszty. Tak więc jak potencjalni członkowie, 
również ugrupowania polityczne powinny dokonywać swoistych bilansów korzyści 
oraz kosztów, jakie dają im nowi członkowie, i prowadzić rekrutację do momentu, do 
którego zyski przeważają nad stratami.
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Jako że nie prowadziliśmy badań empirycznych dotyczących bezpośrednio kosz
tów, jakie polskie partie ponoszą w związku z rekrutacją i utrzymywaniem bazy 
członkowskiej, oraz korzyści, jakich przysparzają im członkowie, poniższe rozwa
żania oparte będą na literaturze przedmiotu i obserwacji polskiej sceny partyjnej. 
Naszym celem nie jest tu poczynienie ostatecznych ustaleń, a jedynie naświetlenie 
problemu i ukazanie zagadnień, które wymagają zbadania.

3.2. Członkowie rozpatrywani jako koszty partii

Utrzymywanie rozbudowanej bazy członkowskiej wiąże się dla partii z kosztami 
o charakterze organizacyjnym i programowym. Przez pierwsze będziemy rozumieć 
zarówno faktyczne ciężary związane z rekrutacją i utrzymaniem struktur członkow
skich, jak również koszty związane z wydłużeniem procesu decyzyjnego poprzez 
włączanie do niego szeregowych członków. Werbowanie nowych członków, proces 
formalizowania ich przynależności, a następnie ich obsługa generuje po stronie partii 
pewne koszty związane chociażby z faktem, że do prowadzenia rekrutacji, a następ
nie rejestrów członków partia musi zaangażować ludzi (pracowników lub wolonta
riuszy), którzy poświęcą swój czas na wykonywanie tych czynności. Ponadto akty
wiści partyjni i zatrudniony przez partię personel dalej poświęcają swój czas i wydają 
partyjne pieniądze na organizowanie spotkań członków partii na różnych poziomach 
czy wysyłanie do nich odpowiednich informacji80. Partie pobierają wprawdzie od 
członków składki członkowskie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że są one na ogół 
niewielkie oraz że partie często oferują zniżki pewnym grupom członków (na przy
kład młodzieży, emerytom), może się okazać, że rekrutacja i obsługa członków prze
kracza wpływy pochodzące z ich składek. W takiej sytuacji partia może poczynić 
pewne oszczędności, zaprzestając rekrutacji81, a zaoszczędzone w ten sposób pienią
dze wydać na dotarcie do szerszych kręgów potencjalnych wyborców, na przykład 
poprzez środki masowego przekazu82.

80 S.E. Scarrow, Parties and their Members...,s. 41.
81 P. Seyd, P. Whiteley, op.cit., s. 363.
82 S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 41.
82 P. Seyd, P. Whiteley, op.cit., s. 363.

Oprócz tego - jak już wyżej wspomniano - obecne we współczesnych partiach 
tendencje do włączania szeregowych członków w proces decyzyjny organizacji po
wodują jego wydłużenie. Zapewnienie członkom udziału w wyborze lidera partii, 
kształtowaniu programu czy tworzeniu list kandydatów w wyborach do władz pub
licznych zwiększa niewątpliwie koszty tego procesu, związane jest z koniecznością 
organizowania konsultacji, referendów czy wyborów oraz zapewnienia obsługi ad
ministracyjnej i prawnej tym przedsięwzięciom. Ponadto w trakcie stosowania po
wyższych form demokracji wewnątrzpartyjnej dochodzi często do ujawnienia istnie
jących w partii kłótni i podziałów, co również działa na niekorzyść partii83.
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Biorąc pod uwagę koszty programowe, należy zwrócić uwagę na fakt, że człon
kowie ograniczają swobodę działania kierownictwa partii w przyjmowaniu polityki 
partyjnej. Może to być problemem zwłaszcza w sytuacji, gdy oczekiwania elekto
ratu różnią się od oczekiwań członków84. Osoby, które decydują się na wstąpienie 
do partii, zwłaszcza ci, którzy zostają aktywistami, stanowią zazwyczaj najbardziej 
zideologizowaną grupę jej zwolenników. W przeciwieństwie do osób, które sprawują 
lub dążą do uzyskania stanowisk publicznych, najbardziej zaangażowani członkowie 
chętniej przystaną na to, aby ich partia przegrała wybory niż zawarła kompromis 
w kwestii najważniejszych dla niej wartości. Wszędzie tam, gdzie członkowie mają 
wpływ na kształtowanie programu, partie stają się mniej elastyczne i gorzej reagują 
na zmiany związane z ewolucją preferencji szerszego elektoratu, mogą więc mieć 
problemy z wygrywaniem wyborów. Stąd liderzy partii oraz jej aparat biurokratycz
ny mogą postrzegać członków jako ograniczenie, które obniża zdolność partii do 
zdobywania głosów wyborców85.  

84 Ibidem.
85 S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 40-41.

Polskie partie ponoszą niewątpliwie pewne koszty związane z rekrutacją i utrzy
mywaniem bazy członkowskiej, nie wydaje się jednak, aby poświęcały tej kwestii 
wiele uwagi, a co za tym idzie - zasobów partyjnych. Obserwacje polskiej sceny 
partyjnej pozwalają na postawienie tezy, że polskie partie nie prowadzą szczegól
nie ofensywnej rekrutacji, zadowalając się raczej wpisywaniem w poczet członków 
osób, które same się do partii zgłosiły. Niektóre za pomocą odpowiednich przepisów 
statutu nakładają na osoby należące już do partii obowiązek pozyskiwania nowych 
członków (Samoobrona), sympatyków (Samoobrona, SLD, SDPL) czy wyrażony 
ogólnie obowiązek dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania (PiS). Wobec braku 
sankcji za niepodejmowanie w tej materii żadnych działań, nie wydaje się, aby miał 
on jakiekolwiek znaczenie poza deklaratoryjnym. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
nawet „bierna” rekrutacja pociąga za sobą pewne koszty związane z koniecznością 
przeprowadzenia procedury przyjęcia do partii osób, które same się do niej zgłosiły. 

Ponadto - jak wynika ze statutów - część analizowanych partii (PO, PiS, SDPL, 
PD, UP) nakłada na określone struktury obowiązek rejestrowania członków, przy 
czym w niektóiych partiach rejestry prowadzone są na każdym poziomie struktu
ry, w innych tylko na szczeblu centralnym (PiS). Jakiekolwiek rozwiązanie w partii 
przyjęto, oznacza ono zawsze pewne koszty związane z aktualizacją rejestru, co po
ciąga za sobą konieczność komunikacji pionowej i dobrego przepływu informacji 
pomiędzy poszczególnymi poziomami struktury. Wspomniane już wyżej trudności 
z ustaleniem rzeczywistego stanu członkostwa w polskich partiach pozwalają sądzić, 
że polskie partie nie przywiązują do tego zagadnienia zbyt dużej wagi.

Podobnie jak działania w zakresie rekrutacji, również bieżąca obsługa członków 
polskich partii, polegająca na przykład na organizowaniu ich spotkań czy wysyłaniu 
informacji, nie pociąga za sobą zbyt wielu kosztów. W przeprowadzonych przez nas 
ankietach tylko 26,7% badanych przyznało, że koła w ich partii istnieją realnie i pro
wadzą systematyczną pracę, o czym będzie jeszcze mowa w ostatnim punkcie tego 
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rozdziału. Partie posiadają najczęściej - poza siedzibą główną-także biura regional
ne, ale praktyka (zaobserwowana przez nas chociażby przy wysyłaniu ankiet pocztą) 
wskazuje, że mieszczą się one często w tych samych lokalach co biura poselskie czy 
inne instytucje, wiele z nich otwartych jest tylko okazyjnie, nieliczne terenowe biura 
zatrudniają personel, większość oparta jest na dorywczej pracy wolontariuszy. Nie
które partie nie posiadają swoich biur w wielu regionach kraju, a jedynymi danymi 
teleadresowymi, które udało się nam ustalić, są telefony komórkowe działaczy86.

“ Stan organizacyjny lokalnych struktur partyjnych był przedmiotem badań Wojciecha Kostki. 
Analizował on nie tylko liczbę kół poszczególnych partii funkcjonujących na badanym terenie, lecz 
także kwestie posiadania przez nie lokali, telefonów, faksów, zatrudniania pracowników czy posiadania 
własnego budżetu. W. Kostka, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 311-324.

Polskie partie nie ponoszą również kosztów związanych z włączaniem szere
gowych członków w proces decyzyjny partii, bo nie stosują tego typu rozwiązań, 
o czym była już mowa przy korzyściach, jakie daje członkostwo w partii. Wyjątek 
stanowią ugrupowania lewicowe - SDPL i SLD. O kosztach, jakie może pociągać 
za sobą włączenie członków w proces decyzyjny partii, przekonała się zwłaszcza ta 
pierwsza, usiłując w roku 2008 wybrać nowego lidera w głosowaniu powszechnym. 
Bezpośrednie koszty, jakie partia poniosła, wiązały się z wydłużeniem procesu de
cyzyjnego oraz koniecznością zaangażowania w ten proces pewnych zasobów czasu 
i energii działaczy partyjnych, ale też podmiotów zewnętrznych (kancelaria nota
rialna). Dodatkowym kosztem okazał się fakt, że wybory nie tylko nie przyniosły 
rezultatu, o czym była już wyżej mowa, lecz również obnażyły pewne słabości partii 
związane chociażby z trudnościami w ustaleniu bazy członkowskiej czy małą licz
bą zwrotów kart do głosowania, a także przeniknięciem do opinii publicznej sporu 
toczącego się między kandydatami na lidera, który był jednym z powodów odejścia 
części członków.

Polskie partie nie włączają lub włączają tylko w niewielkim stopniu swoich 
członków w proces tworzenia programu partii, nie ponoszą więc związanych z tym 
kosztów. Pewnym wyjątkiem wydaje się istnienie w niektórych partiach platform 
(frakcji) programowych czy stosowanie form demokracji bezpośredniej przy tworze
niu i akceptacji programu. Przewidująje zwłaszcza statuty partii lewicowych: SLD 
i SDPL. Pierwsza dała przykład stosowania tego typu rozwiązań w praktyce, sięga
jąc po instytucje konsultacji i referendum przy akceptacji obecnego programu partii 
{Konstytucja Programowa SLD). Trudno jednoznacznie ustalić, w jaki sposób dzia
łania te ograniczyły swobodę kierownictwa w zakresie tworzenia programu, oraz czy 
i w jakim stopniu mogły stanąć na przeszkodzie w dotarciu do szerszego elektoratu. 
Z oficjalnych doniesień SLD wynika, jakoby partia brała pod uwagę wszystkie zgło
szone opinie i sugestie. Przeprowadzone przez nas badania ankietowe nie wykazują 
jednak, aby członkowie SLD mieli większe w porównaniu z członkami innych partii 
poczucie wpływu na tworzenie programu partii, o czym była już wyżej mowa.

Zastosowanie demokracji bezpośredniej w SLD służyło więc raczej zwiększe
niu legitymizacji działań władz partyjnych, a nie rzeczywistego wpływu członków 
na kształt programu. Partia nie naraziła się więc znacząco na ponoszenie kosztów 
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programowych, związanych z akceptacją żądań programowych członków i ryzykiem 
utraty poparcia ze strony szerszego elektoratu. W podobny sposób interpretowane są 
procesy zwiększania wpływu członków na kształtowanie polityki partii w partiach za
chodnioeuropejskich. Liderzy przekazują wprawdzie formalnie więcej władzy w ręce 
członków, czy nawet szerszych kręgów zwolenników, dzieje się to jednak kosztem ak
tywistów średniego szczebla. Wzrost znaczenia partii na najniższym poziomie (człon
kowskim) służy więc raczej zwiększeniu autonomii elit partyjnych. Zatomizowani 
członkowie, w przeciwieństwie do zorganizowanych działaczy średniego szczebla, 
nie stanowią bowiem zagrożenia dla swobody podejmowania decyzji przez kierowni
ctwo partii, zapewniające jednocześnie legitymizację jego poczynaniom.

3.3. Członkowie rozpatrywani jako zasoby partii

Pomimo że rekrutacja i utrzymywanie bazy członkowskiej wiąże się z wyżej omó
wionymi kosztami, członkowie stanowią liczące się dla partii zasoby. Wszyscy, na
wet ci zupełnie bierni, dostarczają partii korzyści legitymizacyjnych. Innymi słowy, 
poprawiają statystyki partii w zakresie członkostwa. Te są istotne z kilku powodów.

Po pierwsze, wyborcy chętniej zagłosują na partię, która jest postrzegana jako 
duża, licząca się siła.

Po drugie, partia może się prezentować jako organizacja kontrolowana przez sze
regowych członków („zwykłych ludzi”), a nie profesjonalnych polityków, nawet jeśli 
w rzeczywistości jest odwrotnie.

Po trzecie wreszcie, formalne związanie z partią pewnych grup elektoratu (na 
przykład mniejszości etniczne, kobiety) jest bardzo pożyteczne dla zwiększenia wia
rygodności partii, która pretenduje do reprezentowania tych grup87.

87 Ibidem, s. 42-43.
88 P. Seyd, P. Whiteley, op.cil., s. 361.
89 Model dwustopniowego przepływu informacji stworzony został przez E. Katza i P.F. Lazarsfelda 

i przedstawiony w książce Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Com- 

Liderzy współczesnych ugrupowań politycznych zabiegają o członków - nawet 
jeśli ci mieliby być zupełnie nieaktywni w strukturach partyjnych - również dlate
go, że członkowie partii stanowią najbardziej zdyscyplinowany segment elektoratu 
- regularnie uczestniczą w wyborach, obdarzają stałym poparciem partię, do której 
należą. Partia, chcąc odnosić sukcesy wyborcze, nie powinna polegać wyłącznie na 
członkach, niemniej jednak może ich uznać za grupę wyborców, którzy z całą pew
nością na nią zagłosują.

Członkowie są istotnym narzędziem komunikacji zarówno wewnątrz partii, jak 
i pomiędzy partią a otoczeniem. Dzięki aktywności członków dynamiki nabiera ko
munikacja partyjna w górę, gdy członkowie informują kierownictwo partyjne o na
strojach i opiniach w terenie, oraz w dół, gdy przy ich pomocy kierownictwo partyjne 
może dotrzeć ze swoimi komunikatami i pomysłami do szerszych grup88. Zjawisko 
to najlepiej wydaje się tłumaczyć tzw. model dwustopniowej komunikacji89. Zgodnie 
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z jego założeniami, członkowie są potencjalnymi ambasadorami partii w społeczeń
stwie. Poprzez codzienne rozmowy, otwarte deklarowanie poparcia dla partii, argu
mentowanie za wysuwanymi przez nią rozwiązaniami mogą zapewnić uznanie dla 
partii i zjednać jej sympatyków. W tym kontekście można wspomnieć, że szczegól
nie pożądanymi członkami partii będą lokalni notable czy tzw. twórcy opinii, którzy 
mają duże możliwości wpływania na wspólnoty, w których żyją90.

munication, The Free Press of Glencoe, Glencoe, 111., 1955. Podaję za: J. Grzybczak, Czy oddziaływanie 
mediów jest skuteczne? Stare i nowe teorie, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1995, R. XXXVIII, nr 3-4 
(143-144), s. 27-28.

90 S.E. Scarrow, Parties and their Members..., s. 43.
91 K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Członkostwo w polskich partiach 

politycznych, „Politeja” 2008, nr 2 (8), s. 459.
92 P. Seyd, P. Whiteley, op.cit., s. 361.

Jako że jednym z podstawowych obowiązków członków partii jest uiszczanie 
składek członkowskich, a w niektórych partiach także tzw. podatku partyjnego, 
członkowie są dla partii również źródłem korzyści finansowych. Współczesne partie 
finansowane są wprawdzie w dużej mierze z pieniędzy publicznych oraz środków 
otrzymywanych od grup interesu, niemniej jednak skromne, ale regularne finanso
wanie ze składek może okazać się istotne, gdy partia w związku ze słabym wynikiem 
wyborczym nie otrzyma subwencji państwowych. Pozwala również partii na unie
zależnienie się od sponsorów oczekujących, że partia będzie działać zgodnie z ich 
interesem91.

Najbardziej aktywni członkowie, skłonni poświęcić dla partii swój czas i ener
gię, stanowią źródło bardzo istotnych korzyści związanych z darmową pracą, co jest 
ważne zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczych. Wydawać by się mogło, że profe
sjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych osłabia znaczenie członków w tym 
aspekcie. Należy jednak zwrócić uwagę, że wobec faktu ograniczania przez prawo 
wyborcze wielu krajów sum, jakie mogą być wydane w trakcie kampanii, darmowa 
praca szeregowych członków zdaje się wracać do łask92.

Najaktywniejsi, niezależnie myślący członkowie stanowią ważny potencjał par
tii w zakresie innowacyjności. Zdolność generowania pomysłów, które mają poten
cjał trafiania do szerokiego kręgu odbiorców, przyda się niewątpliwie każdej partii, 
a w szczególności tej, która ponosi klęski wyborcze czy boryka się z koniecznością 
ponownego zdefiniowania swoich wartości, aby w większym stopniu trafiały do elek
toratu. Ożywczy wpływ członków na tworzenie programów partii czy opracowywa
nie jej strategii działania, zwłaszcza w sytuacji, gdy kierownictwo nie jest w stanie 
sprostać tym wyzwaniom, stanowi niewątpliwie ważny zasób. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że nie zawsze jest pożądany, zwłaszcza gdy koliduje z rozwiązaniami lan
sowanymi przez elity, o czym była już mowa przy kosztach, jakie partie ponoszą 
w związku z posiadaniem bazy członkowskiej.

Dzięki członkom partia może się odtwarzać w czasie. Liderzy partyjni często 
postrzegają struktury członkowskie jako swoistą kuźnię talentów politycznych. Po
mimo licznych zmian w tym zakresie w ostatnich dziesięcioleciach, struktury tere
nowe partii pozostają nadal istotnym źródłem rekrutacji liderów partyjnych. Lide
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rzy jako swoich najbliższych współpracowników, a nawet potencjalnych następców 
chętniej widzą osoby, które już sprawdziły się w działalności partyjnej i wyraziły 
swoje przywiązanie do celów partii. Struktury członkowskie są też ważną bazą dla 
poszukiwania kandydatów partii w wyborach do władz publicznych. Pomimo zmian, 
jakie zachodzą ostatnio w wielu partiach, struktury terenowe partii są ciągle jednym 
z ważnych kanałów rekrutacji kandydatów, zwłaszcza w wyborach lokalnych.

Odniesienie powyższych korzyści, jakie dają partiom struktury członkowskie, do 
polskich ugrupowań wymagałoby dokładnych badań empirycznych w tym zakresie. 
Stąd poczynione tu uwagi oparte pośrednio na prowadzonych przez nas badaniach 
stanowią raczej tezy, których celem jest zwrócenie uwagi na pewne zagadnienia, 
a nie ich ostateczne rozstrzygnięcie. Członkowie polskich partii stanowią niewątpli
wie dla swoich ugrupowań ważny zasób jako czynnik służący legitymizacji poczynań 
liderów. Można przyjąć, że są też aktywną i wierną grupą wyborców swoich partii. 
Partie utrzymują bazy członkowskie, chcąc uniknąć popularnych w Polsce zarzutów, 
że nikogo nie reprezentują lub reprezentują same siebie.

Wydaje się, że członkowie polskich partii stanowią też ważny kanał komunikacji 
politycznej zarówno wewnątrz partii, jak i między partią a otoczeniem. Jak pokazały 
wyniki badań - pomimo występujących w niektórych partiach ograniczeń przepły
wu informacji z wyższego do niższego szczebla organizacji - członkowie uzyskują 
pewne informacje od centrali, sami też przekazują pewne sygnały w górę. Sprawa 
ich uwzględniania stanowi osobną kwestię. Trudne do zbadania są korzyści, jakich 
członkowie przysparzają partii poprzez swoje kontakty z otoczeniem, prezentowanie 
w ten sposób programu partii, przekonywanie do swoich poglądów, angażowanie 
własnego autorytetu w obronie interesów partii, a także zjednywanie jej sympaty
ków. Niełatwe do uchwycenia korzyści, jakich w tym zakresie członkowie dostarcza
ją polskim partiom, nie mogą jednak w żadnym razie zostać pominięte.

Zdecydowanie gorzej wygląda sprawa innych profitów, jakie partia może uzyski
wać za pośrednictwem członków. Na podstawie wyników przeprowadzonych przez 
nas badań ankietowych można stwierdzić, że partie nie bardzo mogą liczyć na re
gularne opłacanie składek przez swoich członków, jak również na darmową pracę 
szeregowych członków na rzecz partii. Skoro tylko 3,7% członków partii twierdzi, 
że składki w ich partii uiszczane są systematycznie, a duża część podstawowych 
struktur członkowskich (koła, komitety) nie wykonuje systematycznej pracy partyj
nej (30,4%) lub istnieje tylko na papierze (9,3%)93, to trudno mówić o jakichś szcze
gólnych zasobach w tym zakresie. Badania wykazały, że członkowie w dużej mierze 
mobilizują się wyłącznie w okresie kampanii (66,3% potwierdza; 29,5% zaprzecza, 
4,2% nie ma zdania), a więc jedynie wówczas partia może liczyć na ich pracę. Warte 
zbadania są strategie partii, którym nie zawsze udaje się pokonać próg zapewniający 
finansowanie z budżetu państwa. Jak pokazuje praktyka funkcjonowania PD czy UP, 
ugrupowania takie mają szansę przetrwać, opierając swoje działanie na skromnych 

93 Według 26,7% ankietowanych koła istniejąrealnie i prowadzą systematyczną pracę partyjną, 25,9% 
jest zdania, że różnie to wygląda i zależy od koła oraz jego Zarządu, 6,9% twierdzi, że koła istnieją, ale 
ich członkowie spotykają się tylko przed wyborami w partii, a 0,8% nie ma zdania w tej kwestii.
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źródłach finansowania i pracy nielicznych aktywistów. Jednak, zdaniem Lecha Ni- 
kolskiego, w dłuższej perspektywie warunkiem przetrwania partii w polskich rea
liach jest „[...] sukces wyborczy, udział we władzy, a co najmniej posiadanie repre
zentacji parlamentarnej [...J”94.

94 L. Nikolski, Statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej na tle statutów innych polskich partii, materiał 
powielany, s. 16.

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, polskie partie rzadko i nie
chętnie korzystają z zasobów, jakie stanowią ich członkowie w zakresie innowacji 
programów partii czy stosowanych przez nie strategii. Wyniki ankiet pokazały, że 
pomysły i opinie członków nie są wcale uwzględniane bądź tylko w niewielkim za
kresie. Obserwacje polskiej sceny partyjnej pozwalają stwierdzić, że partie chętniej 
korzystają z sugestii i opinii intelektualistów, nawet tych niezwiązanych formalnie 
z partią (na przykład skład Rady Strategii Programowej SLD). Polskie partie wydają 
się też nie uwzględniać w dostatecznym stopniu zasobów drzemiących w strukturach 
członkowskich w zakresie odtwarzania partii i jej struktur kierowniczych w czasie. 
Obserwacja praktyki politycznej pozwala nawet na postawienie tezy, że aktywni, 
ambitni, pracowici członkowie o dużej wiedzy i kwalifikacjach często postrzegani 
są bardziej jako zagrożenie dla obecnego kierownictwa partii i odsuwani na dalszy 
plan, a nawet usuwani z partii. Potwierdzają to zresztą prezentowane już tutaj wy
niki ankiet, według których najważniejsze dla zapewnienia sobie awansu w partii są 
umiejętności wchodzenia w odpowiednie układy oraz lojalność; wiedza i kwalifika
cje oraz pracowitość znalazły się na dalszych pozycjach. Trudno więc zgodzić się 
ze stwierdzeniem, jakoby liderzy polskich partii postrzegali struktury członkowskie 
jako kuźnię talentów politycznych. Skłonni są raczej otaczać się sprawdzonymi, lo
jalnymi działaczami, którzy nie stanowią żadnego zagrożenia dla ich pozycji w partii.

* * *

Reasumując rozważania na temat kosztów i korzyści, jakich polskim partiom do
starczają ich członkowie, należy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia dalszych 
kompleksowych badań w tym zakresie. Wyrywkowe analizy przeprowadzone na 
podstawie badań ankietowych oraz obserwacja polskiej sceny partyjnej pozwalają na 
stwierdzenie, że polskie partie nie różnią się od siebie znacząco w tym zakresie. Nie 
wydaje się, aby opracowywały i realizowały długofalowe strategie działania w od
niesieniu do członkostwa.

Niewielkie - a niejednokrotnie trudne do ustalenia - liczby ich członków pozwa
lają na konstatację, że partie nie prowadzą aktywnej polityki w zakresie rekrutacji 
członków, również obsługę już zwerbowanych członków ograniczają do minimum. 
Nie zapewniają im wpływu na proces decyzyjny partii, w tym na rzeczywisty udział 
w kształtowaniu programu, stąd nie ponoszą związanych z tym dodatkowych kosz
tów. Wyjątkiem jest w SDPL głosowanie na lidera partii w wyborach powszech
nych przez wszystkich członków partii. Koszty polskich partii związane z rekrutacją 
i utrzymywaniem członkostwa wydają się więc niewielkie.
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Partie nie traktują również swoich członków jako potencjalnego źródła zasobów. 
Nie przywiązują większej wagi do składek członkowskich, pracy członków na rzecz 
partii, nie wykorzystują ich zasobów intelektualnych do wprowadzenia innowacji 
w działaniach partii, nie traktują również swojej bazy członkowskiej jako potencjal
nej kuźni politycznych talentów. Z powyższych rozważań wynika, że członkowie 
stanowią grupę wiernych wyborców i przydatny kanał przepływu informacji, a nade 
wszystko potrzebni są partiom w celu legitymizacji poczynań ich władz95, stąd partie 
zadowalają się niewielką liczbą biernych członków. Tendencje takie są wprawdzie 
coraz popularniejsze także w partiach działających w ustabilizowanych demokra
cjach. Niemniej jednak w przypadku polskich partii brak świadomej polityki w tym 
zakresie, dlatego znikoma liczba członków świadczy niewątpliwie o ich słabości 
i może sprawiać wrażenie niedostatecznej legitymizacji, zupełnego oderwania się 
od społeczeństwa, a także prowadzić do podatności na wpływy grup interesów, co 
z kolei stanowi niebezpieczeństwo dla całego systemu politycznego.

95 Wydają się to potwierdzać wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet, w których 48,1% bada
nych zgodziło się ze stwierdzeniem, że w partii ważni są tylko liderzy, a nie członkowie, 45,1% było 
innego zdania, a 6,9% nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat. Wśród partii, których członkowie 
czująsię szczególnie niedoceniani, znalazły się Samoobrona (69,5% wskazań, że liczą się tylko liderzy, 
a nie członkowie), PiS - 59,6%, PO - 59,7% oraz SDPL - 51,6%. Na przeciwległym biegunie są partie, 
których członkowie częściej odrzucają niż akceptują stwierdzenie, jakoby liczyli się tylko liderzy, a nie 
członkowie - PD (74,1% ankietowanych nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem), PSL - 56,8%, 
SLD - 52,7%. W pozostałych partiach (UP, LPR) głosy rozłożyły się mniej więcej równo. Powyższe 
liczby stanowią sumę odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie się zgadzam oraz nie zgadzam się i zde
cydowanie się nie zgadzam.

4. Podstawowa struktura organizacyjna zrzeszająca 
członków

Jak już wspominaliśmy we wprowadzeniu do tego rozdziału - powołując się na 
M. Duvergera i S.E. Scarrow - znaczenie partii na poziomie lokalnym, czyli człon
kowskim, zależy nie tyle od faktycznej liczby członków, ile od istnienia struktur, na
wet niewielkich, ale za to występujących wszędzie tam, gdzie obywatele uczestniczą 
w wyborach. Dzięki nim partia jest obecna na terenie całego kraju. Uznaliśmy, że 
omawiając pozycję członków partii nie możemy pominąć zrzeszających ich struktur 
podstawowych, które łącznie z członkami i sympatykami składają się na najniższy 
poziom aktywności partyjnej -party on the ground.
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4.1. Pozycja i rola podstawowej jednostki organizacyjnej w strukturze 
partii

Struktury członkowskie są podstawą organizacji każdej z badanych przez nas partii. 
Bliższa analiza wskazuje jednak na wiele różnic nie tyle w nazwach, ile usytuowaniu 
i roli, jaką te jednostki odgrywająw całej strukturze partyjnej. Na uwagę zasługująjuż 
same dysproporcje pomiędzy przepisami statutowymi poświęconymi temu szczeblo
wi struktur partyjnych. Na jednym biegunie są partie, które szczegółowo regulują po
zycję podstawowych jednostek, ich tworzenie, organizację wewnętrzną i kompetencje 
poszczególnych organów (PO, PD), na drugim - takie, które w zasadzie ograniczają 
się do stwierdzenia o istnieniu podstawowych jednostek organizacyjnych oraz po
dania liczby osób potrzebnych do ich tworzenia (Samoobrona, SDPL). Rozwiązania 
zastosowane przez pozostałe partie lokująje pomiędzy tymi biegunami.

Podstawowa struktura organizacyjna w większości polskich partii określana jest 
mianem koła (LPR, PD, PO, PSL, SDPL, SLD, UP). Pewną oryginalnością w za
kresie nazewnictwa wykazały się PiS oraz Samoobrona, przyjmując odpowiednio 
określenia Komitet96 oraz Grupa Programowa. Dla większości charakteryzowanych 
partii wspólna jest także liczba członków potrzebnych do utworzenia koła - statuty 
PD, PSL, SDPL, SLD i UP mówią o co najmniej 5 osobach, z kolei statut Samoobro
ny - o 10, PiS - o 1597, a LPR - o 9, przy czym w tej ostatniej jako jedynej określono 
górną granicę, ustanawiając ją na poziomie 50 osób. W PO wprowadzono rozróżnie
nie - obok kół, do których utworzenia potrzeba 7 członków, wprowadzono jeszcze 
koła wiejskie, które mogą być tworzone przez 5 osób.

96 Statut PiS, uznając Komitet za podstawową jednostkę organizacyjną, przewiduje możliwość po
woływania na obszarze jego działania kół, których pracę koordynuje i nadzoruje Zarząd Komitetu.

97 Przy czym nowy Komitet może być powołany jedynie, gdy w danym powiecie nie funkcjonuje 
jeszcze Komitet PiS, jeżeli istnieje i liczy ponad 50 członków, możliwy jest jego podział na dwa lub więcej 
komitetów, przy czym powinny one liczyć co najmniej 25 osób, w uzasadnionych przypadkach mniej.

98 Przy czym w odniesieniu do PiS należy poczynić uwagę, że struktura czteroszczeblowa jest tu 
dość specyficznie pojmowana, komitety działają na szczeblu powiatu, a nie na terenie gminy, jak to jest 
w pozostałych partiach o czteroszczeblowej strukturze. Tutaj czteroszczeblowość jest rezultatem wpro
wadzenia szczebla okręgowego między poziomem powiatowym a wojewódzkim.

O sile podstawowej jednostki organizacyjnej w strukturach partyjnych świadczy 
w dużej mierze zasięg jej terytorialnej działalności. Zakładamy bowiem z pewnym 
prawdopodobieństwem, że im większy obszar koło obejmuje, tym ma większe szan
se na pozyskanie dużej liczby członków. Analizowane przez nas partie różnią się 
liczbą szczebli, które możemy wyróżnić w ich strukturze, o czym będzie szczegóło
wo mowa w rozdziale trzecim. W tym miejscu chcielibyśmy jedynie zwrócić uwa
gę, że większość analizowanych partii przyjmuje strukturę czteroszczeblową (LPR, 
PiS98, PO, SDPL, UP), na trójszczeblową zdecydowały się PD i Samoobrona; na 
pięcioszczeblową - PSL i SLD. Jest to istotne, gdyż determinuje w pewnym sensie 
obszar działania komórek podstawowych, który może obejmować województwo (re
gion), powiat, gminę albo jej część.
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W partiach o pięcioszczeblowej strukturze jako jedynych występują gminne or
ganizacje partyjne, które nie pokrywają się z podstawowymi jednostkami, a więc na 
terenie gminy może działać kilka kół, tym samym ich zakres terytorialnego działania, 
a prawdopodobnie również liczba członków i znaczenie w strukturach partyjnych 
stają się mniejsze. Jednocześnie jednak struktury partyjne zlokalizowane bliżej miej
sca zamieszkania potencjalnych członków są dla nich bardziej dostępne, ułatwiają 
również zaangażowanie osobom związanym już formalnie ze strukturami partii.

W partiach o strukturze czteroszczeblowej podstawowa struktura organizacyjna 
stanowi zarazem gminny szczebel organizacyjny partii. Wyjątkiem jest tutaj PiS, 
w tej partii bowiem Komitet stanowi w zasadzie strukturę powiatową99, ponad którą 
funkcjonuje szczebel okręgu, województwa i centralny. Rozwiązania przyjęte w PiS 
nie są więc również tożsame z koncepcjami struktur partii trójszczeblowych, w któ
rych koła (grupy programowe) lokują się także w powiatach, ale ponad nimi są tylko 
dwa poziomy struktury - wojewódzki i centralny. Reasumując, można stwierdzić, że 
według rozwiązań statutowych obszar działania podstawowych jednostek organiza
cyjnych jest zróżnicowany od niewielkiego w SLD i PSL, poprzez średni w LPR, PO, 
SDPL, UP, do dużego w PD i Samoobronie. Obszar działania podstawowej komórki 
PiS należałoby ulokować między średnim a dużym.

” Wyróżniane w statucie koła działają na poziomie gminnym, wydają się jednak strukturami fakul
tatywnymi z racji tego, iż statut wyraźnie określa komitet jako podstawowąjednostkę partii.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obok zasady tworzenia podstawowych ko
mórek organizacyjnych na podstawie terytorialnej, charakterystycznej dla wszystkich 
analizowanych ugrupowań, niektóre partie dopuszczają także tworzenie kół (komi
tetów) według innych kryteriów. Statuty PiS, PO, PSL, SLD przewidują możliwość 
tworzenia kół (komitetów) środowiskowych, które zrzeszają członków związanych 
z określonym środowiskiem zawodowym lub społecznym.

Analizując statutowe przepisy poświęcone działalności kół, zwróciliśmy uwagę 
na fakt, że część partii reguluje kwestię częstotliwości ich spotkań. Statuty PD oraz 
UP wymagają, aby ich członkowie spotykali się co najmniej raz na 2 miesiące, PO 
- raz na 3 miesiące, a w PSL - raz na 6 miesięcy. Przy czym w PD i PO zebranie 
może się odbyć zawsze, gdy zażąda tego co najmniej 1/3 członków koła. Pozostałe 
partie (LPR, PiS, Samoobrona, SDPL, SLD) wcale się do tej kwestii nie odnoszą, 
z czego można wnioskować, że częstotliwość spotkań członków koła jest przez nich 
dowolnie kształtowana, przy czym nie ma wymogu, aby w ogóle do nich dochodziło.

Mając świadomość, że czym innym są statutowe uregulowania dotyczące kół, 
a czym innym ich faktyczna obecność i systematyczna działalność w strukturach 
partii, postanowiliśmy zbadać za pomocą ankiet opinie członków na temat rzeczywi
stego istnienia i działania tych struktur. Spośród badanych członków wszystkich par
tii tylko 30,4% przyznało, że koła istnieją realnie i prowadzą systematyczną pracę, 
26,7% było zdania, że koła istnieją, ale nie wykonują systematycznej pracy, 25,9% 
uznało, że różnie to wygląda w zależności od koła i jego zarządu. Zdaniem 9,3% an
kietowanych koła mająfikcyjny charakter i istniejątylko w statucie; 6,9% przyznało, 
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że koła istnieją, ale spotykają się tylko przed wyborami; 0,8% nie miało zdania w tej 
sprawie.

Do partii, w których najwięcej osób wybrało odpowiedź świadczącą o systema
tycznej pracy kół (ponad 30%), należą: PSL (36,5%), PiS (32,7%) oraz SLD (32,2%). 
Na przeciwległym biegunie znalazły się partie, w których ponad 30% członków od
powiedziało, że koła mają charakter fikcyjny i istniejątylko w statucie - Samoobrona 
i SDPL (po 33,3%) oraz UP (32%). Warto zwrócić uwagę, że wśród partii mogących 
się pochwalić większą od innych ugrupowań systematycznością pracy kół znalazły 
się dwie posiadające pięcioszczeblową strukturę (SLD, PSL), co można uznać za 
potwierdzenie postawionej przez nas wyżej tezy, że koła działające na poziomie 
najbliższym miejscu zamieszkania swoich członków mają większe możliwości anga
żowania ich w pracę partyjną.

4.2. Sposób tworzenia i znoszenia kół (komitetów,
grup programowych)100

100 Posługując się w dalszym wywodzie dla uproszczenia określeniem koło, będziemy przez to 
rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną partii, którą, jak już wspominaliśmy, w PiS jest Komitet, 
w Samoobronie - Grupa Programowa.

101 W LPR jego dokładna nazwa brzmi - Zarząd Oddziału Powiatowego.
102 W PO Zarząd Regionu podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Zarządu w Powiecie. Opinia ta 

nie ma charakteru wiążącego.
103 Podkreślenie tego w Statucie PD świadczy, że partia przywiązuje dużą wagę do reguł demokra

tycznych oraz podkreśla silną pozycję członków, o czym była już mowa w tym rozdziale. Koło powstaje 
z dniem zatwierdzenia jego utworzenia przez Zarząd Regionu, ale wszelkie uchwały władz koła podjęte 
przed tą datą uważa się za podjęte pod warunkiem zatwierdzenia utworzenia koła.

Istotny z punktu widzenia pozycji podstawowej jednostki organizacyjnej partii jest 
sposób jej powoływania. Interesujące wydaje się w szczególności - czy przewidzia
no w tym zakresie przejrzyste procedury, a także - kto wydaje zgodę na utworzenie 
koła i czy od decyzji odmownej można się odwołać.

Rozwiązania statutowe analizowanych partii znacznie się różnią od siebie pod 
względem sposobu tworzenia i znoszenia podstawowych jednostek organizacyj
nych. Na jednym biegunie lokują się partie, które nie uregulowały tej kwestii 
w statucie - Samoobrona i SDPL, na drugim - partie, które przyjęły rozbudowane 
rozwiązania z możliwością odwołania od negatywnej opinii w kwestii założenia 
koła-PD, PiS, PO.

Decyzje o utworzeniu nowego koła podejmuje najczęściej organ wykonawczy 
wyższego szczebla. W przypadku PiS jest to Zarząd Okręgowy lub Główny, w SLD 
i LPR - Zarząd Powiatowy101, w PD i PO - Zarząd Regionu102. Przy czym Statut 
PD podkreśla, że koło tworzone jest przez osoby deklarujące wolę wstąpienia, które 
podejmują odpowiednią uchwałę na zebraniu założycielskim, a do Zarządu Regionu 
należy jedynie zatwierdzenie tej decyzji103. Wyjątkowe rozwiązanie przyjęto w UP, 
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gdzie decyzja o utworzeniu koła podejmowana jest przez organ o charakterze stano
wiącym - Radę Wojewódzką lub jej Prezydium.

W trzech partiach (PD, PiS, PO) osoby dążące do utworzenia nowego koła mają 
możliwość odwołania od negatywnej decyzji do właściwego organu. W PD przysłu
guje odwołanie do Rady Regionalnej, a więc organu stanowiącego; w PO do Zarządu 
Krajowego, a więc organu wykonawczego szczebla centralnego. Decyzje tych orga
nów są ostateczne. W PiS procedura jest bardziej skomplikowana. Odwołanie roz
patruje Komitet Polityczny, będący organem wykonawczym szczebla centralnego, 
ale wniosek w tej sprawie trafia do niego za pośrednictwem Zarządu Okręgowego 
i Zarządu Głównego, przy czym Prezes Zarządu Okręgowego powinien dołączyć 
własną opinię do uchwały Zarządu odmawiającej powołania Komitetu.

Decyzje o likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych podejmują orga
ny, które wyraziły zgodę na ich utworzenie. Statuty niektórych partii precyzują to 
wprost, inne w sposób domniemany, przy czym tylko dwie partie formułują prze
słanki prowadzące do decyzji o likwidacji. W PD są to przypadki, gdy liczba człon
ków koła spadnie poniżej 5 osób oraz gdy koło nie spełnia obowiązków statutowych 
przez co najmniej rok. W PO owe przesłanki określone zostały mniej precyzyjnie, 
a ich charakter można uznać za dyskusyjny, noszący znamiona zbiorowej odpowie
dzialności. Koło w tej partii można rozwiązać, gdy jego członkowie w sposób rażący 
naruszyli statut, uchwały władz partii, zasady programowe lub istotne interesy partii 
albo zaniechali działalności statutowej, przy czym, w przeciwieństwie do PD, nie 
określono, jak długo musi trwać owo zaniechanie.

Chcąc sprawdzić, jak procedury zakładania kół wyglądają w praktyce, posta
nowiliśmy zapytać o to w naszych badaniach ankietowych, prosząc członków par
tii o ocenę stosowanych w ich partii rozwiązań (stopnia ich skomplikowania) oraz
- w sytuacji, gdy napotkali w swojej działalności partyjnej na trudności w zakłada
niu kół - o określenie, na czym one polegały. Zdecydowana większość badanych 
(72,7%) uznała, że procedury dotyczące zakładania nowego koła są proste albo bar
dzo proste104, tylko 18,4% ankietowanych oceniło je jako skomplikowane, a 2,6%
- bardzo skomplikowane. Najlepiej procedury zakładania kół w ich partii ocenili 
członkowie PD i PSL (odpowiednio 100% i 92,3% wskazań, że są proste lub bardzo 
proste); najgorzej członkowie Samoobrony i PiS (odpowiednio 41,7% i 40,3%, że 
są skomplikowane i bardzo skomplikowane), aczkolwiek również w tych partiach 
dominowało przeświadczenie, iż procedury są proste (odpowiednio 45,9% i 53,9%, 
że są proste i bardzo proste)105.

104 Odpowiednio 54,5% i 18,2%.
105 Podane punkty procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ część ankietowanych wybrała 

odpowiedź „Nie wiem”.

Większość badanych (65,4%) twierdzi, że w ich partiach nie czyniono przeszkód 
przy zakładaniu kół. Część wskazuje na domaganie się uzupełnienia dokumentów 
(16,3%), wynajdywanie nieistniejących przeszkód formalnych (15,5%), przedstawia
nie zastrzeżeń w stosunku do niektórych nowych członków (14,4%), nieuzasadnione 
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przesuwanie terminu rejestracji (11%) oraz inne przeszkody (3,4%)106. Za partie po
strzegane jako przychylne powoływaniu nowych struktur najniższego szczebla uznać 
należy UP, PD i PSL - odpowiednio 96%; 88,9% i 86,5% wskazań, że nie stwarzano 
problemów. Na przeciwległym biegunie lokują się PO i Samoobrona, w których od
powiednio tylko 27,8% i 33,3% jest zdania, że w ich partii nie czyniono przeszkód 
przy zakładaniu kół. W PO najwięcej badanych wskazywało na wynajdowanie nie
istniejących przeszkód formalnych (45,8%), konieczność uzupełniania dokumentów 
(36,1%) oraz przesuwanie terminu powołania (31,9%). W Samoobronie najczęściej 
powtarzał się drugi z wyżej wymienionych powodów (45,8%), ale często wybierano 
również przedstawianie zastrzeżeń wobec niektórych członków (37,5%) oraz prze
suwanie terminu (33,3%).

106 Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną 
odpowiedź.

107 W przypadku Statutu Samoobrony wymieniany jest wyłącznie Przewodniczący jako jedyny organ 
na szczeblu podstawowej jednostki, statut nie precyzuje jego kompetencji. Statut SDPL nie wymienia 
żadnego organu na poziomie koła.

108 Określenie zebrania członków koła mianem organu stanowiącego (uchwałodawczego) jest pewnym 
uproszczeniem, ponieważ organ ten w części partii ma charakter stanowiąco-wykonawczy, o czym będzie 
jeszcze mowa w dalszej części rozważań.

109 Zasada kolegialnego kierowania partią, o której powiemy w dalszej części pracy (zwłaszcza 
w rozdziale IV), zaczyna się więc w tej partii już na poziomie najniższej struktury organizacyjnej.

4.3. Organizacja wewnętrzna i kompetencje podstawowych 
jednostek organizacyjnych

4.3.1. Organizacja wewnętrzna kół

Statuty Samoobrony i SDPL prawie nic nie wspominają o organizacji wewnętrznej 
podstawowych jednostek organizacyjnych107. W statutach innych partii możemy od
naleźć odniesienia do struktury wewnętrznej kół. Niektóre wyodrębniają zebranie 
wszystkich członków podstawowej jednostki organizacyjnej jako organ wewnętrzny 
partii (PD, PiS, PO, PSL, UP), inne tego wprawdzie nie czynią, niemniej jednak wo
bec braku w ich strukturze jakiegokolwiek organu stanowiącego108, należy uznać, że 
rolę tę pełnią wszyscy członkowie koła.

Z większą precyzją określono organy wykonawcze. Trzy partie posiadają tylko 
jeden organ tego rodzaju, w przypadku UP ma on charakter kolegialny (Zarząd)109, 
w LPR i Samoobronie - jednoosobowy (odpowiednio Kierownik i Przewodniczący). 
W pozostałych partiach (PD, PiS, PO, PSL, SLD) mamy dualizm egzekutywy, na po
ziomie koła przejawiający się funkcjonowaniem obok organu kolegialnego (w każ
dym przypadku jest to Zarząd) organu o charakterze jednoosobowym. W PD, PO 
i SLD jest nim Przewodniczący, w PSL - Prezes, w PiS - Pełnomocnik Komitetu. Na 
uwagę zasługuje rozwiązanie przyjęte w SLD, gdzie zgodnie z przepisami Statutu 
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organami koła są: Przewodniczący i Skarbnik, istnieje jednak możliwość powołania 
Zarządu, w skład którego obok powyższych wchodzą Wiceprzewodniczący i wybra
ni w jego skład członkowie. Zarząd koła jest więc organem fakultatywnym, który nie 
musi być powoływany. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, zgodnie z którymi 
koła w SLD są strukturami o niewielkim zasięgu terytorialnym, rozwiązanie należy 
uznać za trafne. W przypadku koła liczącego na przykład pięć osób powoływanie 
Zarządu nie ma większego sensu. Statuty niektórych partii dodatkowo regulują skład 
Zarządu, umieszczając w jego ramach obok Przewodniczącego, także Wiceprzewod
niczących, Skarbnika, Sekretarza, ewentualnie członków Zarządu. Kadencja władz 
wykonawczych zgodna jest z kadencją innych organów partii. Wyjątkiem jest LPR, 
w której Kierownik Koła powoływany jest na rok.

4.3.2. Zakres kompetencji kół i ich organów

Statuty, normując kwestie realizowanego przez koło zakresu kompetencji, czasami 
odnoszą je do koła jako podstawowej jednostki organizacyjnej (na przykład SLD), 
innym razem przypisująje walnemu zebraniu członków koła (na przykład PD). Jako 
że tworzą je wszyscy członkowie koła, podmioty te możemy uznać za tożsame. Wy
różniane w statutach kompetencje możemy zatem podzielić na realizowane przez ze
branie wszystkich członków koła oraz organy wykonawcze110. Żadnych kompetencji 
przypisanych zebraniu członków nie znajdziemy w statutach Samoobrony i SDPL. 
W pozostałych partiach do jego zadań należy przede wszystkim wybieranie delega
tów na zjazd wyższego szczebla oraz wybór organów wykonawczych, ewentualnie 
ocena ich działalności i udzielanie absolutorium. Nietypowe rozwiązanie zastosowa
no w PiS, gdzie zebranie członków Komitetu wybiera wprawdzie Zarząd Komitetu, 
ale czyni to na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, co świadczy o ograniczeniu 
autonomii podstawowej struktury organizacyjnej poprzez pozbawienie jej swobody 
podejmowania decyzji w zakresie wyboru własnych organów wewnętrznych. Po
dobne rozwiązanie, ale w nieco łagodniejszej formie zastosowano w LPR, gdzie koło 
wybiera wprawdzie swojego Kierownika, ale musi on zostać następnie zatwierdzony 
przez Zarząd Oddziału Powiatowego. W wypadku braku akceptacji ten ostatni może 
powołać pełniącego obowiązki Kierownika, którego zadaniem jest przeprowadzenie 
nowych wyborów.

110 Na najniższym szczeblu nie są powoływane organy sądownicze ani kontrolne. Wyjątkiem jest 
Partia Demokratyczna, która przewiduje możliwość powołania Komisji Rewizyjnej, jeśli koło liczy co 
najmniej 50 osób.

Oprócz powyższych, do koła należy też organizowanie działalności partyjnej 
swoich członków (SLD). Niektóre statuty precyzują to dokładniej jako zatwierdza
nie programu działania koła i dokonywanie oceny jego działalności (PO), określanie 
kierunków (planów) działania (PiS, PSL), podejmowanie uchwał w sprawach koła 
(PD, PO, UP). W tym miejscu warto się zastanowić, czy zebranie członków koła jest 
organem o charakterze stanowiącym - jak określono je powyżej - czy wykonaw
czym. Z jednej strony, jego decyzje przyjmują najczęściej formę uchwał i - w dużej 
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mierze - samo decyduje o swojej pracy, stąd można je uznać za organ stanowiący111. 
Z drugiej jednak - od podstawowej jednostki organizacyjnej oczekuje się często, że 
będzie wykonywać uchwały władz partii, co zostało wyraźnie zaznaczone w Statucie 
PD, PiS, UP, a więc przynajmniej w tych partiach zebrania członków uznać można za 
organy o charakterze mieszanym uchwałodawczo-wykonawczym.

111 W Statucie UP znalazło się ponadto ciekawe rozwiązanie, polegające na tym, że zebranie koła może 
podjąć uchwałę o rozwiązaniu koła większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
Uchwała musi być zatwierdzona przez Radę Wojewódzką.

Koła wykonują postanowienia władz partii, ale czasami mają też prawo występo
wania z wnioskami i postulatami pod ich adresem, co podkreślone zostało w Statucie 
PD, UP oraz PiS, przy czym w tej ostatniej partii tylko w sprawie podejmowania 
przez Zarząd Okręgowy uchwały o rozwiązaniu, połączeniu lub podzieleniu Komi
tetu. W SLD koła mają prawo konsultować istotne zamierzenia organizacyjne i pro
gramowe partii oraz zajmować stanowisko w sprawach związanych z działalnością 
partyjną.

Spośród innych kompetencji zebrania członków koła charakterystycznych tylko 
dla niektórych spośród analizowanych partii na uwagę zasługują te związane z ob
sadą stanowisk zarówno w partii, jak i we władzy publicznej. Decyzje w tej sprawie 
podejmowane są na wyższych szczeblach, o czym będzie mowa w kolejnych roz
działach, niemiej jednak niektóre partie w niewielkim zakresie włączają w ten proces 
także koła. Podstawowej jednostce organizacyjnej SLD przyznano prawo opiniowa
nia kandydatów na funkcje partyjne i do władz publicznych, w PO - zgłaszania pro
pozycji kandydatów do organów samorządu terytorialnego. Z kolei w PD zadbano 
o bliższe powiązania między strukturami partii oraz jej reprezentacją w samorządzie 
terytorialnym, powierzając kołom zadanie podejmowania uchwał w sprawach stano
wiących przedmiot prac samorządu terytorialnego.

Kompetencje organów wykonawczych kół, bez względu na fakt, czy są kolegial
ne, czy jednoosobowe, nie wykazują większego zróżnicowania. Sprowadzają się 
na ogół do kierowania pracami koła i przewodniczenia jego obradom, reprezento
wania go na zewnątrz, wykonywania uchwał władz wyższego szczebla, informo
wania członków o działalności władz partii, przedstawiania na zebraniu członków 
koła sprawozdań z jego działalności. W partiach, w których istnieją dwa organy wy
konawcze, jednoosobowemu powierza się uprawnienia związane z prowadzeniem 
obrad i reprezentowaniem koła, inne - raczej organowi kolegialnemu. Na uwagę 
zasługują rozbudowane katalogi kompetencji kolegialnych organów wykonawczych 
koła w PO oraz Komitetu w PiS. W pierwszej partii statut szczegółowo reguluje 
obowiązki członków Zarządu, jakimi są Sekretarz i Skarbnik. Z kolei w PiS dla Za
rządu Komitetu przewidziano zadania związane z wyborami do władz publicznych, 
a dokładnie samorządowych - zawieranie porozumień w wyborach samorządowych, 
przedstawianie władzom PiS list kandydatów do samorządu z terenu działania Ko
mitetu, prowadzenia na tym terenie kampanii wyborczych. Zarząd Komitetu zobo
wiązany jest również do sprawowania nadzoru nad klubami radnych PiS w organach 
samorządu terytorialnego oraz do pozyskiwania nowych członków partii.
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Rozważania na temat zakresu kompetencji kół i ich organów będące wyni
kiem analizy statutów postanowiliśmy porównać z wynikami badań empirycznych. 
W szczególności interesowało nas to, jak respondenci oceniają wpływ podstawo
wych jednostek organizacyjnych na tworzenie programu partii.

W swojej ankiecie zadaliśmy członkom partii pytanie o szanse uwzględnienia 
inicjatyw programowych zgłaszanych na zebraniach podstawowych jednostek orga
nizacyjnych partii (zob. aneks nr 2, pytanie 2). Wśród ankietowanych przeważały 
opinie, że szanse takie są niewielkie, ponieważ bierze się pod uwagę tylko głosy osób 
pełniących w partii wysokie funkcje (43,8%), na drugim miejscu znalazły się opinie, 
że szanse są średnie (40,9%), na trzecim, że brany jest pod uwagę każdy głos, a więc 
szanse uwzględnienia inicjatyw programowych zgłaszanych przez członków są duże 
(10,2%), 5% respondentów nie miało zdania. Najmniejsze szanse na uwzględnie
nie ich pomysłów i opinii w zakresie programu partii mają członkowie Samoobrony 
(70,8% wskazań, że szanse są małe), największe - PSL (71,2% wskazań, że są śred
nie i duże) i PO (62,5% wskazań, że są średnie i duże).

* * *

Reasumując rozważania na temat podstawowych jednostek organizacyjnych partii, 
należy przyznać, że nie są one prężnie działającymi strukturami. Z przytaczanych 
przez nas wyżej wyników ankiet wynika, że tylko ich część prowadzi systematyczną 
działalność. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nawet nieco „uśpione” struktury 
mają szansę spełniać dla partii ważną rolę, polegającą na utrzymywaniu potencjału 
do mobilizacji wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Analiza statutów oraz wyników ankiet pozwala na postawienie tezy, że problemy 
z systematyczną pracą kół mają zwłaszcza: Samoobrona, SDPL oraz UP, przy czym 
w każdej z partii sytuacja wydaje się rezultatem działania odmiennych czynników. 
Samoobrona jest partią, w której zawsze istotne były kręgi kierownictwa centralne
go, w terenie zabiegała raczej o wyborców niż tworzenie komórek organizacyjnych 
podstawowego szczebla, co uznać można za element charakterystyczny dla współ
czesnych modeli partii. Ponadto w badanym przez nas okresie partia zaczęła tracić 
na znaczeniu, co również mogło wpłynąć na wynik badań. Ostatni z tych czynników 
tłumaczy poniekąd słabość struktur najniższego szczebla w UP. Partia, która przez 
dłuższy okres pozostaje poza strukturami władzy państwowej, nie ma bowiem więk
szych szans na przyciągnięcie nowych członków i powoływanie kolejnych prężnie 
działających kół, opiera się więc głównie na wypróbowanych działaczach partyj
nych. Z kolei SDPL jest partią, która powstała niejako na szczeblu centralnym przez 
rozłam w SLD i do dzisiaj nie utworzyła rozbudowanych, prężnie działających struk
tur lokalnych, w tym podstawowych jednostek organizacyjnych.

Z kolei wśród partii, których członkowie częściej od innych wyrażali przekonanie 
o systematyczności pracy kół znalazły się PSL, SLD i PiS. Dwie pierwsze są par
tiami od dawna działającymi na scenie politycznej, a w każdym razie opierającymi 
się częściowo na mających długą tradycję strukturach terenowych, oprócz tego obie 
partie posiadają pięcioszczeblową strukturę, przez co ich koła mają mniejszy zasięg 
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i działają „bliżej” ludzi. Nie bez znaczenia jest także fakt, że obie partie są stale 
obecne jako składniki polskiego systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym. 
Z kolei PiS jest partią stosunkowo młodą, zorganizowaną w specyficzny sposób, któ
ry sytuując podstawową jednostkę na poziomie powiatu, stawia ponad nią struktury 
okręgowe, wojewódzkie oraz centralne. Duże znaczenie może mieć fakt, że jest to 
jedna z głównych sił działających na polskiej scenie politycznej, co zawsze ułatwia 
pozyskiwanie sympatyków, tworzenie struktur i aktywizowanie członków, nie jest 
jednak - w naszym odczuciu - wystarczającym wytłumaczeniem. Na powyższe 
składać się może bowiem cały szereg innych czynników, na przykład podejmowa
nie przez władze kół działań prowadzących do mobilizowania członków, które w tej 
partii wydają się mieć duże znaczenie. Wskazują na to choćby odpowiedzi udzie
lone w naszej ankiecie na pytanie o sposoby aktywizowania członków. Pytanie to 
było już szczegółowo analizowane w tym rozdziale, więc przypomnimy jedynie, że 
członkowie tej partii najczęściej wybierali odpowiedź, jakoby władze kół zachęcały 
wszelkimi sposobami do pracy na rzecz partii.

Analiza pozycji i znaczenia podstawowych jednostek organizacyjnych w struktu
rach partii pozwala na stwierdzenie, że nie odgrywają one większej roli. Poza prawem 
delegowania przedstawicieli na zjazd wyższego szczebla pozbawione są wpływu na 
ważniejsze decyzje w partii. Analiza przepisów statutowych pozwala na postawienie 
tezy, że komunikacja pionowa między kołami a strukturami wyższego szczebla jest 
w dużej mierze jednokierunkowa - z góry na dół. Koła podporządkowane są struktu
rom wyższych szczebli, co przejawia się między innymi w występującym w niektó
rych partiach prawie do ingerencji w obsadę organów na szczeblu podstawowej jed
nostki organizacyjnej. Koła, realizując uchwały władz wyższych szczebli, nie bardzo 
mogą liczyć na to, że ich postulaty będą uwzględniane.



Rozdział III

ROLA I CHARAKTER STRUKTUR ŚREDNIEGO SZCZEBLA

1. Ogólne refleksje na temat struktur średniego szczebla

1.1. Określenie przedmiotu rozważań

W niniejszym rozdziale zostaną poddane analizie struktury organizacyjne polskich 
partii politycznych określane jako średnie szczeble, czyli poziomy organizacyjne 
sytuujące się ponad poziomem podstawowym (podstawowymi jednostkami organi
zacyjnymi - na przykład kołami), a poniżej poziomu krajowego lub centralnego. Na 
poziom ten składają się organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie, skupiające 
członków nazywanych aktywistami. Struktury te często określane są jako najistot
niejszy element partii, w kontekście badania artykulacji każdej partii, czyli próby 
określenia stopnia rozbudowania struktur oraz uregulowań statutowych dotyczących 
wzajemnych relacji pomiędzy organami partii. Można także badać, czy partie „po
krywają mapę administracyjną” kraju nie tylko w statucie, ale i w praktyce. Warto za
znaczyć, że definiowanie struktur średniego szczebla w ten sposób, nie ma mocnego 
uzasadnienia w literaturze przedmiotu. Dobrze jednak ukazuje rolę, jaką struktury te 
pełnią „pomiędzy” podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a liderami krajo
wymi każdej partii.

Warto w tym kontekście wspomnieć, że na każdym z wymienionych poziomów 
struktur partie mają nieco inne funkcje, co wiąże się z innymi zadaniami, jakie zo
stały przeznaczone każdemu poziomowi, ale także na przykład z różnymi relacja
mi partii ze środowiskiem społecznym - zewnętrznym - na określonym poziomie. 
Zatem obecnie uwaga nasza została skoncentrowana wyłącznie na kilku aspektach 
istnienia i funkcjonowania struktur partii politycznych, a także na kilku poziomach. 
Takie „wybiórcze” ujęcie pociągnęło za sobą wymuszone uproszczenia, a tym sa
mym zmusiło nas do przedmiotowego ograniczenia analizy, niektóre aspekty funk
cjonowania struktur tego szczebla nie dadzą się bowiem wyjaśnić bez na przykład 
analizy „pionowej” struktur, uwzględniającej „spojrzenie” na konkretną strukturę 
poprzez wszystkie poziomy. Przykładem może być zagadnienie centralizacji lub de
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centralizacji, o której możemy mówić tylko w odniesieniu do całej struktury, nie zaś 
do poszczególnych jej poziomów lub większych części.

Podsumowując, uważamy, że celowe jest częściowe ograniczenie opisu i analizy 
tych struktur. Uwzględniając to, przedstawiliśmy nasze problemy badawcze w po
staci kilku podstawowych pytań dotyczących tego szczebla struktur. Wśród nich na 
wymienienie zasługują następujące zagadnienia:

a) występowanie podobieństw lub ich brak pomiędzy rozwiązaniami organizacyj
nymi w różnych partiach politycznych;

b) kształtowanie się zagadnienia artykulacji i powtarzalności rozwiązań statuto
wych na poszczególnych poziomach struktur średniego szczebla;

c) próba odpowiedzi na pytanie, czy władza jest spersonalizowana (zindywiduali
zowana), czy należy do zbiorowości (jest kolektywna) oraz jaki charakter przywódz
twa jest z tym związany;

d) opisanie poszczególnych organów oraz ich uprawnień na tym poziomie orga
nizacyjnym partii;

e) przedstawienie relacji między organami; głównie wykonawczymi oraz uchwa
łodawczymi;

f) przedstawienie zakresu autonomii władzy wykonawczej wobec władzy uchwa
łodawczej oraz kompetencji wobec niższych poziomów struktury.

1.2. Ogólne refleksje nad rolą struktur średniego szczebla

Biorąc pod uwagę nieliczne w literaturze przedmiotu rozważania na temat struktur 
średniego szczebla oraz wagę, jaką przywiązują do tego zagadnienia badacze zajmu
jący się ewolucją modelu partii politycznej, możemy sformułować kilka podstawo
wych wniosków, które uporządkują analizę tego zagadnienia.

- Struktury średniego szczebla są istotne w przypadku partii liczebnych kadrowo, 
gdyż takie partie są w stanie w pełni „zagospodarować” poszczególne poziomy ad
ministracyjne kraju.

- Istnienie wielopoziomowych struktur średniego szczebla wydłuża awans i ka
rierę partyjną członka partii, czyli ruchliwość pionową.

- Struktury średniego szczebla stają się miejscem awansu dla członków partii, 
umożliwiając „zagospodarowanie” członków, którzy dążą do zajmowania stanowisk 
funkcyjnych w partii.

- Przyjęte na szczeblu średnim rozwiązania determinują w sposób istotny sku
teczność działania poszczególnych partii na tym poziomie struktury.

- Istnienie silnych struktur średniego szczebla pomaga przetrwać partiom i odbu
dować pozycję polityczną po poniesionych porażkach wyborczych.

- Struktury średniego szczebla tracą możliwość oddziaływania na bieżącą po
litykę, ponieważ nastąpił wzrost znaczenia ogólnokrajowych mediów, które kreują 
politykę i liderów partyjnych.
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- Realna siła struktur średniego szczebla dla partii w okresie między wyborami 
traci na znaczeniu, stają się potrzebne tylko w kampaniach wyborczych.

- Współcześnie silne struktury średniego szczebla nie gwarantują sukcesu wy
borczego.

Nie ulega wątpliwości, że struktury średniego szczebla stanowią ważny element 
dla partii politycznych w kontekście uczestnictwa w wyborach samorządowych, 
a później w sprawowaniu władzy na poszczególnych poziomach samorządu. Ba
dacze podkreślają wagę istnienia działaczy partyjnych na analizowanych przez nas 
szczeblach struktury:

Partie słabo zakorzenione, pozbawione niezbędnych zasileń, w najlepszym razie są 
skazane na dryfowanie w polityce, a ich ewentualne sukcesy polityczne mają zazwyczaj 
charakter krótkotrwały i przemijający. Jest więc zrozumiałe, że w interesie każdej partii 
leży swoista penetracja i kolonizacja terenu - zaistnienie oraz pielęgnowanie struktur lo
kalnych, systematyczne podtrzymywanie mobilizacji i lojalności działaczy terenowych 
wobec całej partii1.

1 E. Nalewajko, Powiatowe partie polityczne - trudna adaptacja [w:] J. Wasilewski (red.), Powiatowa 
elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie, ISiF PAN, Warszawa 2006, s. 187.

2. Pionowe porównanie struktur średniego szczebla

2.1. Występowanie poziomów administracyjnych w rozwiązaniach 
statutowych

Pierwszym aspektem porównywania struktur tego szczebla jest próba określenia, 
w jakim zakresie poszczególne fragmenty struktury: gmina, powiat, województwo 
(region) występują w przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych partii politycznych. 
Twórcy analizowanych statutów dostrzegają potrzebę odwzorowania podziału tery
torialnego kraju w swojej organizacji. Jednak nie wszystkie partie tak czynią. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że jest to podyktowane względami praktycznymi i orga
nizacyjnymi (stanem bazy członkowskiej), lecz także częściowo aktualnymi rozwią
zaniami ustawowymi dotyczącymi partii politycznych.

Dwie partie (SLD, PSL) dokonują pełnego odwzorowania, przewidująw statutach 
powstanie struktury na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim (nazywa
nym także często regionem). Oprócz tego także - istnienie podstawowych jednostek 
organizacyjnych na niższych poziomach struktury. Pozostałe jednak w strukturze na 
tym poziomie czyniąpewne wyłomy i modyfikacje. Najczęstszą zmianą na poziomie 
gminnym jest wprowadzanie najniższych jednostek organizacyjnych zamiast struktur 
tego szczebla. Koła, komitety, grupy itd. stają się strukturami zastępczymi i funkcjo
nują na poziomie gminnym. Widać to w strukturach PO, PiS, LPR, UP, Samoobrony, 
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SDPL, PD. Różnice te można tłumaczyć dwojako: z jednej strony - faktem, że partie 
nie są w stanie utworzyć tak licznej grupy struktur (brak członków), z drugiej - zbyt 
krótkim okresem istnienia niektórych ugrupowań. PSL, SLD mają korzenie wywo
dzące się z PRL-u, długi okres rozwoju, w przeciwieństwie do pozostałych, które po
wstały stosunkowo niedawno. Te dwie partie w jakiejś części kontynuują wcześniej 
istniejące formy organizacyjne. Ponadto posiadają liczne grono członków, co także 
uzasadnia istnienie tych poziomów struktury.

Słabość organizacyjna i krótki czas istnienia widoczne są także w pozostałych 
fragmentach budowy struktur średniego szczebla. W Statucie Samoobrony nie prze
widziano organizacji powiatowych, zamiast nich mogą działać Programowe Grupy, 
które de facto są strukturami najniższego szczebla. To rozwiązanie ma wypełnić lukę 
organizacyjną na szczeblu powiatu. Podobnie jest w PD, gdzie organizacje gminne 
i powiatowe zostały zastąpione kołami. Inne, ciekawe rozwiązania istnieją w PiS, 
gdzie z kolei są struktury powiatowe i wojewódzkie, a ponadto między nimi wpro
wadzono poziom pośredni w postaci okręgu. Jest to poziom, który występuje zawsze, 
rugując często poziom województwa/regionu. Jeżeli teren województwa pokrywa się 
z terenem okręgu wyborczego do Sejmu, wówczas uprawnienia regionu przejmuje 
okręg. Okręg obejmuje powiaty wchodzące w skład okręgu wyborczego. Widać za
tem, że PiS, projektując strukturę, przede wszystkim brał pod uwagę aspekt praktycz
nej walki o władzę, bo podstawowym punktem odniesienia stały się okręgi wyborcze 
do Sejmu. Częściowo podobną możliwość dopuszcza Statut PD.

Pozostałe partie poza PiS, Samoobroną, PD posiadają struktury organizacyjne na 
poziomie regionu (województwa) i powiatu. W nich obowiązującą zasadą jest, że 
powiatowe struktury organizacyjne z terenu danego województwa wchodzą w skład 
wojewódzkiej organizacji. Z reguły władze regionalne są jednostkami organizacyj
nymi działającymi w całym województwie. W przypadku LPR struktura wojewódzka 
- „Okręg” nie musi się pokrywać z terenem województwa administracyjnego2. W PD 
Zarząd może powołać region, obejmujący swym zasięgiem część województwa, sta
nowiącą obszar jednego lub więcej okręgów wyborczych do Sejmu RP. W przypadku 
PO region obejmuje swym zasięgiem obszar jednego lub kilku województw. PO do
puszcza także istnienie struktur łączących obszary kilku powiatów.

2 Artykuł 50. Statutu LPR mówi, że Zarząd Główny tworzy, w miarę potrzeby, Okręgi Ligi oraz 
określa tereny ich działania. Okręg może być utworzony, jeżeli na przewidywanym terenie jego działania 
istnieją co najmniej dwa Oddziały Powiatowe.

Ważnym zagadnieniem jest zatem określenie, na jakim poziomie polskie partie 
polityczne ulokowały swoje podstawowe jednostki organizacyjne. Pobieżna analiza 
pozwala stwierdzić brak jednej, podstawowej reguły dotyczącej tego zagadnienia. 
Poniżej poziomu gminy umieszczają je: PSL (dopuszcza także na tym poziomie) 
i SLD. Na poziomie gminy: PiS, LPR (także niżej), PO (także niżej), UP, SDPL. Na 
poziomach powiatu i gminy: Samoobrona i PD.

Powyższe uwagi korespondują z badaniami, jakie prowadzono nad znaczeniem 
nadawanym przez partie strukturom terenowym. W przedstawianych badaniach, 
przeprowadzonych w roku 2006, Ewa Nalewajko zaobserwowała pewne prawidło
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wości charakteryzujące znaczenie struktur terenowych w partiach. Analizując rela
cje między organizacjami powiatowymi a centralnymi partii, wyodrębniła trzy typy 
zachowań partyjnych na poziomie powiatów. Pierwszy typ to partie dekompozycji 
(SLD i PSL) - dawniej silne i zorganizowane, związane z centralami partii - obecnie 
zostały niejako pozostawione same sobie, władze krajowe interesują się nimi oka
zjonalnie, a w konsekwencji same przestają być punktem odniesienia politycznego 
dla struktur powiatowych. Struktury powiatowe tych partii utraciły zainteresowa
nie central, zostały w ten sposób oderwane od struktur wyższego szczebla. Drugi 
typ to partie wschodzące (PO i PiS), a więc władze krajowe stawiają na budowanie 
silnych struktur terenowych oraz podtrzymywanie trwałych tożsamości i lojalności 
organizacyjnych w terenie. Ostatnim typem są partie chaosu (LPR, Samoobrona), 
gdzie podstawową strategią w analizowanym aspekcie jest wybiórcze traktowanie 
poszczególnych struktur. Dzieje się to przez niekonsekwentną politykę władz partyj
nych, przechodzących od fazy zainteresowania swoimi strukturami do jego utraty lub 
wybiórczego zainteresowania, zogniskowanego na pewnych tylko aspektach organi
zacji partyjnej. Granice pomiędzy tymi kategoriami sąjednak płynne3.

3 E. Nalewajko, op.cit., s. 202-226.

2.2. Powtarzalność struktur organizacyjnych średniego szczebla

Porównując struktury, wchodzimy w zagadnienie hierarchiczności i powtarzalności 
struktur, dzięki czemu próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy struktury gminne, 
powiatowe i wojewódzkie są do siebie podobne „są swoim lustrzanym odbiciem”? 
Dotyczy to ich odwzorowania, w sensie odtwarzania podobnego schematu na wszyst
kich poziomach. Takie „lustrzane” rozwiązanie na pewno buduje „przejrzystość” 
struktur, ale nie zapewnia zawsze sprawniejszego funkcjonowania poziomów i całej 
struktury.

Analizując struktury, będziemy mówili o dwóch sytuacjach: homogeniczności, 
czyli o podobnym ułożeniu konstrukcji struktury na analizowanych przez nas szczeb
lach, oraz o heterogeniczności, czyli braku takiego podobieństwa i adekwatności. 
Analiza poniższa bierze pod uwagę wyłącznie występowanie poszczególnych orga
nów, bez analizy ich uprawnień, kompetencji i obowiązków.

Przy takim założeniu homogeniczność struktur najpełniej zapisana jest w Statucie 
PO. Władze poszczególnych struktur od koła - podstawowej jednostki organizacyj
nej - do władz krajowych skonstruowane są podobnie. Warto jednak wspomnieć, 
że w przypadku organów kontrolno-sądowych ich istnienie przewidziane jest do
piero na szczeblu regionalnym, czyli o jeden stopień wyżej. Członkowie kierują na 
przykład sprawy dyscyplinarne do organów stopnia wyższego. Podobnie jest w przy
padku Sądu Koleżeńskiego w UP. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą wewnętrzną 
funkcjonalność i przejrzystość.
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Wśród pozostałych partii do najbardziej homogenicznych można zaliczyć: LPR, 
UP, SDPL. W SLD homogeniczność struktur kończy się na organizacjach wojewódz
kich. Poniżej następuje likwidacja tej części struktur wykonawczych, która związana 
jest z Krajowym Komitetem Wykonawczym. Raz przyjęty schemat jest następnie 
powielany na poziomie regionów, powiatów czy - w niektórych przypadkach - gmin. 
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Samoobronie, PD oraz PiS. Pierwsze dwie 
partie mają trzystopniową strukturę organizacyjną, trudno więc mówić o powtarzal
ności rozwiązań organizacyjnych, chyba że w kontekście porównania struktury re
gionalnej ze strukturą krajową.

Z kolei PiS w kształtowaniu struktur organizacyjnych jest najbardziej kreatywne. 
Rady Regionalne PiS, oparte na podziale na województwa, mają uprawnienia koor
dynacyjne w stosunku do władz w okręgach i są swego rodzaju partyjno-politycznym 
nadzorem w stosunku do przedstawicieli PiS we władzach samorządowych woje
wództwa. Najbardziej rozbudowane są struktury krajowe. Żaden z poziomów orga
nizacji struktur nie powiela rozwiązań innego poziomu. W związku z tym partię tę 
można zaliczyć do organizacji heterogenicznych ze względu na budowę struktury.

Analizowane partie polityczne, projektując strukturę szczebla średniego, wyko
rzystują do tego podobne organy o charakterze stanowiącym. Jednak różnie są one 
nazywane, a mianowicie: Zjazdy (PSL, PO, LPR, PiS, PD, SLD), Kongresy (Samo
obrona), Walne Zebrania Członków (UP, PiS) oraz Zgromadzenia (SDPL), wystę
pujące odpowiednio na poziomach: gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim 
(jeśli dana partia, posiada dany poziom struktury). Osobną kategorią są na tych po
ziomach Konwencje (PSL i SLD).

Kolejną grupę organów tworzą ciała, całkowicie lub częściowo powoływane 
przez walne zebrania członków. Są to organy uchwałodawcze obradujące między 
zjazdami: Rady Wojewódzkie (Regionalne), Powiatowe czy Gminne, a także Pre
zydia Rad (UP). Tego typu organów (rad uchwałodawczych) na szczeblu średnim 
brakuje w PSL. Rolę tę przejmują w PSL organy wykonawcze, jakimi są Zarząd 
Wojewódzki, jego Prezes i Prezydium. Schemat ten powielany jest na poziomie po
wiatów i gmin.

Drugą grupę stanowią organy wykonawcze, częściowo lub całkowicie wybierane 
przez walne zebrania. Najbardziej rozpowszechnioną formą tego typu ciał są odpo
wiednio Zarządy: Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie (Regionalne). Zarządy często 
posiadają swoje Prezydia (PSL, PiS) oraz Prezesów (PSL, LPR, PiS na szczeblu 
Okręgu) lub Przewodniczących (PO, PD, SDPL). Wyjątki są w Samoobronie i SLD, 
gdzie Przewodniczący Rad Wojewódzkich, pełnią funkcje wykonawcze. Brak jedno
znacznych organów wykonawczych tego typu występuje w UP. Jednocześnie Prze
wodniczący organów uchwałodawczych wypełniają raczej zadania wykonawcze.

Ostatnią grupą organów są komisje rewizyjne i organy sądownicze. Komisje rewi
zyjne występują na wszystkich poziomach w: PSL, UP, PO (bez powiatu), LPR, PiS, 
PD, SLD, SDPL. Sądy koleżeńskie występują w większości partii (poza Samoobro
ną, LPR, PiS, gdzie występują tylko na krajowym poziomie). Organy sądownicze 
nie działają na poziomie powiatu i gminy oraz poziomie podstawowych jednostek 
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organizacyjnych. Niektóre partie posiadają Wojewódzkiego Rzecznika Dyscypliny: 
PSL, UP, SLD.

Wśród organów dodatkowych należy jeszcze wspomnieć o Wojewódzkiej Ko
misji Koordynacyjnej i Powiatowej Komisji Koordynacyjnej w PD. Są one powoły
wane: wojewódzka, gdy na poziomie województwa działa więcej niż jeden region, 
a powiatowa, gdy na terenie powiatu działa więcej niż jedno koło.

W powyższym zestawieniu uwzględniono tylko te organy, które przewidują sta
tuty. Nie ujęto natomiast struktur organów wewnętrznych, które każdy organ ma „za
projektowane” w statucie lub innych dokumentach partyjnych.

2.3. Stopień artykulacji struktury partyjnej

Kolejnym zagadnieniem powiązanym z powyższymi analizami jest wzajemna za
leżność i komplementamość struktur średniego szczebla przewidziana w statucie. 
W tym kontekście określenie powiązań organizacyjnych pozwala nam udzielić od
powiedzi na pytanie o stopień artykulacji w partii, która może być słaba lub silna. 
Silna artykulacja odnosi się do precyzyjnych uregulowań wzajemnych relacji pomię
dzy organami partii, słaba - opiera się na powiązaniach luźnych, nieuregulowanych, 
niejasnych i zróżnicowanych.

Silna artykulacja wiąże się ze złożoną strukturą, istnieniem wielu zróżnicowa
nych ciał o zdefiniowanych funkcjach, włącznie z podziałem władz partii na organy 
o charakterze uchwałodawczym i wykonawczym4. Partie masowe mają raczej silną 
artykulację w przeciwieństwie do partii kadrowych. W kontekście analizowanych 
zagadnień bardzo ważne uwagi związane są z relacją, jaka występuje pomiędzy słabą 
i silną artykulacją a demokracją wewnątrzpartyjną. Według przyjętych założeń, sła
ba artykulacja nie jest demokratyczna: władza w partii należy do niewielkich grup 
o charakterze oligarchicznym. Z kolei silna artykulacja może być zarówno demo
kratyczna, jak i niedemokratyczna. Demokratyczna jest wówczas, jeżeli istnieją pre
cyzyjne reguły głosowania i wyboru na wszystkich szczeblach, niedemokratyczna 
-jeżeli procedury głosowań są dodatkowo dopełniane, na przykład: kooptacjami lub 
nominacjami, zwłaszcza idącymi od góry w dół. W tym ostatnim przypadku, silna 
artykulacja staje się czynnikiem zwiększającym oligarchiczny charakter partii5.

4 M. Duverger, Political Parties. Their Organization andActivity in the Modern Stale, John Wiley 
& Sons, New York-London-Sydney 1965, s. 47.

5 Ibidem, s. 44.

Wykorzystując uwagi dotyczące artykulacji w wyodrębnionych modelach, prze
prowadziliśmy analizę struktur partyjnych. Pod uwagę braliśmy dwa kryteria: pierw
sze stanowił stopień odwzorowania podziału administracyjnego kraju w strukturze 
partii, drugim był stopień regulacji wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi 
organami partii. Powszechnym, akceptowanym rozwiązaniem, które przyjęliśmy za 
punkt odniesienia, jest struktura organizacyjna, oparta na podziale administracyjnym 
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kraju. Drugie kryterium związane było z odpowiedzią na pytanie: czy relacje między 
organami są luźne, nieuregulowane, niejasne czy oczywiste, doprecyzowane i jedno
znaczne. Uwzględniając pierwsze kryterium, doszliśmy do wniosku, że najbardziej 
oddają strukturę administracyjną kraj u struktury partii: PO, LPR, PSL, SLD6, w stop
niu mniej dokładnym odwzorowana jest ta struktura w: PiS, UP, SDPL, a najmniej 
dokładnym - w Samoobronie i PD. Według drugiego kryterium, najbardziej jedno
znaczne i uregulowane relacje między organami występują w: PO, SLD, PSL, PiS, 
mniej dokładne w: LPR, UP, SDPL, PD, a najmniej - w Samoobronie.

6 W Statucie PSL mówi o tym art. 9 ust. 1, a w SLD art. 11 ust. 1.
7 M. Duverger, op.cit., s. 47.
8 Ibidem, s. 50.

Biorąc pod uwagę te dwa kryteria, według nas, polskie partie można podzielić na 
trzy grupy.

Tabela 4. Analiza stopnia artykulacji w partiach politycznych

Nazwa partii Stopień artykulacji polskich partii politycznych

Silny Średni Słaby

LPR X

PD X

PiS X

PO X

PSL X

Samoobrona X

SDPL X

SLD X

UP X

Źródło: Zestawienie własne na podstawie dokumentów statutowych

2.4. Powiązania pionowe i poziome między organami partyjnymi

Rozróżnienie silnej i słabej artykulacji nie jest jedynym i wystarczającym sposobem 
opisu stanu rozwoju struktur partii politycznych. Na tym etapie ważne jest także 
rozróżnienie między powiązaniami pionowymi i poziomymi7. Analiza tych dwóch 
układów powiązań pozwoli określić koncepcję budowania struktury. Z jednej strony, 
wzajemnej koordynacji między poszczególnymi organami i nastawieniem na rozwój, 
a z drugiej strony - na kontrolę i trwanie. Nie należy jednak budować nieistniejące
go rozróżnienia pomiędzy partiami o powiązaniach pionowych i poziomych. Można 
jedynie zestawiać z sobą partie o przewadze powiązań pionowych oraz takie, które 
mają układ mieszany8.
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Powiązania pionowe polegają generalnie na podległości hierarchicznej i niemoż
ności kontaktu pomiędzy ciałami na tym samym poziomie, inaczej niż poprzez ciało 
położone wyżej w hierarchii. Na przykład członkowie struktur podstawowych nie 
mają możliwości spotkania się z członkami z innych struktur inaczej, jak tylko będąc 
delegatami do struktury wyższego szczebla. Powiązania poziome z kolei, polegają 
na powiązaniach pomiędzy ciałami tego samego szczebla. Partie o silnej artykulacji 
rzadko mają powiązania poziome, chyba że są partiami o strukturze złożonej, na 
którą składają się struktury innych organizacji. Mogą być też używane do kontrolo
wania organizacji afiliowanych’. Tendencja do budowania struktur hierarchicznych, 
a tym samym podział władzy pomiędzy rozmaitymi ciałami to próba nakierowania 
struktury partyjnej na przeciwdziałanie występującej zawsze personalizacji władzy, 
która zresztą i tak w mniejszym lub większym zakresie zachodzi.

Powiązania pionowe i poziome opisują sposób koordynacji podstawowych ele
mentów składających się na partię, z kolei zagadnienie centralizacji i decentralizacji 
odnosi się do dystrybucji władzy. W praktyce istnieją tendencje do tego, by obie 
cechy występowały razem, nie można jednak tego generalizować. Partia może mieć 
słabą artykulację i poziome powiązania (brytyjscy konserwatyści) i być zcentralizo
wana lub też silną artykulację, powiązania pionowe i jednocześnie być zdecentrali
zowana (francuscy socjaliści).

Przegląd relacji poziomych i pionowych wskazuje, że w statutach występuje hie
rarchiczna, wertykalna struktura organizacyjna, oparta na podziale administracyjnym 
kraju. Większość badanych polskich partii zaprojektowała układ struktury hierar
chicznej z przewagą powiązań pionowych, gdzie głównym sposobem awansu jest 
uczestniczenie jako delegat w zjeździe odpowiedniego stopnia struktury i wybór na 
delegata na zjazd stopnia wyższego. Dopiero zjazd struktury stopnia wyższego może 
wybrać takiego delegata, na przykład do organów wykonawczych stopnia wyższe
go struktury. Opisany sposób awansu wydaje się demokratyczny, jednak w istotny 
sposób ogranicza awans wyłącznie do okresów zjazdów, które odbywają się raz na 
kilka lat, stąd też schemat ten można nazwać „wąską drogą awansu”. Widoczne jest 
to doskonale na przykład w UP, gdzie łącznikiem między strukturami koła i powia
tem oraz powiatem i regionem jest przejście (awans członka) do wyższej struktury 
poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków.

Powiązań w strukturze Samoobrony między szczeblami średniego szczebla nie 
ma zbyt dużo z powodu skąpej liczby organów. Pionowe powiązania występują mię
dzy układem organów reprezentujących demokratycznie wybranych przedstawicieli 
- przedstawiciele grup wybierają swoich przedstawicieli na Kongres Wojewódzki, 
a z kolei tam wybierani są delegaci na Kongres Krajowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy 
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej jest z urzędu przedstawicielem na Kongres. 
Przepis ten zapewnia mu daleko idącą autonomię, gdyż raz wybrany przedstawiciel 
funkcyjny ma możliwość uczestnictwa w Kongresie, niezależnie od tego, jak zde
cydują delegaci na Kongresie Wojewódzkim. Drugim interesującym rozwiązaniem 
jest decyzja o dodatkowym spotkaniu członków Rad Regionalnych na ogólnokrajo- * 

9 Ibidem, s. 51.
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wych Konwencjach Programowych. Przedstawiciele struktur wojewódzkich mogą 
się wtedy spotkać co prawda na szczeblu krajowym, ale w układzie poziomym. Inne, 
nieliczne poziome relacje dotyczą głównie wyboru składu Rady Wojewódzkiej przez 
Kongres Wojewódzki.

PO przyjęła układ struktury pionowy, z dwutorową drogą awansu. Z jednej stro
ny, „pionowo” wybierani są delegaci na Zjazdy coraz to wyższego stopnia struktury, 
ale z drugiej strony dopuszczono możliwość pionowego wejścia do organów wyż
szych dla jednoosobowych władz wykonawczych - Przewodniczący Koła z urzędu 
wchodzi w skład Rady Powiatowej itd.10.

10 Jednoosobowe władze wykonawcze są wybierane przez zjazdy, dlatego częściowo od nich zależą. 
Powiązań poziomych w PO jest dużo, ale nie mają one charakteru integrującego.

Podobnie pionowy układ struktury posiada LPR. W tej partii są „ułatwienia” dla 
jednoosobowych organów wykonawczych. W skład Kongresu Krajowego wchodzi 
Prezes Okręgu oraz Wiceprezesi Zarządów Okręgowych. Prezes Zarządu Oddzia
łu Powiatowego wchodzi w skład Zarządu Okręgu, będąc jednocześnie delegatem 
z urzędu na Kongres Krajowy. Powiązania poziome stają się elementem tworzenia 
organów o niewielkim składzie osobowym, co w praktyce nie sprzyja integracji 
i spotykaniu się członków partii na tym szczeblu.

PSL organizuje się wokół pionowych powiązań między zjazdami delegatów na 
poszczególnych stopniach struktury, na przykład między powiatem a regionem. Do
puszczono pionowe powiązania między poziomami dwóch następujących po sobie 
struktur. Prezesi Kół, Zarządu Gminnego, Zarządu Powiatowego, Zarządu Woje
wódzkiego stają się z urzędu delegatami na zjazd wyższego stopnia struktury. Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego wchodzi w skład Rady Naczelnej PSL, co oznacza w prak
tyce podwyższenie znaczenia tego stanowiska w partii. Prezesi jednoosobowych or
ganów wykonawczych na niższych stopniach struktury nie mają takich uprawnień, 
to znaczy nie wchodzą w skład organów kolegialnych wykonawczych ciała wyższe
go z urzędu. Statut PSL przewiduje jednak rozwiązanie dające możliwość spotkania 
większości członków na danym poziomie organizacyjnym w ramach konwencji wy
borczych. Konwencje spełniają rolę integrującą członków partii na danym poziomie 
struktury partyjnej.

Duże znaczenie mają poziome relacje w SLD. Partia ta buduje swoją strukturę, 
opierając ją na pionowym układzie hierarchicznym i poziomych powiązaniach. Par
tia daje szanse swoim członkom spotykania się i integracji na płaszczyźnie poziomej. 
Naszym zdaniem, taką rolę odgrywają przede wszystkim Konwencje: gminna, po
wiatowa i wojewódzka oraz Wojewódzka Rada Programowa. Pozostałe występujące 
poziome powiązania wynikajągłównie z faktu uzależnienia wyboru większości orga
nów przez zjazdy poszczególnych poziomów, a także stąd, że członkowie części tych 
organów stają się z urzędu delegatami.

Powiązania pionowe przeważają w SDPL, ale ich liczba jest niewielka, może 
być jednak rozbudowywana w przypadku powiększenia się liczby członków. Warto 
wspomnieć, że Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego wchodzi z urzędu w skład 
Konwentu Krajowego, którego to „zaszczytu” nie ma Przewodniczący Zarządu Po
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wiatu, co jest sporym ograniczeniem, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że on także 
wybierany jest w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim przez wszystkich człon
ków partii w danym powiecie. Powiązania poziome są nieliczne.

Partia Demokratyczna w swojej trzystopniowej strukturze powiązania pionowe 
umiejscawia między kołami a strukturą wojewódzką oraz między tą ostatnią a szczeb
lem krajowym. Tradycyjnie powiązania pionowe występująpomiędzy zjazdami skła
dającymi się z wybranych delegatów. Istniejące ułatwienia przy wchodzeniu w skład 
organów wyższych szczebli dla jednoosobowych organów wykonawczych są takie, 
że Przewodniczący Kół automatycznie stają się członkami Rady Regionalnej a Prze
wodniczący Regionu - Rady Krajowej tej partii. Powiązania poziome są liczne, 
wszystkie organy z danego poziomu struktury wchodzą w skład organu uchwało
dawczego funkcjonującego na tym poziomie.

Przedstawienie powiązań pionowych i poziomych występujących w PiS nie nale
ży do zadań łatwych. Najbardziej rozbudowane sąstruktury krajowe, a struktury śred
niego szczebla poza strukturą okręgu są ograniczone. Żaden z poziomów organizacji 
struktur nie powiela rozwiązań innego poziomu. Struktura organizacyjna PiS oparta 
jest naszym zdaniem na dwóch poziomach: krajowym i okręgowym, czyli tożsamym 
z okręgiem wyborczym do Sejmu. Pozostałe struktury, tj. powiatowa i występują
ca wyjątkowo - regionalna, nie odgrywają istotnego znaczenia. Wszystkie pozio
my struktur połączone zostały układami pionowymi, pierwsza ich część występuje 
już między organami, takimi jak: Zebranie Członków Komitetu, Zebranie Człon
ków Powiatu, Zjazd Okręgowy i Kongres. Na wymienionych walnych zebraniach 
członkowie PiS poszczególnych szczebli struktury wybierają delegatów do organów 
szczebla wyższego. To pionowe połączenie jest powszechne w polskich partiach. 
Występujące inne pionowe połączenia wskazują na różne znaczenie poszczególnych 
poziomów struktur. W PiS Pełnomocnik Komitetu jest delegatem na Zjazd Okręgo
wy i jednocześnie wchodzi w skład Zarządu Powiatu. Z kolei na szczeblu powiatu 
nie ma jednoosobowego wybieralnego przedstawiciela władz wykonawczych. Taki 
występuje na szczeblu okręgu i posiada zdecydowanie więcej możliwości pionowego 
wejścia do struktur centralnych. Wchodzi automatycznie w skład Zarządu Główne
go, Krajowej Rady Politycznej PiS, w skład Rady Regionalnej, jeśli taka istnieje, 
oraz jest delegatem na Kongres Krajowy PiS. Dla uwierzytelnienia naszych rozwa
żań trzeba zaznaczyć, że Przewodniczący Rady Regionalnej ma mniej pionowych 
połączeń ze szczeblem wyższym, natomiast automatycznie zostaje tylko delegatem 
na Kongres Krajowy i Zjazd Okręgowy. Poziome powiązania w partii wynikają 
głównie z faktu dokonywania wyboru większości organów przez zjazdy poszcze
gólnych poziomów oraz przez to, że członkowie części tych organów stają się póź
niej z urzędu delegatami.

Kończąc te rozważania, należy jeszcze wspomnieć o integrującej roli zjazdów, 
kongresów i zgromadzeń struktur średniego szczebla. W większości składają się one 
z demokratycznie wybranych przedstawicieli struktur niższego szczebla lub w nie
których partiach z wszystkich członków tego szczebla struktury. Wartość takiej inte
gracji osłabia jednak fakt, że zebrania takie odbywają się wyjątkowo rzadko, raz na 
kilka lat.
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Reasumując, na podstawie przeprowadzonej analizy, można skonstatować, że 
większość polskich partii politycznych preferuje rozwiązania pionowe, ograniczają
ce możliwości współdziałania i integracji członków na określonym stopniu struktury 
średniego szczebla.

Tabela 5. Charakterystyka rodzaju podstawowych powiązań w strukturze partii

Nazwa partii Charakter powiązań pionowych lub poziomych

Przewaga 

pionowych

Mieszane Przewaga 

poziomych

LPR X

PD X

PiS X

PO X

PSL X

Samoobrona X

SDPL X

SLD X

UP X

Źródło: Zestawienie własne na podstawie dokumentów statutowych

3. Charakterystyka poszczególnych stopni struktur średniego 
szczebla

W niniejszym podrozdziale podjęliśmy próbę przeprowadzenia charakterystyki po
szczególnych stopni, składających się na struktury szczebla średniego w układzie pozio
mym. Próbowaliśmy określić na każdym z poziomów rodzaje aktywności, uprawnień, 
obowiązków, które świadczą o ich znaczeniu w partii lub specyficznym usytuowaniu 
w stosunku do pozostałych. Dokładniej opisaliśmy ich uprawnienia, przedstawiliśmy 
relacje między władzami: głównie wykonawczą oraz uchwałodawczą. Podjęliśmy 
próbę przedstawienia zakresu autonomii władzy wykonawczej wobec władzy uchwa
łodawczej oraz kompetencji wobec niższych poziomów struktury. Ostatnim ważnym 
zagadnieniem analizy była odpowiedź na pytanie, czy władza jest spersonalizowana 
(zindywidualizowana), czy jest kolektywna, należy do zbiorowości.

3.1. Funkcje struktur gminnych istotne dla działania partii

Analizę struktur średniego szczebla rozpoczynamy od „dołu” według kierunku 
awansu, jaki możliwy jest w przypadku działaczy, którzy wstąpili do partii, do koła 
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(podstawowej jednostki organizacyjnej). Wydawałoby się, że ze względu na charak
ter i znaczenie zmian, jakie zaszły w Polsce po roku 1990, w ramach reformy admini
stracyjnej i samorządowej poziom gminny powinien występować w każdej partii. Tak 
jednak nie jest. Tylko PSL i SLD posiadająten szczebel w swojej strukturze partyjnej 
i odgrywa on w tych partiach istotne znaczenie dla oddolnego funkcjonowania ugru
powania11. Inne partie ulokowały na tym poziomie swoje podstawowe jednostki or
ganizacyjne (PiS, LPR, SDPL, UP, Samoobrona, PO), a PD nie przewidziała żadnych 
struktur. Wśród partii pozbawionych struktur gminnych uwagę zwraca obecność PO, 
posiadająca obecnie liczną zbiorowość członków. Partia ta świadomie zdecydowała 
o rezygnacji ze struktur gminnych na rzecz struktur powiatowych, przewidując, że 
w wielu wypadkach takie struktury będą się pokrywać, tak jak na przykład w dużych 
miastach, gdzie gminy pokrywają się z powiatami grodzkimi.

11 Dlatego w PSL i SLD struktura organizacyjna przynajmniej formalniejest pięcioszczeblową (koło, 
gmina, powiat, województwo, władze krajowe). W PO, LPR, UP, SDPL i PiS są cztery szczeble struktur 
organizacyjnych (koło, powiat, województwo, władze krajowe). W Samoobronie i PD można mówić 
o trzech szczeblach (koło, województwo, władze krajowe).

Struktury gminne w PSL i SLD nie muszą istnieć, jeśli brakuje członków na tym 
poziomie. To Rada Powiatowa SLD tworzy lub likwiduje gminną organizację partyj
ną. Rady mogą podjąć decyzję o likwidacji gminnej organizacji partyjnej, jeżeli na 
terenie gminny działają mniej niż trzy koła. W PSL władze gminne są powoływane, 
jeżeli na terenie danej gminy są zorganizowane co najmniej dwa koła liczące mini
mum 20 członków. W przypadku, gdy na terenie danej gminy działa jedno Koło, Za
rząd Powiatowy PSL może nadać temu Kołu uprawnienia gminnej organizacji PSL, 
jeżeli liczba członków nie jest mniejsza niż 20 osób.

Gminnymi organami władzy uchwałodawczej w PSL są: Gminny Zjazd Dele
gatów, a w SLD: Zjazd Gminny i wybierana przez niego Rada Gminna. Ponadto 
władzą uchwałodawczą są Konwencje Gminne (PSL, SLD). Świadomym zabiegiem 
w strukturze PSL jest nieuwzględnienie od najniższej struktury gminnej, tworzenia 
organów uchwałodawczych wybieranych przez zjazdy delegatów. Zjazdy delegatów 
w PSL wybierają i kształtują wyłącznie organy wykonawcze i kontrolno-sądowni- 
cze. Zarówno w PSL, jak i w SLD zjazdem gminnym może być zgromadzenie ogól
ne wszystkich członków partii. W przypadku PSL taka sytuacja jest możliwa, gdy 
organizacja gminna nie przekracza 100 członków. Delegatów wybierają struktury 
podstawowe według zasad określonych przez inne organy partii. Delegatami na zjazd 
w SLD są także z urzędu Przewodniczący Kół. W PSL zaś, delegatami na zjazd są 
członkowie władz wykonawczych z poziomu gminy, tj. Zarząd Gminny i Gminna 
Komisja Rewizyjna. Takie rozwiązanie, polegające na przekazaniu mandatu na zjazd 
określonej struktury członkom innych organów z tego poziomu, jest powszechnie 
stosowane w wielu partiach. Ma zapewnić uczestnictwo w zjeździe osobom, których 
głos w sprawach partii na tym szczeblu wydaje się ważny. Chroni także te osoby 
przed ich potencjalnym „wycięciem” z listy delegatów przez uformowaną w ich ma
cierzystych strukturach większość.
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Uprawnienia zjazdów delegatów są podobne. Posiadają one możliwość kształ
towania polityki w sprawach ważnych dla gminy, analizują sprawozdania otrzyma
ne od innych organów, wybierają członków pozostałych organów, w PSL: Zarządu 
Gminnego (w tym Prezesa Zarządu Gminnego) oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej, 
w SLD: Przewodniczącego Rady Gminnej, członków Rady Gminnej oraz członków 
Gminnej Komisji Rewizyjnej. Istotnym uprawnieniem, które dane jest prawie każ
demu Zjazdowi Delegatów na każdym poziomie struktury średniego szczebla, jest 
wybór delegatów na zjazd struktury wyższego poziomu.

W przypadku SLD ważnym organem, zaliczanym przez Statut SLD do organów 
uchwałodawczych, jest Konwencja Gminna, zwoływana przynajmniej raz między 
zjazdami, a jej uprawnienia przysługują Zjazdowi Gminnemu. Konwencją - co jest 
w tym przypadku logiczne - może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu 
gminy. Jednak w gminie z dużą liczbą członków delegatami na taką konwencję są: 
członkowie Rady Gminnej, członkowie Gminnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczą
cy Kół oraz delegaci wybrani przez koła w liczbie ustalonej uchwałą Rady Gminnej.

Uprawnienia Konwencji wskazują, że nie jest to tylko organ powołany do uchwa
lania programu wyborczego gminnej organizacji partyjnej czy dokonywania oceny 
realizacji programu partii i programu wyborczego. Udziela także wotum zaufania 
członkom Zarządu Gminnego oraz może dokonywać wyborów uzupełniających do 
Rady Gminnej i Gminnej Komisji Rewizyjnej. Może także dokonywać - w przypad
ku rezygnacji lub nieudzielenia wotum zaufania - zmian Przewodniczącego Rady 
Gminnej i Sekretarza Gminnego. Wymienione uprawnienia wskazują na daleko po
sunięte znaczenie, jakie SLD przypisuje temu organowi statutowemu.

Podobny organ - Gminna Konwencja Wyborcza - występuje w Statucie PSL. 
Jednak przez samą partię nie jest ona zaliczana do organów uchwałodawczych. Kon
wencję Gminną stanowią: Zarząd Gminny lub równorzędny, Gminna lub równorzęd
na Komisja Rewizyjna, Prezesi Kół PSL - w organizacjach gminnych lub równorzęd
nych liczących powyżej 100 członków - oraz parlamentarzyści, radni i wójt, a także 
burmistrz i prezydent miasta oraz delegat Forum Młodych Ludowców mieszkający 
lub pracujący na terenie gminy i będący członkami PSL. Jej jedynym uprawnieniem 
jest ustalanie listy kandydatów i ich kolejności w wyborach samorządowych.

Trzecim organem uchwałodawczym w SLD na szczeblu gminy jest Rada Gmin
na. Jej członkami są osoby wybrane przez Zjazd Gminny lub Konwencję Gminną. 
Rada Gminna zajmuje stanowiska polityczne w sprawach dotyczących działalności 
gminnej organizacji partyjnej, uchwala ramowy plan przychodów i wydatków oraz 
ocenia jego wykonanie. Istotnym uprawnieniem Rady jest zatwierdzanie, po uzgod
nieniu z Zarządem Powiatowym, listy kandydatów do Rady Gminy w wyborach 
samorządowych. Rada wybiera członków Zarządu Gminnego oraz zwołuje Zjazd 
Gminny z własnej inicjatywy lub na wniosek Gminnej Komisji Rewizyjnej, a także 
zwołuje Gminny Zjazd Nadzwyczajny.

Wśród organów wykonawczych PSL na szczeblu gminnym posiada Zarząd Gmin
ny, Prezesa oraz Prezydium Zarządu. W SLD występuje tylko Zarząd Gminny, który 
kieruje bieżącą pracą partii na terenie gminy oraz odpowiada za sprawy finansowe 
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i majątkowe gminnej organizacji. Pracą Zarządu Gminnego kieruje Przewodniczący, 
który nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień i obowiązków.

W PSL Zarząd Gminny kieruje działalnością polityczną i organizacyjną gminnej 
organizacji. Realizuje plan działania uchwalony przez Gminny Zjazd Delegatów oraz 
kieruje akcją wyborczą w wyborach samorządowych na szczeblu gminy. Sporym 
wzmocnieniem roli Prezesa Gminnego Zarządu PSL jest jego wybór przez Zjazd 
Gminny. Prezes reprezentuje organizację gminną PSL na zewnątrz. Jednak Zarząd 
może dokonać zmiany na stanowisku Prezesa, czyli może go odwołać bezwzględną 
większością głosów statutowego składu.

Na szczeblu gminnym w analizowanych partiach powoływane są Gminne Ko
misje Rewizyjne. Uprawnienia tych komisji są podobne, zajmują się one oceną re
alizacji uchwał zjazdów gminnych oraz kontrolują gospodarkę gminnej organizacji 
partyjnej.

Nie ulega wątpliwości, że na szczeblu gminnym w SLD statut czyni podmiotem 
działań politycznych zbiorowość. Umożliwia grupom działaczy przedstawianie swo
ich stanowisk większej liczbie organów uchwałodawczych, w przeciwieństwie do 
PSL, gdzie nacisk położony jest na organy wykonawcze i sprawne zarządzanie par
tią. W PSL zbiorowość na szczeblu gminnym między zjazdami nie ma zbyt dużo „do 
powiedzenia”. Na szczeblu gminnym PSL stawia zdecydowanie na personalizację 
działań i na przywództwo jednoosobowe, w przeciwieństwie do SLD, która podno
si konieczność kolegialności działań. Warto wspomnieć, że jednoosobowe organy 
wykonawcze, te które mogłyby być platformą dla przyszłych liderów i przywódców 
SLD, nie mają większych uprawnień.

3.2. Struktury powiatowe

Z opracowywanych partii tylko Samoobrona i Partia Demokratyczna nie posiadają 
tego szczebla struktury. W SDPL istnieje poziom powiatowy, ale dotyczące go regu
lacje są szczątkowe. W większości partii powołuje się powiatowe struktury, jeżeli na 
terenie powiatu występuje określona liczba członków lub minimalna liczba organiza
cji gminnych, na przykład w PSL muszą istnieć co najmniej trzy gminne organizacje 
terenowe, podobnie jak w PiS, gdzie Zarząd Powiatowy PiS powołuje się wtedy, 
gdy na terenie powiatu działają więcej niż trzy Komitety. PO organizuje struktury 
powiatowe, odwołując się do podziału administracyjnego, rozróżnia organizacje po
wiatowe ziemskie oraz powiaty grodzkie. Jednocześnie władze powiatu mogą obej
mować swoim zasięgiem jeden lub kilka powiatów. Gdy na terenie powiatu działa 
tylko jedno koło partii, struktura powiatowa nie musi być powołana. Kompetencje 
Zarządu w Powiecie wykonuje w takim przypadku Zarząd Koła, a kompetencje Rady 
w Powiecie i Zjazdu Zebranie Członków Koła. W SLD gminnej organizacji działają
cej na terenie miasta na prawach powiatu przysługuje prawo utworzenia organizacji 
powiatowej.
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3.2.1. Powiatowe zjazdy delegatów lub członków oraz konwencje

Zjazdy powiatowe na tym szczeblu stanowią podstawową formę spotykania się człon
ków partii w szerszej zbiorowości. Najczęstszym sposobem uczestnictwa w tego typu 
zjazdach jest zostanie delegatem wybranym przez walne zebranie struktury gminnej 
lub koła. Pojawiają się jednak w statutach rozwiązania, które są odpowiedzią partii 
na możliwe kłopoty z bazą członkowską na tym szczeblu. Rozwiązaniem takim jest 
dopuszczenie do udziału w zebraniu - jako delegatów - wszystkich członków tego 
poziomu: w LPR, SDPL, SLD - wszyscy członkowie mieszkający na terenie powia
tu, w UP - wówczas gdy na terenie powiatu jest mniej niż 100 członków. Większość 
ugrupowań dopuszcza uczestnictwo z urzędu w walnym zebraniu tych członków, 
którzy pełnią ważne funkcje wykonawcze i kontrolne na poziomie powiatu (poza 
partiami lewicowymi). Czasami delegatami są także jednoosobowe organy wyko
nawcze szczebla niższego (PSL, LPR). Niezmiernie interesującym zagadnieniem 
jest dopuszczenie do udziału w walnym zebraniu tych członków partii, którzy pełnią 
funkcje publiczne, a nie otrzymali mandatu delegata w strukturach niższego szczeb
la; mowa tutaj na przykład o posłach z terenu powiatu, radnych, wójtach, burmi
strzach czy prezydentach miast z terenu powiatu. Statuty niektórych partii dają im 
możliwość uczestnictwa w zjazdach: PO, PSL, a w LPR tylko posłowie i senatorowie 
oraz Prezes Honorowy Partii.

Kompetencje walnych zebrań delegatów lub wszystkich członków struktury po
wiatowej są podobne i można je podzielić na kilka kategorii.

Pierwszą są zadania wyborcze. Zebrania wybierają w mniejszym lub większym 
zakresie składy osobowe organów wykonawczych, uchwałodawczych (lub ich część) 
oraz organów kontrolnych. Dla przykładu, jednoosobowy organ wykonawczy powia
towy jest wybierany przez zjazdy w następujących partiach: PSL, PO, LPR, UP, tak
że Przewodniczący Rady Powiatowej w SLD. Wybór taki, dokonany przez członków 
powiatu, na pewno zwiększa znaczenie wybranej osoby dla struktury powiatowej.

Drugim zadaniem zjazdów powiatowych są decyzje polityczne, które dotyczą po
wiatu. Zjazd podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla powiatu oraz dokonuje 
oceny polityki prowadzonej przez władze powiatowe.

Trzecie zadanie zjazdów to ocena wyników wyborów i - prowadzonych przez 
organizacje powiatowe - kampanii wyborczych. W przypadku PO i UP Zjazd w Po
wiecie zgłasza także propozycje kandydatów do organów samorządu terytorialnego 
w województwie. Podobnie jest w SDPL, gdzie opiniuje i zatwierdza kandydatów do 
rad powiatów i rad gmin oraz na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Czwartym zadaniem jest rozliczanie polityczne ustępujących władz, czyli przyj
mowanie końcowych sprawozdań władz oraz organów kontroli.

Piątym ważnym zadaniem zjazdów jest wybór delegatów powiatu na zjazdy wyż
szego szczebla, czyli na zjazdy wojewódzkie, poza PiS, gdzie delegatów na Zjazd 
Okręgu wybierają Komitety, a nie Powiatowe Zebranie Członków. Zebranie Powia
towe w PSL wybiera także jednego delegata na Kongres Krajowy partii.

Ostatnim szóstym zadaniem jest uchwalanie porządków obrad, poprawianie lub 
uchwalanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania partii.
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Zjazdy powiatowe zwoływane są najczęściej przez organy wyższego lub tego sa
mego stopnia. W PSL następuje to na żądanie co najmniej 1/3 zarządów gminnych, Po
wiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Wojewódzkiego lub NKW PSL. W przy
padku PSL Zarząd Wojewódzki, podając powody, może zwołać Powiatowy Zjazd 
Nadzwyczajny. W SLD i UP Zjazd Powiatowy i Konwencję zwołuje Rada Powiatowa. 
Rada ta może zwołać Powiatowy Zjazd Nadzwyczajny większością 2/3 głosów.

Organami uchwałodawczymi są także Powiatowe Konwencje. Występują one 
w SLD i PSL. Swój skład, uprawnienia i zadania kształtują analogicznie do konwen
cji tych partii omówionych na szczeblu gminnym.

3.2.2. Pozostałe organy stanowiące

Powoływane są w większości przez Zjazdy Powiatowe. Warto wspomnieć, że na 
szczeblu powiatu takich organów nie posiada PSL, PiS, LPR, SDPL. Struktury te 
posiadają PO (Rada w Powiecie), UP (Rada Powiatowa12) i SLD (Rada Powiatowa). 
Tak ukształtowane organy sprawują zadania uchwałodawcze na szczeblu powiatu 
między walnymi zebraniami członków.

12 Przepisy dotyczące Rady Powiatowej w UP nie są do końca precyzyjne.

Skład wymienionych rad jest kształtowany przez Zjazdy Powiatowe. Skład rad 
uzupełniają osoby: funkcyjne z terenu powiatu, radni, posłowie, senatorowie, posło
wie do Parlamentu Europejskiego (PO) oraz osoby zasiadające w kolegialnych orga
nach wykonawczych partii na szczeblu powiatu (PO), a także Przewodniczący Kół 
z danego powiatu (PO). W UP w skład Rady Powiatowej, oprócz osób wybranych 
przez Walne Zebranie Członków (Delegatów), wchodzą także: po jednym przedsta
wicielu radnych UP, miejscowej organizacji młodzieżowej afiliowanej przy UP oraz 
Sekcji Kobiet UP.

Rady, oprócz realizacji swoich uprawnień, spełniają funkcje integracyjne, umoż
liwiając częstsze spotkania niż raz na kilka lat, wytwarzają „atmosferę zaintereso
wania” działalnością partii na tym szczeblu. Członkowie Rady mają także możli
wość częstego otrzymywania informacji bezpośredniej o działaniach prowadzonych 
przez organy powiatowe wykonawcze oraz organy wyższego szczebla. Uprawnienia 
tych politycznych uchwałodawczych organów są podobne. Można je zgrupować 
w następujące kategorie. Najważniejszym jest zajmowanie stanowiska polityczne
go w sprawie programu powiatowej organizacji partyjnej (PO) czy, tak jak w UP, 
prowadzenie bieżącej polityki w powiecie, wyrażające się między innymi przez po
dejmowanie uchwał wiążących radnych (członków partii) w powiecie. Te ostatnie 
działania w praktyce prowadzone są także w pozostałych dwóch partiach, chociaż 
nie są zapisane w statutach. Innym ważnym uprawnieniem jest zatwierdzanie - po 
uzgodnieniu z Zarządem Wojewódzkim (SLD, SDPL) - kandydatów do organów 
samorządu terytorialnego lub ich zgłaszanie i określanie kolejności na liście - do 
powiatu (PO, UP), a także przyjmowanie propozycji kandydatów - do województwa 
(PO). Ponadto rady wybierają członków Zarządu Powiatowego (SLD, PO). Kolejne 
interesujące uprawnienia rad powiatowych to: podejmowanie decyzji w sprawie po

-109-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

rozumień wyborczych i powyborczych (SLD), a także dokonywanie oceny działal
ności Zarządu w Powiecie (PO). Pierwsze świadczy o daleko posuniętej demokracji 
wewnętrznej, skoro struktura powiatowa ma możliwość dokonywania politycznych 
wyborów, a drugie wskazuje, że Rada w Powiecie w PO posiada również częściowo 
uprawienia kontrolne i oceniające działalność organów wykonawczych.

3.2.3. Powiatowe organy wykonawcze

Kolejną grupę na szczeblu powiatowym stanowią organy wykonawcze: jednoosobo
we oraz kolegialne. Częstą praktyką jest jeszcze wyłanianie powiatowych organów 
kolegialnych, tzw. prezydiów. Większość partii posiadających ten poziom struktury 
przewiduje tego typu organy na szczeblu powiatowym, poza UP13. Jednoosobowe 
organy mają: PSL, PO, LPR. Zarządy kolegialne mają: PSL, PO, LPR, SDPL, PiS, 
SLD. Prezydium Zarządu występuje w PSL. W praktyce tego typu organy mogą 
być powoływane w zależności od potrzeb. Część partii korzysta z takich rozwiązań, 
szczególnie gdy zarządy są liczne i trudno z tego powodu kierować bieżącą działal
nością partyjną.

13 Można domniemywać, że Przewodniczący Rady Powiatowej ma częściowo takie uprawienia 
w praktyce.

Jednoosobowe organy wykonawcze w: PSL, PO, LPR podkreślają znaczenie per
sonalnego sposobu prowadzenia polityki. Przyczyniają się także do szybszego poja
wienia się lokalnych liderów partyjnych, którzy najczęściej zajmują te stanowiska. 
Rozwiązania te mają jednak także swoje negatywne konsekwencje. Jedną z nich jest 
niebezpieczna na dłuższą metę strategia podejmowania decyzji przez jedną osobę.

Na poziomie powiatów największe uprawnienia posiadają Przewodniczący lub 
Prezesi, wybierani bezpośrednio przez Zjazdy Delegatów. Taka praktyka występu
je w PSL, PO, LPR. W SDPL Przewodniczącego Zarządu Powiatowego wybierają 
wszyscy członkowie partii z powiatu. Jednak jeśli uwzględni się liczbę członków 
w SDPL na szczeblu powiatów, to można zauważyć, że nie ma w praktyce istotnej 
różnicy w sposobie wyboru tych ciał. Pod względem zakresu posiadanej władzy na 
czoło wysuwa się Przewodniczący PO. Reprezentuje on partię w powiecie, zwołuje 
posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad Zarządu, kieruje pracami Zarządu 
oraz Rady w Powiecie. Do tego dochodzą inne kompetencje, wynikające ze statutu. 
Tak ukształtowanych kompetencji nie mają liderzy w pozostałych partiach.

Wydaje się jednak, że najważniejszymi organami wykonawczymi (poza PO, PSL 
i LPR) są Zarządy Powiatowe. Występująone w następujących ugrupowaniach: PSL, 
PO, LPR, SDPL, PiS, SLD. Ich wielkość oraz skład osobowy zależą od Zjazdów 
Powiatowych lub od innych rozwiązań statutowych. Często, poza osobami wybie
ranymi na Zjazdach, zarządy są uzupełniane dodatkowymi osobami funkcyjnymi, 
ważnymi dla danego szczebla partii. Niejednokrotnie w skład zarządów wchodzą 
jednoosobowe organy (PSL, PO, LPR, SDPL, SLD - Przewodniczący Rady Po
wiatowej). Oprócz nich w skład zarządów wchodzą: Przewodniczący Klubu (Koła) 
radnych w radzie powiatu oraz inni określeni przez statuty radni (PO, SLD), Wice
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przewodniczący, Skarbnik i Sekretarz (PO, SLD, LPR, PiS), a także Przewodniczący 
Rady Powiatowej (SLD). W PiS Zarząd Powiatowy powoływany jest wówczas, gdy 
na terenie powiatu działają więcej niż trzy Komitety. W skład Komitetu wchodzą Peł
nomocnicy Komitetów PiS, działających na terenie powiatu oraz czterech członków 
powoływanych na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego przez Powiatowe Zebranie 
Członków PiS. Pracom takiego Zarządu przewodniczy wybrany przez niego Prze
wodniczący.

Umiejscowienie Zarządu w strukturze partii ma bardzo duże znaczenie w odnie
sieniu do jej istnienia i sprawnego działania. Zarządy powinny więc przede wszyst
kim: wykonywać uchwały władz regionalnych i krajowych oraz Zjazdów Powiato
wych (LPR, PSL, PiS, PO), reprezentować stanowiska partii na forum powiatu (PIS, 
PO, PSL), opracowywać program partii w powiecie (PO), ustalać listy kandydatów 
w wyborach samorządowych (PiS, LPR), zawierać powiatowe porozumienia (PiS), 
sprawować kontrolę nad organizacjami niższego szczebla oraz koordynować ich pra
cę (PiS, PO, PSL, SLD, LPR), sprawować kontrolę nad działalnością klubu radnych 
w powiecie i realizować politykę kadrową (PiS, PSL), zwoływać Rady w Powiecie 
(PO), a także organizować akcję wyborczą w wyborach samorządowych (PSL). Za
rządy SLD i LPR, jako jedyne w powiecie, na tym szczeblu odpowiadają za sprawy 
finansowe i majątkowe powiatowej organizacji.

Istotnym zagadnieniem jest określenie, czy na poszczególnych szczeblach orga
nizacji partie bardziej preferują personalizację władzy, oddając więcej władzy w ręce 
indywidualnych przywódców, czy też wybierają zarządzanie kolegialne. Problem ten 
został przedstawiony w tabeli 6.

Tabela 6. Charakter zarządzania strukturą powiatową

Nazwa partii 

posiadającej ten 

szczebel struktury

Charakter zarządzania strukturą powiatową

0 przewadze 

personalnej

Mieszany 0 przewadze 

kolegialnej

LPR X

PD - - -

PiS X

PO X

PSL X

Samoobrona - - -
SDPL X

SLD X

UP X

Źródło: Zestawienie własne na podstawie dokumentów statutowych

Potwierdzenia wniosków opracowanych na podstawie analiz statutowych szuka
liśmy w badaniach ankietowych. Tego zagadnienia dotyczyło pytanie, czy władza 
lokalna na poziomie powiatu ma w partii w praktyce charakter bardziej indywidual
ny czy grupowy. Jednak charakter rozwiązań statutowych nie uzyskał potwierdzenia 
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w wynikach badań. Trudno się temu dziwić. Czym innym bowiem jest rozmieszcze
nie uprawnień w partii, a czym innym rzeczywiste miejsce sprawowania władzy na 
poziomie powiatu. Ogólnie największy odsetek badanych (43,6%) uważa, że władza 
na poziomie powiatu ma charakter grupowy i znajduje się w rękach organów wyko
nawczych oraz uchwałodawczych powiatu. Otrzymane odpowiedzi, w rozbiciu na 
poszczególne partie, pokazują, że grupowy charakter przeważa w PSL (44,2%), LPR 
(51,3%), PO (55,6%), SLD (37,3%) oraz w UP (56%). Z kolei indywidualny, jak 
i grupowy charakter władzy zauważają członkowie w SDPL (48,4%). Odpowiedź, że 
władza ma charakter indywidualny, znajduje się w rękach Przewodniczącego/Preze- 
sa powiatu, najwięcej wskazań otrzymała w PiS (36,5%).

3.3. Okręg wyborczy jako struktura pośrednia między powiatem 
a województwem

Struktura okręgowa w partii PiS została usytuowana specyficznie. Jest ona jednostką 
pośrednią, znajdującą się między województwem a powiatem, częściowo omijają
cą występującą w Polsce zasadę tworzenia struktury organizacyjnej na podstawie 
podziału administracyjnego. Struktura ta łączy w jedną całość powiaty wchodzące 
w skład okręgu wyborczego. Jednocześnie organizacja okręgowa obejmująca miasto 
stołeczne Warszawa, została podzielona na dwa okręgi, zgodnie z podziałem wybor
czym do Sejmu. Władzami okręgu zostały uznane: Zjazd Okręgowy, Prezes Zarządu 
Okręgowego oraz Komisja Rewizyjna.

Organem uchwałodawczym jest Zjazd Okręgowy. Uczestniczą w nim wszyscy 
członkowie PiS z terenu działania organizacji okręgowej PiS, jeżeli liczba członków 
nie przekracza 200 osób. W organizacjach liczących więcej niż 200 członków upraw
nionymi do udziału są delegaci. Zjazd Okręgowy zwołuje Prezes Zarządu Okręgo
wego co najmniej raz na cztery lata. Prezes może zwołać Zjazd z własnej inicjatywy 
albo na wniosek: Zarządu Okręgowego lub Komisji Rewizyjnej albo 1/5 członków 
zrzeszonych w organizacji okręgowej PiS. Poza delegatami (mogą to być wszyscy 
członkowie) prawo uczestnictwa w Zjeździe mają: członkowie Prezydium Zarządu 
Okręgowego, Przewodniczący Zarządu Klubu Młodych PiS, członkowie Komisji 
Rewizyjnej oraz inne osoby funkcyjne wymienione w statucie. Warto podkreślić, że 
liczba delegatów wybieranych musi być dwukrotnie większa od łącznej liczby dele
gatów, uczestniczących w Zjeździe z urzędu.

Podstawowe kompetencje Zjazdu Okręgowego można pogrupować na kilka ka
tegorii. Pierwszą jest praca ideowo-programowa, czyli określanie kierunków dzia
łalności PiS na terenie działania organizacji oraz uchwalanie programów PiS. Drugą 
obszerną grupą kompetencji są działania personalno-wyborcze. Zjazd powołuje ze 
swego grona: Prezesa Zarządu Okręgowego (na wniosek Prezesa PiS), Wicepreze
sa lub Wiceprezesów Zarządu, do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego, 
co najmniej 1 członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz wybiera delegatów na 
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Kongres. Zjazd rozpatruje sprawozdanie z działalności władz okręgowych PiS oraz 
podejmuje, na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, uchwałę w sprawie absoluto
rium dla ustępującego Zarządu. W dużej mierze Zjazd Okręgowy ustala liczebność 
pozostałych władz okręgowych.

Najwyższą władzą wykonawczą jest Prezes Zarządu Okręgowego, który kieruje 
bieżącą działalnością organizacji okręgowej PiS oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
Ponadto Prezes kieruje pracami Zarządu Okręgowego i jego Prezydium oraz spra
wuje nadzór nad realizacją uchwał władz PiS, także przez struktury terenowe. Pre
zes rozpatruje sprawozdania finansowe przedkładane przez skarbników Komitetów. 
Może także wnioskować w innych sprawach, o których mówi statut.

Drugim organem władzy wykonawczej na szczeblu Okręgu jest Zarząd Okrę
gowy. Zarząd tworzą: Prezes oraz inne osoby wybrane przez Zjazd Okręgowy, tzn. 
członek Rady Politycznej pochodzący z Okręgu, Przewodniczący Klubu (Koła, Ze
społu) Radnych PiS w sejmiku województwa oraz członek Zarządu Województwa.

Ważną cechą struktury PiS jest uczestnictwo w pracach organów statutowych, 
szczególnie wykonawczych, innych przedstawicieli - z głosem doradczym. Katalog 
osób został przedstawiony w statucie. Zarząd Okręgowy może wyznaczyć inne oso
by do udziału w jego posiedzeniach, z głosem doradczym.

Kompetencje Zarządu Okręgowego można podzielić na kilka kategorii. Najważ
niejszą jest reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach okręgowych i kwestiach 
lokalnych oraz - na podstawie uchwał władz naczelnych - określanie kierunków bie
żącej działalności politycznej PiS. Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa 
spośród członków Zarządu: Sekretarza, Skarbnika i członków Prezydium Zarządu 
oraz spośród członków PiS innych osób pełniących funkcje pomocnicze przy Zarzą
dzie Okręgowym. Poza tym na wniosek Prezesa zatwierdzanie porozumień okręgo
wych lub lokalnych dotyczących terenu gminy lub powiatu, udzielanie rekomendacji 
do reprezentowania PiS w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez 
Zarząd porozumień okręgowych lub lokalnych, zatwierdzanie listy kandydatów PiS 
w wyborach samorządowych, dotyczących terenu gminy lub powiatu, przedstawianie 
Radzie Regionalnej propozycji kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, 
a także przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji kandydatów PiS w wybo
rach parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego. Inne kompetencje dotyczą 
wykonywania uchwał właściwych organów okręgowych i władz naczelnych PiS.

Istotnym i wyjątkowo rozbudowanym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad 
działalnością Komitetów i innych struktur PiS na terenie działania organizacji okrę
gowej PiS. Zarząd czyni to w szczególności poprzez: badanie zgodności działalności 
Komitetu ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem i linią poli
tyczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS. Może na wniosek Prezesa Zarzą
du Okręgowego zawieszać i odwieszać Zarząd Komitetu lub jego poszczególnych 
członków oraz powoływać i odwoływać Pełnomocnika. Niezmiernie interesującym 
jest zadanie powierzone Zarządowi, polegające na organizowaniu pomocy dla osób 
pokrzywdzonych przez działania organów władzy publicznej. Wydaje się, że zadanie 
to wpisuje się w główny cel, jaki został postawiony strukturom okręgowym, czyli 
przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczej do Sejmu. Katalog zadań posta
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wionych Zarządowi Okręgowemu jest listą wyjątkowo długą, a jeszcze dochodzą 
niektóre zadania i zasady działania określone w regulaminach Zarządów Okręgo
wych. Nie ulega wątpliwości, że na płaszczyźnie okręgu Zarząd jako organ kolegial
ny sprawuje władzę nad strukturami powiatowymi i Komitetami.

Na terenie okręgu może zostać powołany Pełnomocnik Okręgowy PiS. Następuje 
to w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Głównego lub Komitetu Po
litycznego. Pełnomocnik może być powołany, gdy nastąpiło rozwiązanie organizacji 
okręgowej lub zawieszenie Zarządu Okręgowego. Pełnomocnik wykonuje kompe
tencje Zarządu Okręgowego oraz Prezesa Zarządu Okręgowego. Zwołuje też Zjazd 
Okręgowy w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa PiS. Pełno
mocnik Okręgowy przestaje pełnić swoją funkcję w razie: odwołania przez władze, 
które go powołały, upłynięcia terminu, na jaki został powołany, lub wyboru Prezesa 
Zarządu przez Zjazd Okręgowy. Pełnomocnik powołuje osoby pełniące obowiązki 
skarbnika oraz sekretarza Okręgu.

3.4. Struktury wojewódzkie (regionalne)

Organy wojewódzkie (regionalne) są najwyższym poziomem struktur średniego 
szczebla. Wszystkie analizowane partie posiadają organy partyjne na tym szczeblu 
organizacji. Również PiS wykształcił tu szczątkowe organy regionalne, występujące 
w tych miejscach administracyjnych mapy kraju, gdzie na województwo składa się 
kilka okręgów wyborczych. Organy wojewódzkie odgrywają ważną rolę dla organi
zacji i funkcjonowania partii politycznych (może z wyjątkiem PiS). Na przykładzie 
PiS widać, jak partie tworzą odmienną dla różnych środowisk politycznych koncep
cję budowania struktury partyjnej.

W większości partii struktura regionalna pokrywa się ze strukturą wojewódzką. 
Niektóre partie dopuszczają jednak możliwość występowania na terenie wojewódz
twa dwóch lub więcej regionów albo tworzenie regionów na obszarze jednego lub 
kilku województw (PO). W PD, na wniosek Przewodniczącego PD lub zaintereso
wanych regionów, Zarząd Partii może powołać Region obejmujący swym zasięgiem 
część województwa stanowiącą obszar jednego lub więcej okręgów wyborczych 
do Sejmu RP. Przy czym Rady Regionalne w PD mogą tworzyć odrębną niezależ
ną strukturę ponadregionalną w celu podjęcia wspólnych działań. Struktury te nie 
posiadają żadnych uprawnień statutowych władz partyjnych. W LPR, Okręgi Ligi 
tworzone są w miarę potrzeby, gdy na określonym obszarze jego działania istnieją 
dwa Oddziały Powiatowe Ligi. Statut nie mówi o tym, że Okręgi mają się pokrywać 
z terenem województwa, ale też nic nie wspomina o okręgach wyborczych do Sejmu. 
W PSL powołuje się organy wojewódzkie, jeśli na terenie danego województwa jest 
zorganizowanych co najmniej 1/3 zarządów powiatowych. Gdy nie ma możliwości 
wyboru władz wojewódzkich, organizacją PSL na tym terenie kieruje Pełnomocnik 
ustanowiony przez Radę Naczelną.
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3.4.1. Zjazdy wojewódzkie i konwencje, organy uchwałodawcze i programowe

Wszystkie partie, poza PiS przewidują w statutach organy uchwałodawcze. Ich nazwy 
różnią się. Są to mianowicie: Zjazd Wojewódzki Delegatów (PSL), Zjazd Regionu 
(PO), Kongres Wojewódzki (Samoobrona), Walne Zebranie Członków Województwa 
(UP), Zjazd Okręgowy (LPR), Wojewódzkie Zgromadzenie Ogólne Członków lub 
Konwent Wojewódzki (SDPL), Zjazd Regionalny (PD), Zjazd Wojewódzki (SLD). 
Najczęstszą formą uczestnictwa w tego typu zjazdach jest zostanie delegatem, wybra
nym przez walne zebranie struktury powiatowej albo niższej. Delegaci mają stanowić 
większość na zjazdach. W Samoobronie biorą udział w Kongresie delegaci Grup Pro
gramowych. Są jednak partie, które do udziału w Zjeździe dopuszczają wszystkich 
członków w województwie. W UP taka sytuacja następuje wtedy, gdy na terenie wo
jewództwa jest mniej członków niż 100 osób, natomiast w SDPL wszyscy członkowie 
wpisani do ewidencji w województwie stanowią Wojewódzkie Zgromadzenie Ogólne 
Członków, a więc Konwent Wojewódzki, a w przypadku gdy liczba członków w wo
jewództwie przekracza wielkość umożliwiającą sprawne funkcjonowanie Konwentu, 
zarząd wyższego szczebla może podjąć decyzję o wyborze Konwentu, tj. o wyborze 
delegatów stanowiących ten organ. W PSL delegatami na Zjazd są także delegaci na 
Kongres Krajowy PSL, wybrani na Zjazdach Powiatowych.

Partie dopuszczają do udziału w Walnych Zebraniach Wojewódzkich członków, 
którzy pełnią ważne funkcje wykonawcze i kontrolne na poziomie województwa. 
Delegatami zostają automatycznie liderzy organów wykonawczych (LPR, SDPL, 
PD, PSL), wykonawczych organów kolegialnych (LPR, PD), politycznych organów 
uchwałodawczych (PD, LPR, PO, PSL), organów sądowniczych i kontrolnych (PO, 
PD, PSL). Drugą kategorią delegatów, z urzędu, są przedstawiciele jednoosobowych 
organów wykonawczych z niższego szczebla, czyli z powiatu (LPR, PSL), oraz Prze
wodniczący Grup Programowych (Samoobrona). Niektóre partie dopuszczają do 
udziału w zjeździe członków pełniących różne funkcje publiczne: radnych wszyst
kich szczebli w regionie (PO), wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu 
regionu (PO), posłów i senatorów (LPR, PD, PSL) oraz posłów do Parlamentu Euro
pejskiego (PD), którzy mieszkają na terenie struktur regionalnych. W PSL delegata
mi są także Wojewódzcy Prezesi Honorowi.

Uprawnienia zjazdów najbardziej rozbudowane są w: PO, UP i PSL, a najbardziej 
ograniczone w statutach SDPL i SLD. Można je podzielić na kilka podstawowych 
grup. Wszystkie zjazdy wybierają delegatów na kongresy krajowe oraz posiadają 
uprawnienia ustalania kierunków i programu działania wojewódzkiej struktury (PSL, 
PO, UP, SLD, PD, Samoobrona). Zjazd zatwierdza kandydatów w wyborach woje
wódzkich samorządowych w SDPL, wysuwa kandydatów do Sejmu i Senatu (Sa
moobrona), ustala liczbę członków innych organów wojewódzkich (PSL, UP, SLD), 
wybiera wojewódzkich prezesów lub przewodniczących (PSL, PO, LPR, UP, SLD14, 
PD), wykonawcze organy kolegialne (PSL, PO, LPR, UP), uchwałodawcze (Samo

14 W SLD Zjazd Wojewódzki wybiera Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, który w praktyce ma 
uprawnienia wykonawcze.
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obrona, UP, PO, SLD, PD), sądownicze i kontrolne (PSL, PO, LPR, UP, SLD, PD). 
Zjazdy realizują zadania związane z rozliczeniem pracy organów wykonawczych 
oraz udzieleniem im absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdań przedstawionych 
przez te organy (PSL, PO, LPR, UP, SLD, PD).

W statutach PSL i SLD przewidziano organizowanie Konwencji, przy czym 
w SLD Zjazdowi Wojewódzkiemu przysługują uprawnienia Konwencji. Uczestnika
mi Konwencji SLD są: członkowie Rad Wojewódzkich, Wojewódzkiego Komitetu 
Wykonawczego, Sądu Partyjnego, Komisji Rewizyjnej, a także Rzecznik Dyscypliny 
Partyjnej oraz delegaci powiatowi. Z kolei delegatami na Konwencję Wyborczą PSL 
są: członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, Woje
wódzki Sąd Koleżeński, członkowie władz naczelnych, Prezesi Zarządów Powiato
wych, parlamentarzyści, radni sejmiku wojewódzkiego, marszałek, przewodniczący 
i członkowie Zarządu Województwa, wojewoda, wicewojewoda i delegat Forum 
Młodych Ludowców oraz Wojewódzki Prezes Honorowy PSL - którzy mieszkają 
lub pracują na terenie danego województwa.

Uprawienia Konwencji SLD skupiają się wokół zadań dotyczących uchwalania 
wojewódzkiego programu wyborczego, dokonywania oceny realizacji programu wy
borczego partii. W SLD Konwencje mogą uchwalać wotum zaufania dla członków 
Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego. Ponadto mogą 
dokonywać wyborów uzupełniających oraz zmian w niektórych organach szczebla 
wojewódzkiego. W PSL Konwencja ustala listę kandydatów na posłów i senatorów 
oraz w wyborach samorządowych do sejmików. Gdy okręg wyborczy obejmuje wię
cej niż jedno województwo, Konwencję Wyborczą tworzą Konwencje Wyborcze po
szczególnych województw.

3.4.2. Pozostałe uchwałodawcze organy wojewódzkie

Analizowane organy występują w PiS, UP, Samoobronie, PO, SLD, PD. Posiadają 
podobne nazwy oraz uprawnienia i zadania. Wyjątkiem jest Rada Regionalna PiS, 
która ma wyjątkowe uprawnienia ze względu na specyfikę struktury tej partii. Rada 
ta koordynuje działalność jednostek organizacyjnych PiS w sprawach o zasięgu wo
jewódzkim. Nadzorowanie działania organów na niższym szczeblu to główne zało
żenie, które tkwi u podstaw powołania tych rad. Całkowicie niedoprecyzowane jest 
natomiast istnienie i funkcjonowanie Rady Wojewódzkiej w Samoobronie.

Rady zostają skompletowane najczęściej poprzez wybory przeprowadzane wśród 
delegatów na Zjazdach Wojewódzkich. Jednocześnie istnieją partie, które dają moż
liwość wejścia do rady osobom, które posiadają inny mandat niż z wyboru na Zjeź- 
dzie. Uprawnionymi do zasiadania są ponadto: liderzy niższego szczebla, prezesi 
lub przewodniczący (PiS, PO, PD15), liderzy szczebla wojewódzkiego (SLD, PD), 
członkowie zarządu regionu lub województwa (PO, PD), radni samorządowi z po
ziomu województwa (PO, UP, PiS, PD), prezydenci, starostowie (PO, PiS), posłowie 

15 W skład Rady Regionalnej wchodzą Przewodniczący Kół z Regionu, liczących ponad 35 człon
ków.

-116-



Rola i charakter struktur średniego szczebla

i senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego (PO, PiS, PD), członkowie 
miejscowej organizacji afiliowanej przy partii i Sekcji Kobiet (UP), członkowie Rady 
Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu, a także wojewodowie i wicewojewodo
wie (PiS). Rady Regionalne PD, PO i PiS mogą dokooptować inne osoby do swojego 
składu.

Zmienny może być skład Rady Regionalnej w PiS, co znacznie odróżnia ją od 
innych struktur tego typu. W posiedzeniach może brać udział Przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek. Sam Przewodniczący Rady 
Regionalnej może upoważnić inne osoby do uczestnictwa w posiedzeniach. Wszy
scy oni posiadają głos doradczy. Jednocześnie sama Rada może dokooptować do 
swojego składu także inne osoby, w liczbie nie większej niż 10% jej składu. Kolejną 
różnicąjest podkreślenie znaczenia Przewodniczącego Rady Regionalnej PiS. W in
nych partiach rola tego typu przewodniczących (gdy o nich wspomina statut) jest 
ograniczona albo całkowicie się ją pomija.

Przegląd i analiza uprawnień rad pozwala wykazać, że organy te posiadają róż
ne znaczenie w poszczególnych partiach. Z jednej strony, w Samoobronie znacze
nie Rady Regionalnej jest przykładem całkowitego niedoprecyzowania, a z drugiej 
- pełnej swobody działania. Niektóre rady mają niezmiernie rozbudowane kompe
tencje, jak w PD, PiS czy SLD. Wśród najważniejszych dla istnienia partii uprawnień 
należy uchwalanie programu politycznego działania dla tej struktury oraz ustalanie 
bieżącej polityki w regionie (PD, PiS, SLD, UP, PO), powoływanie innych organów 
wewnętrznych Rady (PD, PiS, SLD, PO), sądowo-kontrolnych (PD), kolegialnych 
wykonawczych (PD, SLD, PO), uchwalanie zasad wyboru i wskazywania kandy
datów do władz samorządowych (PD, PiS, SLD) czy przedkładanie opinii organom 
krajowym w sprawie kandydatów w wyborach do parlamentu oraz zgłaszanie kan
dydatów do Parlamentu Europejskiego (PiS, UP, PO). Rada ma także przedstawiać 
sprawozdania ze swej działalności innym organom, głównie Zjazdom (PD, PO), 
zwoływać Nadzwyczajny Zjazd Regionalny (PD, SLD), kontrolować i nadzoro
wać niższe struktury (PD, PiS) oraz ustalać i koordynować zasady współdziałania 
z przedstawicielami partii we władzach publicznych (PD, PiS, UP). W SLD Rada 
może podejmować decyzje w sprawie porozumień wyborczych i powyborczych oraz 
uchwalać ramowy plan finansowy struktury wojewódzkiej (podobnie w UP). Warto 
podkreślić, że niektóre statuty zaznaczają mocniej rolę podrzędną Rady wobec orga
nów krajowych, na przykład poprzez podkreślenie, że Rada ma wykonywać uchwały 
i zarządzenia władz naczelnych (PiS).

3.4.3. Wojewódzkie władze wykonawcze

Jednoosobowe organy wykonawcze występują tylko w: LPR, PSL, PO, PD. W ja
kiejś części Przewodniczący Rad Wojewódzkich w Samoobronie, PiS, SDPL czy 
SLD pełnią rolę wykonawczą, ale ich zadania nie są dokładnie określone. Osoby 
pełniące te funkcje wchodzą w skład organów kolegialnych wykonawczych, tj. Za
rządów Wojewódzkich i Regionalnych, oraz przewodniczą ich pracom. Mają silną 
pozycję, wybierani są przez Zjazdy Regionalne lub Wojewódzkie. Przewodniczący 
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Regionu PO i Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL mają zdecydowanie najsilniejsze 
uprawnienia na tym szczeblu struktury. Uprawnienia liderów regionalnych dotyczą 
w głównej mierze: kierowania pracą partii na tym szczeblu oraz reprezentowania 
jej na zewnątrz (PO, PD, LPR, PSL), zwoływania i kierowania posiedzeniami Rady 
Regionu (PO, PD), zwoływania i kierowania pracami Zarządu Regionalnego (PO, 
PD, PSL, LPR, SLD).

Jednak większe znaczenie na szczeblu regionalnym w zakresie władzy wykonaw
czej posiadają zarządy partii. Nie ma jednego sposobu kształtowania i formowania 
ich składu. Najczęściej jednak członkowie Zarządu zostają wybrani przez delegatów 
na Zebraniach Wojewódzkich (Zjazdy) poza PD i SLD, gdzie Rada Regionalna wy
biera ich ze swojego grona. Ponadto w skład Zarządu wchodzą, poza wymieniony
mi wyżej: Prezesi Oddziałów Powiatowych działających na terenie Oddziału (LPR), 
przewodniczący klubu radnych w sejmiku wojewódzkim (SLD, PO), najwyższy ran
gą członek Zarządu Województwa, prezydent miasta (PO), przewodniczący organi
zacji młodzieżowej szczebla wojewódzkiego (SLD). W przypadku PSL skład zarzą
dów może być poszerzony za zgodąjednego z organów krajowych do 25% członków 
Zarządu ustalonego przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Uprawnienia wykonawcze zarządów różnie są definiowane i określane w statu
tach. Największe posiadają w PO i PSL, natomiast najmniejszymi mogą się wyka
zać takie ugrupowania, jak LPR i PD. Główne uprawnienia zarządów wojewódzkich 
skupione są wokół kierowania bieżącą polityką partii na poziomie województwa 
(PSL, LPR, PD, PO, SDPL), wykonywania uchwał i zarządzeń władz krajowych 
(PSL, LPR, SLD), wykonywania zadań uchwalonych na zjazdach wojewódzkich 
(PSL, LPR, SLD, PD) oraz wokół kontroli i nadzoru struktur niższego szczebla (PSL, 
PD, SLD, PO). Ponadto do uprawnień należy zaliczyć: wysuwanie kandydatów do 
organów samorządowych (LPR, SLD, SDPL), podejmowanie decyzji o tworzeniu 
i znoszeniu lokalnych struktur partii oraz ustalenie zasad ich działania (PD, PO). 
W dalszej kolejności zarządy mają: współpracować z organizacjami młodzieżowymi 
(PSL), prowadzić politykę finansową, kadrową oraz organizować wojewódzkie biuro 
(PSL, LPR, PO) czy zwoływać Zjazd Regionu (PO).

W kontekście walki o władzę w kolejnych wyborach, niezmiernie istotnym zada
niem jest organizowanie akcji wyborczej partii w wyborach samorządowych na szczeb
lu województwa i w wyborach parlamentarnych oraz kampaniach referendalnych (PSL, 
PO). Zarząd PSL może wybrać i odwołać prezesa oraz członków Zarządu na wniosek 
Prezydium tego Zarządu, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego Zarządu 
Powiatowego bezwzględną większością głosów statutowego składu Zarządu. Zgodnie 
ze statutami, Zarządy PSL, LPR mogą wybierać ze swojego grona Prezydia.

W SLD do kierowania bieżącą działalnością partii oraz zarządzaniem sprawami 
majątkowymi i finansowymi na szczeblu województwa powołany został Wojewódz
ki Komitet Wykonawczy. W skład Komitetu wchodzą sekretarz rady i jego zastępca, 
skarbnik, sekretarz klubu radnych SLD w sejmiku wojewódzkim oraz członkowie. 
Liczbę członków Komitetu ustala Wojewódzka Rada. Pracami Komitetu kieruje se
kretarz Rady Wojewódzkiej. Komitet składa sprawozdania ze swojej działalności 
Radzie Wojewódzkiej. Istnienie Komitetu oraz Zarządu Wojewódzkiego na szczeblu 
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wojewódzkim jest rozwiązaniem dysfunkcjonalnym, w praktyce może bowiem pro
wadzić do powstania dwuwładzy wykonawczej na tym poziomie.

3.4.4. Pozostałe organy na szczeblu wojewódzkim

W analizowanych partiach na szczeblu wojewódzkim występują również inne orga
ny, które zasługują na uwagę. Są to: Rady Programowe w SLD czy Sekcje Tematycz
ne w UP i Wojewódzkie Komisje Koordynacyjne w PD.

Rady Programowe w SLD, powoływane są przez Rady Wojewódzkie tej partii. 
W ich skład wchodzą Przewodniczący Rad Wojewódzkich oraz inni przedstawiciele 
partii z tego szczebla. Jednak dodatkowo skład może być uzupełniony przez działa
czy związków zawodowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które współtwo
rzą lewicę społeczną. Z tego wynika, że członkowie Rad Programowych nie muszą 
być członkami partii. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Wojewódzkiej. 
Najważniejsze kompetencje Rad polegająna dokonywaniu oceny sytuacji społeczno- 
-politycznej oraz opiniowaniu założeń programu partyjnego w województwie. Rady 
mogą być inspiratorem nowych propozycji programowych. W praktyce podobną rolę 
odgrywają Sekcje Tematyczne i Środowiskowe w UP.

Jeśli na terenie województwa w PD działa więcej niż jeden Region, Zarządy Re
gionów powołują Wojewódzką Komisję Koordynacyjną. W jej skład wchodzą Prze
wodniczący Regionów, po jednym Wiceprzewodniczącym Regionu, wskazanym 
przez Zarząd Regionu, a także Sekretarze Regionów. Tak ukształtowana Komisja 
zapewnia przepływ informacji i koordynuje działania Regionów, których siedziby 
znajdują się na obszarze jednego województwa. Komisja reprezentuje stanowisko 
partii wobec władz wojewódzkich, władz państwowych oraz samorządowych.

4. Tworzenie i znoszenie organów średniego szczebla

Tworzenie i znoszenie organów struktury (tabela 7) jest zagadnieniem istotnym dla 
praktycznej sfery działalności partii ze względu na brak struktur w wielu miejscach. 
Ważne są one dlatego, że wskazują dominujące tendencje organizacyjne w partii, 
centralizacyjne lub decentralizacyjne. Najczęściej stosuje się dwa rozwiązania.

Po pierwsze, organ niższego szczebla jest powoływany po spełnieniu wymogów 
statutowych przez organ wyższego szczebla. Takim przykładem może być LPR, gdzie 
na przykład organizacje powiatowe, tzw. Oddziały Powiatowe, w miarę potrzeby są 
tworzone przez Zarząd Okręgowy, czyli strukturę regionalną (wyższą). Oddziały Po
wiatowe mogą też być tworzone przez Prezydium Zarządu Głównego. Zarząd Głów
ny jest zobowiązany do współpracy z Zarządami Oddziałów Powiatowych z terenu 
Okręgu w powoływaniu struktur organizacyjnych Ligi w każdym powiecie i gmi
nie. Oddziały Okręgowe Ligi tworzy i znosi Zarząd Główny. Koło jest powoływane 
i znoszone przez Zarząd Oddziału Powiatowego. Podobne rozwiązania pojawiają się 
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w SLD, gdzie struktura wyższa tworzy i likwiduje niższą. Rada Krajowa tworzy i li
kwiduje wojewódzką, a Rada Wojewódzka - Powiatową, Rada Powiatowa natomiast 
- gminną organizację partyjną. Zarząd Krajowy SLD może rozwiązać organy władzy 
uchwałodawczej i wykonawczej w przypadku podjęcia przez te organy działalności 
sprzecznej z programem lub statutem partii. Takie rozwiązanie ma skutek natych
miastowy, ale można się odwołać do Krajowego Sądu Partyjnego. W przypadku UP 
Krajowy Komitet Wykonawczy powołuje pełnomocników terenowych do tworzenia 
nowych struktur, ale jednocześnie statut podkreśla, że organ powstaje w momencie, 
gdy zaistnieje określona minimalna liczba członków. Bardziej konkretne regulacje 
dotyczą kół, które są powoływane przez właściwą Radę Wojewódzką, statut dopusz
cza jednak scedowanie tego uprawnienia na Radę Powiatową.

Tabela 7. Stopień podejmowania decyzji w sprawie tworzenia i znoszenia organów

Nazwa partii Tworzenie Znoszenie/rozwiązanie

Organ 

wyższej instancji

Centralny 

lub wojewódzki

Organ 

wyższej instancji

Centralny lub 

wojewódzki

LPR X X

PD X16 X

PiS X X

PO X X

PSL X X

Samoobrona X X

SDPL X X

SLD X X

UP X brak brak

16 W przypadku PD koła tworzy i znosi Zarząd Regionu, czyli organ wojewódzki, ale jednocześnie 
jest to organ wyższej instancji, bo nie ma poziomów pośrednich między regionem a kołem.

Źródło: Zestawienie własne na podstawie dokumentów statutowych

Drugim rozwiązaniem jest powoływanie i rozwiązywanie koła, instancji gminnej 
lub powiatowej, przez organ wojewódzki lub centralny. W przypadku PSL jest to 
Prezydium właściwego Zarządu Wojewódzkiego PSL, po zapoznaniu się z opinią 
instancji, których ta decyzja dotyczy. Decyzja o tworzeniu i znoszeniu scentralizo
wana jest w Samoobronie, w której Przewodniczący Rady Krajowej tworzy i znosi 
jednostki organizacyjne partii. W PD Zarząd Partii może określać teren działania 
regionu, kształtować jego obszar. Decyzje o tworzeniu i znoszeniu lokalnych struktur 
podejmuje Zarząd Regionu, tak jest w przypadku nowych kół, które są zatwierdza
ne przez ten organ. W SDPL Konwent Krajowy, na wniosek Zarządu Krajowego, 
może utworzyć oraz rozwiązać organizacje i organy niższego szczebla. W PiS two
rzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych jest jednym z uprawnień Prezesa Partii, 
za pomocą których kieruje on bieżącą działalnością PiS, natomiast Zarząd Główny 
może rozwiązywać i tworzyć organizację okręgową, z kolei Zarząd Okręgu tworzy 
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i rozwiązuje organizacje powiatowe oraz komitety. W Platformie Obywatelskiej koła 
oraz struktury powiatowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Regionu. Identyczne zada
nia zostały wyznaczone Zarządowi Krajowemu, który na wniosek Przewodniczącego 
PO może powoływać i rozwiązywać koła lokalne, struktury powiatowe i regionalne 
partii oraz określać zmiany w zasięgu ich działania.

5. Znaczenie struktur średniego szczebla dla funkcjonowania 
partii

Większość rozwiązań statutowych polskich partii politycznych podkreśla rolę 
i znacznie struktur średniego szczebla. Najmniej rozbudowane struktury, a zarazem 
zadania tych struktur mają wśród badanych organizacji: Samoobrona, PD i SDPL. 
Nie ulega wątpliwości, że występowanie dokładnie zaprojektowanych i opisanych 
organów partyjnych jest uwarunkowane zakorzenieniem partii w terenie. Partie ma
jące lub przewidujące możliwość posiadania silnych struktur podstawowych budują 
w statutach wszystkie poziomy struktury. Partie powstałe poprzez podział innych, 
dużych ugrupowań raczej dostosowują swoją strukturę do niewielkiej liczby człon
ków. Struktura staje się tutaj elementem wtórnym, wypadkową wielu czynników 
związanych z pierwszym etapem powstawania nowych ugrupowań. Jednak i one 
często dopuszczają możliwość rozszerzania struktury poza przyjęty punkt wyjściowy 
przedstawiony w statucie.

Wyniki badań empirycznych pokazały, jakie znaczenie posiadają struktury śred
niego szczebla w partiach. Wnioski, które wyprowadziliśmy, wynikają z odpowiedzi 
na pytanie dotyczące natężenia wpływu, jaki posiadają struktury tego szczebla na 
tworzenie krajowego programu politycznego oraz ogólnopolskiego programu wy
borczego. Badania wykazały, że organizacje regionalne/wojewódzkie oraz gminne 
i powiatowe nie posiadają, zdaniem członków poszczególnych partii, żadnego wpły
wu na ważne dla partii kwestie. Badani potwierdzają, że w praktyce działacze tych 
struktur nie mają wpływu na tworzenie wymienionych wyżej programów. Trudno 
uznać, że poziom ten odgrywa istotną rolę, skoro dostrzega go minimalna liczba re
spondentów. Odpowiednio są to wskazania: 1,6% (w przypadku programu politycz
nego) i 2,9% (w przypadku programu wyborczego). Z tego wynika, że w granicach 
błędu statystycznego znajdują się wskazania badanych w rozbiciu na poszczególne 
partie polityczne. Zdaniem respondentów, wpływ na dwie interesujące nas kwestie 
wywierają członkowie umiejscowieni na innych poziomach struktury, głównie krajo
wych, oraz w grupach zadaniowych - specjalnie do tego celu powołani.

Aby odkryć, gdzie znajduje się główne, często nieformalne centrum (w oderwa
niu od rozwiązań statutów), gdzie następuje częściowa reprodukcja elit politycznych, 
zapytaliśmy działaczy partyjnych, gdzie w praktyce, na którym poziomie struktury, 
zgłasza się kandydatów w wyborach do parlamentu. Okazuje się, że w tym przypad
ku struktury średniego szczebla, zdaniem respondentów, odgrywają większą rolę. 
Największą liczbę wskazań otrzymały właśnie struktury regionalne/wojewódzkie 
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- aż 44% (wynik dla wszystkich partii). Inaczej przedstawia się to w rozbiciu na 
poszczególne partie. Występuje grupa partii (65,4% PSL, 40,4% PiS, 39,5% LPR, 
48,1% PD, 45,8% PO, 61,0% SLD), gdzie właśnie na poziomie struktur regional- 
nych/wojewódzkich, zdaniem respondentów, w praktyce zgłasza się kandydatów. 
W większości wymienionych partii, poza LPR i PO, są to największe wartości wska
zań. Pojawiła się także grupa partii, w których ten aspekt działalności partyjnej wy
stępuje na innym poziomie. Zachodzi to w Samoobronie - 16,7%, SDPL - 22,6% 
oraz w UP - 20,0%. W tych trzech partiach działacze wskazali na wąskie grono 
liderów na szczeblu krajowym: 75,0% w Samoobronie, 58,1% w SDPL oraz 68,0% 
w UP. W przypadku Samoobrony wskazania wynikają ze skupienia całości władzy 
na szczeblu krajowym, a w przypadku pozostałych dwóch partii raczej ze słabości 
organizacyjnej tych struktur na szczeblu regionalnym.

Struktury wojewódzkie odgrywają istotną rolę w kontekście posiadanego wpływu 
na wybór lidera partii na szczeblu krajowym. Wyniki wskazują że w przeważającej 
mierze to od ich poparcia zależy, kto zostanie liderem krajowym. Pod uwagę bie- 
rzemy wyniki otrzymane dla odpowiedzi potwierdzającej, że wpływ mają regionalne 
struktury partyjne. Ogólnie jako pierwszą tę odpowiedź wybrało 16,1%, a jako drugą 
15,7% badanych członków partii. Gdy rozbijemy te wskazania na poszczególne partie 
oraz uwzględnimy tylko pierwszy wybór, to największy wpływ posiadają struktury 
średniego szczebla w SLD (39,7%). W pozostałych partiach członkowie nie wskazy
wali tej odpowiedzi zbyt często. Na uwagę zasługująjednak wskazania w SDPL - aż 
58,1% dla odpowiedzi, że wszyscy członkowie mają swój udział w wyborze liderą co 
potwierdzą że duża część badanych członków tej partii zna rozwiązania swojej partii.

Rozważania nasze chcieliśmy zakończyć próbą odpowiedzi na pytanie, czy wła
dza na poziomie średnich struktur jest spersonalizowana (zindywidualizowana), czy 
należy do zbiorowości (jest kolektywna) (tabela 8). Partie w tej kwestii przyjmu
ją różne rozwiązania, co wykazała powyższa analiza i porównanie poszczególnych 
poziomów struktury. Jeśli podsumujemy wszystkie powyższe uwagi, to wyniknie 
z nich podział partii na trzy podstawowe kategorie:

1. Partie spersonalizowane, które podkreślają i dają więcej uprawnień liderom na 
poszczególnych poziomach analizy.

2. Partie o układzie mieszanym, gdzie istnieją zarówno mocno podkreślone funk
cje jednoosobowych organów wykonawczych, jak i uwzględniono miejsce oraz za
dania dla kolektywnych politycznych organów uchwałodawczych, czyli rad politycz
nych.

3. Partie o przewadze unormowań kolegialnych, niedostrzegających roli lidera.
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Tabela 8. Charakter władzy na średnim poziomie struktur

Nazwa partii

Charakter władzy: spersonalizowana lub kolektywna

0 przewadze 

spersonalizowanej Mieszana

0 przewadze 

kolegialnej

LPR X

PD X

PiS X

PO X

PSL X

Samoobrona X

SDPL X

SLD X

UP X

Źródło: Zestawienie własne na podstawie statutów i badań empirycznych





Rozdział IV

ROLA I CHARAKTER STRUKTUR SZCZEBLA 
CENTRALNEGO

1. Wprowadzenie do rozważań nad strukturami centralnymi

Zanim przystąpimy do analizy konkretnych organów z punktu widzenia reguł ich 
kreacji, kompetencji oraz wzajemnych zależności, chcielibyśmy sformułować kilka 
uwag natury ogólnej.

Po pierwsze, raz jeszcze przypomnijmy, że szczegółowe wyodrębnienie organów, 
ich pozycji, ról i wzajemnych relacji jest charakterystyczne dla partii o silnej arty
kulacji. Rekonstruując - poprzez opis - strukturę partyjną na poziomie centralnych 
organów partyjnych, chcemy, podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku poprzednich 
szczebli struktury, stworzyć obraz pozwalający nam na w miarę precyzyjną odpo
wiedź na pytanie o zakres artykulacji występujący w polskich partiach. Omawiając 
te kwestie, posłużyliśmy się dwoma kryteriami: podziałem na organy stanowiące 
i wykonawcze oraz kolegialne i jednoosobowe. W ten sposób wyodrębniliśmy kilka 
grup organów: kolegialne organy stanowiące, kolegialne organy wykonawcze i jed
noosobowe organy wykonawcze - ten podział stanowi główny trzon konstrukcji po
niższego omówienia.

W dalszym ciągu, podobnie jak w pozostałych częściach pracy, głównymi za
gadnieniami, które nas interesują, są kwestie dystrybucji władzy, demokracji we
wnątrzpartyjnej, zakresu centralizacji bądź decentralizacji. Z pewnością dla w miarę 
dokładnej charakterystyki polskich partii badanie tych kwestii na każdym poziomie 
struktury jest istotne. Niemniej wydaje się, że w przypadku szczebla centralnego za
obserwowanie pewnych zjawisk - na przykład centralizacji władzy, rozmaitego stop
nia nacisku, jaki kładziony jest na reguły demokracji wewnątrzpartyjnej, uwzględ
nianie bądź nie reguł dotyczących kooptacji - może mieć specyficzne znaczenie 
z punktu widzenia kolejnej grupy ważnych pytań, które stawiamy w tej pracy. Są to 
mianowicie pytania o tendencje do oligarchizacji w polskich partiach oraz o problem 
personalizacji przywództwa.
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Obie tendencje dają zazwyczaj o sobie znać przede wszystkim w praktyce funk
cjonowania organizacji, rzadko widać je dokładnie w regulacjach o charakterze 
formalnym, jakimi są partyjne statuty. Nasze badania wprawdzie uwzględniają też 
próbę dotarcia do opinii i poglądów, jakie w odniesieniu do praktycznego funkcjono
wania partii mają ich członkowie, zdajemy sobie jednak sprawę z ich niedoskonało
ści i braku możliwości, by na ich podstawie dać w tym zakresie bardzo kategoryczną 
odpowiedź. Niemniej w naszej opinii, jeżeli tego rodzaju tendencje można dostrzec 
także w regulacjach formalnych - to właśnie przede wszystkim na poziomie organów 
centralnych. To tam spodziewamy się - jeżeli takie są- odnaleźć reguły dające dużą 
władzę w ręce wąskich grup lub wręcz organów jednoosobowych.

O tendencjach do oligarchizacji świadczyć też mogą naszym zdaniem - na po
ziomie reguł formalnych - przepisy, które nie precyzują do końca zakresu funkcji 
danego organu lub też dają mu władzę w wielu rozmaitych obszarach, nie dokonując 
dyferencjacji, pozwalającej na podział władzy i odpowiedzialności pomiędzy kilka 
organów, nawet tego samego szczebla.

Bardzo istotna w realiach polskich jest także kwestia personalizacji przywództwa, 
a zwłaszcza koncentracji władzy w rękach jednego głównego lidera partii. To w tym 
kontekście pojawia się często w polskich mediach retoryka posługująca się kategorią 
„partii wodzowskiej”. Chcielibyśmy poświęcić tej kwestii nieco więcej uwagi.

Otóż, jak pisze M. Duverger, personalizacja przywództwa centralnego to tenden
cja, która przeszła w partiach swoistą ewolucję - od personalizacji w kierunku insty
tucjonalizacji i następnie ponownie w kierunku personalizacji1. Według Duvergera, 
nastąpiło to między innymi w związku z powstaniem i rozwojem masowego modelu 
partii: partie kadrowe rozpoczynały od silnej personalizacji, w modelu masowym 
uczyniono wiele dla rozwoju reguł określających precyzyjnie stanowisko przywód
cy, jego prawa i obowiązki, miejsce w hierarchii organów. Zamiar uniknięcia koncen
tracji władzy w jednych rękach i jej ewentualnej personalizacji był widoczny także 
w hierarchicznej konstrukcji organów, zróżnicowaniu ich składu, kompetencji i za
leżności. Waga pozycji miała zależeć od przypisanych jej możliwości, a nie osoby, 
która ją zajmuje2.

1 M. Duverger, Political Parties. Their Organization andActivity in the Modem State, John Wiley 
& Sons Inc., New York-London-Sydney 1965, s. 177.

2 Ibidem, s. 178.

Powrót do sytuacji, kiedy po raz kolejny osoba staje się ważna, to zdaniem Du- 
vergera tendencja do tego, by osoba lidera ponownie nabrała znaczenia, tym razem 
jednak z zachowaniem pełnej siatki instytucjonalnej. Pisząc o tej ponownej tenden
cji, autor nazywa ją współczesną. Mając w pamięci datę pierwszego wydania książki 
francuskiego autora, czyli lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, musimy to ostatnie 
stwierdzenie traktować z oczywistą ostrożnością. Niemniej także w naszej współ
czesności badacze stwierdzają takie tendencje, tym razem w świetle roli mediów 
elektronicznych, a zwłaszcza komunikacji politycznej opartej na wizerunkach. Inny
mi słowy, personalizacja władzy partyjnego lidera nie musi być niczym nadzwyczaj
nym, chociaż - w kontekście przytoczonej argumentacji francuskiego badacza - inna 
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jest sytuacja, kiedy zjawisko to zachodzi w partii pozbawionej formalnych reguł, 
precyzyjnie określających rolę i pozycję przywódcy, a inna w sytuacji, kiedy reguły 
te istnieją. Mają one bowiem zawsze - mniejszy lub większy - potencjał modyfiko
wania tej wspomnianej roli osobistej.

Duverger jednak w dalszym ciągu wywodu kontrastuje tę sytuację z ewolucją, 
jaka zaszła pod tym względem w partiach faszystowskich, a następnie komunistycz
nych. W tych partiach lider, wódz jest źródłem władzy i wpływu. Wynikająone z jego 
osobistych cech i kwalifikacji, a nie z formalnych reguł, na przykład demokratyczne
go wyboru czy przypisanych do danej pozycji formalnych uprawnień. Do pewnego 
stopnia są to stwierdzenia oczywiste, szeroko znane choćby z opracowań poświę
conych analizom totalitaryzmu. Pamiętajmy jednak, że to właśnie jest geneza partii 
o charakterze wodzowskim i oznacza odwrócenie tendencji, w której osoba przywód
cy ma znaczenie, ale nie jest pierwotnym ani jedynym źródłem władzy i wpływu.

W tym kontekście chcemy podkreślić, że - naszym zdaniem - używanie w sto
sunku do polskich partii określenia „partia wodzowska” jest dalece nieuprawnione. 
W każdej z badanych przez nas partii istnieją wyraźne reguły określające zarówno 
sposób wyłaniania lidera, jak i jego kompetencje. Tym, co partie odróżnia i co spró
bujemy pokazać między innymi w poniższej analizie, jest zakres władzy formalnie 
przeznaczonej dla lidera - zarówno od strony jej skoncentrowania, jak i obszaru, 
który obejmuje. Ważne w tym kontekście są dla nas także na przykład - określone 
formalnie - możliwości zwiększania personalnego wpływu choćby poprzez koop
tację. Na te wszystkie kwestie zwrócimy szczególną uwagę w poniższej analizie. 
Uprzedzając nieco wnioski podsumowujące, sądzimy, że można być może w niektó
rych przypadkach mówić o nadmiernej koncentracji władzy i jej jednoczesnej perso
nalizacji, co w konsekwencji zagrażać może instytucjonalizacji partii - z pewnością 
jednak nie o zasadzie wodzostwa. Być może zdecydowanie bardziej niż określenie 
„partia wodzowska” pasowałaby tutaj propozycja sformułowana przez cytowanych 
już przez nas w rozdziale I autorów, Diamonda i Gunthera, którzy próbując skon
struować możliwie szeroką typologię współczesnych rozwiązań organizacyjnych 
w partiach, zaproponowali kategorię „partia osobista” (personalistic party), której 
głównym celem jest pomóc liderowi w osiągnięciu sukcesu wyborczego3.

3 R. Gunther, L. Diamond, Species of Political Parties. A New Typology, „Party Politics” 2003, vol. 
9, nr 2, s. 187. Dla ilustracji tej kategorii autorzy przytaczają Forza Italia S. Berlusconiego czy przy
kłady - w dużej mierze już nieaktualne — spoza Europy, jak Kongres 1 wokół Indiry Gandhi czy Partia 
Ludowa Benazir Bhutto w Pakistanie. Być może warto bliżej porównać - też już zresztą nieistniejącą 
w dawnym kształcie - partię Berlusconiego z tymi polskimi partiami, o których się mówi w kategoriach 
silnej personalizacji, niemniej ten problem przekracza ramy naszego opracowania, zatem sygnalizujemy 
jedynie jego istnienie.

Obecnie przejdziemy do analizy organów centralnych, rozpoczynając od orga
nów, które bez wyjątku mają charakter kolegialny, czyli stanowiących.
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2. Organy centralne o charakterze stanowiącym

2.1. Kongres jako najwyższy organ władzy uchwałodawczej w partii

We wszystkich analizowanych przez nas partiach istnieje organ kolegialny o charak
terze uchwałodawczym, zaliczany do władz naczelnych partii. Prawie we wszystkich 
przypadkach określany jest on mianem Kongresu, wyjątkiem jest Platforma Obywa
telska RP, gdzie organ ten nosi miano Krajowej Konwencji PO.

2.1.1. Częstotliwość prac i skład Kongresów

Najczęściej przyjętym rozwiązaniem dotyczącym kadencji tego organu jest okres 
czteroletni - dotyczy to LPR, PiS, PSL, Samoobrony, SDPL, SLD i UP4. Inaczej wy
glądają rozwiązania przyjęte w Platformie Obywatelskiej RP i Partii Demokratycz
nej. Konwencja Krajowa PO ma kadencję trwającą od dwóch do czterech lat. W Par
tii Demokratycznej kadencja wszystkich władz, w tym Kongresu, trwa trzy lata.

4 Statut UP przyjmuje, że Kongres powinien być zwołany nie później niż 50 miesięcy od poprzed
niego.

5 Do tej grupy - osób uczestniczących w pracach Kongresu z racji pełnionych funkcji - nie zaliczamy 
delegatów, którzy także podlegają wyborowi do innego organu kolegialnego o charakterze uchwałodaw

W zasadzie nie ma żadnych określonych reguł, które dotyczą częstotliwości prac 
organów kolegialnych o randze kongresów - M. Duverger wspomina o spotkaniach 
corocznych, takie rozwiązania przyjęte są na przykład w partiach belgijskich czy bry
tyjskich. Często spotykanym rozwiązaniem jest natomiast, podobnie jak w Polsce, 
okres czteroletni, który wydaje się po prostu pokrywać z kadencją władz państwo
wych, a zatem z najczęściej spotykanym cyklem wyborczym.

Skład tego organu jest zazwyczaj bardzo szeroki, uczestniczą w nim przedstawi
ciele wszystkich struktur partyjnych, przy czym część uczestników pochodzi z wybo
ru, część z racji sprawowanej funkcji. Wybory delegatów na Kongres dotyczą przede 
wszystkim przedstawicieli struktur niższych szczebli i dokonywane są na zasadach 
demokracji przedstawicielskiej. W analizowanych przez nas partiach poszczególne 
szczeble, na których dokonywany jest ostateczny wybór delegatów reprezentujących 
niższe struktury partyjne, nieco się różnią, co można zaobserwować w diagramach za
mieszczonych w aneksie. Szczegółowa analiza w tym miejscu nie wydaje się zasadna.

Warto natomiast zwrócić baczniejszą uwagę na tych członków Kongresu, którzy 
uczestniczą w jego pracach z racji zajmowanych przez siebie funkcji - w partii lub 
też w strukturach władzy publicznej. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie nie tylko 
różnią się w poszczególnych partiach, ale też mają, naszym zdaniem, ważne konse
kwencje.

Zacznijmy od wskazania partii, w których osoby uczestniczące w Kongresie z ra
cji pełnionych funkcji są bardzo nieliczne5. Tak jest w SDPL, SLD i UP. Partie te 
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nieco różnią się między sobą w konkretnych rozwiązaniach statutowych - dla przy
kładu w Statucie SDPL Przewodniczący tej partii wymieniony jest konkretnie jako 
uczestnik Kongresu, z kolei w SLD także uczestniczy w nim, aczkolwiek jako czło
nek innego organu wybieralnego - Rady Krajowej; statut nie wymienia Przewod
niczącego SLD expressis verbis jako uczestnika Kongresu6. Pewnym nietypowym 
rozwiązaniem jest przyjęta w UP reguła, pozwalająca Kongresowi poprzez uchwa
łę przyjąć do partii i jednocześnie nadać status delegata na Kongres nie więcej niż 
5 przedstawicielom środowisk lewicowych, podejmujących decyzję o wstąpieniu 
do partii. Przepis ten znajduje się wśród kompetencji przysługujących Kongresowi, 
ewidentnie jednak jego zastosowanie daje możliwość bardzo niestandardowego po
szerzenia grona uczestników tego organu.

czym. Dotyczy to Rady Krajowej w SLD, Konwentu Krajowego w SDPL. Te organy, jak wspomniano 
- także pochodzą z wyboru, zatem nawet jeżeli ich członkowie wymienieni są w statutach jako osoby 
upoważnione do udziału w Kongresie z racji uczestnictwa w ich pracach, traktujemy tę sytuację jako 
równoważną wyborowi, a nie delegacji według innych zasad. W SLD w pracach Kongresu z racji funk
cji uczestniczą osoby pełniące funkcje w organach kontrolnych partii, co zostanie omówione poniżej. 
W SDPL i UP takie rozwiązania nie są przewidziane. Wciąż jednak wszystkie te trzy partie - włącznie 
z SLD - mogą być zaliczone do wspólnej kategorii, w której uczestnictwo w Kongresie z racji pełnionej 
funkcji nie jest rozbudowane.

6 Warto w tym miejscu dodać, że Przewodniczący SDPLjako jedyny przewodniczący spośród polskich 
partii pochodzi z wewnątrzpartyjnych wyborów powszechnych, zatem włączenie go w prace Kongresu 
nie podważa ogólnej zasady legitymizującej udział w Kongresie, jakąjest wybór przez członków. O tym 
sposobie wyłaniania Przewodniczącego będzie jeszcze mowa w dalszej części analizy.

Nie jest naszym celem, by wymienić bardzo szczegółowo wszystkie przyjęte 
rozwiązania - w analizie niniejszej chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na 
fakt, że tego rodzaju przepisy, ograniczające do minimum osoby będące uczestni
kami Kongresów z racji pełnionej funkcji, stawiają przed członkami i aktywistami 
partii ogromne wyzwania. Jeżeli przyjmiemy, że uczestnictwo w pracach Kongresu 
jest ważne i stanowi dla członka partii istotny element potwierdzający jego pozycję, 
to znaczy, że w polskich partiach lewicowych praktycznie bez względu na pełnioną 
funkcję lub miejsce zajmowane w strukturze, by wziąć udział w pracach tego organu, 
należy zdobyć poparcie członków partii, którzy swoimi głosami potwierdzą nie tylko 
formalnie zajmowaną pozycję, ale i faktyczną popularność kandydata w partii. Na
szym zdaniem można to, z pewną ostrożnością, interpretować także jako rozwiązania 
odpowiadające nie tylko formie, ale i założeniom tkwiącym u podstaw masowego 
modelu partii, w którym dystrybucja władzy w partii i zajmowanie kolejno coraz 
wyższych miejsc w strukturze opierało się na awansie szczeblowym, ugruntowanym 
w regułach demokracji przedstawicielskiej.

Pozostałe analizowane przez nas partie przewidują więcej uczestników Kongresu, 
którzy zasiadają w nim z racji pełnionych funkcji. Można ich podzielić na dwie gru
py: tych, których do prac w Kongresie upoważniają funkcje pełnione w partii, i tych, 
których upoważnia do tego sprawowanie funkcji we władzach publicznych. Doko
nanie takiego rozróżnienia wydaje nam się uzasadnione, mimo że w wielu przypad
kach pełnienie ważnej funkcji w partii warunkuje także objęcie funkcji we władzach 
publicznych, a zatem z personalnego punktu widzenia mogą to być te same osoby. 
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Jednocześnie obserwacja praktyki politycznej wskazuje, że w Polsce spotykamy się 
z rozmaitymi rozwiązaniami w tym zakresie - na przykład nie zawsze lider zwycię
skiej partii pełni funkcję premiera. W takiej sytuacji poczynione przez nas rozróżnie
nie nabiera znaczenia.

Rozpoczynając zatem od ważnych funkcji partyjnych upoważniających do zasia
dania w Kongresie - zauważmy, iż dotyczy to przede wszystkim liderów partii, peł
niących funkcje przewodniczących, członków centralnych organów wykonawczych 
lub organów wykonawczych szczebla wojewódzkiego (albo porównywalnego). 
W grupie partii stosujących takie rozwiązania można wymienić Ligę Polskich Ro
dzin, Partię Demokratyczną, Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, 
Prawo i Sprawiedliwość oraz Samoobronę7. Stosunkowo częstym rozwiązaniem jest 
także włączenie w prace Kongresu osób pełniących funkcje w organach kontrolnych 
i sądowniczych partii (komisje rewizyjne, partyjne sądy koleżeńskie) - czyni tak 
również SLD, zaliczone przez nas do grupy partii o nielicznej reprezentacji osób 
„funkcyjnych”, niepodlegających wyborowi, a zasiadających w Kongresie8. Prawo 
i Sprawiedliwość dodatkowo przewiduje między innymi uczestnictwo Przewodni
czącego Zarządu Forum Młodych, a także Honorowego Prezesa partii. Honorowego 
Prezesa w prace Kongresu włącza też PSL.

7 Po raz kolejny należy uczynić zastrzeżenie, że w przedstawionej analizie uwzględniamy szczegółowe 
rozwiązania statutowe konkretnych partii, nie przytaczając ich detalicznie i nie czyniąc szczegółowych 
rozróżnień. Przykładem może tu być zaliczenie PO do grupy partii, w których w Konwencji zasiadają 
członkowie organów wykonawczych, mimo że nie zostali oni szczegółowo wymienieni w odpowiednim 
miejscu statutu. Wchodzą jednak w skład innego organu centralnego, Rady Krajowej, w której z kolei 
zasiadają z urzędu członkowie organów wykonawczych, członkowie Rady Krajowej są zaś uczestnika
mi Konwencji. Podobne zastrzeżenie dotyczy też kolejnych elementów analizy, na przykład obecności 
w pracach Kongresu parlamentarzystów poszczególnych partii.

8 Tu jednak warto zaznaczyć, że w SLD członkowie komisji rewizyjnych i sądów partyjnych także 
pochodzą z wyboru i mająmandat demokratyczny wewnątrz partii - organy te składająsię bowiem z osób 
wybieranych przez poszczególne zjazdy wojewódzkie.

Naszym zdaniem, obecność w pracach Kongresów osób pełniących funkcje par
tyjne, w tym wykonawcze, nie budzi wątpliwości. To raczej daleko idące ograni
czenia w tym zakresie, jak wspomniane powyżej stosowane przez polską lewicę, 
domagają się pewnej interpretacji. Podobnie zresztą wydaje się oczywiste włączenie 
w prace Kongresu „z urzędu” parlamentarzystów. Jest to grupa, którą można zaliczyć 
zarówno do kategorii osób pełniących ważne funkcje w partii, jak i we władzach pub
licznych, zwłaszcza jeżeli statut wyraźnie zaznacza, że w Kongresie uczestniczą de
putowani będący jednocześnie członkami partii. Obecność deputowanych w pracach 
Kongresu przewidują między innymi LPR, PD, PiS, PO i PSL, przy czym w skład 
tej grupy wchodzą posłowie, senatorowie, a także reprezentacja w Parlamencie Eu
ropejskim.

Warto natomiast zwrócić uwagę na grupę osób uczestniczących w pracach Kon
gresów z racji funkcji pełnionych we władzach publicznych, a nie parlamentarzy
stów. Tutaj należy wymienić przede wszystkim dwie partie, które przewidują takie 
uczestnictwo: Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. W PO statut 
przewiduje udział w Konwencji osób sprawujących z jej ramienia kierownicze funk
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cje w państwie, przy czym listę stanowisk, które upoważniają do takiego uczestni
ctwa, określa Zarząd Główny. Statut PiS funkcje te wymienia i są to: członek Rady 
Ministrów, sekretarz i podsekretarz stanu, wojewoda i wicewojewoda. Naszym zda
niem warto zwrócić uwagę na te rozwiązania, ponieważ one z kolei mogą być po
traktowane jako czynnik ilustrujący wzrastające zakotwiczenie partii w strukturach 
państwa, na co wskazują między innymi twórcy modelu partia-kartel.

Innymi słowy, z punktu widzenia charakterystyki składu Kongresu można w ana
lizowanych tutaj partiach wskazać kontinuum: od zdecydowanej przewagi uczestni
ków wybranych w wyborach wewnątrzpartyjnych (SDPL, SLD, UP), poprzez partie, 
w których do uczestnictwa upoważnia pełnienie ważnych funkcji wewnątrz partii 
(LPR, PD, PSL, Samoobrona, w niewielkim zakresie SLD i SDPL), aż po te, w któ
rych do tego ostatniego grona włączona jest grupa osób zasiadających w Kongresie 
z racji pełnienia funkcji w strukturach władz publicznych (PiS, PO). Z punktu widze
nia omawianych we wstępie modeli partyjnych są to odpowiednio cechy charakte
rystyczne dla modelu masowego i modelu partia-kartel. W tym miejscu warto także 
dodać, że w Statucie PiS zawarte jest także zastrzeżenie, iż uczestników Kongresu 
pochodzących z wyboru powinno być co najmniej dwa razy więcej niż tych, którzy 
zasiadają tam z racji pełnionych funkcji. Kończąc ten wątek, należy uznać, że skład 
tych organów kolegialnych, uważanych za najważniejsze w partii, jest w badanych 
przez nas partiach reprezentatywny dla struktur partyjnych, przy czym, choć rozwią
zania w poszczególnych partiach różnią się od siebie, to jednak można zaobserwo
wać daleko idące podobieństwo rozwiązań w grupie partii lewicowych, tj. SDPL, 
SLD i UP. Z kolei w PiS i PO dostrzegamy elementy rozwiązań opisanych przez au
torów modelu partia-kartel, w ramach których w prace Kongresów włącza się osoby 
pełniące funkcje państwowe właśnie z uwagi na te funkcje.

2.1.2. Kompetencje i rola Kongresów

Kompetencje Kongresów są z jednej strony dosyć szerokie, z drugiej zaś - stosunko
wo ogólne. Każda z partii traktuje je nieco odmiennie, nie będziemy ich oczywiście 
wszystkich wymieniać. Do kompetencji tych należą przede wszystkim podstawowe 
kwestie związane z organizacyjnym funkcjonowaniem partii, czyli uchwalanie lub 
zmiana statutów, a także obsada personalna większości wybieralnych centralnych 
organów partii, w tym przewodniczącego (jeżeli takie stanowisko jest przewidziane), 
pozostałych organów wykonawczych czy kontrolnych. To właśnie te kompetencje 
są w statutach najbardziej rozbudowane. Do tej grupy zaliczyliśmy także rozliczanie 
władz partyjnych między innymi poprzez rozpatrywanie i zatwierdzanie ich sprawo
zdań czy udzielanie im absolutorium. Zadaniem Kongresu, także przewidzianym we 
wszystkich badanych przez nas partiach, choć rozmaicie ujmowanym, jest określenie 
programu partii lub przynajmniej wytyczenie głównych strategii polityki partyjnej.

Problemem, który naszym zdaniem warto tu poruszyć, jest pytanie, czy ciało to 
faktycznie odgrywa tak znaczącą rolę, jaką przewidujądla niego założenia modelowe, 
zwłaszcza modelu masowego. Przypomnijmy, że w modelu partii masowej Kongres 
to najwyższe ciało przedstawicielskie partii, jego władza jest wyrazem władzy i kon
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troli, jaką nad partią i jej aktywnością sprawują wszyscy jej członkowie. Oczywiście, 
realizuje się to zgodnie z zasadami demokracji przedstawicielskiej, ze wszystkimi 
jej zaletami i słabościami, niemniej - przynajmniej w założeniach właśnie - jest to 
organ partii w całości związany z jej strukturami, którego władza ma umocowanie 
w woli i poparciu wszystkich członków. Kompetencje Kongresów w badanych przez 
nas partiach nasuwają wniosek, że z pewnością jest to ciało ważne, określające pew
ne podstawowe zasady funkcjonowania partii, ale nieodgrywające pierwszoplanowej 
roli w jej bieżącym funkcjonowaniu.

Kolejnym czynnikiem mogącym potwierdzić ten wniosek - oprócz charakteru za
dań -jest częstotliwość spotkań tego organu, a także czas trwania jego posiedzeń. Tak 
jak to już wspomnieliśmy powyżej, częstym rozwiązaniem przyjmowanym w Euro
pie i bardzo rozpowszechnionym w Polsce jest kadencja czteroletnia, ale i czterolet
nie okresy przerw między posiedzeniami. Wyjątkami od reguły czterech lat kadencji 
są wspomniane powyżej rozwiązania stosowane przez Partię Demokratyczną i Plat
formę Obywatelską. Tu warto też zwrócić uwagę na rozróżnienia, które partie czynią 
w statutach pomiędzy kadencją Kongresu a bardziej szczegółowym określeniem czę
stotliwości prac - określenie „co cztery lata” stosują PSL, Samoobrona, SDPL, UP. 
Określenia, co do których można przypuszczać, że pozwalają na ewentualne częstsze 
spotkania - głównie „nie rzadziej niż co cztery lata” lub „co najmniej raz na czte
ry lata” - stosują LPR, PiS, SLD. Obserwacja praktyki, np. w PiS, wskazuje, że w 
istocie posiedzenia Kongresu w trakcie kadencji, odbywają się stosunkowo często. 
Dodatkowym rozwiązaniem, umożliwiającym ewentualne omówienie pilnych spraw, 
pojawiających się na przykład w momentach przesileń lub kryzysów w partii, może 
być Kongres Nadzwyczajny - przewidują go LPR, PD, PSL, SDPL, SLD i UP.

Kolejna kwestia to czas trwania Kongresu. W statutach polskich partii nie ma 
też wzmianek o tym, jak długo powinno trwać spotkanie tego organu - w praktyce 
obserwujemy zazwyczaj obrady organizowane w trakcie weekendu. Takie rozwią
zanie wydąje się pragmatyczne - ponieważ w Kongresach uczestniczą duże grupy 
działaczy ze wszystkich szczebli struktury partyjnej, a większość z nich to ludzie, dla 
których aktywność w partii nie ma charakteru zawodowego, lecz stanowi dopełnienie 
ich pozostałych zajęć i zobowiązań. Jednak, naszym zdaniem, to kolejne potwier
dzenie, że Kongres nie spełnia aż tak ogromnej roli, jaką można by intuicyjnie mu 
przypisać, biorąc pod uwagę jego pozycję w strukturze.

Pytanie o ocenę roli Kongresów zadaliśmy w przeprowadzonych przez nas ba
daniach ankietowych. W załączonym aneksie Czytelnik może się z nim zapoznać 
- to pierwsze pytanie ankiety. Ponieważ w ankiecie można było wskazać dwie odpo
wiedzi, biorąc pod uwagę ich rangę, uznaliśmy, że najlepiej ocenili rolę Kongresów 
ci respondenci, którzy wybrali odpowiedzi 1 i 2 z naszej kafeterii, tj. że Kongresy 
spełniają swoje funkcje zgodnie z przepisami statutu i są także miejscem wymiany 
poglądów oraz służą spotkaniu struktur niższego szczebla. Takie zestawienie wybra
ło najwięcej respondentów z PD - 59%, PiS - 50%, PSL - 42,3% i SLD 40,7%9.

’ Badani z pozostałych partii wybrali takie zestawienie w następujących proporcjach: 36% z UP, 
30,8% z LPR, 29% z SDPL, 16,7% z Samoobrony i tylko 11,1 % z PO.
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Najgorzej naszym zdaniem ocenili rolę Kongresów ci, którzy wybrali odpowiedzi 
3 i 4, tj. że Kongresy są medialnym spektaklem, a na zjazd szkoda czasu, ponieważ 
zwykły delegat nie ma nic do powiedzenia. Takie zestawienie wybrało najwięcej 
respondentów z Samoobrony - 50%. W następnej kolejności usytuowali się człon
kowie PO - 33,3%. W pozostałych partiach takie zestawienie wybierało po kilka lub 
kilkanaście procent odpowiadających. Najmniej, bo 3,4% takich odpowiedzi uzyska
liśmy z PD. Odpowiedziało tak również 4% członków UP i 7,7% członków PSL10.

10 W pozostałych partiach to zestawienie, odzwierciedlające bardzo negatywny pogląd na rolę Kon
gresów, wybrało po kilkanaście procent respondentów: 19,4% z SDPL, 19,2% z PiS, 17,9% z LPR, 16,9% 
z SLD.

" Ciekawe światło na problem roli poszczególnych kręgów partyjnych na Kongresach, począwszy 
od najniższego, w połączeniu z sygnalizowanym przez nas powyżej problemem czasu trwania Kongresów 
może rzucić także konkretna wypowiedź jednego z działaczy PiS, który komentując skrócenie posiedzenia 
z dwu dni do jednego stwierdził:,Liderzy partii nie chcą, aby delegaci się rozgadali - mogliby wtedy 
stracić nad Kongresem kontrolę”. Patrz W. Załuska, Jarosław Kaczyński skraca Kongres PiS?, „Gazeta 
Wyborcza”, 30 listopada 2007.

Innymi słowy, spośród badanych przez nas członków partii, najgorsze zdanie do
tyczące prawidłowej (z punktu widzenia reguł statutowych) roli Kongresów mają 
członkowie Samoobrony i PO. Najlepiej wydają się oceniać swoje Kongresy człon
kowie PD, PiS i PSL. W kontekście zwłaszcza ocen „najgorszych” warto, naszym 
zdaniem, przytoczyć inny uzyskany przez nas wynik, a mianowicie ciekawy układ 
odpowiedzi respondentów, w ramach którego Kongresy to - z jednej strony - miej
sce wymiany poglądów i spotkań dla działaczy, a z drugiej - medialny spektakl. 
Takie układy odpowiedzi wybrało 26,4% respondentów z PO, 19,4% z SDPL, 17,3% 
z PSL, nieco ponad 15% z LPR i SLD, a 13,5% z PiS. W naszej opinii szczególnie 
ważna może tu być opinia wyrażona przez respondentów z PO - może sugerować, 
że Kongresy spełniają ważną rolę, aczkolwiek niekoniecznie w tej warstwie, gdzie 
mają do wykonania określone funkcje wymienione w statucie, ale jako miejsce spot
kania i ewentualnie nawiązania bliższych relacji dla działaczy ze struktur niższych 
szczebli11.

W naszych badaniach pytaliśmy też o podmioty, które odgrywają rolę w budowa
niu partyjnych programów, rozróżniając pomiędzy krajowym programem politycznym 
i ogólnopolskim programem wyborczym. Jedną z możliwości do wyboru były tak
że Kongresy. Do tego pytania wrócimy jeszcze bardziej szczegółowo w rozdziale V. 
Tutaj jedynie chcemy wspomnieć, że w obu pytaniach i we wszystkich partiach od
powiedzi wskazujące na Kongresy zamykały się w wielkościach jednocyfrowych. 
Na tym tle wyróżnia się grupa respondentów PD, z których 11% uznało krajowe 
władze uchwałodawcze, w tym Kongresy, za ważne w budowaniu programu wybor
czego partii.

Podsumowując te uwagi, sądzimy, że można stwierdzić, iż Kongresy w badanych 
przez nas partiach to ciała reprezentatywne, ale nie aż tak ważne, jakby mogło na to 
wskazywać ich najwyższe usytuowanie w strukturze partyjnej. Wydaje się, że ich 
najważniejszą funkcją jest - z punktu widzenia statutu - obsada personalna pozo
stałych organów centralnych partii. Wnioski te wydają się potwierdzać także opinie 
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badanych przez nas respondentów z poszczególnych partii, którzy dodatkowo wska
zali jeszcze na funkcję Kongresu niewymienianą siłą rzeczy w statucie, czyli miej
sce spotkania działaczy i aktywistów. Z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania 
partii ważniejsze wydają się natomiast organy uchwałodawcze pracujące pomiędzy 
Kongresami, które w naszej analizie określiliśmy jako „pozostałe” organy kolegialne 
i do których analizy obecnie przejdziemy.

2.2. Pozostałe organy kolegialne o charakterze stanowiącym

2.2.1. Sposób ich kreowania i skład

Każda z badanych przez nas partii przewiduje w swoim statucie drugi organ kolegial
ny, dosyć liczny, pracujący w okresach pomiędzy Kongresami. Nomenklatura tych 
organów jest często zbliżona. I tak, w PD, PO, Samoobronie, SLD i UP istnieją organy 
o nazwie Rada Krajowa, w LPR i PiS - Rada Polityczna. W PSL omawiany organ 
nosi nazwę Rada Naczelna, w SDPL - Konwent Krajowy. Ponieważ rozwiązaniem 
najczęściej przez partie stosowanym jest funkcjonowanie jednego organu tego rodza
ju, dlatego w to wyliczenie nie włączyliśmy Konwencji Krajowej SLD, która także 
ma charakter organu kolegialnego działającego między Kongresami. Ponieważ jednak 
ma ona nieco odmienne kompetencje od tych organów, które wymieniliśmy powy
żej, dlatego omawiamy ją w innym miejscu12. Tak jak to już wspomniano, organy 
te funkcjonują pomiędzy Kongresami, zazwyczaj statuty określają częstotliwość ich 
prac w odstępach 3^4-miesięcznych, wyjątkiem jest ustalenie LPR, zgodnie z którym 
Rada Polityczna spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

12 Konwencja Krajowa SLD to organ przede wszystkim mający kompetencje dotyczące uchwalania 
programów wyborczych, bierze też udział w procedurach selekcji kandydatów, dlatego jest uwzględniona 
głównie w rozdziale V, poświęconym w szczególności tym funkcjom partii. Wzmianka na jej temat jest 
także w tym rozdziale, w podpunkcie dotyczącym pozostałych organów centralnych.

Przepisy statutowe poszczególnych badanych przez nas partii różnie określają 
skład tych organów i warto tej kwestii poświęcić nieco uwagi. Rozpoczniemy jed
nak od tego co wspólne - wszystkie partie przewidują, że w pracach tych organów 
uczestniczą osoby pełniące główne funkcje wykonawcze - Prezesi lub Przewodni
czący partii. W każdym badanym przypadku statuty przewidują także grupę osób 
wybranych przez Kongresy, lub też - jak w przypadku SLD - osoby, które są delega
tami na Kongres i jednocześnie wraz z tym mandatem powierzono im także funkcje 
uczestnictwa w pracach Rady Krajowej (patrz diagramy w aneksie).

Statut Samoobrony nie przewiduje innych uczestników niż ci wybrani przez 
Kongres - jest to najbardziej skrótowe określenie składu tego ciała, jednocześnie 
w partii tej jest ono najmniej liczne, bo przewiduje jedynie 60 osób. W pozostałych 
partiach są to organy liczące nieco ponad 100 osób - najczęściej 120 lub 130. Tak
że przepisy Statutu SLD nie przewidują wielu kategorii działaczy uczestniczących 
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w Radzie Krajowej - są to poza Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekre
tarzem Generalnym wyłącznie osoby pochodzące z wyboru, wyłonione według zasad 
wspomnianych już powyżej. Jest to spójne z opisanymi już regułami określającymi 
uczestnictwo w Kongresie tej partii i oznacza, że do udziału w pracach jej ważnych 
organów statutowych należy zdobyć poparcie członków bez względu na inne pełnio
ne funkcje.

Pozostałe partie przewidująjuż uczestnictwo innych kategorii osób niż te wymie
nione wcześniej. Częstym rozwiązaniem jest udział przedstawicieli organów wyko
nawczych średniego szczebla - wojewódzkich lub porównywalnych: jest tak w PD, 
PiS, PO, PSL, SDPL i UP. Niektóre partie włączają w prace analizowanych organów 
parlamentarzystów lub ich reprezentację - takie rozwiązania przyjęły LPR, PD, PiS 
i PO. W Statucie PD przewidziano dodatkowo możliwość uczestnictwa z głosem do
radczym dla osób, które są członkami klubów poselskich, senatorskich PD lub depu
towanymi do Parlamentu Europejskiego, a nie wchodzą w skład partii.

Część partii przewiduje także możliwość kooptacji członków tych organów 
w trakcie trwania ich kadencji. Takie rozwiązania proponują PD, LPR, PiS i PSL, za
zwyczaj są to niewielkie grupy ograniczone liczbowo. Warto dodać, że tam, gdzie jest 
przewidziana, kooptacji dokonuje się na wniosek samego organu, o którym mowa, 
a wyjątek stanowi PiS, gdzie może być dokonywana na wniosek Prezesa tej partii.

Wreszcie warto wspomnieć o uregulowaniach wyjątkowych. W SDPL w skład 
Konwentu Krajowego wchodzą przedstawiciele platform funkcjonujących w partii, 
przy czym dodatkowym wymogiem jest także liczebność tej platformy - musi liczyć 
nie mniej niż 100 osób z 6 województw. Partia ta także wspomina o osobach poniżej 
35. roku życia, wybranych przez właściwy Konwent Wojewódzki oraz o parytecie 
płci - żadna nie może być reprezentowana na Konwencie w stopniu mniejszym niż 
30%. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji młodzieżowych i kobiecych przewi
duje też Statut UP.

Wydaje się, iż można przyjąć, że uregulowania te są pewnym odzwierciedleniem 
poglądów partii na problemy reprezentatywności jej struktur. W tym świetle po raz 
kolejny wyodrębnić można grupę partii o profilu lewicowym - począwszy od wspo
mnianego już SLD z najdalej posuniętymi regułami dotyczącymi uzyskiwania po
parcia poprzez wybory jako legitymizacji dla uczestnictwa w organach kolegialnych, 
a także SDPL i UP, gdzie z kolei istotne wydaje się podkreślenie regulacji związa
nych z parytetową reprezentacją płci. Żadna z tych partii nie przewiduje kooptacji 
osób zasiadających w organie kolektywnym.

Wśród pozostałych rozwiązań warto zwrócić uwagę na kwestie kooptacji. Otwie
ra to partiom drogę do włączenia w prace ważnych organów tych osób, które dana 
partia uzna za szczególnie przydatne z racji określonych kompetencji, albo - co nie 
jest wykluczone - może to być rodzaj swoistej „nagrody”, oferowanej przez partię 
osobom, które chce wyróżnić bądź uhonorować. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
jest to praktyka zrozumiała - stanowisko lub funkcja stanowi jedną z ważnych i uzna
nych motywacji aktywności politycznej. Ten ostatni aspekt - uczestnictwo w pracach 
analizowanych organów jako swoista nagroda lub uhonorowanie lub też skorzystanie 
z kompetencji - jawi się jako ważny, zwłaszcza w świetle ich kompetencji, które są 
stosunkowo szerokie.
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2.2.2. Kompetencje pozostałych organów stanowiących

Przedstawiając kompetencje „drugich” obok Kongresów organów stanowiących, 
rozpoczniemy od wymienienia tych, które organy te dzielą z Kongresami. Sąto prze
de wszystkim kwestie obsady stanowisk partyjnych oraz programowe. W obu wy
padkach nie oznacza to jednak replikowania kompetencji Kongresów, ale raczej ich 
dopełnienie. W zakresie obsady stanowisk partyjnych dopełnieniem tym jest przede 
wszystkim ustalanie reguł, według których w partii odbywają się wybory (takie za
dania wyraźnie określają statuty PD, PiS, SDPL, SLD, UP), oczywiście także sama 
obsada niektórych stanowisk, których szczegółowo nie ma potrzeby tu wymieniać. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na regulacje Statutu PO, w którym zapisano, 
że do kompetencji Rady Krajowej należy między innymi tworzenie i znoszenie na 
wniosek Przewodniczącego partii dodatkowych funkcji potrzebnych do jej sprawne
go działania, co wydaje się rozwiązaniem bardzo pragmatycznym i pozwalającym na 
elastyczne działanie struktur partyjnych. Zwraca uwagę także bardzo ogólne uregu
lowanie w Statucie Samoobrony, a mianowicie, że Rada Krajowa lub upoważnione 
przez nią Prezydium może podejmować każdą decyzję. Jest to spójne z wieloma po
zostałymi regulacjami w statucie tej partii - także bardzo ogólnikowymi i skrótowy
mi. W naszej opinii skrótowość ta nie bardzo może być interpretowana w kategorii 
pragmatyzmu, raczej skłanialibyśmy się ku stwierdzeniu, że idzie ona tak daleko, iż 
graniczy z brakiem reguł, co może pozwalać na dowolność w funkcjonowaniu orga
nów partyjnych, a zarazem brak możliwości ich realnej kontroli, a także realizacji 
zasady odpowiedzialności wobec członków partii.

Z kolei dopełnieniem kompetencji Kongresów w zakresie kwestii programowych 
jest najczęściej bardziej precyzyjne określanie kierunków polityki partyjnej, zgodnie 
z wytyczonymi przez Kongres założeniami ogólnymi. Tak też bywa to określane 
w statutach. Częstym stwierdzeniem w tym zakresie jest zadanie uchwalania szcze
gółowych programów, rozwijanie linii Kongresu. Partie powierzają tym organom 
także sprawowanie nadzoru nad realizacją ich programu. W tym miejscu warto jed
nak dodać, że partie zazwyczaj powołująjeszcze inne organy, którym powierzają naj
bardziej szczegółowe zadania konstrukcji programów - sąto zazwyczaj Konwencje 
Programowe, przewidywane między innymi przez PiS, PO, UP, a także Samoobronę. 
W SLD rolę tę pełni Rada Strategii Programowej, w SDPL - platformy programowe, 
w PD - Rada Polityczna. W SLD organem odpowiedzialnym za uchwalanie, a tak
że ocenę realizacji programów wyborczych jest też Konwencja Krajowa. Ponieważ 
jednak o problemie konstruowania programów piszemy bardziej szczegółowo w roz
dziale V, włącznie z analizą wyników przeprowadzonych przez nas badań, dlatego 
w tym miejscu nie będziemy już rozwijać tego wątku.

Podobnie zresztą jest także w przypadku kilku kolejnych funkcji, związanych 
z procedurami selekcji kandydatów czy zawierania koalicji. Problemom tym poświę
ciliśmy szczegółową analizę w rozdziale V, tutaj zatem jedynie sygnalizujemy, że 
znajdują się one w obszarze kompetencji tych organów.

Podsumowując, można powiedzieć, że aktywność organów kolegialnych w za
mierzeniu funkcjonujących pomiędzy Kongresami wydaje się tak zaprojektowana, by 
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stanowiły one swoisty łącznik pomiędzy ciałem statutowo najwyższym, kolegialnym 
i zarazem reprezentatywnym, jakim jest Kongres, a organami wykonawczymi, które 
z założenia są mniej liczne, a także mniej reprezentatywne, w tym znaczeniu, że w ich 
pracach nie uczestnicząjuż przedstawiciele większości struktur partyjnych. O takiej 
roli - bardziej efektywnie pracującego niż Kongres, kolegialnego ciała przedstawi
cielskiego - świadczyć mogą zarówno kompetencje, jak i częstotliwość prac.

3. Organy centralne o charakterze wykonawczym

Organy wykonawcze partii są już bardziej zróżnicowane, zarówno od strony kon
strukcji, jak i kompetencji niż porównywane wyżej organy stanowiące. W każdej 
partii przewidziano zazwyczaj kilka tego rodzaju organów, mających zarówno cha
rakter kolegialny, jak i jednoosobowy. Wśród tych ostatnich wyróżnia się rola i po
zycja lidera partii, nie tylko ze względu na bardzo zróżnicowane w tym zakresie, 
statutowo przewidziane kompetencje i uprawnienia, lecz także ze względu na szcze
gólnie w polskiej polityce partyjnej podkreślaną kwestię jej personalizacji. Oma
wianie organów wykonawczych rozpoczniemy jednak od przedstawienia organów 
kolegialnych.

3.1. Kolegialne organy wykonawcze

3.1.1. Główne organy wykonawcze o charakterze kolegialnym (zarządy)

Pierwszą grupą organów, którą chcielibyśmy przedstawić, są te, które najczęściej 
określa się mianem zarządów krajowych. Taką nomenklaturę stosują: PO, SDPL, 
SLD, UP. W statutach LPR i PiS używana jest nazwa Zarząd Główny, w PD po pro
stu Zarząd Partii, w PSL jest to Naczelny Komitet Wykonawczy, a w Samoobronie 
Prezydium Rady Krajowej.

W składzie tych organów bez wyjątków znajdują się liderzy partii - jej prze
wodniczący bądź prezesi i ich zastępcy; częste rozwiązania przewidują także uczest
nictwo sekretarza generalnego i osoby zajmującej się partyjnymi finansami, czyli 
skarbnika. Z wyjątkiem trzech badanych przez nas partii: LPR, Samoobrony i SDPL, 
pozostałe przewidują również uczestnictwo w pracach zarządów przewodniczące
go klubu parlamentarnego. W Statucie SLD wyodrębnione są w tym zakresie dwie 
osoby: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego, a także Przewodniczący Zespołu 
Parlamentarzystów Europejskich. Częstym rozwiązaniem jest także wybór pewnej 
grupy członków zarządu przez kolegialne organy stanowiące, obradujące pomiędzy 
Kongresami - takie rozwiązania przewidują PD, PO, PSL, Samoobrona, SDPL, SLD 
i UP. Wreszcie warto wspomnieć o uregulowaniach wyjątkowych: w Samoobronie 
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Prezydium Rady Krajowej według statutu składa się jedynie z osób wybranych przez 
Radę Krajową, w PiS przewidziana jest możliwość kooptacji na wniosek Prezesa par
tii, przy czym liczba osób włączonych w ten sposób w prace Zarządu Głównego nie 
może przekraczać 10% składu ukształtowanego według pozostałych reguł statutu.

Z punktu widzenia kompetencji tych organów dominują kwestie o charakterze 
organizacyjnym. Częste sformułowanie otwierające zestaw statutowo wyliczonych 
zadań dla tej grupy organów to wykonywanie uchwał ciał stanowiących oraz kiero
wanie działalnością bieżącą partii. Do kompetencji o charakterze organizacyjnym 
zaliczyliśmy także koordynację działań terenowych struktur partyjnych, tworzenie 
lub rozwiązywanie organów niższego szczebla, w niektórych partiach zarządy mają 
też uprawnienie do uchylania uchwał władz niższych szczebli (te ostatnie rozwią
zania obowiązują w LPR, SDPL, SLD). Zarządy mają też uprawnienia dotyczące 
członków. Najczęściej odnoszą się one do sytuacji, kiedy członkowie są poddani roz
maitym karom partyjnym - o tych sprawach bardziej szczegółowo piszemy w części 
opracowania poświęconej problemom członkostwa. Do grupy kompetencji przysłu
gującej zarządom we wszystkich badanych przez nas partiach należą też uprawnienia 
związane ze sprawami finansowymi i majątkowymi partii.

Podobnie jak i w pozostałych przypadkach, warto zwrócić uwagę na rozwiązania 
nieco bardziej szczególne, przede wszystkim ze względu na to, że stosuje je tylko 
kilka lub wręcz pojedyncze badane przez nas ugrupowania. Zaczniemy od kwestii 
wielokrotnie już wskazywanej w tym opracowaniu jako bardzo ważna funkcja partii, 
czyli kwestii wiążącej się z wyłanianiem kandydatów. Wyraźne stwierdzenia, po
wierzające przygotowywanie list kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu i Par
lamentu Europejskiego Zarządowi Krajowemu, odnaleźć można w Statucie SLD, 
w Statucie SDPL Zarząd przygotowuje propozycje list kandydatów, w PiS przedkła
da kandydatów do akceptacji Komitetu Politycznego partii, a także określa szczegó
łowo tryb ich wyłaniania, co czyni na podstawie uchwał Rady Politycznej13.

13 Komitet Polityczny PiS to kolejny organ wykonawczy tej partii, omawiany w dalszej części tego 
opracowania.

W niektórych partiach zarządy pełnią też funkcje komitetów wyborczych - tak jest 
w PiS, PO i SLD, do tej grupy partii zaliczyć można także PSL, które w swoim statucie 
przewiduje, że Naczelny Komitet Wykonawczy organizuje akcję wyborczą w wybo
rach parlamentarnych, samorządowych, a także w kampaniach referendalnych.

Zupełnym wyjątkiem na tle innych partii są uregulowania przewidziane w Statu
cie PiS, które przewidują, że Zarząd Główny - określając bieżącą działalność partii 
- odnosi to także do Klubu Parlamentarnego, a także na wniosek Prezesa udzie
la upoważnień do reprezentowania partii w strukturach, które powstały na skutek 
zawarcia przez PiS porozumień z innymi podmiotami. Przepis ten można, naszym 
zdaniem, uważać za swego rodzaju uregulowanie funkcjonowania koalicji zawiera
nych przez PiS. W tej partii interesujący jest również przepis przyznający Zarządowi 
Głównemu prawo do określania na wniosek Prezesa zasad udzielania rekomendacji 
w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Przytoczone powyżej przepisy statu
towe dotyczące Zarządu Głównego PiS są, po pierwsze, wyjątkowe na tle innych 
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badanych przez nas partii, a po drugie, sugerują daleko idące rozwinięcie przepisów 
statutu, w ramach których centralne organy partyjne kontrolują tych członków partii 
lub te jej struktury (Klub Parlamentarny), które wiążą się z pełnieniem funkcji we 
władzach publicznych.

Z punktu widzenia założeń modelowych, które przyjęliśmy w tej pracy jako naji
stotniejsze dla dokonywania interpretacji rozwiązań organizacyjnych polskich partii, 
taki sposób działania, jaki prezentuje PiS w analizowanym tutaj obszarze, najbar
dziej chyba odpowiada modelowi masowemu z jego bardzo rozwiniętą artykulacją 
oraz dominacją centralnych struktur kierowniczych partii. W tym kontekście można 
dodać, że wydąje się to odpowiadać założeniom deklarowanym przez twórców tej 
partii, którzy - zwłaszcza w początkach jej działalności - tak właśnie określali waż
ny cel im przyświecający przy powoływaniu PiS do życia. Z tego punktu widzenia, 
chociaż nie aż tak jednoznacznie, można zinterpretować także wyjątkowe na tle po
zostałych uregulowanie Statutu PD, przewidujące zasadę domniemania kompetencji 
na rzecz Zarządu Partii.

Wreszcie także szczególne są niektóre uregulowania Statutu Samoobrony. Te, na 
które chcielibyśmy zwrócić uwagę przede wszystkim, to dopuszczenie przez Pre
zydium Rady Krajowej przynależności do innych partii, wchodzenie innych partii 
w struktury Samoobrony oraz przepis, który stanowi, że w sytuacjach nieprzewi
dzianych przez statut decyzje podejmuje Prezydium Rady Krajowej. Te rozwiąza
nia trudno zinterpretować z punktu widzenia założeń modelowych - dopuszczenie 
możliwości przynależności do innych partii nie jest bowiem do końca porównywalne 
ze współpracą z organizacjami afiliowanymi, przewidywaną na przykład w modelu 
masowym. To raczej wyjątek. Z kolei drugie przytoczone przez nas rozwiązanie sta
tutowe po raz kolejny zwraca uwagę na daleko idącą elastyczność wewnątrz organi
zacyjnych przepisów obowiązujących w tej partii, która, naszym zdaniem, graniczyć 
może z pewną dowolnością i arbitralnością działania organów centralnych, a także 
brakiem możliwości ich skutecznej kontroli przez inne struktury.

3.1.2. Inne organy wykonawcze o charakterze kolegialnym

Zarządy to organy w dużym stopniu porównywalne, zarówno od strony nomenklatu
ry, usytuowania w strukturze partyjnej, jak i kompetencji. Większość partii posiada 
jednak także inne organy wykonawcze, które już zdecydowanie bardziej różnią się 
między sobą. Różnice te dotyczą składu, nomenklatury i, w stosunkowo najmniej
szym stopniu, kompetencji. Najbardziej ogólne zróżnicowanie, jakie w tym zakresie 
można zaobserwować, to fakt, że mają one zarówno charakter kolegialny, jak i jedno
osobowy. Ponieważ ta część opracowania poświęcona jest przedstawieniu organów 
kolegialnych, od nich zaczniemy to omówienie. Zaliczają się do nich: Prezydium 
Zarządu Głównego w LPR, Komitet Polityczny PiS, Rada Polityczna w SDPL i Kra
jowy Komitet Wykonawczy w SLD.

W LPR w skład Prezydium ZG wchodzi Prezes i Wiceprezesi partii, Skarbnik ZG, 
Przewodniczący ZG i Przewodniczący Rady Politycznej. Jest to zatem ciało stosun
kowo nieliczne, obejmujące głównych liderów partyjnych, jednak bez uwzględnienia 
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kierownictwa frakcji parlamentarnej. Z kolei w PiS Prezes partii zarówno wchodzi 
w skład Komitetu Politycznego, jak i mu przewodniczy. Ważne wydaje się zwróce
nie uwagi, że z głosem doradczym uczestniczyć w pracach tego ciała mogą osoby 
wskazane przez Prezesa. Spośród najwyższych organów kierowniczych centralnych 
w skład KP wchodzą także Wiceprezesi partii, Prezes Honorowy, Sekretarz Gene
ralny i Skarbnik. Zwraca uwagę obecność w pracach tego ciała także Przewodni
czącego Klubu Parlamentarnego oraz tych członków klubu, którzy pełnią również 
funkcje w Prezydium Sejmu i Senatu oraz osoba rekomendowana do pełnienia naj
wyższej rangą spośród przypadających ugrupowaniu funkcji w administracji pub
licznej. Te regulacje są szczególne, a także charakterystyczne dla tej partii, na co już 
kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę. Jest to jedna z dwu partii, spośród tych badanych 
przez nas, która wyraźnie i celowo przyjmuje takie rozwiązania, że osoby pełnią
ce funkcje we władzach publicznych znajdują się także w organach kierowniczych 
partii, właśnie z racji pełnionych funkcji publicznych. Jest też jedyną partią, która tak 
szeroko przewiduje możliwości kooptacji uczestników włączanych w prace central
nych struktur kierowniczych partii, co więcej - kooptacje te zawsze dokonywane są na 
wniosek Prezesa partii, co dodatkowo wzmacnia pozycję tego organu. Wreszcie ostatni 
ciekawy element to włączenie do prac Komitetu Politycznego Prezesa Honorowego 
- może to nasunąć pytanie, jak bardzo jest to motywowane personalną sytuacją partii14.

M W momencie przygotowywania tego opracowania Prezesem partii był Jarosław Kaczyński, a Pre
zesem Honorowym jego brat bliźniak, pełniący obowiązki Prezydenta RP, Lech Kaczyński. Nie ulega 
wątpliwości, że sytuacja ta ma znamiona wyjątkowej z wielu punktów widzenia.

W takiej perspektywie należy wskazać na różnice w składzie tych organów w par
tiach lewicowych - nie uczestniczą w nich Prezesi ani Przewodniczący partii, ani ich 
zastępcy. W SLD w pracach tego organu przewidziane jest uczestnictwo Sekretarza 
Generalnego i jego zastępcy, Skarbnika partii oraz Sekretarza frakcji parlamentar
nej, poza tym członkowie, których liczbę określa i których wybiera Rada Krajowa. 
W SDPL członków Rady Politycznej powołuje Kongres partii, przy czym kandy
datami są osoby wyróżniające się dużym doświadczeniem i autorytetem społecz
nym, wskazane przez Przewodniczącego partii. On sam, jak też Skarbnik uczestniczą 
w pracach tego ciała z głosem doradczym. Ważne wydaje się też podkreślenie, że 
członkostwa w Radzie Politycznej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie 
Krajowym, co czyni uregulowania obowiązujące w tej partii jeszcze bardziej wyjąt
kowymi na tle pozostałych.

Kompetencje tych organów mają przede wszystkim charakter organizacyjny. 
W tym zakresie najbardziej ogólnie, a jednocześnie trafnie traktuje ten problem Sta
tut SLD, w którym stwierdzono, że Krajowy Komitet Wykonawczy kieruje działal
nością organizacyjną partii. W innych badanych partiach zadania te są nieco bardziej 
szczegółowo określone, wymienia się na przykład takie, jak kierowanie pracami 
Zarządu Głównego czy przedstawianie wniosków w sprawie obsady stanowisk kie
rowniczych w aparacie organizacyjnym (LPR) lub, jak w SDPL, udzielanie wotum 
zaufania Zarządowi Krajowemu lub jego członkowi. W tej grupie organów chcieli- 
byśmy po raz kolejny wskazać na ewentualne zadania mające charakter szczególny. 
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Tu rozpoczniemy od prezentacji dwóch ugrupowań, w których omawiane organy 
mają kompetencje związane z nominacją kandydatów w wyborach. Są to: Komitet 
Polityczny PiS, który ustala kandydatów do wyborów parlamentarnych, prezyden
ckich i do Parlamentu Europejskiego, a także Rada Polityczna SDPL, która akceptuje 
przed przekazaniem Konwentowi Krajowemu projekty tych list przygotowane przez 
Zarząd Krajowy.

W PiS zwracają również uwagę jeszcze dwa przepisy, a mianowicie nadzór nad 
bieżącą działalnością Klubu Parlamentarnego partii oraz podejmowanie między po
siedzeniami Zarządu Głównego decyzji o bieżącej działalności partii. Do tej pierw
szej kwestii - nadzoru nad Klubem Parlamentarnym - wrócimy, jeszcze bardziej 
szczegółowo omawiając pozycję tego ostatniego, w dalszej części pracy zawarliśmy 
bowiem omówienie także roli i pozycji frakcji parlamentarnych w badanych partiach. 
Tu jedynie chcemy podkreślić, że to kolejne już uregulowanie w PiS poddające klub 
kontroli organów centralnych. Druga wyeksponowana przez nas kompetencja Komi
tetu Politycznego, tj. podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności partii, 
wydaje nam się ważna ze względu na możliwości, jakie implikuje. Ma to również 
znaczenie ze względu na skład tego organu, obejmujący w gruncie rzeczy wąskie 
grono liderów partyjnych, a także - co dla tej partii charakterystyczne - osoby pełnią
ce wysokie funkcje w organach państwa, jak i kooptowane przez Prezesa.

Z kolei Rada Polityczna SDPL jako jedyna spośród omawianych organów akcep
tuje także zamiar zawarcia koalicji przedstawiony przez Zarząd Krajowy.

3.2. Jednoosobowe organy wykonawcze

W wielu partiach, w tym także w tych, które poddaliśmy naszej analizie, Przewod
niczący partii to ważny organ o charakterze wykonawczym. Dodatkowa waga tego 
stanowiska łączyć się może z osobą, która je zajmuje - jej charyzmą czy szczegól
nym autorytetem, którym może się cieszyć. W polskiej polityce mamy do czynienia 
z ogromną personalizacją, która także możliwa jest do zaobserwowania w odniesie
niu do liderów partyjnych. Nie jest wyjątkiem pojawiające się w mediach określenie 
„partia wodzowska”, które niesie z sobą specyficzny wydźwięk, kładący nacisk na 
szczególną rolę przywódcy w partii. Naszym zdaniem, jest to jednak - przynajmniej 
w odniesieniu do polityki partyjnej - pewne nadużycie czy też zbyt daleko idące 
uproszczenie zjawiska, obecnego przede wszystkim w partiach faszystowskich, 
a później komunistycznych, w których zasada wodzostwa, a następnie swoisty kult 
jednostki, szedł zdecydowanie dalej niż się to dzieje we współczesnych partiach pol
skich. Problem ten w kategoriach ogólnych rozważaliśmy we wstępie do niniejszego 
rozdziału, nie chcemy więc powtarzać argumentów tam zawartych. Tu zatem przej
dziemy do konkretnej analizy pozycji, jaką dla urzędu Przewodniczącego partii prze
widują partyjne statuty.
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3.2.1. Przewodniczący jako element organów kolegialnych (niesamoistny organ 
partyjny)

Tę część analizy chcemy jednak rozpocząć od partii, które nie wyodrębniają Prze
wodniczącego jako osobnego organu w swoich statutach - czynią tak wszystkie ana
lizowane przez nas partie należące do grupy lewicowych, tj. SDPL, SLD i UP. Jest to 
zatem raczej funkcja partyjna, a nie organ.

Tak jak to już kilkakrotnie zostało wspomniane w innych częściach tej pracy, 
SDPL to wyjątkowa partia w Polsce między innymi ze względu na sposób wyła
niania Przewodniczącego - dokonywane jest to w partyjnych wyborach powszech
nych. Szczegółowy tryb tych wyborów ustala Konwent Krajowy na wniosek Zarządu 
Krajowego i przeprowadzane są one przez Pełnomocnika Wyborczego powołanego 
przez Zarząd. Wyłoniony poprzez wybory Przewodniczący partii jest delegatem na 
Kongres, zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu Krajowego, jest upoważniony do 
zawierania i składania oświadczeń w imieniu SDPL.

Przewodniczący SLD to także funkcja partyjna, a nie odrębny organ. Wybierany 
jest przez Kongres, wchodzi w skład i kieruje pracami organów kolegialnych, tj. 
Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i Rady Strategii Programowej. W zasadzie są to 
jedyne konkretne funkcje przypisane Przewodniczącemu przez Statut SLD, ponie
waż nawet reprezentacja partii na zewnątrz powierzona jest Zarządowi Krajowemu, 
a Przewodniczący może reprezentować partię przy czynnościach prawnych. W SLD 
istnieje także ograniczenie dotyczące kadencji - funkcji tej nie można pełnić dłużej 
niż przez dwie kolejne kadencje. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w UP. Partie 
te poszły zatem bardzo daleko w oficjalnej regulacji statutowej, w ramach której 
główną rolę w partii pełnią organy kolegialne. Przypomnijmy, iż ważną cechą roz
strzygnięć statutowych w SLD, podkreślaną przez nas powyżej, jest także i to, że 
w większości przypadków, by znaleźć się w organach kolegialnych partii, należy być 
do nich wybranym w partyjnych wyborach, a zatem wykazać się poparciem posiada
nym w ramach struktur partyjnych. To wszystko składa się na obraz partii, w której 
daleko posunięte zostały reguły wewnątrzpartyjnej demokracji przedstawicielskiej 
i silny nacisk położony jest na zasadę kolegialności w kierowaniu partią. Praktyka, 
tak jak możemy ją zaobserwować, jest jednak nieco inna. Przewodniczący partii to 
osoba bardzo widoczna na zewnątrz, zwłaszcza w mediach, co sprawia wrażenie, 
że jego pozycja jest porównywalna z tymi partiami, gdzie regulacje statutowe mają 
zupełnie inną postać.

Do partii, które w statucie nie wyodrębniają Przewodniczącego jako organu, na
leży zaliczyć także Samoobronę. W statucie wspomniane, lecz niewyodrębnione jest 
stanowisko Przewodniczącego Rady Krajowej. W dokumencie nie wydzielono także 
żadnych konkretnych kompetencji dla osoby, która jest Przewodniczącym RK, moż
na je wywnioskować, analizując kwestie związane ze zobowiązaniami finansowy
mi partii i regulacje dotyczące tworzenia oraz znoszenia jednostek organizacyjnych. 
Z tej analizy można odczytać, że Przewodniczący Rady Krajowej to osoba kierująca 
bieżącymi pracami tego organu, w okresie między Kongresami pełni najwyższą wła
dzę w partii, zaciąga zobowiązania finansowe, sporządza informacje o działalności 
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finansowej partii, a także tworzy i znosi jednostki organizacyjne. Powtórzmy po raz 
kolejny - Statut Samoobrony wydaje się nam bardzo nieprecyzyjny. W tym świetle 
brak wyodrębnienia takiego organu wykonawczego, jak Przewodniczący partii, nie 
jest wyrazem - jak w przypadku omówionych powyżej partii lewicowych - świado
mie przyjętej koncepcji związanej z realizacją zasady kolegialności, lecz raczej za
biegiem mającym pozwolić na arbitralne kształtowanie stosunków władzy i decyzji 
w partii, bez konieczności przestrzegania przyjętych reguł, które mogłyby się okazać 
krępujące czy niewygodne.

3.2.2. Przewodniczący jako samoistny organ partyjny

Przejdziemy teraz do tej grupy partii, gdzie stanowisko Przewodniczącego (Prezesa) 
partii jest wyodrębnionym organem. Należą do nich LPR (Prezes), PD (Przewodni
czący), PO (Przewodniczący), PiS (Prezes), PSL (Prezes).

Prezes Ligi Polskich Rodzin jest wybierany przez Kongres tej partii i składa 
oświadczenia woli w jej imieniu. To wszystko, co na temat pozycji tego organu można 
odczytać w statucie. W Partii Demokratycznej Przewodniczący także wyłaniany jest 
przez Kongres, podobnie jak w przypadku pozostałych organów tej partii, jego kaden
cja trwa trzy lata. Zgodnie z regułami statutu kieruje partią, reprezentuje ją w życiu 
społecznym i politycznym, przewodniczy Zarządowi Partii i Radzie Krajowej.

Podobnie wygląda pozycja Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybierany 
jest przez Kongres, przy czym warto dodać, że w tej partii wymogiem jest, by w wy
borach tych brało udział co najmniej dwóch kandydatów. Reprezentuje partię na 
zewnątrz, odpowiada za jej bieżącą politykę, przewodniczy i kieruje pracami Naczel
nego Komitetu Wykonawczego, z urzędu znajduje się w składzie Rady Naczelnej.

Najszerzej kompetencje liderów partii potraktowane są w statutach PiS i PO. 
W Prawie i Sprawiedliwości wyłaniany przez Kongres Prezes kieruje bieżącą dzia
łalnością partii, podobnie jak w niektórych innych ugrupowaniach nadzoruje także 
prace jej organów kolegialnych: Zarządu Głównego, Rady Politycznej i Komitetu 
Politycznego. Zwraca uwagę uregulowanie nieobecne w innych partiach, a miano
wicie to, że Prezes PiS kieruje również pracami Klubu Parlamentarnego za pośred
nictwem jego Przewodniczącego, podobnie zresztą ujęta jest także jego funkcja kie
rownicza w Zarządzie Głównym partii. Statut przewiduje też w ramach kompetencji 
Prezesa partii tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, za pomocą których 
kieruje bieżącą działalnością, powoływanie i odwoływanie dyrektorów tych jedno
stek, nadawanie im reguł organizacyjnych. Te wszystkie kompetencje wymienione są 
w Statucie w części poświęconej Prezesowi jako organowi wykonawczemu.

Przypomnijmy, że w wielu już miejscach tej pracy, przy okazji omawiania innych 
organów PiS, w szczególności zaś ich składu, zwracaliśmy uwagę na to, że Prezes 
może kooptować do uczestnictwa w pracach tych organów osoby, które sam wskaże. 
Zwracaliśmy także uwagę na kompetencje Prezesa w tym zakresie, zawarte w nie
których regulacjach związanych z członkostwem w partii. Wszystko to daje obraz 
organu o ogromnym znaczeniu, ogromnej jednoosobowej władzy w partii. Nie chce- 
my tutaj posługiwać się określeniem, które uznaliśmy za nie do końca uzasadnione 
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i idące zbyt daleko, czyli „partia wodzowska”. Niemniej chcemy zwrócić uwagę na 
fakt, że ta faktycznie ogromna władza, skupiona w rękach jednoosobowego orga
nu wykonawczego, nie odpowiada modelowi partii masowej w postaci klasycznej. 
Podkreślamy ten fakt, bowiem powyżej kilkakrotnie uznaliśmy, że rozwiązania sta
tutowe zastosowane w PiS zgadzają się z modelem masowym, a w każdym razie idą 
dosyć daleko w kierunku, który on wyznacza, i że zgadzało się to z deklarowanymi 
przez tę partię zamiarami. W tym świetle można to raczej interpretować jako pewną 
patologię modelu masowego, o czym pisze Duverger i o czym piszemy szerzej we 
wstępie do tego rozdziału.

Naszym zdaniem jednak problem tkwi w innym miejscu, a mianowicie w fak
tycznie dokonanym w tej partii nadmiernym utożsamieniu jej z przywódcą, jakim 
jest Jarosław Kaczyński. Świadczą o tym między innymi spotykane w mediach wy
powiedzi członków tego ugrupowania, którzy wskazują na postać J. Kaczyńskiego 
jako tego, bez którego nie tylko partia by nie powstała, ale też w zasadzie bez którego 
trudno sobie wyobrazić jej funkcjonowanie15. W tej perspektywie można sądzić, że 
uregulowania statutowe dające ogromną władzę w ręce Prezesa są skonstruowane 
właśnie z myślą o konkretnej osobie. Badacz nie może w tym miejscu nie zadać py
tania o perspektywy dalszego funkcjonowania partii, ojej instytucjonalizację i trwa
łość w sytuacji, kiedy z naturalnych powodów konkretny człowiek nie będzie zdolny 
do dalszego sprawowania jej kierownictwa.

15 Patrz na przykład wypowiedź Ludwika Doma, który nawet w sytuacji konfliktu z Prezesem PiS 
wyrażał opinię o tym, że przez najbliższe 10-12 lat partia nie może bez niego funkcjonować. L. Dom, 
Dorn: PiSskazany na Kaczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, 23 listopada 2007 roku. Podobne zdanie można 
odnaleźć także w innej publikacji, patrz W. Załuska, Kaczyński: Reformatorzy mi w partii niepotrzebni, 
„Gazeta Wyborcza”, 8 listopada 2007 roku.

Stosunkowo rozbudowane kompetencje Przewodniczącego partii przewiduje 
także Statut PO. Znajdują się wśród nich: kierowanie partią, reprezentowanie jej 
w życiu publicznym, społecznym i politycznym, kierowanie pracami organów ko
legialnych, tj. Zarządu Krajowego i Rady Krajowej, a także upoważnianie innych 
członków Zarządu do reprezentowania partii. Przewodniczący może wnioskować 
o zwołanie posiedzeń innych organów kolegialnych partii, w tym Konwencji i Klubu 
Parlamentarnego. Możliwości Przewodniczącego PO wydają się skromniejsze niż te, 
którymi dysponuje Prezes PiS, choć także dosyć rozbudowane, zwłaszcza w porów
naniu z pozostałymi omówionymi tutaj ugrupowaniami. Również i w odniesieniu 
do tej partii media w Polsce używają określenia „partia wodzowska”, podkreślając 
personalną rolę Donalda Tuska. Naszym zdaniem, także i w tej partii dokonała się 
nadmierna personalizacja władzy, która może grozić dekompozycją ugrupowania 
w sytuacji nieuchronnej altemacji władzy.

3.2.3. Stanowisko Sekretarza Generalnego

Niektóre z badanych partii wśród jednoosobowych organów wykonawczych przewi
dują wyodrębnione stanowisko Sekretarza Generalnego. Są to: Partia Demokratycz
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na i Platforma Obywatelska. W PiS, SDPL, SLD i UP także istnieje stanowisko Se
kretarza Generalnego, ale nie jest statutowo wyodrębnione jako osobny organ. Z tego 
powodu nie włączymy tych pozycji w prezentowane omówienie.

W Platformie Obywatelskiej organ ten nie ma szczególnie rozbudowanych kom
petencji, jego główną rolą jest koordynacja współpracy między strukturami tereno
wymi a władzami centralnymi. Nie można jednak nie doceniać tej roli - krótki czy 
niezbyt rozbudowany katalog zadań w tym wypadku nie oznacza, że nie mają one 
znaczenia. Wprost przeciwnie - naszym zdaniem - jest to funkcja niezwykle istotna 
dla organizacyjnego funkcjonowania partii. Podobną rolę przewiduje również dla 
Sekretarza Generalnego Statut PD, przy czym w przypadku tej partii Sekretarz Gene
ralny współpracuje i koordynuje pracę Sekretarzy Krajowych, którzy z kolei współ
pracują z Rzecznikami Regionalnymi, dbając o właściwy obieg informacji nie tylko 
w ramach partii, lecz także pomiędzy jej organami, w tym także Klubem Parlamen
tarnym i opinią publiczną.

3.2.4. Indywidualny lub grupowy charakter władzy krajowej na podstawie 
wyników ankiet

Ponieważ jedną z ważnych bolączek polskich partii, na jaką wskazują także media, 
jest koncentracja władzy w rękach wąskich kręgów liderów, nadmierna personaliza
cja władzy, zwłaszcza na szczeblach najwyższych, i marginalizacja struktur niższych 
szczebli, chcieliśmy odnieść się do tych kwestii w naszych badaniach ankietowych. 
Zapytaliśmy między innymi (Pytanie nr 22), czy badani przez nas respondenci uwa
żają, że władza w ich partii ma charakter bardziej indywidualny, właśnie skupiony 
w rękach pojedynczych osób, czy też grupowy. Biorąc pod uwagę omówione powy
żej regulacje statutowe, należałoby zapewne oczekiwać, że przede wszystkim od re
spondentów z partii lewicowych uzyskamy odpowiedzi o bardziej grupowym, kolek
tywnym charakterze centralnych władz partyjnych, a także - co może się wiązać z tą 
cechą- że członkowie partii mają poczucie kontroli nad polityką władz centralnych. 
Jednakże wyniki uzyskane z ankiet nie do końca potwierdziły wnioski, które moż
na by wysnuć z analizy statutów poszczególnych partii. Odpowiedź, która naszym 
zdaniem najbardziej powinna charakteryzować partie lewicowe, z punktu widzenia 
rozstrzygnięć statutowych - że władza krajowa ma charter grupowy i skupia się w rę
kach organów krajowych, wykonawczych i uchwałodawczych - została wybrana 
przez 19,4% respondentów z SDPL i jedynie 13,8% z SLD. Spośród badanych partii 
tę odpowiedź wybrało najwięcej respondentów z PSL - 34,6%16. Na drugim biegunie 
sytuują się partie, których członkowie wybrali odpowiedź pierwszą, a mianowicie, 
że władza ma charakter indywidualny i skupiona jest w rękach lidera. Tu raczej bez 
niespodzianek - odpowiedź tę wybrało 75% respondentów z Samoobrony i 53,8% 
z PiS. Niespodzianką, zwłaszcza w świetle wykreowanego przez media obrazu roli 

16 W pozostałych partiach ten wariant odpowiedzi wybrało między innymi 29,6% respondentów 
z PD i 15,4% respondentów z LPR. Innymi słowy, wśród odpowiedzi wyrażających się wielkościami 
dwucyfrowymi, SLD uplasowało się na ostatniej pozycji.
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lidera, jest wybór respondentów z PO, których na indywidualny charakter władzy 
w partii wskazało 9,7% badanych17.

17 Pozostałe wielkości, począwszy od wartości najwyższych do najniższych, to: 35,5% SDPL, 33,3% 
LPR, 25% PSL, 16% UP i 15,5% SLD. Odpowiedzi tej nie wybrał nikt z PD.

18 Wielkości dwucyfrowe to 18,5% PD, 15,4% LPR, 12,9% SDP, a wielkości jednocyfrowe: 9,6% 
PSL, 8,6% SLD, 8,3% Samoobrona, 3,8% PiS, 2,8% PO.

19 Ważnym zastrzeżeniem jest, iż w naszym opracowaniu nie przedstawialiśmy organów kontrolnych 
czy sądowniczych partii - mamy przekonanie, że ich działalność jest stosunkowo najbardziej standardowa 
zarówno z punktu widzenia treści, jak i formy, a jednocześnie szeroko znana także z praktyki innych poza 
partiami organizacji społecznych.

Odpowiedź, zgodnie z którą władza w partii ma charakter grupowy, ale raczej 
o charakterze oligarchicznym, ponieważ skupiona jest w wąskim kręgu liderów na 
szczeblu krajowym, wybrała zaskakująco duża grupa respondentów z UP - 64%, na 
drugim miejscu usytuowała się PO - 47,2% i na trzecim SLD - 41,4%. W PiS i PSL 
wybrało w ten sposób prawie o połowę mniej badanych - po 23,1%. Odpowiedź 
także sugerującą pewną oligarchizację władzy w partii, niemniej przy nieco inaczej 
rozłożonych akcentach - władza o charakterze indywidualnym i grupowym, sprawo
wana przez lidera i wąskie grono jego współpracowników - również wybrali przede 
wszystkim respondenci z PO - 27,8% i SLD - 19%. Tym razem respondenci z PiS 
i PSL wyraźniej odbiegali w swoich odpowiedziach - takiego wyboru dokonało od
powiednio 11,5% i 7,7% odpowiadających. Stosunkowo najmniej licznie wybierano 
odpowiedź, że władza ma charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy oraz spra
wowana jest przez formalne organy partyjne18.

4. Pozostałe organy centralne

Niektóre z badanych przez nas partii przewidują w swoich statutach organy, które 
mają w jakiś sposób charakter szczególny, przede wszystkim poprzez swoje kom
petencje. Odnaleźć wśród nich można takie, które koncentrują swoją aktywność na 
problematyce wyborczej czy programowej. Przykładami organów z tej pierwszej 
grupy mogą być Konwencja Wyborcza PSL i Komisja Okręgowa w PD. Do grupy 
drugiej zaliczają się między innymi Rada Strategii Programowej w SLD czy Rada 
Polityczna w PD i UP19. Omawiamy je bardziej szczegółowo w rozdziale V, gdzie 
koncentrujemy się na tych funkcjach w partii, za które te organy są przede wszystkim 
odpowiedzialne, tj. omawiamy między innymi kwestie procedur selekcji kandyda
tów, tworzenie programów oraz zawieranie koalicji.

W tym miejscu chcemy zatem wspomnieć jedynie o dwóch organach z SLD. Są 
to Konwencja Krajowa, wspomniana wcześniej w grupie organów stanowiących, 
i Komisja Etyki SLD. Konwencja Krajowa jest organem centralnym o charakterze 
stanowiącym, składa się z członków Rady Krajowej, członków Krajowego Komi
tetu Wykonawczego, Krajowego Sądu Partyjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
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Krajowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej i delegatów, wybranych przez Zjazdy 
wojewódzkie, Konwencje Wojewódzkie albo Rady Wojewódzkie w liczbie ustalonej 
przez Radę Krajową. Jej kompetencje w dużej mierze koncentrują się wokół kwestii 
programowych i wyborczych: uchwala programy wyborcze i apele wyborcze, ocenia 
realizację programu i programu wyborczego, uchwala zasady i tryb wyłaniania kan
dydatów do władz publicznych, może także udzielić poparcia kandydatowi na prezy
denta RP. Jednakże nie wyczerpuje to jej zadań. Wśród jej kompetencji znajdują się 
bowiem również kwestie udzielania wotum zaufania członkom Zarządu Krajowego 
i Krajowego Komitetu Wykonawczego. Poza tym, między innymi w przypadkach 
nieudzielenia wotum zaufania lub rezygnacji, może dokonywać zmian personalnych 
w najwyższych władzach partii, tj. na stanowiskach Przewodniczącego, Wiceprze
wodniczących i Sekretarza Generalnego.

Komisja Etyki SLD czuwa nad przestrzeganiem Karty Zasad Etycznych SLD, 
która dołączona jest do statutu partii. Ma jednak charakter nieco zbliżony do organów 
o charakterze kontrolnym i dyscyplinarnym, których tu bliżej nie omawiamy.

5. Kluby parlamentarne

Problematykę funkcjonowania klubów parlamentarnych badanych przez nas partii 
zdecydowaliśmy się umieścić w rozdziale dotyczącym organów centralnych, chociaż 
z ujęciem tym można dyskutować. Nie chcemy tutaj powtarzać po raz kolejny argu
mentacji zawartej między innymi w rozdziale wstępnym o charakterze teoretycznym, 
powtórzmy jedynie, że frakcja partyjna w parlamencie w modelach opisywanych 
przez M. Duvergera, tj. kadrowym i masowym, miała charakter stosunkowo auto
nomiczny i nie była zaliczana do organów centralnych. Inna sprawa, że w mode
lu kadrowym pełniła de facto wiele funkcji kierowniczych i decyzyjnych w partii. 
W modelu masowym rolę tę przewidziano właśnie dla partyjnych organów central
nych, frakcja parlamentarna pozostawała w zasadzie ograniczona do swojej szcze
gólnej roli, poddana kontroli organów centralnych, przy czym Duverger wspominał 
o pewnych napięciach, jakie pojawiały się w partiach między tymi ciałami. Dopiero 
w modelach bliższych współczesności frakcja parlamentarna staje się po raz kolejny 
bardzo ważną strukturą partyjną, mającą także ogromny wpływ wewnątrz organiza
cji, chociaż ma to nieco inny charakter niż w modelu kadrowym.

Poniżej przedstawimy ten problem w odniesieniu do badanych przez nas partii 
na podstawie analizy reguł statutowych. Wyodrębnione przepisy dotyczące funkcjo
nowania klubów parlamentarnych zawarte są w Statutach PD, PO, PiS, PSL, SLD, 
SDPL, UP20. Tym, co najbardziej nas interesowało w tych regułach, był charakter 

20 Określając dokumenty, na podstawie których przeprowadziliśmy analizę, natrafiliśmy na trudność 
polegaj ącą na tym, że nie we wszystkich badanych przez nas partiach wyodrębniono w statutach przepisy 
dotyczące funkcjonowania reprezentacji parlamentarnej. Nie uwzględniają tego statuty: LPR i Samo
obrony. Uwzględnienie innych dokumentów dotyczących klubów, na przykład ich regulaminów, także 
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relacji między organami centralnymi partii a reprezentacją parlamentarną, zwłaszcza 
z punktu widzenia reguł poddających Klub i jego aktywność ingerencji ze strony 
organów centralnych.

Zaczniemy od przepisów związanych z podporządkowaniem się wytycznym 
ideowo-programowym. W ogóle nic na ten temat nie wspomina Statut PO. W Sta
tutach SDPL, SLD i UP znajdują się ogólne dosyć wzmianki, że Klub kieruje się 
programem i uchwałami organów partii (SLD) lub ma poprzez swoje działania osią
gać jej cele programowe (SDPL). W UP, obok postanowień podobnych jak w SDPL 
i SLD, stwierdzono także, że Prezydium Grupy Parlamentarnej pozostaje w stałym 
kontakcie z Zarządem Krajowym w sprawach bieżącej polityki. W PD oprócz kon
sultowania stanowisk z Zarządem Partii w istotnych kwestiach przewidziano także 
konkretne przypadki, kiedy uchwały Rady Krajowej są dla klubu obowiązujące. Są 
to mianowicie: zmiany w konstytucji, ordynacjach wyborczych, ustroju samorzą
du terytorialnego, uchwalanie budżetu, absolutorium dla rządu, ustaw dotyczących 
polityki podatkowej, powoływanie i odwoływanie organów państwowych lub po
szczególnych ich członków, zawieranie koalicji parlamentarnych, kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa państwa i kierunków polityki zagranicznej. PiS i PSL natomiast w tej 
materii poddają klub bardziej szczegółowym przepisom. W Statucie PiS stwierdzo
no, że uchwały Zarządu Głównego i Komitetu Politycznego sąwiążące dla członków 
klubu, a brak posłuszeństwa stanowi rażące naruszenie obowiązków. W Statucie PSL 
mowa jest o tym, że reprezentacja parlamentarna partii realizuje jej program i polity
kę, działa też w zgodzie z uchwałami Kongresu, Rady Naczelnej i Naczelnego Komi
tetu Wykonawczego, a Prezydium Klubu pozostaje w stałym kontakcie z Naczelnym 
Komitetem Wykonawczym.

Pozostałe zależności, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, dotyczą ingerencji 
władz centralnych w sprawy organizacyjne klubu. Znowu rozpoczynamy od partii, 
w którym ujęte jest to najbardziej ogólnie - a mianowicie PD i PO. W tym zakresie 
Statut PD nie formułuje żadnych wymogów, w Statucie PO jest wzmianka, że pierw
sze posiedzenie klubu zwołuje Przewodniczący partii, może on też składać wnioski 
o zwołanie posiedzenia klubu. W PSL zależność jest już większa, i dotyczy regula
minu klubu, który jest opracowywany przez Naczelny Komitet Wykonawczy w po
rozumieniu z klubem, a uchwalany przez Radę Naczelną.

Naszym zdaniem, najdalej te zależności idą w PiS, SLD i SDPL. W PiS Przewod
niczący Klubu powoływany jest na wniosek Prezesa i, co więcej, w uprawnieniach 
Prezesa z kolei jest ujęte kierowanie pracami klubu za pośrednictwem Przewodni
czącego. W SLD i SDPL na utworzenie klubu muszą wyrazić zgodę organy partyjne 
- w SLD Rada Krajowa, w SDPL Zarząd Krajowy. Także regulaminy klubów po- 
wstają w porozumieniu z tymi organami - w SLD musi on być uzgodniony z Radą 
Krajową, w SDPL zatwierdzony przez Zarząd Krajowy. Tego rodzaju regulacje, 
mimo różnic, jakie istnieją między poszczególnymi analizowanymi partiami, bliższe 
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jednak natrafia na barierę symetrii, nie wszystkie analizowane przez nas partie miały bowiem samodzielną 
reprezentację parlamentarną lub też nie miały jej w parlamencie krajowym. Zdecydowaliśmy zatem na 
korzyść analizy statutów, wskazując na partie, które takiej regulacji nie mają.



Rola i charakter struktur szczebla centralnego

są raczej modelowi masowemu, w którym reprezentacja parlamentarna poddana jest 
wyraźnie kontroli organizacji centralnej. W tym kontekście można przypomnieć, że 
kilka lat temu zaistniał w polskiej polityce przypadek, kiedy statutowo przewidziana 
pozycja klubu parlamentarnego zbliżała się wyraźniej do typu partii-kartelu. Mowa 
tutaj o Statucie PO z roku 2001, który jednakże został zakwestionowany przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie rejestrujący partię i nie wszedł w życie21.

21 Szerzej patrz K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Od centralizacji do de
mokratyzacji - struktura organizacyjna Platformy Obywatelskiej RP [w:] M. Migalski (red.), Platforma 
Obywatelska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

22 Patrz: rozmowa z prof. JadwigąStaniszkis, Partia ucieka Kaczyńskim, „Polityka”, 2 grudnia 2006 
roku; R. Kalukin, Zdrojewski ustawia Klub PO, „Gazeta Wyborcza”, 8 grudnia 2006 roku.

Tymczasem obserwacja życia politycznego przez pryzmat mediów każę sądzić, że 
faktyczna sytuacja w polskich partiach jest jednak bliższa modelom współczesnym, 
w których frakcja parlamentarna ma ogromne znaczenie i w dużej mierze przenika 
się - zarówno co do wykonywanych funkcji, jak i spraw personalnych z centralnymi 
organami kierowniczymi. W praktycznych działaniach klubów poszczególnych par
tii można zaobserwować, że niekoniecznie są one poddane jednostronnej dominacji 
organów centralnych. Wprost przeciwnie, są miejscem rozgrywek partyjnych, za
równo personalnych, jak i politycznych. Sięgając choćby do niedawnych przykła
dów, można wskazać na podziały w Klubie PiS, wynikające między innymi z faktu, 
że część posłów popierała rozwiązania ustawowe bardziej radykalne niż kierowni
ctwo partii z powodu swoich związków z niepartyjnym podmiotem, jakim jest Radio 
Maryją czy też na rozgrywanie personalnej obsady stanowisk w Klubie PO, które 
odzwierciedlało wewnętrzne sprzeczności w tej partii, czy też dyskusje na temat roli 
jej kierownictwa22.

Nie ma tutaj miejsca na analizę takich właśnie konkretnych przykładów, trudno 
także angażować się w ważną ale wykraczającą poza ramy tej pracy, analizę specy
ficznych relacji między partiąajej reprezentacją parlamentarną w sytuacji, kiedy jest 
ona u władzy. By podsumować, można powiedzieć, że podobnie jak w przypadkach 
innych organów partyjnych, także w odniesieniu do frakcji parlamentarnej można 
mówić o pewnej niespójności w polskich partiach. Widoczna jest niespójność pre
ferowanego modelu organizacyjnego, jak i rozziew między przepisami i regułami 
statutowymi a praktyką.





Rozdział V

DYSTRYBUCJA WŁADZY W STRUKTURACH POLSKICH 
PARTII POLITYCZNYCH

1. Dystrybucja władzy w partii w kontekście zmiany modelu 
organizacyjnego

Nawiązując do rozdziału I, chcielibyśmy przypomnieć, że ważnym punktem odnie
sienia naszych badań były zmiany dokonujące się we współczesnych partiach poli
tycznych, które są opisywane przez kolejnych badaczy w budowanych przez nich 
modelach teoretycznych. Przekształcenia, o których mowa, dotknęły między innymi 
struktur wewnętrznych partii. Zmiany dotyczą głównie procesu podejmowania decy
zji i polegają na przesunięciu punktu ciężkości z jednych organów na inne. Badanie 
dystrybucji władzy wewnątrz struktur partyjnych wiąże się w pewnym sensie z okre
śleniem roli, jaką partie odgrywają w demokratycznym systemie rządów. Susan 
E. Scarrow, Paul Webb i David M. Farell wyrażają pogląd, że ocena stanu struktury 
wewnętrznej określa w jakiejś mierze preferowany przez partie model demokracji. 
Przyjęcie określonej struktury wynika z akceptacji takich a nie innych założeń doty
czących tego, co partie powinny robić jako instrumenty łączące obywateli z rządzą
cymi1.

1 S.E. Scarrow, P. Webb, D.M. Fanell, From Social Integration to Electoral Contestation. The Chan- 
ging Distribution of Power Within Political Parties [w:] R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (eds.), Parties 
without Partisans. Political Change inAdvancedIndustrial Democracies, Oxford University Press, Oxford 
2002, s. 130-131.

Zdaniem wspomnianych badaczy, demokracja wewnątrzpartyjna jest bardziej ce
niona przez tych, którzy podkreślają partycypacyjny aspekt demokracji. Zgodnie z tą 
perspektywą, struktury podejmujące decyzje w partii są ważne, ponieważ stwarzają 
obywatelom możliwości wpływania na kształt opcji oferowanych wyborcom, jak rów
nież mają swój udział w rozwoju obywatelskich zdolności. Z kolei według koncepcji 
demokracji akcentujących głównie jej przedstawicielski charakter, najistotniejszym 
instrumentem łączącym obywateli z rządzącymi sąrywalizacyjne wybory. Ważne jest 
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przede wszystkim to, że wyborcom oferowane są różne opcje, a nie - w jaki sposób 
dochodzi do wykrystalizowania się tych opcji w poszczególnych partiach2. To drugie 
ujęcie najlepiej wyrażają słowa E.E. Schattschneiderra, według którego: „Demokracji 
nie znajdziemy w partiach, ale między partiami” (podkreślenie autora)3. Z tej perspek
tywy pytanie - czy struktury wewnętrzne partii są demokratyczne, wydaje się mało 
istotne. Znacznie ważniejsze jest - czy struktury pomagają, czy przeszkadzająpartiom 
w wyborze takich opcji (programów, kandydatów w wyborach do władzy publicznej), 
które będą odzwierciedlać opinie szerszego elektoratu4.

2 Ibidem, s. }30.
3 Podaję za: S.E. Scarrow, P. Webb, D.M. Farrell, Fmm Social Integration..., s. 130.
4 Oczywiście, odnosząc się do kwestii wewnętrznej demokracji w partiach, nie należy zapominać 

o narzucanych partiom prawnych ramach działania, jakie tworzone są przez ustawy o funkcjonowaniu 
partii, tam gdzie one istnieją. Niemniej jednak i w takich warunkach reguły demokracji wewnątrzpartyjnej 
mogą być bardziej lub mniej przestrzegane.

Współczesne partie polityczne balansują pomiędzy tymi dwiema koncepcjami de
mokracji. Jako że nastawione są głównie na rywalizację wyborczą i osiąganie w ten 
sposób jak najlepszej pozycji w przetargach parlamentarno-gabinetowych, wydaje 
się, że zdecydowanie bliższa będzie im druga z przedstawionych wyżej koncepcji. 
Jednocześnie partiom konieczne wydaje się również utrzymanie minimum demo
kracji wewnętrznej poprzez zapewnienie wpływu na podejmowane decyzje różnym 
elementom struktury. Im partie dalej odchodzą od modelu masowego, tym wydaje 
się to trudniejsze.

W nowszych modelach partii interesy elit partyjnych na ogół zaczynają się różnić 
od interesów działaczy średniego szczebla - akty wistów, subliderów, przedstawicieli 
regionalnych struktur biorących udział w Kongresie. O ile podstawowym celem elit 
partyjnych jest uzyskanie przez partię jak największej liczby głosów wyborców, to 
celem aktywistów może być zapewnienie sobie wpływu na kształtowanie programu 
partii czy tworzenie list kandydatów w wyborach do organów władzy publicznej. 
O ile liderzy będą skłonni do przyjmowania programów, za pomocą których uda 
się przyciągnąć jak największy odsetek elektoratu, o tyle celem aktywistów będzie 
w większym stopniu wierność reprezentowanej przez partie ideologii. Wszystko to 
powoduje, że aktywiści często mogą przeszkadzać nastawionym na wygrywanie wy
borów elitom. Stąd, w „pomasowych” modelach partii obserwujemy zjawisko osła
biania działaczy średniego szczebla i zwiększania autonomii liderów, przez co partie 
stają się lepiej przystosowane do zmieniających się preferencji elektoratu.

W obawie przed oskarżeniami o brak czy niedostateczną legitymizację oraz w celu 
utrzymania równowagi pomiędzy autonomią liderów a wymogami wewnątrzpartyj
nej demokracji proceduralnej, współczesne partie podejmują wysiłki zmierzające do 
zwiększenia wpływów mniej aktywnych, bardziej umiarkowanych, zatomizowanych 
członków. Stąd wzrost popularności demokracji bezpośredniej jako sposobu podej
mowania czy zatwierdzania decyzji w partiach. Wszystko to prowadzi do zwięk
szenia legitymizacji poczynań liderów przy jednoczesnym pozostawieniu im dużej 
autonomii. Pisaliśmy o tym szerzej w rozdziale I, dlatego w tym miejscu już nie 
rozwijamy tego wątku.
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Ustalenia poczynione w nauce na podstawie badań partii w rozwiniętych demo
kracjach skłoniły nas do podjęcia próby określenia, jak wygląda dystrybucja władzy 
w strukturach polskich partii politycznych, innymi słowy - jak wygląda rozkład we
wnątrzpartyjnego znaczenia poszczególnych struktur oraz jaki jest ich udział w po
dejmowaniu najważniejszych dla partii decyzji, a w szczególności, czy w polskich 
partiach można zaobserwować wyżej opisane zjawiska, mianowicie: wzrost znacze
nia i autonomii elit partyjnych, osłabienie roli aktywistów średniego szczebla oraz 
zwiększenie wpływu zatomizowanych (rozproszonych) członków.

Mając świadomość złożoności zagadnienia, skupiliśmy się w naszych badaniach 
na analizie tych sfer aktywności partii, które uznaliśmy za najistotniejsze i które naj
częściej podnoszone są w tym kontekście w literaturze przedmiotu. Wzięliśmy pod 
uwagę takie obszary partyjnej działalności, jak: wybór lidera, selekcja kandydatów 
w wyborach do władz publicznych, tworzenie ogólnokrajowych programów politycz
nych oraz programów wyborczych przed kolejnymi elekcjami politycznymi. Ponadto 
przedstawiliśmy kwestię zawiązywania przez partie koalicji przedwyborczych oraz 
koalicji rządzących po wyborach. Określenie, które ogniwa struktury partyjnej od
grywają najważniejszą rolę w wymienionych sferach, wydaje się nam tym bardziej 
uzasadnione, że wywołuje kontrowersje zarówno wśród członków partii zaintereso
wanych konkretnymi rozstrzygnięciami, jak i obserwatorów sceny politycznej.

Powyższe zagadnienia były już przez nas częściowo poruszane w poprzednich 
rozdziałach. O ile tam celem było przedstawienie poszczególnych poziomów struk
tur partyjnych (członków, działaczy średniego szczebla, organizacji centralnej i frak
cji parlamentarnej), tutaj chcielibyśmy określić rolę, jaką odgrywają one w procesie 
podejmowania decyzji w wyżej wymienionych obszarach aktywności partii, a tym 
samym, jak wygląda dystrybucja władzy w polskich partiach. Rola i wpływ poszcze
gólnych szczebli struktur zostały określone na podstawie analizy statutów oraz wyni
ków przeprowadzonych przez nas badań empirycznych.

2. Wybór lidera partii

2.1. Ogólne tendencje w zakresie wyboru lidera partii

Biorąc pod uwagę modelowe rozwiązania dotyczące wyboru lidera partii, należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że w modelu partii masowej jest to upraw
nienie Kongresu - najwyższego organu przedstawicielskiego partii, który stanowi 
reprezentację struktur terenowych z całego kraju. Wzmacnia to pozycję struktur śred
niego szczebla, a więc głównie partyjnych aktywistów, liderów struktur regionalnych 
i lokalnych. W modelach stworzonych później obserwujemy formalne zwiększanie 
roli szeregowych członków w tym procesie poprzez rozwój demokracji bezpośred
niej . W praktyce oznacza to na ogół zwiększenie roli elit partyjnych kosztem działaczy 
średniego szczebla. W modelu partii-kartelu decyzje w kwestii lidera podejmowane 

-153-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

są przez przedstawicieli partii w strukturach władzy (głównie frakcję parlamentarną), 
rola członków - formalnie zasadnicza - zostaje w praktyce ograniczona do zatwier
dzania i legitymizacji wcześniejszych ustaleń elit, a najbardziej tracą na znaczeniu 
działacze średniego szczebla.

W praktyce wiele partii w demokracjach zachodnich podejmuje działania zmie
rzające do reformy sposobu wyboru lidera. Do partii, które jako pierwsze podję
ły próbę demokratyzacji tego procesu, należą ugrupowania amerykańskie5. Służy 
temu niewątpliwie zwiększanie się liczby stanów, w których nominacji kandydatowi 
na prezydenta będącego zarazem liderem partii udzielają sympatycy ugrupowania 
w prawyborach. Biorąc pod uwagę odmienność amerykańskich ugrupowań od partii 
funkcjonujących w Europie, nie można tego zjawiska traktować jednoznacznie jako 
wskaźnika kierunku rozwoju struktur partyjnych, jednak pewne tendencje zmierzają
ce do zwiększenia wpływu członków na proces wyboru lidera widoczne są też w par
tiach europejskich6.

5 L. LeDuc, Democratizing Party Leadership Selection, „Party Politics” 2001, vol. 7, nr 3, s. 323— 
-341.

6 Proces demokratyzacji wyboru lidera objął również partie brytyjskie, które wcześniej stosowały 
wybór poprzez członków frakcji parlamentarnych stanowiących najważniejsze ogniwo w tamtejszych 
partiach. Konserwatyści wprowadzili wybór lidera spośród dwóch kandydatów przez wszystkich członków 
za pomocą głosowania pocztowego, również liberałowie przyjęli zasadę , jeden członek - jeden głos”. 
W Partii Pracy wybierająca wcześniej lidera frakcja parlamentarna ma obecnie 1/3 głosów, pozostałe 2/3 
rozdzielono po równo między struktury tworzące partię i związki zawodowe dostarczające członków 
pośrednich. Ibidem, s. 324.

7 S.E. Scarrow, Parties WithoutMembers? Party Organization in a ChangingElectoralEnvironment 
[w:] R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (eds.), op.cit., s. 81.

8 W badaniach wzięto pod uwagę partie z 18 krajów OECD. O badaniach była już mowa w rozdzia
le II, w którym wymieniono także, jakie to kraje.

Przekazanie wyboru lidera w ręce członków, z jednej strony, świadczy rzeczy
wiście o zachodzących w partiach procesach demokratyzacji wewnętrznej, z drugiej 
jednak - wydąje się celowym osłabianiem struktur terenowych partii i ich liderów, 
których aktywność zaczyna przeszkadzać elitom partyjnym centralnego szczebla, 
utrudnia bowiem manipulowanie masami - szeregowymi członkami, sympatykami, 
a także wyborcami partii7. Chcąc sprawdzić, czy powyższe zjawisko ma powszechny 
charakter i można je uznać za modelową cechę współczesnych partii, S.E. Scarrow, 
P. Webb i D.M. Farrell postanowili poddać analizie sposób wyboru lidera w kilku
dziesięciu partiach działających w ustabilizowanych demokracjach8. Postawili tezę, 
że wybór liderów we współczesnych ugrupowaniach spoczywa w rękach członków 
partii w parlamencie lub jest w takiej czy innej formie przekazany szeregowym 
członkom. Jako że Kongresy partyjne są instytucjonalnymi forami, w których duży 
wpływ mają tzw. subliderzy (aktywiści, liderzy struktur terenowych), współczesne 
partie będą niechętne temu, aby selekcja lidera pozostała w gestii Kongresu.

Badania wykazały, że przy wyborze lidera zjawisko przesunięcia punktu ciężkości 
z reprezentowanych w Kongresie aktywistów na szeregowych członków i elity par
tyjne rzeczywiści zachodzi, ale nie ma ono wymiaru powszechnego. W 37 spośród 
85 badanych partii (44%) lider wybierany jest przez Kongres lub Konwencję, w 39 
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partiach (47%) - przez parlamentarzystów danej partii lub szeregowych członków, 
w 8 partiach (9%) - przez grupujące elity partyjne komitety wykonawcze. Badania 
S.E. Scarrow i in. udowodniły, że pomimo iż we współczesnych partiach dominuje 
wyłanianie liderów przez elity szczebla centralnego i szeregowych członków (w su
mie 56%) podkreślane w modelu partii-kartel, to jednak duża część partii (44%) 
pozostaje wierna wyborowi przywódcy przez Kongres, co jest typowe dla modelu 
masowego9.

’ S.E. Scarrow, P. Webb, D.M. Farrell, From Social Integration..., s. 135-136, 142-144.
10 W SDPL uczestnictwo w wyborach organów partii traktowane jest nie tylko jako prawo, lecz także 

jako obowiązek członków.
11 W LPR prawo wybierania i bycia wybieranym do władz partii wszystkich szczebli przyznano tylko 

członkom zwyczajnym, członkowie uczestnicy mogą wybierać i być wybierani do terenowych struktur 
poza władzami naczelnymi Ligi. Również w niektórych innych partiach członkowie uzyskują bieme 
i czynne prawo wyborcze po upływie określonego czasu od momentu przystąpienia do partii. Mówiliśmy 
już o tym szczegółowo w rozdziale II poświęconym w całości członkostwu.

12 W większości partii są to wybory kilkustopniowe, na przykład w SLD - członkowie zrzeszeni 
w kole wybierają przedstawicieli na zjazd gminny, uczestnicy tego zjazdu - na zjazd powiatowy, ci z kolei
- na zjazd wojewódzki, delegaci obecni na zjazdach wojewódzkich - przedstawicieli na Kongres, który 
formalnie dokonuje wyboru lidera. W innych partiach na ogół wygląda to podobnie, różna jest tylko liczba 
szczebli w zależności od przyjętej koncepcji struktury partii. Szczegóły zobacz na schematach poszcze
gólnych partii umieszczonych w aneksie.

13 Przykładowo Statut PiS - regulując bardzo lakonicznie kwestię wyboru lidera przez Kongres
- powierza jednocześnie Radzie Politycznej uchwalenie ordynacji wyborczej do władz partii, której 
przedmiotem są szczegóły głosowania.

Z analizy statutów polskich partii wynika, że w kwestii wyboru lidera pozostają 
one wierne modelowi masowemu. W 8 spośród 9 partii wybór lidera dokonywa
ny jest przez Kongres (Konwencję), czyli organ o charakterze przedstawicielskim, 
w którym swoją reprezentację posiadają struktury regionalne z całego kraju. Tylko 
jedna partia (SDPL) zdecydowała się na przekazanie wyboru lidera w ręce człon
ków, o czym niżej. Wszystkie partie przyznają wprawdzie swoim członkom bierne 
i czynne prawo wyborcze do władz partii10 11, formalnie każdy może więc kandydować 
i brać udział w wyborze lidera", szczegółowe przepisy zwracają jednak uwagę na 
stosowanie w tym zakresie we wszystkich partiach, z wyjątkiem SDPL, form de
mokracji przedstawicielskiej. Rola członków polega więc na wyborze delegatów na 
Kongres, a dokładnie na wyborze delegatów do organów przedstawicielskich śred
niego szczebla (zjazdów regionalnych)12, które następnie wybierają przedstawicieli 
na Kongres.

2.2. Przepisy statutowe regulujące wybory liderów polskich partii

Przepisy statutowe na ogół bardzo skrótowo traktują o wyborze lidera, pozostawia
jąc doprecyzowanie szczegółów innym dokumentom partyjnym13, ponadto statuty 
poszczególnych partii różnią się między sobą zarówno pod względem stopnia szcze
gółowości, jak i przyjętych rozwiązań. W kilku z nich zaznaczono, że wybór lidera 
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odbywa się większością bezwzględną (LPR, PD, PO, SLD), w niektórych określono 
też niezbędne kworum potrzebne do przeprowadzenia wyborów (w PD - co najmniej 
1/3, w SLD - co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania). Dodatkowo Statut SLD 
reguluje szczegółowo sytuację, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
większości14. Biorąc pod uwagę, że Kongresy partii odbywają się na ogół co kil
ka lat, w statutach części ugrupowań przewidziano możliwość wyboru lidera przez 
inny organ, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy czym jest to zawsze organ stanowiący 
(uchwałodawczy) szczebla centralnego. W przypadku LPR zmiany na stanowisku 
Przewodniczącego partii może dokonać Rada Polityczna15, w PSL - Rada Naczelna, 
w SLD - Konwencja Krajowa16.

14 Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości, wybiera się ponownie spośród 
dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Brak rozstrzygnięcia w drugiej turze 
wymaga ponownego zgłoszenia kandydatów i przeprowadzenia wyborów. Mogą być zgłaszani dotych
czasowi oraz nowi kandydaci.

15 Odbywa się to w wypadku śmierci Prezesa Ligi lub rezygnacji przez niego z dalszego sprawowania 
funkcji. Rada Polityczna dokonuje wyboru z grona swoich członków „pełniącego obowiązki Prezesa Ligi”, 
który kontynuuje kadencję byłego Prezesa.

16 Odbywa się to w przypadku rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego lub w sytuacji nie- 
udzielenia mu wotum zaufania.

17 Powyższe przepisy znalazły zastosowanie w ostatnim czasie w wyborach przeprowadzonych 
w roku 2008. Zarząd Krajowy powołał pełnomocnika wyborczego, Krajową Komisję Skrutacyjną oraz 
ustalił harmonogram przeprowadzenia wyborów, w tym termin zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia 
wyborów. Kandydaci na przewodniczącego mogli być zgłaszani przez zarządy wojewódzkie i grupy co 
najmniej 10 członków reprezentujących minimum 3 organizacje wojewódzkie. Do zgłoszenia należało 
załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz zaświadczenie o opłacaniu składek partyjnych wysta
wione przez właściwego kwestora wojewódzkiego. W wyborach w roku 2008 zgłoszono 3 kandydatów. 
Wybory zostały przeprowadzone za pomocą tradycyjnej poczty, członkom rozesłano listy z kartami do 
głosowania z prośbą o ich odesłanie w wyznaczonym terminie do kancelarii notarialnej zaangażowanej 
do obsługi wyborów. Po podliczeniu głosów i ogłoszeniu wyników przez Krajową Komisję Skrutacyjną 
okazało się, że żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości bezwzględnej. Zastosowanie 
demokracji bezpośredniej w procesie wyboru lidera nie przyniosło więc rozstrzygnięcia i ostatecznie SDPL 
zmuszona była skorzystać z tradycyjnego sposobu wyboru lidera przez Kongres. Ostatecznie więc lider 
SDPL wybrany został - podobnie jak liderzy innych polskich partii - w wyniku zastosowania demokracji 
przedstawicielskiej. Komunikat w związku z wyborami Przewodniczącego SDPL - termin zgłaszania kan
dydatów, 17 lipca 2008podpisany przez Elżbietę Gozdowskąpełniącąfunkcję pełnomocnika wyborczego 
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej, www.sdpl.org.pl

Jak już wyżej wspomniano, na tle polskich partii wyodrębnić można SDPL, która 
jako jedyna wprowadziła wybór Przewodniczącego partii (także Przewodniczących 
na szczeblu wojewódzkim i powiatowym) w wyborach powszechnych przez wszyst
kich członków partii. Ze Statutu wynika, że za wybranego na funkcję Przewodni
czącego uznaje się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, 
wyboru dokonuje Kongres spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów w wyborach powszechnych (w przypadku wyborów na szczeblu woje
wódzkim i powiatowym - właściwe Konwenty). Zgodnie z przepisami Statutu szcze
gółowy tryb wyboru ustala Konwent Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego17.
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2.3. Wybory liderów w praktyce w świetle wyników badań 
empirycznych

Biorąc pod uwagę lakoniczność statutowych przepisów regulujących wybory lide
rów polskich partii oraz mając świadomość, że nieformalny wpływ na wybór lidera 
mogąmieć również inne struktury niż te, którym zadanie to expressis verbis powierza 
statut, postanowiliśmy w naszej ankiecie zapytać członków, jak wygląda w praktyce 
procedura wyboru lidera w ich ugrupowaniu (pytanie 16).

Najwięcej, bo aż 45,8% respondentów wyraziło przekonanie, że lider w praktyce 
znany jest już przed Kongresem, a delegaci tylko go zatwierdzają. Odpowiedź taką 
najczęściej wybierali członkowie PiS (76,9%), UP (62,5%), Samoobrony (58,3%), PO 
(54,2%) i LPR (48,7%)18. Według 34,5% badanych już w trakcie wyłaniania delega
tów na Kongres widoczne jest ścieranie się różnych kandydatów na lidera. Odpowiedź 
taką najczęściej wybierali członkowie PD, SLD i PSL - odpowiednio 63%, 54,2% 
oraz 42,3% wskazań19. 11,3% badanych wybrało odpowiedź, że lider wybierany jest 
w bezpośrednim głosowaniu przez wszystkich członków partii, z czego najwięcej 
(54,8%) członków SDPL, w pozostałych partiach powyższa odpowiedź wybierana 
była zdecydowanie rzadziej20. 5,3% ankietowanych członków wszystkich badanych 
partii wyraziło przekonanie, że lider wybierany jest dopiero na Kongresie bez wcześ
niejszych negocjacji i uzgodnień. 3,2% ankietowanych członków nie wie, jak w prak
tyce wygląda wybór lidera ich partii. Z powyższych danych wynika, że faktyczna rola 
Kongresu w procesie wyłaniania lidera partii ma w dużej mierze „rytualny” charakter

18 Spośród członków pozostałych partii odpowiedź taką wybrało 35,5% członków SDPL; 32,7% 
- PSL; 25,4% - SLD; 14,8% - PD.

19 Spośród członków pozostałych partii odpowiedź taką wybrało 41,7% członków PO; 33,3%- UP; 
29,2% - Samoobrony; 25,6% - LPR; 9,7% - SDPL; 3,8% - PiS.

20 W PSL wybrało ją 11,5%; w PD - 11,1%; w LPR- 10,3%; w PiS - 9,6%; w SLD - 8,5%; w Sa
moobronie - 8,3%; w UP - 4,2%.

21 Powyższe liczby stanowiąsumę odpowiedzi, że wpływ na wybór lidera mają: 1) kierownictwo partyjne; 
2) parlamentarzyści; 3) nieformalna grupa liderów krajowych.

22 Powyższe liczby stanowiąsumę odpowiedzi, że: 1) wyboru dokonująaktywiści partyjni średniego 
szczebla obecni na Kongresie; 2) wpływ mają regionalne struktury, to od ich poparcia zależy, kto zostanie 
liderem.

- sprowadza się do zatwierdzania decyzji, które zapadły gdzie indziej.
Kolejne pytanie naszej ankiety (17) miało na celu ustalenie, kto ma największy 

wpływ na wybór lidera w badanych partiach. Mając świadomość, że w partii może 
istnieć więcej niż jeden ośrodek wpływający na decyzję w tej kwestii, dopuścili
śmy zaznaczenie dwóch odpowiedzi ze wskazaniem, którą z nich respondent uwa
ża za ważniejszą. Przeprowadzone przez nas badania nie przyniosły jednoznacznej 
odpowiedzi, wykazując pewne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi partiami. 
Ogólnie można stwierdzić, że wpływ na wybór liderów polskich partii mają przede 
wszystkim elity partyjne zarówno formalne, jak i nieformalne (dla 47,4% ankietowa
nych był to pierwszy wybór, dla 52,1% - drugi21) oraz - w nieco mniejszym stopniu
- działacze średniego szczebla (dla 29,6% pierwszy wybór, dla 29,7% - drugi22). 
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Zdecydowanie mniej osób dostrzega wpływ członków (dla 17,2% - pierwszy wy
bór, dla 9,1% - drugi) oraz ustępującego lidera (dla 4,8% pierwszy wybór, dla 8,8% 
- drugi)23. Powyższe dane świadczą o występujących w polskich partiach tenden
cjach do oligarchizacji.

23 Odpowiedź „nie wiem” wybrało 1,1% ankietowanych jako pierwszą oraz 0,3% jako drugą.
24 Z doniesień prasowych oraz wypowiedzi polityków SLD wynika, że Wojciech Olejniczak i Grze

gorz Napieralski walczyli o poparcie na długo przed formalnymi wyborami na Kongresie 31 maja 2008
roku. Napieralski jeździł po kraju, spotykając się z przedstawicielami struktur powiatowych. Delegaci na
Kongres wybierani są wprawdzie przez zjazdy wojewódzkie, te stanowią jednak reprezentację powiato
wych struktur partyjnych. Jego zdaniem, błędem Olejniczaka było dogadywanie się wyłącznie z szefami
rad wojewódzkich. Przed Kongresem prasa spekulowała, które regiony popierająkażdego z kandydatów. 
Zwracano też uwagę, że we wcześniejszych wyborach lidera wynik był łatwiejszy do przewidzenia - wy
grywał kandydat, który cieszył się poparciem w terenie, tym razem - jako że obaj cieszyli się poparciem
części struktur - nie można było wprawdzie do końca przewidzieć kto wygra, aczkolwiek wszyscy byli 
zgodni, że będzie to kandydat, który uzyska większe poparcie struktur terenowych. Ostatecznie G. Na
pieralski uzyskał 231 głosów, W. Olejniczak 210. C. Nazarewicz, Zapateralski, „Polityka”, nr 22 (2656),
31 maja 2008, s. 20-22.

Różnice pomiędzy partiami obrazuje tabela 9. Wynika z niej, że - według re
spondentów - w czterech partiach (PD, PSL, SLD, UP) największą rolę w proce
sie selekcji lidera odgrywają aktywiści. Twierdzi tak 58,7% ankietowanych z SLD; 
48,1% - z PD; 44,3% - z PSL, 37,5% - z UP. W czterech kolejnych (LPR, PiS, 
PO, Samoobrona) - największy wpływ na wybór lidera mają elity. W Samoobronie 
pogląd taki podziela 79,2% respondentów; w PO - 70,4%; w PiS - 67,3%; w LPR 
-48,7%. W jednaj partii (SDPL) jako strukturę najbardziej wpływową w tej materii 
wskazywano członków - 58,1%.

Tabela 9. Udział poszczególnych struktur partyjnych w wyborze lidera partii

LPR PD PiS PO PSL Samoobrona SDPL SLD UP Ogółem

Członkowie X

Aktywiści X X X X

Elity X X X X X

Lider

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Wśród partii, w których największą rolę w wyborze lidera odgrywają działacze 
struktur regionalnych (aktywiści), należy wspomnieć o pewnym zróżnicowaniu. O ile 
członkowie SLD i UP wskazywali głównie regionalne struktury partyjne, twierdząc, 
że od ich poparcia zależy kto zostanie liderem24 * * * * * * 31, o tyle członkowie PD przywiązy
wali większą wagę do aktywistów partyjnych średniego szczebla biorących udział 
w Kongresie. Zdaniem członków PSL, w wyborze lidera partii podobne znaczenie 
mają obie te struktury z niewielką przewagą na rzecz regionalnych struktur partyj
nych. Można z tego wnioskować, że w przypadku SLD i UP to terenowe struktury 
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partyjne podejmują decyzję, któremu kandydatowi udzielą poparcia, a delegaci na 
Kongres prezentują to stanowisko poprzez formalny udział w głosowaniu. W pozo
stałych dwóch partiach natomiast delegaci w mniejszym stopniu kierują się opiniami 
struktur terenowych co do kandydata, któremu mają udzielić poparcia. Regionalne 
struktury, dokonując wyboru delegatów, pozostawiają im większą swobodę działa
nia, przy czym zjawisko to bardziej widoczne jest w PD niż w PSL.

Pewne zróżnicowanie zaobserwować można także wśród partii, w których - we
dług respondentów - największą rolę w wyborach lidera odgrywają elity partyjne 
(LPR, PiS, PO, Samoobrona). Za elity partyjne uznaliśmy kierownictwa partyjne 
(formalne organy kierowniczo-wykonawcze na szczeblu centralnym - głównie za
rządy) i reprezentantów partii w parlamencie, jak również nieformalne grupy lide
rów. Z badań ankietowych wynika, że w LPR, PiS, PO największy wpływ na wybór 
lidera mają kierownictwa partyjne tych partii, a w Samoobronie - nieformalna grupa 
liderów. Wobec faktu, że w powyższych partiach wymiana lidera jeszcze nie nastąpi
ła (Samoobrona) lub dokonała się tylko raz (PiS, PO, SDPL), w dodatku często w po
czątkowym okresie działania partii (PiS, PO), powyższe wnioski wynikające z ankiet 
należy traktować z pewną ostrożnością. Nie stanowią one jednoznacznego wskazania 
tych elementów struktury, które wpływają na proces wyboru lidera za pomocą niefor
malnych kanałów, a jedynie odzwierciedlenie opinii członków, którzy - kierując się 
własnym rozeznaniem aktualnego układu sił w partii - uznali takie właśnie struktury 
za potencjalnie najbardziej wpływowe w procesie wyłaniania lidera partii.

* * *

Reasumując rozważania na temat wyboru lidera w polskich ugrupowaniach, można 
stwierdzić, że analiza samych rozwiązań statutowych, zgodnie z którymi zdecydo
wana większość analizowanych partii dokonuje wyboru lidera na Kongresie, sytuu
je polskie partie w kategorii ugrupowań masowych przywiązujących dużą wagę do 
struktur średniego szczebla reprezentowanych na Kongresie. Jedynie Statut SDPL 
pozwala na zaliczenie tej partii do grupy partii kartelowych, gdzie o wyborze lidera 
decydują członkowie oraz elity partyjne.

Nasze badania ankietowe wykazały, iż rzeczywiste decyzje zapadają na ogół poza 
oficjalnymi obradami Kongresu, przy czym za partie, w których dużą rolę odgrywają 
w tym procesie struktury średniego szczebla i ich delegaci obecni w trakcie obrad 
Kongresu, należy uznać PD, PSL, SLD i UP. W nich możemy więc doszukiwać się 
w tym aspekcie cech modelu masowego. W pozostałych decyzje podejmowane są 
przez szeroko rozumiane elity partyjne (LPR, PiS, PO, Samoobrona) lub członków 
(SDPL). Można więc wysnuć wniosek, że struktury tych partii posiadają raczej cechy 
ugrupowań „pomasowych”.

-159-



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

3. Selekcja kandydatów

Konstrukcja list wyborczych i związany z tym proces selekcji kandydatów partyjnych 
to bardzo ważny obszar działania partii. Związany jest z realizacją jednej z jej pod
stawowych funkcji, jaką jest obsada stanowisk we władzach publicznych. Z punk
tu widzenia partii jako organizacji sukces jej kandydatów jest zatem bardzo ważny, 
a w dużej mierze zależny właśnie od kształtu listy i poparcia, jakie zdołają uzyskać 
zaproponowani kandydaci. Sukces jest także bardzo istotny z punktu widzenia po
szczególnych kandydujących osób, może stanowić jedną z ważniejszych motywacji 
do zaangażowania się w działalność publiczną właśnie w szeregach partyjnych. Sąto 
powody, dla których warto się zastanowić nad tym problemem.

Rozpoczynając od uwag natury ogólnej, należy przede wszystkim podkreślić fakt, 
że w procesie budowania list wyborczych z myślą o jak największym sukcesie, trze
ba wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, które mają istotny wpływ na ostatecz
ny rezultat. Wśród tych czynników wymienić można przepisy ordynacji wyborczej 
i zróżnicowane rezultaty, jakie wiążąsię z rozmaitymi możliwymi wariantami w tym 
zakresie, reguły finansowania kampanii wyborczej czy też na przykład ustalenia do
tyczące samodzielnego lub koalicyjnego startu partii w wyborach. Siła oddziaływa
nia wszystkich wymienionych czynników jest ogromna, niemniej - ponieważ należą 
do zewnętrznego otoczenia partii - nie one będą najważniejszym obiektem naszej 
analizy. Dla nas głównym ośrodkiem zainteresowania pozostają wewnętrzne reguły 
i normy partyjne, które rządzą procesem selekcji kandydatów, i to im poświęcimy 
uwagę.

Wojciech Sokół wymienia cztery typy procesu selekcji kandydatów w partiach 
politycznych:

- nieuregulowany, żywiołowy;
- nominacje przez organy lokalne;
- nominacje przez organy centralne;
- wybór przez członków partii25.

25 W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2003, s. 73.

Omawiając je, autor zwraca uwagę, że są to typy idealne, w praktyce bowiem 
występują one w postaci mieszanej. Według W. Sokoła, najczęściej spotykanym 
układem jest mieszanka typu pierwszego i drugiego, polegająca na uzgodnieniach 
pomiędzy organami lokalnymi i centralnymi. Rozumiemy ten układ w taki sposób, 
że organy lokalne usytuowane na poszczególnych poziomach struktury partyjnej są 
odpowiedzialne za selekcję kandydatów zgodnie ze statutem, natomiast organy cen
tralne często ingerują w ten proces w sposób pozastatutowy, nieuregulowany. Jeżeli 
ta interpretacja jest prawidłowa, to nasza analiza tego zagadnienia w odniesieniu do 
polskich partii w zasadzie potwierdza tę konstatację. Jednocześnie, co postaramy się 
zilustrować, w polskich partiach także częstym elementem formalnych przepisów 
odnoszących się do procesu selekcji i konstrukcji list wyborczych jest znacząca ak
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tywność organów centralnych, czyli typ trzeci. W zasadzie nieobecny jest natomiast 
typ czwarty.

Warto dodać, że w opisie poszczególnych typów autor odnosi się między inny
mi do zakresu demokracji wewnątrzpartyjnej, jaki związany jest z każdym z nich, 
i stwierdza, że najbardziej demokratyczny jest typ czwarty, bardzo demokratyczny 
jest także typ drugi, typ trzeci jest z kolei związany z brakiem demokracji i dużym 
centralizmem rozwiązań wewnątrzpartyjnych26. Z opisu można wywnioskować, że 
dla autora podstawowym kryterium stopnia demokratyczności tych rozwiązań jest 
ingerencja centralnych władz partyjnych w proces selekcji kandydatów, głównie 
z punktu widzenia jej zakresu i zapewne także arbitralności. Typ pierwszy z kolei 
ze względu na brak formalizacji trudno określić jednoznacznie z punktu widzenia 
demokracji, wydąje się jednak, że oparcie na poufnych i nieformalnych ustaleniach 
demokracji raczej nie sprzyja.

“ Ibidem, s. 73.

Zgadzając się z tymi stwierdzeniami, chcemy dodać, że w naszej opinii oprócz 
stopnia formalizacji reguł dotyczących selekcji kandydatów ważną cechą jest także 
ich przejrzystość, spójność oraz, last but not least, faktyczne ich stosowanie w prak
tyce partyjnej. Weryfikacji tego ostatniego elementu służyć miały zadane przez nas 
w ankiecie pytania.

3.1. Statutowe reguły selekcji kandydatów

Formalne reguły statutowe dotyczące selekcji kandydatów i konstrukcji list wybor
czych w analizowanych przez nas partiach nieco się od siebie różnią. Częściowo 
różnice dotyczą szczegółowości tych regulacji i ich precyzji, częściowo zaś organów, 
które są uprawnione do dokonywania określonych działań w omawianych proce
durach. Przeprowadzając analizę, ustaliliśmy, że wszystkie możliwe działania, jakie 
partie przewidują w tym zakresie, a także uprawnienia określonych struktur partyj
nych obejmują następujące aktywności: uchwalanie zasad i trybu wyłaniania kandy
datów do władz publicznych, przygotowywanie list kandydatów, ich zatwierdzanie, 
wprowadzanie zmian na listach i rozstrzyganie sporów, jakie mogą w tym zakresie 
się pojawić. Niektóre partie nie przewidują w swoich statutach wszystkich wymie
nionych działań, partie różnią się także organami, które je wykonują. Obecnie zatem 
pokrótce przedstawimy regulacje, jakie obowiązują w poszczególnych partiach.

Rozpoczniemy od uchwalania trybu i zasad wyłaniania kandydatów w wyborach. 
Dosłownie ujmująto zadanie statuty LPR, PD, PSL, PO, PiS i SLD. Z wyjątkiem PiS 
powierzone jest ono organom stanowiącym, najczęściej szczebla centralnego. W PiS 
robi to organ wykonawczy, jakim jest Zarząd Główny, przy czym także wykonuje to 
zadanie na podstawie uchwał ciała o charakterze stanowiącym - Rady Politycznej. 
Z kolei nie wymieniają tego zadania w swoich statutach SDPL i UP, przy czym - jak 
to wynika z dalszej analizy - pozostałe reguły dotyczące selekcji kandydatów ujęte 
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są tam precyzyjnie. Partią, która także tego zadania w statucie nie wyodrębnia, jest 
Samoobrona, jednakże tym razem warto powiedzieć, że w tej partii reguły statutowe 
również w odniesieniu do pozostałych zadań związanych z selekcją kandydatów nie 
są precyzyjne.

Przygotowywanie i zatwierdzanie list kandydatów to działanie szczególnie istot
ne, obok ustalania kolejności na listach obarczone największym potencjałem kon
fliktowym oraz podatne na manipulacje. Dlatego wydaje się szczególnie ważne, czy 
przepisy statutowe są w tym zakresie precyzyjne. Oceniając statuty pod tym kątem, 
braliśmy przede wszystkim pod uwagę, czy wyraźnie został określony organ wyko
nujący zadania z tego zakresu i czy określono organy zajmujące się tymi sprawami 
na poszczególnych szczeblach struktury. Ważne było też dla nas jakieś rozróżnienie 
pozwalające się zorientować, czy istnieje możliwość przewidziana w statucie, by 
w listy ingerował organ inny niż ten, który je przygotował. To rozróżnienie może się 
wyrażać na przykład zróżnicowaniem funkcji przewidzianych w niektórych statutach
- między przygotowaniem a zatwierdzeniem list, lub też możliwość ta wyrażona jest 
w inny sposób, ale precyzyjnie. Ten ostatni punkt zostanie jeszcze wyodrębniony ni
żej, kiedy odniesiemy się do przewidzianych statutowo możliwości ustalania miejsc 
i rozstrzygania konfliktów dotyczących tych kwestii.

Precyzyjne przepisy statutowe dotyczące przygotowywania i zatwierdzania list 
znajdują się w Statutach PD, PO, PiS, PSL, SDPL, SLD, UP. Niektóre przewidują 
specjalne organy statutowe, którym powierzone jest to zadanie. W PSL są to Kon
wencje Wyborcze, funkcjonujące na kolejnych szczeblach organizacyjnych partii, 
począwszy od szczebla centralnego aż do szczebla gminy. To ciała kolegialne, ma
jące charakter reprezentatywny dla struktur partyjnych danego szczebla. Ich główną 
kompetencją jest ustalanie list kandydatów. Porównywalną rolę spełnia w PD Komi
sja Okręgowa.

W Statucie PO podmiotami, które zgłaszają kandydatów, są kolegialne organy 
o charakterze stanowiącym poszczególnych szczebli. W PiS to organy wykonawcze, 
przede wszystkim zarządy poszczególnych szczebli, natomiast w wyborach parla
mentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego listę kandydatów ustala 
Komitet Polityczny - także organ o charakterze wykonawczym. W SDPL istnieje po
dział między organy wykonawcze, które przygotowują propozycje list kandydatów, 
i kolegialne organy stanowiące, które listy zatwierdzają. Schemat ten obowiązuje na 
poszczególnych szczeblach struktury. Bardzo podobnie wygląda to w SLD. W Unii 
Pracy organami odpowiedzialnymi za przygotowanie list są organy stanowiące po
szczególnych szczebli.

Statut LPR oceniliśmy jako mniej precyzyjny z tego względu, że nie została za
chowana konsekwencja dotycząca charakteru organów przygotowujących listy. Na 
szczeblu centralnym jest to organ stanowiący - Rada Polityczna, na niższych szczeb
lach organy wykonawcze - zarządy. Poza tym przepisy nie pozwalają się zoriento
wać, czy faktycznie istnieje i ewentualnie jaka jest hierarchia dotycząca przygotowy
wania list na poszczególnych szczeblach. Z jednej strony bowiem wspomniane już 
organy wykonawcze wysuwają kandydatów na terenie swojego działania, z drugiej
- centralny organ stanowiący ma prawo wykonywania tak samo opisanych działań 
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- wysuwania kandydatów - w wyborach władz publicznych wszystkich szczebli. 
Przepisy te nie pozwalają się także zorientować, który z tych organów ma ewentu
alnie możliwość ingerencji w listę zaproponowaną przez inny organ, tak jak to jest 
w statutach, które rozróżniają między przygotowaniem a zatwierdzaniem listy.

Najbardziej skrótowo ujmuje problem Statut Samoobrony. Przewiduje jedynie, że 
kandydatów na stanowiska wybieralne wysuwa Kongres Wojewódzki.

Aspektem precyzyjnego uregulowania statutowego procedur selekcji kandyda
tów jest sposób, w jaki rozstrzygnięte są formalnie kwestie ustalania kolejności na 
listach. To bardzo wrażliwy aspekt konstrukcji list wyborczych. Stanowi on jeden 
z bardzo istotnych czynników określających szanse na osiągnięcie sukcesu wybor
czego ze szczególnym uwzględnieniem zależności polegającej na tym, że największe 
szanse na sukces mają kandydaci z pierwszych miejsc27 28. Jest to niewątpliwie jeden 
z czynników wspomnianych na początku tego podrozdziału, który silnie oddziałuje 
na procedury selekcji, niemniej wykracza poza sformalizowane reguły wewnątrzpar
tyjne, które są głównym przedmiotem zainteresowania w tej pracy. Jednocześnie siła 
oddziaływania tego czynnika jest na tyle duża, że im bardziej partia ma przejrzyste 
i czytelne zasady, którymi można się posłużyć przy rozstrzyganiu problemów wokół 
kolejności na liście, tym bardziej sprzyja to demokracji wewnątrzpartyjnej. Zwłasz
cza że konflikty na tym tle nie należą wcale do rzadkości29.

27 Pisze o tym między innymi Jacek Raciborski, przytaczając empiryczne wyniki badań, pokazujące 
na przykładach polskich partii, jak wiele zależy od miejsca zajmowanego na liście wyborczej. Zwraca 
uwagę oczywiście, że należy także pamiętać o innej zależności, polegającej na tym, iż na pierwszych 
miejscach partie umieszczająpopulamych kandydatów. Patrz J. Raciborski, Polityka polska. Szkice, Wyd. 
Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 53, 54.

28 By zacytować konkretny przykład, chcemy wskazać na publikację prasowąz listopada 2007 roku,
w której opisywany był przypadek konfliktu w SLD w związku z zarzutami, jakie postawił ówczesnemu 
szefowi partii Wojciechowi Olejniczakowi śląski lider SLD. Zarzuty te dotyczyły arbitralnej decyzji prze
wodniczącego, zmieniającej kolejność na listach wyborczych. K. Wronowska, Olejniczkowi grozi partyjny 
sąd i wyrzucenie z Sojuszu, „Dziennik - Polska-Europa-Świat”, 8 listopada 2007 roku.

Wracając do statutów analizowanych przez nas partii, najwyraźniej kwestie te 
uregulowane są w Statutach PSL i PO. W obu tych partiach autorzy użyli wręcz 
sformułowań odnoszących się konkretnie do tej sprawy. I tak w Statucie PSL prze
widziano, że spory dotyczące kandydatów i kolejności na listach rozstrzyga w gło
sowaniu tajnym zarząd odpowiedniego szczebla. W Statucie PO wyraźne regulacje 
przewidują, że organy stanowiące odpowiedniego szczebla - Rada Regionu i Rada 
Krajowa - mogą większością głosów wprowadzać zmiany na listach wyborczych do 
organów samorządu terytorialnego.

Naszym zdaniem, problem kolejności na listach i ewentualne spory w tym zakre
sie są dobrze uregulowane, jeżeli istnieją rozróżnienia między przygotowaniem a za
twierdzaniem list, tak jak w Statutach SDPL i SLD. Podobne rozróżnienie funkcjo
nuje także w PiS - Zarząd Okręgowy bowiem zatwierdza listy przedstawione przez 
Zarząd Powiatowy, natomiast on sam przedstawia swoje listy Radzie Regionalnej. 
Podobnie Zarząd Główny przedstawia listy do akceptacji Komitetowi Politycznemu. 
Naszym zdaniem, nie jest to do końca porównywalne z przepisami, które wyraźnie 
rozróżniają między przygotowaniem list a ich akceptacją, lecz raczej pewna hierar
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chia, w ramach której nie zostało jednak jednoznacznie określone, który podmiot ma 
jakie kompetencje, czasem bowiem mowa o zatwierdzaniu list, czasem jedynie o ich 
przedstawianiu. Jednakże zakładamy, że w ramach tych przepisów członkowie partii 
pozytywnie postrzegają obowiązujące w partii reguły.

Pozostałe badane przez nas partie nie odnoszą się do tych problemów w swoich 
statutach. Wreszcie ostatnia kwestia dotycząca procedur selekcji to, naszym zdaniem, 
możliwość zgłaszania kandydatów na najniższych szczeblach struktury. Możliwości 
takie przewidują PO, PiS, SLD i SDPL. Przy czym nie chodzi tutaj o prawa członków 
do kandydowania w wyborach - jest ono oczywiste i przyznawane w każdej partii. 
W tym przypadku zinterpretowaliśmy w ten sposób przepisy, które dają prawa naj
niższym strukturom przedstawiania kandydatów lub list. Przy czym w statutach PO 
i PiS dotyczy to wyborów samorządowych, w SLD mowa jest o opiniowaniu kan
dydatów do władz publicznych, w SDPL - o obowiązku uczestnictwa w zebraniu, 
szczególnie wówczas, gdy zatwierdza ono listy w wyborach powszechnych.

3.2. Funkcjonowanie reguł w praktyce w świetle wyników badań 
empirycznych

Powyższe ustalenia wynikające z analizy statutów chcieliśmy skonfrontować z opi
niami członków partii na temat funkcjonowania tych reguł w praktyce, poprzez po
stawienie pytań dotyczących tej problematyki w naszej ankiecie. Częściowo wyni
ki te zostały przytoczone w rozdziale II, gdzie przedmiotem analizy są członkowie 
partii i ich prawa oraz pozycja w partii. Przypomnijmy zatem jedynie w skrócie, że 
w rozdziale tym wykorzystaliśmy przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o przej
rzystość procedur zgłaszania kandydatów oraz wpływ członków na proces selekcji 
kandydatów (pytanie 7 i 8). W odpowiedzi na pytanie dotyczące przejrzystości pro
cedur najwięcej respondentów z PSL uznało, że w ich partii procedury te są jasne, 
najgorzej ocenili swoją partię z tego punktu widzenia respondenci z Samoobrony, co 
w zasadzie zgadza się także z przeprowadzoną powyżej analizą przepisów formal
nych zawartych w statutach. Podobnie - odpowiadając na pytanie 8 - wpływ człon
ków na kształt list partyjnych najlepiej ocenili respondenci z PSL, najgorzej z Samo
obrony, przy czym tutaj należy także dodać, że wyniki uzyskane przez nas wskazują, 
iż niewielu członków partii uważa, że ich wpływ na kształt list jest znaczny, więcej 
respondentów było w tej kwestii bardziej sceptycznych29.

29 Dokładniejsze wyniki przytoczone zostały w rozdziale II.

Kolejne pytania odnosiły się do opinii respondentów w sprawach praktyki doty
czącej organów, które zgłaszają kandydatów, oraz podmiotów określających kolej
ność na listach w odniesieniu do wyborów na kolejnych szczeblach funkcjonowania 
władz publicznych - począwszy od organów samorządu w gminie i powiecie, po
przez sejmiki wojewódzkie aż do wyborów parlamentarnych. Pytanie 9 dotyczyło 
podmiotów zgłaszających kandydatów w wyborach w gminie i powiecie, pytanie 
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10 - tej samej kwestii w odniesieniu do wyborów szczebla wojewódzkiego. W obu 
przypadkach odpowiedzi respondentów z poszczególnych partii koncentrowały się 
wokół kilku rozwiązań, które występują w praktyce30.

30 W pytaniach tych można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź, bez żadnych ograniczeń lub 
konieczności hierarchizowania.

31 W LPR wybrało tę odpowiedź 42,1% respondentów, w PSL 40,4%, w SLD 39%, w PiS 38,5%, 
a w PD 37%.

Do najczęściej wybieranych należała odpowiedź wskazująca, że kandydatów 
zgłaszają liderzy partyjni: w przypadku wyborów do organów gmin i powiatów - li
derzy gminni i powiatowi, w przypadku wyborów do sejmików wojewódzkich sąto 
liderzy regionalni i wojewódzcy. Miała ona wyraźną przewagę we wszystkich par
tiach, zwłaszcza w odpowiedziach na pytanie 9. Na pierwszym miejscu wśród wybie
ranych odpowiedzi wskazało ją 62,5% respondentów z PO, 57,9% z LPR, 56% z UP 
i 51,9% z PiS. Także najwięcej respondentów z SLD i Samoobrony wybrało w ten 
sposób - po 45,8%.

W SDPL odpowiedź wskazującą na liderów gminnych i powiatowych wybrało 
56% badanych, w PSL - 51,9%, niemniej w tych partiach był to wybór drugi w ko
lejności. W odniesieniu do tej odpowiedzi zdecydowanie odbiegają od pozostałych 
jedynie wybory dokonane przez respondentów z PD - tylko 22,2%.

O ile można sądzić, że takie rozwiązania nie stoją w sprzeczności z formalnymi 
regułami w tych partiach, gdzie statutowo rola ta przypada organom wykonawczym 
-jak na przykład w PiS - o tyle już w PO, gdzie statutowo zgłaszają kandydatów 
organy o charakterze stanowiącym, odpowiedzi członków PO sugerują, że praktyka 
w ich partii nie do końca zgodna jest z regułami statutu. Podobnie w odniesieniu do 
SLD można sądzić, że takie odpowiedzi niezupełnie się pokrywają z silną w statucie 
tej partii zasadą kolegialności. O ile w pytaniu 10, dotyczącym wyborów do sejmi
ków województw, respondenci z tej partii wskazali na pierwszym miejscu kolegialne 
organy jako odpowiedzialne za wyłanianie kandydatów, na szczeblu powiatu i gminy 
pierwsze miejsce w tej partii - co przytoczyliśmy powyżej - uzyskała odpowiedź 
wskazująca na grupy liderów. Z jednej strony, można odpowiedź tę interpretować 
w kategoriach kolegialnych struktur, z drugiej - może także nasuwać na myśl grupy 
ograniczone o charakterze raczej oligarchicznym.

W odpowiedziach na pytanie 9 warto, naszym zdaniem, także zwrócić uwagę 
na często wybieraną odpowiedź wskazującą możliwość zgłaszania kandydatów na 
najniższych szczeblach struktury partyjnej - na zebraniach kół. Na pierwszym miej
scu wybrali ją respondenci z SDPL - 64,5% i UP 56%. Także w PO uzyskała ona 
wysoki wynik - 62%. W pozostałych partiach takie odpowiedzi oscylowały wokół 
30-40%, najmniej osób dokonało takiego wyboru w Samoobronie - 20,8%31. Jak 
można było dostrzec w omówieniu reguł statutowych w tym zakresie, tylko niewiele 
partii ujmuje taką możliwość expressis verbis w swoich przepisach. To z kolei może 
być wskazówką faktycznej demokracji w partiach, nawet jeżeli nie artykułują jej 
wystarczająco jednoznacznie statuty.

Na tym tle warto, naszym zdaniem, szczególnie wyeksponować odpowiedzi na 
pytanie 9, uzyskane z PSL i Samoobrony. Respondenci z PSL na pierwszym miejscu 
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wskazali kolegialne organy gminne i powiatowe jako te, które zgłaszają kandydatów 
w wyborach gminnych i powiatowych - wybrało tę odpowiedź 73,1% badanych. To 
najwyższy wynik uzyskany od respondentów na to pytanie. Mimo że pozostałe odpo
wiedzi wybrane przez badanych z tej partii przytaczaliśmy już powyżej, w tym miej
scu warto je powtórzyć: 51,9% wskazało liderów gminnych i powiatowych, 40,4% 
członków kół, natomiast wszystkie pozostałe odpowiedzi uzyskały w tej partii ślado
we ilości wskazań - od 3 do 5%. Tylko w tej partii odpowiedzi ułożyły się w sposób 
szczególnie skoncentrowany, w pozostałych partiach uzyskane wyniki były wyraźnie 
bardziej rozproszone.

Z kolei w Samoobronie bardzo wiele osób wybierało odpowiedzi wskazujące, że 
kandydatów w wyborach gminnych i powiatowych zgłaszają liderzy regionalni/wo- 
jewódzcy - 41,7% oraz posłowie i senatorowie z danego okręgu - 37,5% badanych.

Pytanie 10 dotyczyło podmiotów zgłaszających kandydatów w wyborach woje
wódzkich. Tak jak już wspomnieliśmy, bardzo wielu respondentów wskazywało na li
derów partyjnych regionalnych/wojewódzkich. Odpowiedziało tak: 58,1% badanych 
z SDPL, 56,9% z PO, 56% z UP i 50% z LPR32. Sporo respondentów wybrało także 
odpowiedź wskazującą na kolegialne organy regionalne/wojewódzkie. Zrobiło tak 
55,9% respondentów z SLD, 59,3% z PD, 51,6% z SDPL, 45% z PO i 44% z UP33.

32 W pozostałych partiach odpowiedzi układały się w granicach 40%: 45,8% SLD, 44,4% PD, 41,7% 
Samoobrona. Jedynie w PSL wybrało tę odpowiedź 32,7%.

33 W pozostałych ugrupowaniach wariant ten wybrało: 36,5% badanych z PSL, 28,9% z LPR, 28,8% 
z PiS i tylko 8,3% z Samoobrony.

34 W pozostałych partiach wybrano następująco: 36,8% LPR, 30,6% PO, 28% UP, 19,4% SDPL, 
11,1% PSL i 10,2% SLD. Nikt tak nie wybrał w PD.

35 Pozostałe odpowiedzi w odniesieniu do tego wariantu kształtowały się następująco: 40% UP, 34,3% 
LPR, 25,8%SDPL, 21,2%PiS, 14,8%PD, 11,1%PO, 10,2%SLD i 1,9%PSL.

W odpowiedziach na to pytanie chcemy zwrócić uwagę na trzy partie: PSL, PiS 
i Samoobronę. W PSL po raz kolejny nieco inaczej koncentrowały się odpowiedzi 
i najwięcej wskazań - 51,9% - uzyskała wersja, w której odpowiedzialne za zgła
szanie kandydatów w wyborach wojewódzkich są kolegialne organy gminne lub po
wiatowe. W pozostałych partiach wybierało tę odpowiedź znacznie mniej badanych: 
około 20-30%. Jedynie w SLD uzyskała ona także stosunkowo dużo, bo 35,6%.

Z kolei w PiS i Samoobronie badani wybrali możliwości rzadziej wskazywa
ne w innych partiach, a mianowicie, że kandydatów do wyborów wojewódzkich 
zgłaszają posłowie i senatorowie z danego okręgu lub inne osoby pełniące funkcje 
publiczne. Odpowiedziało tak 54,2% respondentów z Samoobrony i 44,2% z PiS34. 
W Samoobronie bardzo wysoko ulokowała się także odpowiedź, że robią to liderzy 
krajowi - 58,3%35.

Podsumowując odpowiedzi uzyskane w obu pytaniach, dotyczących zgłasza
nia kandydatów w wyborach samorządowych, należy - naszym zdaniem - zwrócić 
szczególną uwagę na PSL i Samoobronę. W tej pierwszej partii odpowiedzi w obu 
pytaniach układają się bardzo konsekwentnie i badani za każdym razem wskazują 
kolegialne organy gminne lub powiatowe na pierwszym miejscu jako te, które są 
odpowiedzialne za zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych. W Samo
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obronie z kolei odpowiedzi sugerują daleko posunięty centralizm - przypomnijmy, 
że w tej partii liderów regionalnych/wojewódzkich jako zgłaszających kandydatów 
w wyborach gminnych i powiatowych wskazało 41,7% i dużo osób także wybrało 
odpowiedź wskazującą na posłów i senatorów z danego okręgu - 37,5%.

W pytaniu 11 - dotyczącym podmiotów ustalających kolejność na listach w wy
borach samorządowych - trudniej jest niż w dwu poprzednich wskazać odpowiedzi 
wybierane najczęściej, zróżnicowanie jest w tym przypadku dużo większe. Próbu
jąc jednak sformułować pewien uogólniony obraz, można powiedzieć, że najczęś
ciej wybierano odpowiedź, iż miejsca na listach ustalają liderzy z danego poziomu 
struktury partyjnej. Wybrali w ten sposób badani z pięciu partii. W trzech partiach 
odpowiedziało tak około 50% badanych - 59,6% z PSL, 51,9% z PD i 50,8% z SLD. 
W LPR wybrało tak 47,4% i w PO - 41,7%36.

36 W PiS wybrało ten wariant 44,2% respondentów, przy czym nie była to już odpowiedź najwięk
szej liczby badanych z tej partii. W pozostałych partiach wskazało tę odpowiedź znacznie mniej osób: 
38,7% w SDPL, 20,8% w Samoobronie i 20% w UP.

37 O skrajnej centralizacji procedur selekcji kandydatów i dominującej roli Donalda Tuska wspominał 
na przykład Paweł Piskorski w rozmowie z Jarosławem Gugałą w Radiu Tok FM. Patrz Piskorski: Bronię 
dobrego imienia, http://serwisy.gazeta.pl/tokfm, dostęp 21 lutego 2006 roku.

Naszym zdaniem, ważna jest także w tym pytaniu odpowiedź 6, która przewidu
je, że kolejność na listach ustalają posłowie i senatorowie z danego okręgu. Respon
denci również często ją wybierali, chociaż różnie oceniali jej znaczenie. Na pierw
szym miejscu wybrali ją badani z Samoobrony - aż 66,7%, a także PiS - 48,1%. 
Respondenci z PO wskazali ją na pierwszym miejscu jednocześnie z odpowiedzią 
poprzednią - liderzy danego poziomu struktury. Każdą z tych możliwości wybrało 
po 41,7% respondentów z tej partii. Częsty był także wybór tej odpowiedzi jako 
drugiej w kolejności - wybrali tak badani z trzech partii - LPR, SDPL i UP, odpo
wiednio 44,7%, 41,9% i 64%. Warto zwrócić uwagę, że zdecydowanie mniejszą 
popularnością odpowiedź ta cieszyła się w SLD - 27,1% i PSL - 21,2%. W PD 
nie wskazał jej nikt. W żadnym ze statutów posłowie i senatorowie nie mają takich 
uprawnień, jest to zatem w zasadzie zupełnie niezgodne z formalnymi regułami 
przewidzianymi przez partię i z pewnością można to interpretować w kategoriach 
oligarchizacji i centralizacji.

O tego rodzaju tendencjach jeszcze mocniej świadczyłby wybór odpowiedzi, że 
kolejność na listach ustalają nieformalne grupy za zamkniętymi drzwiami. Ciekawe 
jest, naszym zdaniem, że zdecydowanie wybrali tak respondenci z trzech partii - UP, 
SDPL i Samoobrony - odpowiednio 68%, 64,5% i 54,2%. W pozostałych partiach 
wskazywało natomiast tę odpowiedź znacznie mniej badanych: 31,9% w PO, 28,9% 
w LPR, 28,8% w PiS, 18,6% w SLD, 15,4% w PSL i 7,4% w PD. Ten wynik z kolei 
pozostaje w pewnej sprzeczności z potocznym odbiorem wewnętrznej sytuacji w par
tiach, zwłaszcza w świetle szczególnie eksponowanej w mediach krytyki wobec PO, 
a dotyczącej nadmiernej centralizacji i arbitralności, jaką w tym zakresie prezentuje 
centralne kierownictwo partii, a w szczególności jej lider Donald Tusk37.

Wydaje się, że warto także zwrócić uwagę na odpowiedź, która wskazuje, iż li
sta kształtowana jest przez organy odpowiedniego poziomu struktury, ale modyfi
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kowana przez organy partyjne wyższego szczebla. Takie rozwiązania są w statutach 
przewidywane, wskazywaliśmy na to w omówieniu reguł powyżej. Pozwala to na 
ingerencję w kształt listy konstruowanej na niższym szczeblu bez zarzutów, że jest to 
centralizacja „zakulisowa”. Nie była to jednak odpowiedź wybierana często (nigdzie 
nie była na „pierwszym” miejscu). Wybrało w ten sposób 39% respondentów z SLD, 
28% z PiS, 25,9% z PD i 23,6% z PO. W pozostałych partiach odpowiedzi te wy
bierało kilkanaście lub nawet kilka procent badanych: 17,3% z PSL, 16,1% z SDPL, 
12,5% z Samoobrony, 12% z UP i 5,3% z LPR. Taki rozkład, naszym zdaniem, po
zwala na interpretację, że odpowiedzi wskazujące na znaczną rolę liderów partyjnych 
są wyrazem jednak praktyk pozastatutowych.

Kolejne dwa pytania, 12 i 13, dotyczyły wyborów do Sejmu i Senatu. Ich kon
strukcja była podobna do tej, którą zastosowaliśmy w pytaniach o wybory niższego 
szczebla. W pytaniu 12 chcieliśmy poznać opinie respondentów dotyczącą podmio
tów, które w ich partiach zgłaszają kandydatów w tych wyborach, w następnym py
taliśmy o podmioty ustalające kolejność na listach.

W pytaniu 12 ciekawie rozłożyły się odpowiedzi respondentów wybierających 
określoną odpowiedź jako pierwszą. W czterech partiach - PD, PiS, PSL, SLD - na 
pierwszym miejscu respondenci wskazywali regionalne i wojewódzkie struktury par
tyjne. Wybrało tak 65,4% badanych z PSL, 61% z SLD, 48% z PD i 40,4% z PiS. 
W czterech innych partiach - PO, Samoobronie, SDPL i UP - badani najczęściej 
wybierali odpowiedź wskazującą na wąskie grono liderów na szczeblu krajowym. 
Tutaj wielkości rozłożyły się następująco: 75% Samoobrona, 68% UP, 58,1% SDPL 
i 48,6% PO. W naszej opinii odpowiedzi te są spójne w znacznym stopniu z tymi, 
które otrzymaliśmy w pytaniach poprzednich. W szczególności w PSL i SLD prze
wagę wydają się mieć jednak rozwiązania pozostające w zgodzie ze statutem, w PO 
czy Samoobronie otrzymujemy raczej obraz braku takiej zgodności. Taka interpre
tacja wiąże się z uznaniem, że wąskie grupy liderów zazwyczaj nie mają charakteru 
organu przewidzianego statutem. Co więcej, wybór tej odpowiedzi w naszej opinii 
może oznaczać stosunkowo duży centralizm i oligarchizację.

Zaskakujące wydają się odpowiedzi uzyskane od członków partii mieszczących 
się także w nurcie lewicowym, czyli SDPL i UP. Statutowo kładą one nacisk na kole
gialność, z naszych badań wyłania się obraz diametralnie inny. Być może wynika to 
z niewielkiej liczebności tych ugrupowań i de facto słabości struktur, które zgodnie 
ze statutem powinny wykonywać określone funkcje. W ten sposób przejmowane one 
są poniekąd z konieczności przez wąskie grona usytuowane na najwyższych szczeb
lach, gdzie partia istnieje.

Co do pozostałych odpowiedzi trudno odnaleźć jakieś prawidłowości, są one roz
proszone. W tym kontekście chcemy jedynie zwrócić uwagę na dosyć częsty wy
bór we wszystkich partiach, wskazujący na wszystkie szczeble struktury partyjnej, 
począwszy od koła, które są zaangażowane w zgłaszanie kandydatów w wyborach 
parlamentarnych. Respondenci różnie oceniali wagę tego rozwiązania w swoich par
tiach, niemniej sam jego wybór może świadczyć o istnieniu jednak w większości 
partii tendencji demokratycznych.

Bardzo ważne są także poglądy dotyczące podmiotów, które ustalają kolejność 
na listach. W dużej mierze to właśnie ta możliwość jest najważniejsza i decydująca 
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o ostatecznym kształcie listy. W odniesieniu do wyborów parlamentarnych tej kwe
stii dotyczyło pytanie 13. Patrząc na ranking wyborów dokonywanych przez respon
dentów w badanych partiach, po raz kolejny - naszym zdaniem - można potwier
dzić obraz oligarchizacji w Samoobronie, SDPL i UP, a także PO. W tych czterech 
partiach respondenci wybrali odpowiedź 7 - nieformalne grupy liderów na szczeblu 
krajowym - na miejscu pierwszym i zrobiło tak stosunkowo wielu odpowiadających
- 58% w UP, 58% w Samoobronie, 54,8% w SDPL i 48,6% w PO38. Co więcej jed
nak, na miejscu drugim respondenci tych partii wskazali także nieformalne grupy li
derów, przy czym na szczeblu okręgu wyborczego. Takiego wyboru dokonało 54,2% 
w UP, 48,4% w SDPL, 45,8% w Samoobronie i 41,7% w PO39.

38 W pozostałych partiach wariant ten wybrało 38,5% badanych z LPR, 32,7% z PiS, 22% z SLD, 
11% z PD i 7,7% z PSL.

39 Ten wariant w pozostałych partiach wybrało: 38,5% badanych z LPR, 36,5% z PiS, 11,9% z SLD, 
11,1% z PD i 3,8% z PSL.

40 Wielkości te kształtowały się następująco: 41,7% Samoobrona, 40,3% PO, 35% SDPL, 25% PiS 
i UP, 22,2% PD i 7,7% PSL.

Na tym tle wyróżnia się po raz kolejny PSL. Tylko respondenci z tej partii wska
zali na pierwszym miejscu regionalne i wojewódzkie organy partii - 63,5%. Tylko 
oni wybrali też na miejscu drugim odpowiedź wskazującą na organy partii z okręgu 
wyborczego i na trzecim na członków partii z okręgu wyborczego - odpowiednio 
44,2% i 25%. Pozostaje to zarówno w zgodzie ze statutem, jak i jest konsekwentne 
w relacji do odpowiedzi na pozostałe pytania.

Naszym zdaniem warto jeszcze zwrócić uwagę na odpowiedź, która przewiduje, 
że kolejność na listach jest ustalana przez organy partii z okręgu wyborczego, a na
stępnie modyfikowana przez organy centralne. Wybrali ją na pierwszym miejscu re
spondenci tylko z dwóch ugrupowań - SLD i LPR, odpowiednio 45,8% i 41%. W po
zostałych partiach wielkości te były także najczęściej dwucyfrowe (z wyjątkiem PSL
- 7,7%), przy czym lokowały się wśród wskazań badanych na drugim (w PO) albo 
nawet na trzecim miejscu (PiS, Samoobrona, SDP, UP)40. Nasze oczekiwania szły 
w zupełnie innym kierunku, przy czym należy tu sprecyzować, że dotyczyły sytua
cji, kiedy struktury wyższego szczebla modyfikują listy skonstruowane na szczeblu 
niższym. Spodziewaliśmy się, że będzie to jedna z częściej wybieranych odpowiedzi, 
ponieważ opisuje ona - naszym zdaniem - pewien kompromis między regułami de
mokracji wewnątrzpartyjnej a tendencjami do centralizmu, które nie są obce partiom 
na całym świecie. Co więcej, jak już wskazywaliśmy powyżej, statuty w rozmaity 
sposób, ale jednak w wielu badanych partiach taką możliwość przewidują. Jak widać, 
jednak polskie partie zdają się odbiegać od tych oczekiwań.
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4. Tworzenie programów politycznych, wyborczych oraz 
deklaracji ideowych

Partie polityczne, będące głównymi aktorami w walce politycznej o władzę w pań
stwie, wykorzystują do realizacji tego celu kilka podstawowych narzędzi. Wśród 
nich należy wymienić programy polityczne, czyli zbiory celów i zamierzeń partii, 
oraz zestawy warunkujących się i planowanych działań, które będą skupiały naszą 
uwagę w poniższym fragmencie pracy. Z jednej strony, są to cele długofalowe, czyli 
takie, które służą do identyfikacji i budowania własnej tożsamości (szczególnie na 
początku istnienia nowego ugrupowania oraz wtedy, gdy partie przechodzą znaczą
ce przeobrażenia ideowe) na scenie politycznej, z drugiej - programy „chwilowe”, 
które nazywamy wyborczymi. Te są wykorzystywane do wygrania kolejnych elekcji 
politycznych, w których uczestniczy partia. Programy wyborcze nazywane są często 
„towarem reklamowym oferowanym klienteli (wyborcom) politycznej na sprzedaż 
na politycznym rynku”41, choć także w przypadku programów polityczno-ideowych 
nie można zapomnieć o takiej roli. Przyjmowane rozwiązania programowe determi
nowane są zawsze ideologią, jaka została przyjęta przez partię, i są jej dalszym roz
winięciem oraz uszczegółowieniem. Przygotowywanie programów jest działaniem 
realizowanym przez większość partii, czynność ta może być sytuowana w ramach 
funkcji wyborczej partii politycznej.

41 T. Gardziel, S. Gawroński, Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza, Wyd. Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 52.

Wydawać by się mogło, że programy polityczne, szczególnie ich jakość i atrak
cyjność wyborcza stanowią jeden z istotnych elementów, które wpływają na osta
teczną decyzję wyborcy przy umie. Jednak obecnie, wraz ze zmianami w polityce 
oraz zwiększeniem się roli mediów w życiu współczesnego wyborcy, ich znaczenie 
stale się zmniejsza. W okresie, gdy postawy i poglądy elektoratu kształtuje głównie 
telewizja, szczegółowy program wyborczy partii odgrywa coraz mniejszą rolę. Bez 
względu na to programy w dalszym ciągu stanowią element „rozpoznawalny” każdej 
partii politycznej, trudno bowiem wyobrazić sobie tego typu grupę celową bez przy
najmniej zarysu ogólnego programu politycznego.

Partie polityczne z góry określiły w swoich statutach te organy, które tworzą, 
a później zatwierdzają program polityczny. Większość ugrupowań umożliwia zgła
szanie propozycji programowych, czyli wpływanie na tworzenie programów, szere
gowym członkom. Taka możliwość jest w katalogu uprawnień członka partii, daje 
ona przynajmniej teoretycznie poczucie większego znaczenia. Członkowie mogą 
tworzyć program najczęściej poprzez wypowiedzi i zgłaszane wnioski. Przedstawia
ne rozwiązania statutowe mają świadczyć o przywiązaniu w partiach dużej wagi do 
znaczenia oddolnych, demokratycznych sposobów zarządzania, polegających na tym, 
że członkowie mogą w większym stopniu stać się podmiotami w partiach. Upraw
nienia te posiadają członkowie we wszystkich analizowanych partiach politycznych, 
w mniejszym lub większym zakresie.
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Najważniejszą rolę w tworzeniu programów politycznych i deklaracji ideowych 
przeznaczonych dla całej partii odgrywają według statutów struktury krajowe, prze
de wszystkim organy uchwałodawcze. Powszechnym rozwiązaniem stosowanym 
w statutach jest przypisanie tworzenia i przyjmowania programu krajowego partii 
Kongresom/Zjazdom Krajowym lub wybieranym przez Kongresy - Kolegialnym 
Radom. Programy nie zawsze w praktyce są tworzone przez te duże liczbowo ciała, 
choć przeważnie to one je zatwierdzają, akceptują. Z reguły program przygotowu
ją - z upoważnienia zbiorowych organów uchwałodawczych - specjalne powoła
ne grupy lub komisje programowe. Dopuszcza się tworzenie specjalnych zespołów 
(PSL), organizowanie platform programowych (SLD, SDPL) czy Konwencji Progra
mowych (PiS, PO, UP). W przypadku PD zajmuje się tym Rada Polityczna, w SLD 
czyni to Rada Strategii Programowej, która wypracowuje długofalowe programy 
społeczno-gospodarcze oraz polityczne. W Samoobronie co najmniej raz na rok na 
wniosek Rady Krajowej i Rad Wojewódzkich zwoływane są Konferencje Programo
we, na których powstają rozwiązania programowe. Zasady tworzenia oraz działania 
tych grup i zespołów określają najczęściej krajowe organy uchwałodawcze. One też 
budują relacje i zasady uczestnictwa członków tych organów programowych w pra
cach rad i zarządów odpowiednich szczebli struktury partyjnej, głównie szczebla 
krajowego.

Rada Polityczna PD jest organem konsultacyjno-doradczym władz krajowych. 
W skład Rady Politycznej wchodzą członkowie partii, którzy pełnili funkcję Prezesa 
Rady Ministrów lub Przewodniczącego Partii, a ponadto członkowie wybrani przez 
Radę Krajową w łącznej liczbie nie większej niż 30 osób, przy czym połowa człon
ków Rady wybierana jest na wniosek Zarządu PD. Pracami Rady Politycznej kieruje 
Przewodniczący, wybierany przez Radę Krajową bezwzględną większością głosów. 
Przewodniczący Rady Politycznej ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu Partii. 
Rada Polityczna powoływana jest na czas trwania kadencji władz krajowych partii. 
Zadania Rady Politycznej PD są następujące: formułowanie projektów długofalowej 
strategii politycznej, opracowywanie propozycji dla Zarządu Partii w zakresie reali
zacji strategii politycznej, inicjowanie i inspirowanie debat programowych, koordy
nowanie działalności wewnątrzpartyjnych platform programowych, przedstawianie 
Radzie Krajowej okresowej oceny realizacji strategii politycznej, zajmowanie sta
nowiska w bieżących sprawach politycznych. Uchwała Rady Politycznej staje się 
przedmiotem debaty na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej.

Rada Strategii Programowej SLD powoływana jest przez Radę Krajową. W jej 
skład wchodzą: Przewodniczący SLD, Sekretarz Generalny SLD, Wiceprzewodni
czący SLD oraz przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich 
związków oraz innych organizacji, które współtworzą lewicę społeczną w Polsce. 
Członkowie Rady nie muszą być członkami SLD. Pracami Rady Strategii Programo
wej kieruje Przewodniczący SLD. Rada dokonuje oceny sytuacji społeczno-gospo
darczej oraz politycznej kraju, wypracowuje długofalowe programy społeczno-go
spodarcze i polityczne, opiniuje założenia programu wyborczego SLD oraz inicjuje 
przedsięwzięcia o charakterze społeczno-politycznym. Wojewódzkie Rady Progra
mowe mogą być powoływane przez Rady Wojewódzkie SLD.
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Niektóre z analizowanych partii dopuszczają możliwość uchwalania wojewódz
kiego programu politycznego. Program uchwała właściwy Zjazd Wojewódzki. Jed
nak są też takie, które dopuszczają możliwość uchwalania programu przez niższe 
organy uchwałodawcze dla niższych poziomów struktury. W zdecydowanej większo
ści w statutach brak jednoznacznych przepisów dotyczących możliwości tworzenia 
programu na niższych poziomach. Jednak w praktyce nie oznacza to, że struktury te 
nie mogą podejmować takich działań.

W celu wyjaśnienia, gdzie w praktyce tworzony jest program polityczny i kto ma 
największy wpływ na jego tworzenie, zapytaliśmy o to respondentów w prowadzo
nych badaniach empirycznych. Pytanie nr 3 (ankieta) zostało tak sformułowane, by 
pokazać nie tyle, gdzie program jest tworzony i przez jaki organ zatwierdzany, ile, 
kto ma największy wpływ na jego tworzenie, czyli czyje postulaty są, zdaniem re
spondentów, najczęściej uwzględniane. Otrzymany najwyższy wynik dla wszystkich 
partii 48,4% potwierdza potoczną obserwację, że największy wpływ na tworzenie 
programu ma lider i wąskie grono jego współpracowników. Tak wysoki odsetek od
powiedzi może nie tylko budzić zaciekawienie, ale stanowić punkt wyjścia do wielu 
innych analiz związanych na przykład z przywództwem partyjnym. Wynik ten - przy 
uwzględnieniu innych, tj. 18,5% wskazań dla krajowych organów wykonawczych 
oraz 19,0% wskazań dla specjalnie powoływanych zespołów programowych oraz 
bardzo niskich wskazań - w granicach błędu statystycznego - dla pozostałych od
powiedzi (klub parlamentarny, krajowe władze uchwałodawcze, władze regionalne/ 
wojewódzkie, władze gminne i powiatowe) - uwidacznia, że w polskich partiach po
litycznych mamy do czynienia z oligarchizacjąprzywództwa. Wyniki te wskazujące 
facto również, gdzie znajdująsię centra decyzyjne w partiach. Z jednej strony, respon
denci dostrzegają znaczenie organów, gdzie tworzone są oficjalnie programy (według 
statutów), ale nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości, kto decyduje i wpływa 
na ostateczną wersję programów, która jest przedstawiana delegatom na kongresach 
i walnych zebraniach. Jednocześnie wyniki badań empirycznych nie potwierdzają, 
że członkowie partii mają wpływ na kształtowanie programu politycznego. Najniż
sza jednostka organizacyjna, czyli koło - organ, w którym w naturalny sposób mają 
szanse pojawiać się postulaty programowe członków, zdaniem respondentów, nie ma 
żadnego wpływu na tworzenie programów (0% wskazań respondentów).

Podobnie przedstawiają się odpowiedzi respondentów w rozbiciu na poszczegól
ne partie polityczne. Jeśli uznamy za punkt wyjścia 48,4% wskazań dla lidera i wą
skiego grona współpracowników, to są partie, które nawet ten wysoki ogólny procent 
odpowiedzi przekraczają: 66,7% w Samoobronie, 64,5% w SDPL, 63,9% w PO, inne 
plasująsię blisko naszego wyniku wyjściowego, tj. 48,1% PiS42, 47,5% SLD, 43,6% 
LPR i 37,5% PD. Odstępstwem wobec przytoczonych wyników, które wskazują na 
mocno ugruntowaną tendencję przyjmowania programów przez struktury nieformal

42 W październiku 2008 roku prasa informowała, że Jarosław Kaczyński zaszył się w podwarszaw
skim Klarysewie i pisał wraz z trzema współpracownikami nowy program PiS. Zdarzenie to - jeśli 
faktycznie zaistniało - może być przykładem tworzenia programów politycznych przez lidera i wąskie 
grono współpracowników, http://wiadomosci.gazeta.p1/Wiadomosci/l,80708,5844509,Prezes_PiS_pi- 
sze_nowy_program_partii.html
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ne, są wskazania dla tej odpowiedzi w UP - 28,0% oraz 28,8% w PSL. W przypad
ku UP jest to drugie wskazanie, pierwsze 44,0% otrzymały krajowe władze wyko
nawcze. W przypadku drugiej partii jest to najwyższy wynik na równi z krajowymi 
władzami wykonawczymi. Na uwagę zasługuje także trzecia odpowiedź pod wzglę
dem wskazań - w każdej analizowanej przez nas partii były to bowiem specjalnie 
powoływane zespoły programowe, otrzymały procentowe wskazania od największej
- 25,0% w PiS - do najmniejszej - 15,3% w SLD.

Programy polityczne czy deklaracje ideowo-polityczne powstają z reguły jedno
razowo na początku zakładania każdego ugrupowania, choć zdarza się, że są póź
niej uzupełniane, modyfikowane czy też rozbudowywane w związku z przemianami 
społeczno-gospodarczymi, czy ze zmianą sytuacji politycznej w kraju. Taka praktyka 
tworzenia programu na początku istnienia każdej partii może być w jakimś sensie 
wytłumaczeniem wysokiego procentu wskazań otrzymanych odpowiedzi na pytanie: 
kto ma wpływ na tworzenie programów. Na etapie początkowym tworzenia partii 
wpływ liderów na program jest zdecydowanie największy.

Z kolei tworzenie programów wyborczych jest działalnością cykliczną. Warun
kują je elekcje parlamentarne, prezydenckie czy samorządowe. Mimo częstszej po
trzeby tworzenia tego typu programów, statuty zdecydowanie różnie podchodzą do 
tego zagadnienia. Część z nich nie wspomina o tej czynności, co nie świadczy, że nie 
są tworzone. Dzieje się tak w Samoobronie, LPR, PiS (w tej ostatniej partii brak roz
różnienia na programy polityczne i wyborcze), PSL oraz PD. Najbardziej dokładanie 
opisane są te kwestie w Statucie SLD, gdzie rolę kreatorów programów wyborczych 
pełnią Konwencje. I tak Konwencja Gminna SLD uchwala program wyborczy gmin
nej organizacji partyjnej aż do Konwencji Krajowej SLD, która uchwala krajowe 
programy wyborcze po zasięgnięciu opinii Rady Strategii Programowej SLD. Moż
na przypuszczać, że podobnie dzieje się na wszystkich szczeblach w SDPL, partia 
ta bowiem nakłada na członka obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach organów, 
których jest członkiem, zwłaszcza gdy uchwala się program wyborczy partii. W PO 
natomiast na szczeblu krajowym Konwencja Krajowa uchwala deklaracje wyborcze. 
W statutach nie ma przepisów, które by wspominały o tworzeniu programów wybor
czych przez najniższe komórki organizacyjne, czyli głównie koła. Mogą one jednak 
w praktyce posiadać programy celowe, wyborcze, służące walce o władzę w wybo
rach samorządowych na najniższych szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Członkom polskich partii zostało zadane pytanie dotyczące tego, kto w ich partii 
ma największy wpływ na tworzenie programów wyborczych (pytanie nr 4). Naj
wyższy procent odpowiedzi dla wszystkich ugrupowań jest prawie identyczny jak 
w przypadku pytania dotyczącego ogólnokrajowego programu politycznego. Łącz
nie wśród wszystkich partii najczęstsza (48,4%) była odpowiedź wskazująca lide
ra i wąskie grono jego współpracowników. W rozbiciu na partie wyniki są także 
bardzo podobne do odpowiedzi na pytanie o program polityczny. Wśród partii, któ
re ten wynik przekroczyły, znalazły się: Samoobrona - 75,0%, UP - 73,9%, SDPL
- 63,3%, PO - 54,2% i LPR - 51,3%. Dwie partie miały wskazania: SLD - 45,8%, 
PiS - 40,4%, a dwie pozostałe osiągnęły niższe wyniki, przy czym jedna zdecydowa
nie: PSL - 32,7% oraz PD - 18,5%. Dwie następne wybierane odpowiedzi w zesta
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wieniu ogólnym dla wszystkich partii to: 24,9% wszystkich respondentów wskazało 
na wpływ specjalnie powołanych zespołów programowych, a 13,0% - krajowych 
organów wykonawczych. Pozostałe odpowiedzi (klub parlamentarny, krajowe wła
dze uchwałodawcze, władze regionalne/wojewódzkie, władze gminne i powiatowe) 
otrzymały zdecydowanie niskie wskazania (po kilka procent).

Przedstawiając wyniki badań dotyczące programów (tabela 10), zakładamy, że 
respondenci byli w stanie rozróżnić ogólnokrajowy program polityczny od ogólno
krajowego programu wyborczego.

Tabela 10. Poziom struktur, na których statut przewiduje tworzenie programów

Nazwa partii

Poziom struktur, na których mają być według statutu tworzone programy polityczne 

i wyborcze (łączne zestawienie)

Krajowy Wojewódzki/regionalny Powiatowy/gminny

LPR X

PD X X

PiS X X

PO X X X

PSL X

Samoobrona X X

SDPL X

SLD X X X

UP X

Źródło: Zestawienie własne na podstawie dokumentów statutowych

5. Zawiązywanie koalicji wyborczych i rządowych

Statuty w sposób niezmiernie zróżnicowany kształtują kwestie tworzenia koalicji 
w wyborach, koalicji rządowych oraz koalicji powyborczych na niższych szczeb
lach. Niektóre statuty całkowicie zapominają o tych zagadnieniach, pozostawiając je 
najprawdopodobniej do bieżącego rozstrzygania przez inne organy lub do trwałego 
unormowania w innych dokumentach partyjnych. Statuty Samoobrony, LPR, PD nie 
zajmują się powyższymi kwestiami. W przypadku PO Rada Krajowa zawiera koali
cję oraz jązrywa, a także podejmuje decyzje o ewentualnych koalicjach w wyborach 
na poziomie krajowym. W PSL czyni to Rada Naczelna, która zatwierdza porozu
mienia koalicyjne wyborcze lub rządowe zawarte przez Naczelny Komitet Wyko
nawczy. W SDPL, PiS, SLD oraz UP koalicje mogą być, według statutów, zawierane 
na różnych szczeblach; dokładnie regulują to odpowiednie przepisy. Droga do za
warcia porozumienia w SDPL jest szczegółowo opisana. Najpierw Zarząd Krajowy 
przedstawia zamiar zawarcia koalicji przedwyborczej lub powyborczej na szczeblu 
centralnym, Rada Polityczna akceptuje ten zamiar, a ostateczna decyzja należy do 
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Konwentu Krajowego. Na niższych szczeblach decydują odpowiednie zarządy: Za
rząd Powiatowy decyduje o koalicjach przedwyborczych i powyborczych partii na 
szczeblu gminnym, Wojewódzki rozstrzyga o koalicjach przedwyborczych i powy
borczych partii na szczeblu powiatowym, a Krajowy - na szczeblu wojewódzkim. 
Z kolei w PiS na szczeblu krajowym Rada Polityczna zatwierdza porozumienia z in
nymi ugrupowaniami, a Zarząd Główny udziela na wniosek Prezesa upoważnień do 
reprezentowania PiS w strukturach politycznych zawartych na skutek porozumień. 
Na niższych szczeblach struktury: zarządy Komitetu, Powiatu, Okręgu zawierają po
rozumienia w wyborach samorządowych, natomiast Rada Regionalna PiS zatwierdza 
porozumienia wojewódzkie. Zawieranie porozumień wyborczych i powyborczych 
w SLD znajduje się w gestii poszczególnych rad. Krajowa czyni to na szczeblu kra
jowym, Powiatowa i Wojewódzka na tych, na których funkcjonują. Podobnie przed
stawia się sytuacja w UP, gdzie poszczególne rady na odpowiednich poziomach po
dejmują decyzję o zasadach współdziałania koalicyjnego.

W kwestii koalicji pytaniem sprawdzającym było to, kto zdaniem respondentów 
ma głos decydujący przy podejmowaniu decyzji o wejściu partii w koalicję rządo
wą? Pytanie to także pozwoliło wskazać partyjne centrum decyzyjne, nieistotne było, 
czy członkowie wiedzą, kto zgodnie ze statutem ma podejmować decyzję, ale kto to 
w praktyce czyni. Dwiema najważniejszymi odpowiedziami (ogólny wynik), które 
uzyskały najwięcej wskazań w badaniach, były: lider i wąskie grono jego współ
pracowników - 45,1% odpowiedzi - oraz krajowe władze wykonawcze - 31,8% 
odpowiedzi. Pozostałe organy, tj. klub parlamentarny, krajowe organy uchwałodaw
cze oraz wszyscy członkowie partii, nie posiadają - zdaniem respondentów - w tej 
kwestii większego znaczenia. Po badaniach okazało się, że są ugrupowania, w któ
rych - zdaniem respondentów - wpływ lidera i wąskiego grona współpracowników 
na zawieranie koalicji jest dominujący. Dzieje się tak w Samoobronie - 83,3%, w PO 
- 62,5%, w PiS - 59,6%, w UP - 52,0%. Blisko wyniku 45,1 % znalazły się wskazania 
w LPR-41,0%, SDPL-40,0% oraz SLD - 34,5%. Zdecydowanie niżej plasują się 
pozostałe partie: PD - 23,1% oraz PSL- 13,7%. Zresztą PSL, PD, SLD są partiami, 
w których członkowie nie przypisują liderowi i wąskiemu gronu współpracowników 
większego znaczenia w zawieraniu koalicji. Według badań, w tych partiach najwięcej 
wskazań otrzymały krajowe władze wykonawcze, w tym na przykład Zarząd Partii. 
W PSL organy te otrzymały 51,0% wskazań, w SLD - 43,1 %, a w PD - 34,6%. W tej 
ostatniej partii - zdaniem członków-ważną rolę w tej kwestii odgrywają krajowe or
gany uchwałodawcze - 34,6%, co jest wyjątkiem wśród analizowanych ugrupowań.





Zakończenie

Po roku 1989 rozpoczęła się w naszym kraju nowa epoka także z punktu widzenia 
partii politycznych. Na temat ich działalności sporo już napisano, przy czym badacze 
przede wszystkim poświęcają uwagę problemom ideowo-programowym polskich 
partii, a także ich relacjom z elektoratem.  

Dla nas szczególnie interesujące były kwestie sposobu, w jaki partie budująswoje 
struktury organizacyjne. Chcieliśmy je bliżej poznać, opisać i jednocześnie spróbo
wać również, przynajmniej w części, sformułować odpowiedź na pytanie, czy pol
skie partie w tworzeniu swoich organizacji poszły w kierunku, który wyznacza zmia
na sposobu zorganizowania wielu partii współczesnych, czy też zdecydowały się na 
wzorce bardziej zachowawcze. Odpowiedzi na to pytanie służyła przede wszystkim 
analiza stosowanych przez partie rozwiązań w perspektywie ewolucji, jaka pod tym 
względem dokonała się w Europie. Ewolucję tę opisują stworzone przez teoretyków 
modele organizacyjne partii. By po raz kolejny nie powtarzać treści już zawartych 
w tej pracy, przypomnijmy jedynie, że przegląd tych modeli zamieściliśmy w roz
dziale I. Odnosząc się do tego problemu w perspektywie ogólnej, w naszej opinii roz
wiązania charakterystyczne dla współczesnych organizacji partyjnych są w polskich 
partiach obecne raczej wyrywkowo i w bardzo niewielkim zakresie. Nie dostrzegamy 
tutaj żadnej spójnej czy konkretnej wizji, która by miała w tym kierunku prowadzić. 
Zdecydowanie więcej rozwiązań, które opisaliśmy, bliższe jest masowemu mode
lowi partii, w teorii scharakteryzowanemu przede wszystkim przez M. Duvergera, 
a w praktyce reprezentowanemu przez lewicowe partie przełomu XIX i XX wieku. 
Oczywiście, nie chcemy przez to powiedzieć, że partie w innych krajach, na przy
kład w rozwiniętych demokracjach zachodnioeuropejskich, tworzą swoje struktury 
według wskazań płynących z analiz politologów. To, co tu napisaliśmy, jest raczej 
refleksją, że analiza polskiego przypadku zdaje się wskazywać, iż sytuacja powsta
wania partii w realiach nowoczesnego społeczeństwa, jakim niewątpliwie jest społe
czeństwo polskie, nie musi oznaczać, że organizacje te nie będą w swoim działaniu 
powielały pewnych schematów, ukształtowanych w praktyce organizacyjnej w in
nym czasie, a nawet miejscu. Co więcej, może być i tak, że sięganie do rozwiązań 
nowoczesnych nie musi zakończyć się sukcesem, bo ich interpretacja i wdrażanie 
w zderzeniu z pewnymi utartymi przyzwyczajeniami oraz schematami działania 
może dać skutki wręcz niekorzystne. Mamy tu na myśli w szczególności przypadek 
Platformy Obywatelskiej, która w początkach swojego działania zastosowała w swo
im statucie, a także praktyce politycznej pewne rozwiązania charakterystyczne dla 
partii współczesnych, czyli prawybory, angażujące wszystkich członków, oraz domi
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nującą pozycję frakcji parlamentarnej w strukturach organizacyjnych. Oba rozwią
zania jednak skończyły się fiaskiem, jedno ze względu na praktykę, która bardzo od
biegała od zamierzonej realizacji daleko idącej demokracji bezpośredniej, drugie ze 
względu na zarzut braku demokracji, postawiony tym razem przez organ rejestrowy1.

1 Szerzej na ten temat piszemy w innym naszym opracowaniu. Patrz K. Sobolewska-Myślik, B. Ko- 
sowska-Gąstoł, P. Borowiec, Od centralizacji do demokratyzacji - struktura organizacyjna Platformy 
Obywatelskiej RP [w:] M. Migalski (red.), Platforma Obywatelska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

A teraz przejdziemy do problemów bardziej szczegółowych. Przypomnijmy, że 
w rozdziale I, przedstawiając główne aspekty modeli organizacyjnych partii, uczyni
liśmy punktem wyjścia model masowy M. Duvergera i staraliśmy się określić, które 
elementy z tego modelu zdecydowanie przetrwały, a w jakich obszarach można za
obserwować tendencje do zmian. Formułując obecnie wnioski końcowe z naszych 
rozważań, posłużymy się schematem analizy przedstawionym w tym rozdziale. We 
współczesnych partiach politycznych elementami, które uległy niewielkim zmianom 
wraz z upływem czasu, są: silna artykulacja oraz formalizacja procedur przyjmowa
nia członków, przy czym w tym drugim obszarze badacze obserwują tendencje do 
łagodzenia procedur.

W badanych przez nas partiach artykulacja pozostaje silna. Zdecydowanym wyjąt
kiem jest Samoobrona, której statut jest pod tym względem bardzo mało rozbudowany 
i mało precyzyjny. Statuty pozostałych partii dokładnie wyodrębniają organy, określa
ją ich funkcje, a także wzajemne powiązania. Tutaj chcielibyśmy szczególnie wyeks
ponować dwie - ważne naszym zdaniem - obserwacje. Po pierwsze, partie opierają 
budowę swoich struktur na podziale administracyjnym kraju. Twórcy analizowanych 
statutów dostrzegają potrzebę odwzorowania podziału terytorialnego kraju w swojej 
organizacji. Działanie takie wydaje się racjonalne, struktury te uczestniczą bowiem 
później w walce o władzę na różnych poziomach samorządu terytorialnego. Część 
ugrupowań, przewidując wystąpienie problemów z zapełnieniem całej struktury kraju, 
celowo nie decyduje się na umieszczanie organów szczebla średniego na poziomach 
gminy czy powiatu. W zamian na poziomach tych umieszcza po prostu najniższe jed
nostki organizacyjne (PD, Samoobrona). Inne partie, świadome swojej siły członkow
skiej, planują strukturę organizacyjną na wszystkich poziomach (SLD, PSL). Brak 
organów na najniższych poziomach w statutach, z jednej strony wynika z faktu, że 
partie nie są w stanie utworzyć tak licznej grupy struktur (brak członków), a z drugiej 
stąd, że niektóre ugrupowania istnieją zbyt krótko. Są ugrupowania (SLD, PSL), które 
w jakiejś części kontynuują wcześniej istniejące formy organizacyjne (w PRL), przez 
co posiadają silną strukturę organizacyjną na najniższych poziomach.

Druga kwestia, o której naszym zdaniem warto wspomnieć, omawiając problemy 
artykulacji, to fakt, że w polskich partiach dadzą się wyodrębnić dwie koncepcje bu
dowy struktur organizacyjnych. Pierwsza polega na tworzeniu w miarę identycznych 
(co do kompetencji i występowania) organów władzy wykonawczej, uchwałodawczej 
czy sądowniczej na wszystkich poziomach struktury, gdzie poziomy struktur i organy 
„są swoim lustrzanym odbiciem”. Takie „lustrzane odbicie” buduje „przejrzystość” 
struktur, łatwość ich interpretacji, wprowadzając porządek do organizacji. Do grupy 
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tych partii należy zaliczyć wszystkie formacje poza PiS, która buduje swoją strukturę 
w sposób odmienny. PiS w kształtowaniu struktur organizacyjnych jest szczególnie 
kreatywne, najbardziej na poziomie struktur krajowych. Żaden z poziomów organi
zacji nie powiela rozwiązań innego poziomu, przez co struktura organizacyjna PiS 
jest trudna do interpretacji (może stwarzać problemy - niemożność jej zrozumienia 
przez część członków), ale w żaden sposób nie wpływa negatywnie na funkcjono
wanie partii.

Co do procedur przyjęć członków, to są one na ogół długotrwałe i mogą być dla 
potencjalnego kandydata uciążliwe, za sprawą chociażby stosowanej w większości 
partii konieczności przedstawienia rekomendacji osób będących już jej członkami 
(tzw. członkowie wprowadzający), co jest typowe dla wczesnego okresu rozwoju 
partii masowych.

Kolejna ważna kwestia to hierarchiczność struktury lub też - jak wskazywali 
Katz i Mair - występujące w wielu współczesnych partiach tendencje do pewne
go jej spłaszczania. Dokonany przez nas przegląd relacji poziomych i pionowych 
w rozwiązaniach statutowych wykazał, że w partiach dominuje hierarchiczną wer
tykalna struktura organizacyjna. W takim układzie głównym sposobem awansu jest 
uczestniczenie jako delegat w zjeździe odpowiedniego stopnia struktury i wybór na 
delegata na zjazd stopnia wyższego. Dopiero zjazd struktury stopnia wyższego może 
wybrać takiego delegata, na przykład do organów wykonawczych wyższego stop
nia struktury. Opisany sposób awansu jest demokratyczny, jednak w istotny sposób 
ogranicza awans, wyłącznie do okresów zjazdów, które odbywają się raz na kilka 
lat. Stąd można stwierdzić, że w polskich partiach występuje „wąska droga kariery”. 
Istnieją także inne możliwe ścieżki awansu pozapartyjnego (poza strukturą partii, ale 
będące wynikiem przynależności do niej), szczególnie wtedy, gdy partia uczestniczy 
w sprawowaniu władzy.

Ta obserwacja prowadzi do następnego ważnego problemu związanego z orga
nizacyjnym funkcjonowaniem partii, jakim jest wewnętrzna demokracja w partiach. 
Te kwestie stanowią cały obszerny zestaw zagadnień, które dotyczą między inny
mi form demokracji przedstawicielskiej lub bezpośredniej i skali ich zastosowania 
w partiach, dystrybucji władzy, a także praw, jakie mają członkowie tych organizacji. 
Wnioski, które na podstawie przeprowadzonych badań możemy sformułować, są na
stępujące.

W polskich partiach przeważają formy demokracji przedstawicielskiej, charakte
rystyczne zresztą dla modelu masowego. Wyjątkiem wydają się dwie partie lewicowe 
- SLD i SDPL, które, jako uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej, wprowadziły 
do swoich statutów, a także praktyki partyjnej, elementy demokracji bezpośredniej. 
W SLD i SDPL są to referenda, w SDPL także bezpośredni wybór lidera partii przez 
wszystkich jej członków. Partie raczej nie zapewniają swoim członkom wpływu na 
proces decyzyjny inaczej niż poprzez wybór jako delegata do organu przedstawiciel
skiego, przy czym ze względu na hierarchiczne, szczeblowe ułożenie struktur, tylko 
niewielu członków ma szanse znaleźć się w organie przedstawicielskim najwyższego 
szczebla, jakim jest Kongres partii.
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Analizie dystrybucji władzy w partiach poświęcony był w szczególności roz
dział V. Staraliśmy się w nim skupić na pewnych istotnych funkcjach partii, 
w których wypełnianiu szczególnie czytelnie można tę dystrybucję zaobserwować. 
Przypomnijmy, że skoncentrowaliśmy się na takich funkcjach, jak: wybór lidera, 
procedury selekcji kandydatów, tworzenie programów politycznych i wyborczych, 
zawieranie koalicji i porozumień międzypartyjnych.

W statutowych rozwiązaniach dotyczących wyboru lidera dominuje wybór do
konywany przez Kongres (o wyjątku, jaki stanowi SDPL, pisaliśmy już powyżej). 
Pytani przez nas o opinie na temat praktyki w tym zakresie, respondenci wskazali, 
że Kongres jako ciało oficjalne raczej zatwierdza decyzje, które zapadły poza nim. 
Przy czym ważne wydało nam się tutaj rozróżnienie wskazujące, że badani z SLD, 
PSL i PD byli zdania, iż w negocjacjach prowadzących do tego wyboru ważną rolę 
odgrywają zarówno struktury średniego szczebla, jak i ich delegaci obecni w trakcie 
obrad Kongresu, natomiast w pozostałych partiach decyzje co do wyboru lidera ra
czej zapadają w kręgach partyjnych elit. Z punktu widzenia interesujących nas tutaj 
problemów demokracji wewnątrzpartyjnej wydaje się, że można zatem stwierdzić, iż 
rozwiązania statutowe odpowiadają cechom modelu masowego, włącznie z zastoso
waniem reguł demokracji przedstawicielskiej. Praktyka być może nieco odbiega od 
tych reguł, ale przede wszystkim z punktu widzenia ich przestrzegania, a nie budo
wania jakichś alternatywnych rozwiązań modelowych.

Bardzo podobne wnioski można sformułować także na podstawie analizy pro
cedur nominacji kandydatów. W większości zbadanych przez nas statutów zawarte 
są przepisy regulujące procedury selekcji kandydatów w wyborach do władz pub
licznych wszystkich szczebli. Nie są one bardzo rozbudowane, niemniej pozwalają 
na skonstruowanie stosunkowo czytelnego obrazu działania partii w tym zakresie. 
Organami, którym większość partii daje najwięcej kompetencji w tych procedurach, 
są kolegialne organy stanowiące, w zasadzie tylko w PiS dominują organy wyko
nawcze. Nigdzie nie przewidziano bezpośredniego udziału członków partii, czy to 
w postaci zgłaszania kandydatur, czy w postaci głosowania nad zatwierdzeniem list. 
W badaniach ankietowych z kolei bardzo częstą odpowiedzią było, że w praktyce 
wyłanianie kandydatów, a także ustalanie kolejności na listach zdominowane jest 
przez grupy liderów partyjnych. Nie tak często natomiast, jak by się to mogło wyda
wać przez pryzmat doniesień medialnych, respondenci wskazywali na praktyki no
minacji kandydatów przez nieformalne grupy liderów za zamkniętymi drzwiami. Po 
raz kolejny należy wskazać Samoobronę jako partię, w której reguły te są najmniej 
rozbudowane i najbardziej nieprecyzyjne.

Tworzenie programów politycznych i wyborczych jest w polskich partiach dome
ną centralnych organów partyjnych. Wynika to zarówno z analizy przepisów statuto
wych, jak i z naszych badań empirycznych. Nie chcemy tutaj powtarzać konkretnych 
ustaleń czy różnorodnych rozwiązań, jakie partie stosują w tym zakresie, a które 
dotyczą na przykład istnienia specjalnych ciał powołanych tylko do tworzenia pro
gramów, lub też powierzania tego zadania istniejącym już strukturom partyjnym. 
Tym, co naszym zdaniem ważne jest fakt, że ani przepisy, ani opinie wyrażane przez 
naszych respondentów nie wskazują na rolę najniższych struktur partyjnych czy sze
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regowych członków w realizacji tych zadań. O ile nie dziwi to w przypadku innego 
zadania, o które pytaliśmy, czyli zawierania koalicji i porozumień międzypartyjnych, 
które w zasadzie we wszystkich partiach są domeną liderów i organów kierowni
czych, o tyle - naszym zdaniem - marginalizacja członków w procesach tworzenia 
partyjnych programów politycznych i wyborczych jest zjawiskiem wskazującym na 
znaczne deficyty wewnątrzpartyjnej demokracji w polskich partiach.

Ta konstatacja prowadzi nas do kolejnej kwestii, czyli katalogów praw i obowiąz
ków członków przewidzianych w statutach badanych partii.

Po raz kolejny trzeba stwierdzić, że nie obarczając ich nadmiernymi obowiązka
mi, partie nie przyznają swoim członkom też zbyt wielu praw. Także analiza pozycji 
kół w strukturach partii pozwala na wysnucie wniosku, że nie odgrywają one więk
szej roli, natomiast komunikacja pionowa między kołami a strukturami wyższego 
szczebla jest w dużej mierze jednokierunkowa - z góry na dół. Koła - realizując 
uchwały struktur wyższego szczebla - nie bardzo mogą liczyć na uwzględnienie 
przez nie własnych postulatów.

Szczególną kwestią jest pozycja lidera partyjnego. Zakres formalnej władzy, jaką 
dla tego organu przewidują przepisy statutu, może być ważnym wskaźnikiem kon
centracji władzy w partii, a także mieć konsekwencje ograniczające oddziaływanie 
reguł demokratycznych, pozwalających na faktyczny wpływ innych podmiotów 
w partii. Akurat w tym przypadku nie bez znaczenia pozostaje też osobowość kon
kretnego polityka piastującego tę funkcję, a także wpływ, jaki może on wywierać na 
podejmowane w partii decyzje.

Z tego punktu widzenia po przeprowadzeniu analizy przepisów statutowych wy
różniliśmy dwie grupy partii. Te, w których statutowo lider partii w ogóle nie jest 
wyodrębniony jako organ samoistny, a uprawnienia przypisane do tej pozycji nie są 
bardzo rozbudowane. Do partii tych należą SDPL, SLD i UP, a także Samoobrona. 
Tutaj - naszym zdaniem - warto zaznaczyć, że tego rodzaju rozwiązania w partiach 
lewicowych, tj. SDPL, SLD i UP, są elementem wspominanej przez nas niejednokrot
nie, eksponowanej w tych partiach, zasady kolegialności. W Samoobronie natomiast 
brak wyodrębnienia stanowiska przewodniczącego wydaje się kolejnym aspektem 
skrótowości i braku precyzji statutu tej partii, co sprzyja raczej nadużyciom i arbitral
ności decyzji, a nie poszerza zakresu partyjnej demokracji. Pozostałe badane przez 
nas partie wyodrębniają jednoosobowy organ wykonawczy, co nie zawsze musi się 
jednak wiązać z bardzo dużymi uprawnieniami, które są dla niego przewidziane. 
Najwięcej władzy daje swojemu Prezesowi Prawo i Sprawiedliwość, nieco mniej 
rozbudowane uprawnienia ma Przewodniczący PO. Pozostałe partie z tej grupy, tj. 
LPR, PD i PSL, raczej nie wyposażają swoich liderów w duży zakres władzy.

Z badań wyłania się natomiast obraz nieco inny. Na pytanie o indywidualny lub 
grupowy charakter władzy w ich partiach, odpowiedź o skupieniu władzy w rękach 
lidera wybierało najwięcej respondentów z PiS i Samoobrony. Badani z pozostałych 
partii wybierali raczej odpowiedzi wskazujące na to, że w praktyce władza w ich 
partiach skupia się w kręgach liderów i ich współpracowników, chociaż oczywiście 
akcenty były rozmaicie rozłożone w poszczególnych partiach. Nie chcemy tutaj po
wtarzać szczegółów, które znajdująsię w rozdziale IV tej pracy, pragniemy natomiast 
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podkreślić, że pod tym względem największy rozdźwięk między regułami statutu 
a praktyką wydąje się udziałem partii lewicy, które, powtórzmy raz jeszcze, statuto
wo silnie eksponują kolegialność.

Pozycja i uprawnienia lidera, zwłaszcza w polskich partiach, nie tylko zwracają 
uwagę na problemy demokracji wewnątrzpartyjnej, lecz także często prowadzą do 
pytań o personalizację władzy, czego nie należy utożsamiać z jej koncentracją. W od
niesieniu do koncentracji, to - jak wskazuje na to nasza analiza - polskie partie raczej 
nie wykazują takich tendencji w przepisach statutowych. Jednakże inną już sprawą 
jest faktyczna dominacja personalna. Widać ją nawet w partiach lewicowych, w któ
rych statutowo lider nie jest nawet wyodrębnionym organem. Z pewnością wiąże 
się to z silną dominacją komunikacji medialnej w polityce, która ma zdecydowanie 
tendencje do eksponowania osób polityków.

Drugim aspektem problemu jest używane czasem w odniesieniu do polskich 
partii określenie „partia wodzowska”, właśnie w kontekście personalizacji władzy. 
W części wstępnej rozdziału poświęconego strukturom centralnym rozbudowaliśmy 
argumentację, w której staramy się uzasadnić nasz sprzeciw wobec tej retoryki. Nie 
chcemy jej tutaj powtarzać. Tu pragniemy jedynie po raz kolejny podkreślić, że nie 
przemawiają za takim określeniem reguły statutowe. Faktyczny problem z perso
nalizacją władzy w niektórych polskich partiach polega natomiast na wpływie tego 
czynnika na perspektywy ich instytucjonalizacji. W tym momencie wciąż jeszcze nie 
da się jednak w pełni określić faktycznej skali tego problemu, będzie to możliwie 
dopiero wówczas, kiedy we wszystkich partiach badanych przez nas cykl zmiany 
przywództwa wyjdzie poza pierwszy krąg liderów-założycieli.

Kończąc to podsumowanie, chcemy odnieść się do pozycji frakcji parlamentar
nych. Większość badanych przez nas partii w swoich statutach poddaje je kontroli 
organów centralnych partii, co jest charakterystyczne dla modelu masowego. Robią 
tak partie zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Na tym tle wyróżnia się PO, która 
z punktu widzenia przepisów statutowych daje swojej frakcji parlamentarnej swo
bodę działania. Być może można to przypisać wciąż żywym w tej partii poglądom, 
które kiedyś tkwiły u podstaw nowatorskiego rozwiązania, dającego frakcji pozycję 
wręcz dominującą.
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SCHEMATY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PARTII

Opracowanie własne na podstawie statutów partii politycznych







Struktury organizacyjne polskich partii politycznych
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Legenda do schematu LPR

A - W Zjeździe Okręgowym uczestniczą członkowie Rady Politycznej, Zarządu Główne
go oraz posłowie i senatorowie Ligi zamieszkali na terenie działania Okręgu

B - W Zjeździe Powiatowym uczestniczą członkowie Rady Politycznej, Zarządu Główne
go oraz posłowie i senatorowie Ligi zamieszkali na terenie działania Oddziału

C - Członków Zarządu Oddziału Powiatowego wybiera Zjazd Powiatowy na wniosek 
Prezesa Oddziału Powiatowego

D - Rada Polityczna w czasie trwania kadencji może dokooptować członków, nie więcej 
jednak niż 16 liczby członków pochodzących z wyboru

F - Przewodniczący Rady Politycznej wchodzi w skład Zarządu Głównego i Prezydium 
Zarządu Głównego

G - Przedstawiciele reprezentacji parlamentarnej Ligi w liczbie ustalonej po każdych wy
borach przez uchwałę Rady Politycznej podjętą na wniosek Prezydium Zarządu Głównego

H - Prezydium Zarządu Głównego jest ciałem kolegialnym składającym się z: Prezesa 
Ligi, Wiceprezesów Ligi, Skarbnika Zarządu Głównego, Przewodniczącego Rady Politycznej 
i Przewodniczącego Kongresu

I - w skład Kongresu wchodzą także Wiceprezesi Zarządów Okręgowych



Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

Schemat organizacyjny PD
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Struktury organizacyjne polskich partii politycznych

Legenda do schematu PiS

A - W przypadku gdy na terenie powiatu działają więcej niż trzy Komitety, tworzy się 
Zarząd Powiatowy PiS

B - Prezes PiS kieruje pracami Klubu Parlamentarnego za pomocą jego Przewodniczą
cego

C - Delegatami są inni wybrani członkowie okręgowej organizacji PiS
D - W Zjeździe Okręgowym uczestniczą wszyscy członkowie PiS z terenu działania orga

nizacji okręgowej PiS, jeśli w organizacjach okręgowych liczących więcej niż 200 członków 
uprawnionymi do udziału w Zjeździe Okręgowym są delegaci

E - Zarząd Główny może, na wniosek Prezesa PiS uzgodniony z Przewodniczącym Za
rządu, dokooptować do swojego składu także innych członków PiS w liczbie nie większej niż 
10% składu Zarządu, wynikającego z ust. 2 i 3 artykułu 42 Statutu z dnia jego pierwszego 
posiedzenia

G - Delegatem jest Przewodniczący Zarządu Klubu Młodych PiS, o ile jest członkiem 
PiS, oraz Przewodniczący Zarządów Powiatowych

H - W skład Komitetu Politycznego wchodzą: 1) Prezes PiS jako jego Przewodniczący, 
2) Prezes Honorowy PiS, 3) Przewodniczący Zarządu Głównego, 4) Przewodniczący Parla
mentarnego Klubu (Koła, Zespołu) PiS, 5) Wiceprezesi PiS, Sekretarz Generalny PiS oraz 
Skarbnik PiS, 6) członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) PiS pełniący funkcje 
w Prezydium Sejmu lub Senatu, 7) osoba rekomendowana przez PiS do pełnienia najwyższej 
rangą spośród przypadających ugrupowaniu funkcji w administracji publicznej, 8) sześciu 
członków

K - Delegatami są również: Przewodniczący Zarządu Forum Młodych PiS, członkowie 
Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu, wojewodowie i wicewojewodowie, będący 
członkami partii

L - W trakcie kadencji Rada Polityczna może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PiS 
na okres trzech miesięcy spośród Przewodniczącego Zarządu i Wiceprezesów PiS, w przypad
ku gdy Prezes PiS :1) zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PiS, 2) 
czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji

O - Rada Polityczna powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa PiS: a) Przewodniczącego 
Zarządu Głównego oraz Sekretarza Rady, b) do czterech Wiceprezesów PiS, c) Sekretarza 
Generalnego PiS, d) Skarbnika PiS, e) Przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz do 5 jej 
członków

P - Posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego
Q - Rada Regionalna, na wniosek Komitetu Politycznego, może dokooptować do swojego 

składu także innych członków PiS, w liczbie nie większej niż 10% jej składu, wynikającego ze 
Statutu, z dnia jej pierwszego posiedzenia

R - Rada Polityczna może, na wniosek Prezesa PiS dokooptować do swojego składu rów
nież innych członków PiS w liczbie nie większej niż 10% składu Rady wybranego przez 
Kongres PiS

S - W skład Zarządu wchodzą jeszcze członek Rady Politycznej pochodzący z okręgu, 
Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w sejmiku województwa oraz członek 
zarządu województwa

T - W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto Przewodniczący Zarządu Głównego, 
Wiceprezesi PiS, Sekretarz Generalny PiS, Skarbnik PiS oraz Przewodniczący Klubu (Koła, 
Zespołu) Parlamentarnego PiS, którzy uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Głównego z gło
sem stanowiącym
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U - W skład Rady Regionalnej wchodzą członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podse
kretarze stanu, wojewodowie i wicewojewodowie, będący członkami partii

V - Rada Polityczna na wniosek Prezesa PiS zwołuje corocznie Konwencje
X - Osoby pełniące funkcje prezydenta miasta będącego stolicą okręgu, członka zarządu 

województwa lub mandat radnego województwa oraz radnego miasta będącego stolicą okrę
gu, o ile są członkami właściwej terytorialnie organizacji okręgowej PiS

Y - W skład Rady Regionalnej wchodzą osoby pełniące funkcje prezydenta miasta będą
cego stolicą regionu, członka zarządu województwa lub posiadające mandat radnego woje
wództwa oraz radnego miasta będącego stolicą regionu, o ile są członkami właściwej teryto
rialnie organizacji regionalnej PiS

Z-W skład Rady Politycznej wchodzą także Prezesi Zarządów Okręgowych
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Legenda do schematu PO RP

A - Członkowie dokooptowani w liczbie nie większej niż 1/5 liczby powiatów na terenie 
regionu

B - Członkowie sprawujący z jej ramienia funkcje publiczne w państwie według określo
nej przez Zarząd Krajowy listy stanowisk upoważniających do uczestniczenia w Konwencji

C - Członkowie Platformy wchodzący w skład Zarządu Powiatu (prezydent miasta na 
prawach powiatu)

D - Członkowie Platformy wchodzący w skład Zarządu Województwa
E - Europosłowie - członkowie Platformy z danego poziomu struktury
F - Najwyższy rangą członek Zarządu (prezydent miasta na prawach powiatu) członek 

Platformy
G - Najwyższy rangą członek Zarządu Województwa - członek Platformy
H - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy
I - Przewodniczący klubu radnych Platformy w radzie powiatu
J - Przewodniczący klubu radnych Platformy w sejmiku województwa
K - Członkowie Platformy prezydenci miast z terenu regionu
L - Prezydent miasta - siedziby sejmiku wojewódzkiego i prezydent miasta - siedziby 

wojewody - członkowie Platformy
Ł - Członkowie Platformy radni powiatu (miasta na prawach powiatu)
M - Sekretarz i Skarbnik powoływani są przez Zebranie Członków na wniosek Przewod

niczącego
N - Członkowie Platformy radni sejmiku województwa
O - Radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w regionie - członkowie Plat

formy
P - Posłowie - członkowie Platformy z danego poziomu struktury
Q - Członkowie Platformy starostowie z terenu regionu
R - Radni wszystkich szczebli samorządowych z terenu powiatu - członkowie Platformy
S - Senatorowie - członkowie Platformy danego poziomu struktury
T - Sekretarz i Skarbnik, powoływani są przez Radę w Powiecie na wniosek Przewodni

czącego w Powiecie
W - Od 1 do 4 Wiceprzewodniczących
X - Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu regionu - członkowie Platformy
Y - Sekretarz regionu i Skarbnik regionu powoływani są na wniosek Przewodniczącego 

Regionu
Z - Od jednego do trzech Wiceprzewodniczących - powoływani przez Radę w Powiecie
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Legenda do schematu PSL

A - Prezes Honorowy Powiatowy
B - Parlamentarzyści - członkowie PSL
C - Członkowie RN PSL, GKR, GSK PSL z tego województwa
D - Delegaci na Kongres PSL wybrani na Zjazdach Powiatowych
E - Prezes Honorowy PSL
F - Prezes Honorowy Wojewódzki
G - Honorowy Prezes Powiatowy
H - Skład Zarządu Gminnego może być powiększony w trakcie kadencji nie więcej niż 

o jedną osobę
I - Parlamentarzyści z tego województwa, będący członkami PSL
K - Skład Zarządu Powiatowego może być powiększony w trakcie kadencji nie więcej 

niż o 2 osoby
L - Skład Zarządu Wojewódzkiego może być powiększony w trakcji kadencji nie więcej 

niż o 3 osoby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego skład Zarządu Wojewódzkiego może być powiększany do 20% członków 
Zarządu ustalonego przez Wojewódzki Zajazd Delegatów

M - Zarząd Gminny i równorzędny PSL może odwołać i wybrać Prezesa lub członka 
Zarządu Gminnego lub równorzędnego w okresie między zjazdami bezwzględną większością 
głosów statutowego składu tego Zarządu

N - Zarząd Powiatowy może odwołać i wybrać Prezesa lub członka Zarządu Powiatowe
go w okresie między Zjazdami Powiatowymi bezwzględną większością głosów statutowego 
składu tego Zarządu Powiatowego

P - Delegatami są także parlamentarzyści, radni i wójt, a także burmistrz i prezydent 
miasta oraz delegat Forum Młodych Ludowców mieszkający lub pracujący na terenie gminy 
i będący członkami PSL

Q - Wojewódzki Zjazd Delegatów wybiera od 2 do 6 (liczbę określa RN PSL) kandy
datów na członków Rady Naczelnej oraz po 1 kandydacie do Głównej Komisji Rewizyjnej 
(skrót: GKR) i Głównego Sądu Koleżeńskiego (skrót: GSK) spośród delegatów na Kongres

R - Zarząd Wojewódzki może odwołać i wybrać Prezesa lub członka Zarządu Wojewódz
kiego na wniosek Prezydium tego Zarządu, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Po
wiatowego lub na wniosek Zarządu Powiatowego bezwzględną większością głosów statuto
wego składu tego Zarządu Wojewódzkiego

S - Delegatami są także parlamentarzyści, członkowie władz naczelnych PSL, radni (po
wiatu i województwa), wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, członkowie Zarządu 
Powiatu i Województwa, wojewoda i wicewojewoda oraz delegat Forum Młodych Ludowców 
- będący członkami PSL, którzy mieszkają na terenie danego powiatu

U - Rada Naczelna PSL, w razie uzasadnionej potrzeby, może powołać do swego składu 
nowych członków, nie przekraczając liczby 130 członków Rady

V - Członkami Rady są także osoby wybrane przez Zjazdy Wojewódzkie i akceptowane 
następnie przez Kongres

W - Wojewódzcy Prezesi Honorowi PSL
X - W skład Rady wchodzą od 2 do 6 przedstawicieli wojewódzkich organizacji PSL (licz

bę określa RN PSL) wybranych przez Zjazdy Wojewódzkie i akceptowanych przez Kongres
Y - Główna Komisja Rewizyjna PSL i Główny Sąd Koleżeński liczą po 16 osób wybie

ranych przez Zjazdy Wojewódzkie, osoby te są akceptowane w głosowaniu jawnym przez 
Kongres
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Z - Rada Naczelna może odwołać i wybrać Prezesa PSL i Przewodniczącego Rady Na
czelnej w okresie między Kongresami bezwzględną większością głosów statutowego składu 
jej członków

Konwencje Wyborcze

KRAJOWA KONWENCJA WYBORCZA - Kraj ową Konwencję Wyborczą PSL stanowią: 
Rada Naczelna, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński PSL, Krajowy Rzecz
nik Dyscyplinarny i Prezes Honorowy PSL oraz parlamentarzyści - będący członkami PSL 
WOJEWÓDZKA KONWENCJA WYBORCZA - Delegatami na Wojewódzką Konwencję 
Wyborczą PSL są członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 
Wojewódzki Sąd Koleżeński, członkowie władz naczelnych, Prezesi Zarządów Powiatowych, 
parlamentarzyści, radni sejmiku wojewódzkiego, marszałek, przewodniczący i członkowie 
zarządu województwa, wojewoda, wicewojewoda i delegat Forum Młodych Ludowców oraz 
Wojewódzki Prezes Honorowy PSL - którzy mieszkają lub pracują na terenie danego woje
wództwa i są członkami PSL
POWIATOWA KONWENCJA WYBORCZA - Powiatową Konwencję Wyborczą PSL sta
nowią: Zarząd Powiatowy, Powiatowa Komisja Rewizyjna, Prezesi Zarządów Gminnych i 
równorzędnych, Prezes Honorowy oraz parlamentarzyści, członkowie władz naczelnych PSL, 
radni (powiatu i województwa), wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, członkowie 
zarządu powiatu i województwa, wojewoda i wicewojewoda oraz delegat Forum Młodych 
Ludowców - będący członkami PSL, którzy mieszkają na terenie danego powiatu 
GMINNA KONWENCJA WYBORCZA - Gminą lub równorzędną Konwencję Wyborczą 
PSL stanowią: Zarząd Gminny lub równorzędny, Gminna lub równorzędna Komisja Rewi
zyjna, Prezesi Kół PSL - w organizacjach gminnych lub równorzędnych liczących powyżej 
100 członków oraz parlamentarzyści, radni i wójt, a także burmistrz i prezydent miasta oraz 
delegat Forum Młodych Ludowców mieszkający lub pracujący na terenie gminy i będący 
członkami PSL
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Legenda do schematu Samoobrony RP

A - W Kongresie Wojewódzkim biorą udział Przewodniczący Grup Programowych 
z urzędu

N - Rada Krajowa i Rady Wojewódzkie zwołują co najmniej raz na rok Konferencje Pro
gramowe „Samoobrony”

P - Kongres Wojewódzki wyłania z grona Rady Wojewódzkiej Przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej
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Legenda do schematu SDPL

♦Prawo wyboru delegatów na Kongres przysługuje platformie (frakcji) skupiającej co naj
mniej 50 członków partii wpisanych do ewidencji co najmniej 3 województw

Prawo wyboru przedstawiciela do Konwentu Krajowego przysługuje platformie (frakcji) 
skupiającej co najmniej 100 członków partii wpisanych do ewidencji co najmniej 6 woje
wództw

** Wojewódzkie i Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków stanowią odpowiednio: 
Konwent Wojewódzki i Konwent Powiatowy. W przypadku, gdy liczba członków w woje
wództwie lub powiecie przekracza wielkość umożliwiającą sprawne funkcjonowanie Kon
wentu, zarząd wyższego szczebla na wniosek właściwego miejscowo zarządu może podjąć 
decyzję o wyborze Konwentu Wojewódzkiego lub Powiatowego

*** Pełnomocnik Powiatowy powoływany jest do czasu utworzenia struktury powiato
wej. Ma kompetencje organu uchwałodawczego i wykonawczego
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Legenda do schematu SLD

Przew. Klubu P. - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD
Przew. Zespołu PE - Przewodniczący Zespołu Parlamentarzystów Europejskich
Przew. FMS — Przewodniczący organizacji młodzieżowej SLD - Federacji Młodych So

cjaldemokratów
Przew. Klubu RSW - Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmiku Wojewódzkiego
Przew. FMSW - Przewodniczący organizacji młodzieżowej SLD szczebla wojewódz

kiego
Przew. Klubu RP - Przewodniczący Powiatowego Klubu Radnych SLD
Przew. FMS P - Przewodniczący organizacji młodzieżowej SLD szczebla powiatowego
Przew. Klubu RG - Przewodniczący gminnego klubu radnych
Przew. FMS G - Przewodniczący organizacji młodzieżowej SLD szczebla gminnego
Przedst. lewicy - przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich 

związków oraz innych organizacji, które współtworzą lewicę społecznąw Polsce, członkowie 
Rady nie muszą być członkami SLD

1 Zmiany na stanowisku Przewodniczącego SLD w przypadku rezygnacji lub nieudziele- 
nia wotum zaufania może dokonać Konwencja Krajowa

2 Delegaci na Konwencję Krajową mogą być wybrani przez Zjazdy Wojewódzkie (jak 
zaznaczono na schemacie), Konwencje Wojewódzkie albo Rady Wojewódzkie

3 W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie będący delegatami na Kongres (jak zazna
czono na schemacie) lub Konwencję Krajową

4 Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej w przypadku rezygnacji 
lub nieudzielania wotum zaufania może dokonać Konwencja Wojewódzka

5 Delegaci na Konwencję Wojewódzką mogą być wybrani przez Zjazdy Powiatowe (jak 
zaznaczono na schemacie), Konwencje Powiatowe albo Rady Powiatowe

6 W skład Rady Wojewódzkiej wchodzą członkowie będący delegatami na Zjazd Woje
wódzki (jak zaznaczono na schemacie) lub Konwencję Wojewódzką

7Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatowej w przypadku rezygnacji lub 
nieudzielania wotum zaufania może dokonać Konwencja Powiatowa

’ Delegaci na Konwencję Powiatową mogą być wybrani przez Zjazdy Gminne (jak zazna
czono na schemacie), Konwencje Gminne albo Rady Gminne lub Koła Gminne (tam gdzie 
nie istnieją Rady Gminne)

9 W skład Rady Powiatowej wchodzą członkowie będący delegatami na Zjazd Powiatowy 
(jak zaznaczono na schemacie) lub Konwencję Powiatową

10 Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy w przypadku rezygnacji lub 
nieudzielania wotum zaufania może dokonać Konwencja Gminna

11 W skład Rady Gminnej wchodzą członkowie będący delegatami na Zjazd Gminny (jak 
zaznaczono na schemacie) lub Konwencję Gminną
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Legenda do schematu UP

& - Poziom struktury w powiecie jest organizowany, gdy na terenie powiatu liczba człon
ków wynosi minimum 20

A - Członkami Rady Krajowej są: dwaj przedstawiciele organizacji młodzieżowej afilio
wanej przy UP oraz Sekcji Kobiet UP

B - Walne Zebranie Członków (Delegatów) Województwa wybiera Przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej, chyba że zebranie postanowi zostawić ten wybór do dyspozycji Rady 
Wojewódzkiej bezwzględną większością głosów

C - Przewodniczącego Rady Powiatu, wybieranego przez Walne Zebranie Członków (De
legatów) Powiatu, Rada Powiatu odwołuje większością 2/3 głosów z pełnionej funkcji oraz 
wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego bezwzględną większością głosów. Rada 
Powiatu odwołuje większością 2/3 głosów członka RP, który wykazuje rażący brak aktywno
ści w pracach Rady

E - Przewodniczącego RW wybieranego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) 
Rada Wojewódzka odwołuje większością 2/3 głosów z pełnionej funkcji oraz wybiera ze 
swego grona nowego Przewodniczącego bezwzględną większością głosów. Rada Wojewódz
ka odwołuje większością 2/3 głosów członka RW, który wykazuje rażący brak aktywności 
w pracach Rady

F - W skład Rady Powiatowej wchodzi także po jednym przedstawicielu: radnych UP, 
miejscowej organizacji młodzieżowej afiliowanej przy UP, Sekcji Kobiet UP

G - W skład Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego UP wchodzą  jeszcze wice
przewodniczący UP, skarbnik UP

H - W skład Krajowego Komitetu Wykonawczego wchodzą jeszcze: wiceprzewodniczący 
UP, skarbnik, Przewodniczący Grupy Parlamentarnej i Przewodniczący Rad Wojewódzkich 
UP

I - Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z osób wybranych przez Walne Zebrania 
Członków (Delegatów) Województwa w liczbie jeden przedstawiciel z każdego wojewódz
twa. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera Kongres z spośród delegatów

J - Krajowy Sąd Koleżeński odwołuje większością2/3 głosów statutowego swojego skła
du Przewodniczącego KSK z pełnionej funkcji oraz wybiera spośród członków KSK bez
względną większością głosów nowego Przewodniczącego

K - Honorowego Przewodniczącego UP wybiera Kongres UP
L - Krajowy Sąd Koleżeński składa się z osób wybranych przez Walne Zebrania Człon

ków (Delegatów) Województwa w liczbie jeden przedstawiciel z każdego województwa. 
Przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego wybiera Kongres z spośród delegatów

O - W posiedzeniu Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego UP uczestniczy z pra
wem głosu Przewodniczący Rady Krajowej UP i Przewodniczący Klubu Parlamentarnego UP

P - Parlamentarzyści będący członkami UP
R-W skład Rady Wojewódzkiej wchodzi także po jednym przedstawicielu: radnych UP 

w sejmiku wojewódzkim, miejscowej organizacji młodzieżowej afiliowanej przy UP i Sekcji 
Kobiet UP

U - Członkowie KKW UP wybierani są przez Radę Krajową spośród kandydatów zgła
szanych zarówno ze swego grona, jak i spoza członków Rady Krajowej przy zachowaniu 
warunku, że liczba członków KKW UP niebędących członkami Rady Krajowej nie może 
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków KKWUP

Y - Krajowa Komisja Rewizyjna odwołuje większością 2/3 głosów statutowego swojego 
składu Przewodniczącego KKR z pełnionej funkcji oraz wybiera spośród członków KKR bez
względną większością głosów nowego
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY





Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Badania realizują pracownicy:
Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
Dr Beata Kosowska-Gąstoł
Dr Piotr Borowiec
kmyslik@ap.krakaw.pl

STRUKTURY PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE
ANKIETA

Szanowna Pani! Szanowny Panie!
Prosimy uprzejmie o wzięcie udziału w badaniach, których celem jest poznanie opinii 

członków partii politycznych o ich organizacjach partyjnych. Nasze badania są finansowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 1322/B/H03/2007/33. Ankiety są 
przeprowadzane wśród działaczy dziewięciu najważniejszych partii politycznych w Polsce.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie py
tania. Badania są anonimowe i służą wyłącznie celom naukowym. Prosimy zaznaczyć kółkiem 
wokół cyfry wybrane odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i odesłanie jej pod wskazany adres.

1. Jak ocenia Pani/Pan rolę Kongresów/Zjazdów Krajowych dla funkcjonowania partii? Pro
simy zakreślić kółkiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą z nich zaznaczyć zna
kiem X w kratce.
1. □ Wypełniają swoje funkcje zgodnie z przepisami statutu
2. □ Są miejscem wymiany poglądów, służą spotkaniu struktur niższego szczebla
3. □ Są medialnym spektaklem
4. □ Szkoda czasu na wyjazd na Kongres/Zjazd Krajowy, zwykły delegat nie ma nic do

powiedzenia
5. □ Trudno powiedzieć

2. Jak ocenia Pani/Pan szanse uwzględnienia przez partię inicjatyw programowych zgłoszo
nych na zebraniach kół? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Duże, każdy głos jest brany pod uwagę
2. Średnie, trudno przebić się z nową inicjatywą
3. Małe, brany jest pod uwagę tylko głos ludzi pełniących w partii wysokie funkcje
4. Trudno powiedzieć

-215-

mailto:kmyslik@ap.krakaw.pl


Struktury organizacyjne polskich partii politycznych Aneks 2

3. Kto ma największy wpływ na tworzenie krajowego programu politycznego Pani/Pana
partii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Klub parlamentarny
2. Lider i wąskie grono jego współpracowników
3. Krajowe władze wykonawcze
4. Specjalnie powołane zespoły programowe
5. Krajowe władze uchwałodawcze: Kongresy, Zjazdy i inne
6. Władze regionalne/wojewódzkie
7. Władze gminne i powiatowe
8. Koło (najniższa komórka organizacyjna)
9. Trudno powiedzieć

4. Kto ma największy wpływ na tworzenie ogólnopolskiego programu wyborczego 
w Pani/Pana partii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Klub parlamentarny
2. Lider i wąskie grono jego współpracowników
3. Krajowe władze wykonawcze
4. Specjalnie powołane zespoły programowe
5. Krajowe władze uchwałodawcze: Kongresy, Zjazdy i inne
6. Władze regionalne/wojewódzkie
7. Władze gminne i powiatowe
8. Koło (najniższa komórka organizacyjna)
9. Trudno powiedzieć

5. Kto ma Pani/Pana zdaniem głos decydujący przy podejmowaniu decyzji o wejściu partii
w koalicję rządową? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Klub parlamentarny
2. Krajowe władze wykonawcze: Zarządy partii itd.
3. Krajowe władze uchwałodawcze: Rady Krajowe itd.
4. Lider i wąskie grono jego współpracowników
5. Wszyscy członkowie partii
6. Trudno powiedzieć

6. Członkom partii na ogół zależy na awansie w strukturze partyjnej. Chcielibyśmy zapytać,
co może pomóc w zapewnieniu sobie awansu w Pani/Pana partii? Prosimy zakreślić kół
kiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą z nich zaznaczyć znakiem X w kratce.
1. □ Pracowitość
2. □ Umiejętność pracy w zespole
3. □ Wiedza i kwalifikacje
4. □ Lojalność
5. □ Umiejętność wchodzenia w zależności (układ patron - klient)
6. □ Posiadanie znacznych środków finansowych
7. □ Posiadanie poufnych informacji o życiu liderów
8. □ Inne przesłanki, wpisz jakie...............................................................................................
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7. Jaki charakter mają procedury zgłaszania kandydatów na listy wyborcze w Pani/Pana par
tii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Jasny i przejrzysty, otwarty dla członków partii
2. Ich otwartość posiada czasami wątpliwy charakter
3. Brak jasnych procedur, decyzje podejmowane są za „zamkniętymi drzwiami”
4. Nie wiem

8. Czy w Pani/Pana partii szeregowi członkowie (niepełniący żadnych funkcji partyjnych)
mają wpływ na proces selekcji, wyboru kandydatów na listy wyborcze? Prosimy zazna
czyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Mają zdecydowany wpływ
2. Mają ograniczony wpływ
3. Nie mają żadnego wpływu
4. Trudno powiedzieć

9. Kto w Pani/Pana partii zgłasza w praktyce kandydatów w wyborach samorządowych 
w gminie i powiecie? Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź.
1. Członkowie na zebraniach kół
2. Kolegialne organy gminne lub powiatowe
3. Liderzy gminni lub powiatowi
4. Kolegialne organy regionalne/wojewódzkie
5. Liderzy regionalni/wojewódzcy
6. Posłowie i senatorowie z danego okręgu lub inne osoby pełniące funkcje publiczne
7. Trudno powiedzieć

10. Kto w Pani/Pana partii zgłasza w praktyce kandydatów w wyborach do sejmiku woje
wódzkiego? Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź.
1. Członkowie na zebraniach kół
2. Kolegialne organy gminne lub powiatowe
3. Liderzy gminni lub powiatowi
4. Kolegialne organy regionalne/wojewódzkie
5. Liderzy regionalni/wojewódzcy
6. Kolegialne organy krajowe
7. Liderzy krajowi
8. Posłowie i senatorowie z danego okręgu lub inne osoby pełniące funkcje publiczne
9. Trudno powiedzieć

11. Kto w Pani/Pana partii ustala w praktyce miejsca na listach wyborczych w wyborach 
samorządowych? Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź.
1. Członkowie partii z danego poziomu struktury partyjnej
2. Liderzy partyjni z danego poziomu struktury partyjnej
3. Organy z określonego poziomu struktury, ale lista jest „modyfikowana” przez organy

krajowe
4. Organy partii z wyższego o stopień szczebla struktury partyjnej
5. Organy krajowe partii
6. Posłowie i senatorowie partii z danego okręgu
7. Nieformalne grupy „za zamkniętymi drzwiami”
8. Nie wiem
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12. Kto w Pani/Pana partii zgłasza w praktyce kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu? 
Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź
1. Wszystkie szczeble struktury partyjnej, począwszy od koła
2. Struktury regionalne/wojewódzkie
3. Kolegialne struktury krajowe
4. Wąskie grono liderów na szczeblu krajowym
5. Nie wiem

13. Kto w Pani/Pana partii ustala w praktyce miejsca na listach wyborczych do Sejmu?
Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź

1. Członkowie partii z okręgu wyborczego
2. Organy partii z okręgu wyborczego
3. Regionalne/wojewódzkie organy partii
4. Krajowe organy partii
5. Organy partii z okręgu wyborczego, ale lista jest „modyfikowana” przez organy krajowe
6. Nieformalne grupy liderów na szczeblu struktury okręgu wyborczego
7. Nieformalne grupy liderów na szczeblu krajowym
8. Nie wiem

14. Czy w praktyce Pani/Pana partii występowały przypadki umieszczania kandydatów na li
stach wyborczych niezgodne z procedurami przewidzianymi w dokumentach partyjnych?

Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem o takich przypadkach

15. Jak ocenia Pani/Pan kooptację osób spoza partii na listy wyborcze swojej partii?
Można zaznaczyć kółkiem więcej niż jedną odpowiedź.

1. Jest to dobry sposób „wzbogacenia” listy wyborczej,
2. Czasami trafiają się dobrzy kandydaci
3. Kooptacja uderza w istniejące struktury partii, podważa sensowność pracy
4. Kooptacja jest przejawem układów w partii
5. Chodzi głównie o uzyskanie pieniędzy na kampanie wyborcze
6. Każdy przypadek kooptacji jest inny, należy go rozpatrywać indywidualnie
7. Nie mam zdania

16. Dla funkcjonowania partii istotną kwestią jest wybór lidera. Jak wygląda w praktyce pro
cedura wyboru w Pani/Pana partii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź
1. Wyłanianie delegatów na Kongres związane jest ze ścieraniem się różnych kandydatów

na lidera - kandydaci jeszcze przed Kongresem walczą o liczbę delegatów w całej 
strukturze partii

2. Lider w praktyce znany już jest przed Kongresem/Zjazdem Krajowym, a delegaci tylko
go zatwierdzają - wybory na Kongresie/Zjeździe to fikcja

3. Lider wybierany jest na dopiero Kongresie, wcześniej nie toczą się żadne negocjacje
4. Lider wybierany jest w bezpośrednim głosowaniu przez wszystkich członków partii
5. Nie wiem
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17. Kto ma Pani/Pana zdaniem największy wpływ na wybór lidera partii? Prosimy zakreślić 
kółkiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą z nich zaznaczyć znakiem X w kratce.
1. □ Każdy członek partii ma swój udział w wyborze lidera
2. □ Wyboru lidera dokonują aktywiści partyjni średniego szczebla obecni na Kongresie
3. □ Wpływ mają regionalne struktury partyjne, to od ich poparcia zależy, kto zostanie 

liderem
4. □ Wpływ na wybór lidera ma kierownictwo partyjne, ostatecznie to od niego zależy,

kto zostanie liderem
5. □ Wpływ na wybór lidera mają parlamentarzyści z partii, od ich poparcia zależy wybór
6. □ Liderem zostąje osoba wskazana przez ustępującego prezesa/przewodniczącego partii
7. □ Liderem zostąje osoba wskazana przez nieformalną grupę liderów krajowych
8. □ Nie wiem

18. Podczas wyboru lidera partii największe szanse na zwycięstwo w Pani/Pana partii ma 
osoba, która jest: Prosimy zakreślić kółkiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą 
z nich zaznaczyć znakiem X w kratce.
1. □ Jest członkiem parlamentarnej reprezentacji partii
2. □ Jest członkiem rządu lub zajmuje inne ważne stanowisko w administracji publicznej

z ramienia partii
3. □ Jest członkiem krajowego organu wykonawczego partii
4. □ Jest liderem jednej z regionalnych struktur partii
5. □ Nie zajmuje ważnej pozycji w strukturze partii, ale jest osobą powszechnie znaną 

i szanowaną
6. □ Inne, jakie...........................................................................................................................

19. Co Pani/Pana zdaniem zadecydowało w największym stopniu o wyborze obecnego lidera 
partii. Prosimy zakreślić kółkiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą z nich zazna
czyć znakiem X w kratce.
1. □ Jest osobą łubianą przez członków partii i wyborców
2. □ Uzyskał poparcie regionalnych struktur partii
3. □ Cieszy się poparciem elit partyjnych
4. □ Był wśród założycieli partii i partia kojarzona jest często z jego osobą
5. □ Potrafi załatwić środki finansowe dla partii
6. □ Inne czynniki, podaj jakie..................................................................................................

20. Spośród ilu kandydatów wybierany jest w praktyce lider krajowy w Pani/Pana partii? 
Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź.
1. □ Zawsze zgłaszany jest tylko jeden kandydat
2. □ Na ogół zgłaszany jest jeden kandydat
3. □ Wybór następuje na ogół spośród kilku zgłoszonych kandydatów
4. □ Zawsze zgłaszanych jest kilku kandydatów
5. □ Nie wiem
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21. Czy w Pani/Pana partii szeregowi członkowie posiadają kontrolę nad polityką prowadzoną 
przez lidera partii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Posiadają bardzo dużą kontrolę
2. Posiadają ograniczoną kontrolę
3. Nie posiadają żadnej kontroli
4. Trudno powiedzieć

22. Czy władza krajowa ma w Pani/Pana partii w praktyce charakter bardziej indywidualny 
czy grupowy? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Indywidualny, jest w rękach przewodniczącego/lidera/prezesa
2. Grupowy, należy do wąskiego grona liderów na szczeblu krajowym
3. Grupowy, jest w rękach organów krajowych, wykonawczych i uchwałodawczych
4. Indywidualny i grupowy, sprawowana jest przez formalne organy partyjne
5. Indywidualny i grupowy, sprawowana jest przez lidera i wąskie grono jego współpra

cowników
6. Trudno powiedzieć

23. Czy władza lokalna na poziomie powiatu ma w Pani/Pana partii w praktyce charakter 
bardziej indywidualny czy grupowy? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Indywidualny, jest w rękach przewodniczącego/prezesa powiatu
2. Grupowy, jest w rękach organów wykonawczych i uchwałodawczych powiatu
3. Zarówno indywidualny, jak i grupowy
4. Trudno powiedzieć

24. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że członkowie partii mobilizują się wyłącznie 
w czasie kampanii wyborczych? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam
5. Trudno powiedzieć

25. Jakie działania prowadzą władze koła, by aktywizować członków? Proszę zaznaczyć kół
kiem wszystkie odpowiedzi, które występują.
1. Zachęcają członków wszelkimi sposobami do pracy na rzecz partii
2. Straszą osoby nieaktywne pozbawieniem członkostwa
3. Nie potrafią zaangażować członków do wspólnej pracy
4. Nic nie robią, więc trudno wymagać pracy od innych
5. Inne działania

26. Czy w Pani/Pana partii koła (najniższe jednostki organizacyjne) istnieją realnie? 
Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Mają charakter realny, prowadzą systematyczną pracę partyjną
2. Istnieją, ale nie wykonują systematycznej pracy partyjnej
3. Istnieją, ale członkowie spotykają się tylko przed wyborami w partii
4. Mają charakter fikcyjny, istnieją tylko w statucie
5. Różnie to wygląda, zależy od koła i jego Zarządu
6. Trudno powiedzieć
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27. Czy procedury założenia nowego koła w Pani/Pana partii są: Prosimy zaznaczyć kółkiem 
jedną odpowiedź.
1. Bardzo proste
2. Proste
3. Skomplikowane
4. Bardzo skomplikowane
5. Nie wiem

28. Jeżeli w Pani/Pana partii pojawiły się kiedykolwiek przeszkody przy zakładaniu kół, to 
jaki miały one charakter? Proszę zaznaczyć kółkiem wszystkie odpowiedzi, które występują.
1. Przesuwano termin powołania/rejestracji nowego koła bez podania powodu
2. Wynajdywano nieistniejące przeszkody formalne
3. Domagano się uzupełniania dokumentów
4. Przedstawiono zastrzeżenia w stosunku do niektórych nowych członków
5. Czyniono inne przeszkody..................................................................................................
6. W mojej partii nie czyniono przeszkód przy zakładaniu kół

29. Co stanowi główne źródło informacji o działalności Pani/Pana partii na szczeblu powia- 
towym/gminnym? Prosimy zakreślić kółkiem co najwyżej dwie odpowiedzi, a ważniejszą 
z nich zaznaczyć znakiem X w kratce.
1. □ Przekaz ustny od pozostałych członków partii
2. □ Drukowane partyjne biuletyny lokalne
3. □ Strony internetowe partii
4. □ Wiadomości e-mailowe
5. □ Inne źródła

30. Czy spotkała/ł się Pani/Pan w partii z sytuacją celowego ograniczania przepływu infor
macji z wyższego do niższego szczebla organizacji? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną 
odpowiedź
1. Jest to powszechna praktyka w organizacji partyjnej
2. Wielokrotnie miały miejsce takie zdarzenia
3. Było kilka takich przypadków
4. Nigdy takie działania nie miały miejsca
5. Nie wiem

31. Jak wygląda Pani/Pana zdaniem systematyczność uiszczania składki członkowskiej w par
tii? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź
1. Wszyscy członkowie płacą terminowo
2. Część członków płaci terminowo
3. Niewielka liczba członków płaci terminowo
4. Składki płaci się w czasie przedwyborczym, gdy ustalana jest baza członkowska
5. Członkowie nie płacą składek
6. Nie wiem
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32. Czy w Pani/Pana partii istnieje w praktyce tzw. podatek partyjny, polegający na tym, że 
członkowie partii sprawujący funkcje, zajmujący stanowiska i urzędy publiczne zobo
wiązani są do przekazywania na rzecz partii części swoich poborów? Prosimy zaznaczyć 
kółkiem jedną odpowiedź.
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem

33. Czy zgadza się Pani/Pan z rozpowszechnionym stwierdzeniem, że „w partii ważni są tylko 
liderzy, a nie członkowie”? Prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź.
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Zgadzam się
3. Nie zgadzam się
4. Zdecydowanie się nie zgadzam
5. Trudno powiedzieć

Metryczka -poniżej w pytaniach prosimy zaznaczyć kółkiem jedną odpowiedź

1. Proszę wpisać nazwę partii politycznej, której jest Pani/Pan członkiem..............................

2. Proszę określić, jak długo jest Pani/Pan członkiem tej partii:
1. Krócej niż 1 rok
2. Od 1 roku do 3 lat
3. Powyżej 3 lat

3. Proszę zaznaczyć najwyższy poziom struktury partyjnej, na jakim Pani/Pan dzida.
1. Poziom krajowy
2. Poziom regionalny/wojewódzki
3. Poziom gminy/powiatowy
4. Poziom koła (najniższej komórki organizacyjnej)

4. Czy byla/ł Pani/Pan delegatem na Kongres/Zjazd Krajowy swojej partii?
1. Tak
2. Nie

5. Czy pełniła/pełni Pani/Pan z ramienia swojej partii funkcje publiczne?
1. Tak
2. Nie

6. Gdzie Pani/Pan mieszka?
1. Wieś
2. Miasto do 50 tysięcy mieszkańców
3. Miasto od 50 tysięcy do 100 tysięcy
4. Miasto od 100 tysięcy do 500 tysięcy
5. Miasto powyżej 500 tysięcy

7. Ile Pani/Pan ma lat?
1. 18-30 lat
2. 31-40 lat
3. 41-50 lat
4. Powyżej 50 lat
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