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Charakter ról społeczno-zawodowych, jakie odgrywają radni, różni 
się w zależności od ich afiliacji politycznych. Obrazują to wskazania 
opracowanych przez nas indeksów kapitału społecznego, szczególnie 

zaś indeks publiczny – opisujący zaangażowanie radnych w funkcje w szeroko 
pojętych instytucjach publicznych (przede wszystkim w administracji samo-
rządowej i rządowej oraz w jednostkach im podległych).

Radni partii ogólnopolskich tworzących koalicję rządową – Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – różnią się tutaj wyraźnie 
od radnych ogólnopolskich partii opozycyjnych – Prawa i  Sprawiedliwości 
oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ci pierwsi mają bowiem wyższe średnie 
wartości indeksu kapitału społecznego. Na taką przewagę składa się głównie 
różnica w wartościach indeksu publicznego, który w wypadku partii rządzą-
cych jest średnio o jedną trzecią wyższy niż w wypadku partii opozycyjnych. 
Różnica ta jest z  kolei minimalna dla indeksu gospodarczego i  nieznacznie 
wyższa dla partii opozycyjnych w wypadku średniej indeksów obywatelskich.
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Tak jednoznaczna różnica w  zakresie powiązań personalnych radnych 
z  sektorem publicznym jest podstawowym wynikiem przedstawianej tutaj 
analizy. Można ją uznać za główny czynnik życia politycznego kraju, nie tylko 
na poziomie samorządowym. Znaczne różnice w charakterze ugrupowań po-
litycznych i zasobach, jakimi one dysponują, mogą mieć kluczowe znaczenie 
dla przebiegu i wyniku rywalizacji politycznej w skali Polski. Oczywista waga 
tego zjawiska nie oznacza jednak, że równie jasne są źródła takiego zróżni-
cowania, w  bliższym oglądzie wykazuje ono bowiem wiele niuansów, które 
będą przedstawiane w  kolejnych punktach niniejszej analizy. Na podstawie 
tych niuansów zostaną następnie sformułowane hipotezy dotyczące przyczyn 
tego zjawiska. Poszukiwanie odpowiedzi będzie się opierać na wskazówkach 
wynikających z  wcześniejszych badań i  refleksji naukowych, rezultaty tych 
poszukiwań będą zaś przedstawiane krok po kroku, prowadząc do końcowej 
konkluzji.

Odrębną kwestią jest sytuacja ugrupowań lokalnych. Obraz powiązań rad-
nych wybranych z poparciem takich ugrupowań jest bardziej skomplikowany 
niż w wypadku partii ogólnopolskich. Ogólnie rzecz ujmując, można jednak 
stwierdzić, że proste przeciwstawienie takich ugrupowań parlamentarnym 
partiom politycznym nie znajduje potwierdzenia w  wartościach indeksów 
kapitału społecznego. Sytuacja takich ugrupowań zależy bowiem głównie od 
konkretnych czynników społecznych i politycznych, same zaś ugrupowania 
lokalne są bardzo zróżnicowane. Najważniejszym podziałem jest tutaj ten, 
który wyróżnia jako odrębną grupę radnych ugrupowań, z których pochodził 
zwycięski kandydat w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów czy pre-
zydentów miast.

Różnice między radnymi wiążą się także z  ich statusem wyborczym 
– miejscem na liście, z jakiego startowali, i tym, czy w wyborach w 2010 roku 
zostali radnymi po raz pierwszy, czy też zapewnili sobie reelekcję po całej ka-
dencji zasiadania w tej samej radzie.

Wszystkie omawiane zależności stają się szczególnie widoczne po podzie-
leniu radnych ze względu na charakter jednostki – jej wielkość, kompetencje, 
struktury władzy i system wyborczy.
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typ jednostki samorządowej 
a zróżnicowanie ról społeczno- 
-zawodowych radnych – charakterystyka

W analizie posłużono się podziałem na sześć kategorii jednostek samorzą-
dowych, które różnicuje się ze względu na trzy cechy: przeciętną wielkość, 
sposób wyłaniania władzy wykonawczej i sposób wybierania radnych. Są to:
		województwa, powiaty, miasta na prawach powiatu (dalej nazywane 

miastami-powiatami),
		gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców (dalej nazywane gminami 

większymi),
		gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców (dalej nazywane gminami 

mniejszymi) i dzielnice Warszawy.
W dzielnicach Warszawy system wyborczy i polityczny jest identyczny 

jak powiatach i w województwach, wyborom rad nie towarzyszą bowiem 
bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów czy prezydentów, burmistrzo-
wie dzielnic, podobnie jak starostowie i  marszałkowie, są zaś wybierani 
przez ciała przedstawicielskie.

W  miastach-powiatach i  gminach większych w  2010 roku był stoso-
wany taki sam system wybierania rad, jak w województwach, powiatach 
i  dzielnicach – wybory proporcjonalne w  okręgach wielomandatowych 
z otwartymi listami kandydatów poszczególnych komitetów.

W mniejszych gminach obowiązywał system zwany w skrócie większo-
ściowym, konkretnie zaś było stosowane głosowanie blokowe lub system 
FPTP (first past the post), w którym wynik wyborczy jest ustalany indywi-
dualnie na podstawie kolejności wyznaczonej przez liczbę zdobytych gło-
sów wśród ogółu kandydatów.
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Tabela 4. 
Podział jednostek samorządu ze względu  
na struktury władzy i system wyborczy

Źródło: Obliczenia własne.

Wartości średnie ogólnego indeksu kapitału społecznego i  indeksów 
szczegółowych wykazują tutaj istotne zróżnicowanie, które tylko w  czę-
ści jest zgodne z intuicyjnym założeniem, że indeksy zwiększają się wraz 
z wielkością jednostki (wykres 13). Zależność taka jest wyraźna dopiero po 
podziale jednostek ze względu na sposób wybierania władzy.

Tam, gdzie bezpośrednio wybiera się władzę wykonawczą, najwyższe 
średnie indeksów mają radni miast-powiatów, nieco niższe – radni gmin 
większych, najniższe zaś – radni gmin mniejszych. Podobna zależność 
występuje w wypadku województw, powiatów i rad dzielnic. Jednocześnie 
jednak – jeśli porównać jednostki podobnej wielkości, ale o różnych spo-
sobach wyłaniania władzy wykonawczej – występują istotne odmienności.

Wykres 13. 
Zróżnicowanie średnich wartości indeksów 
w poszczególnych rodzajach jednostek  
samorządu

Kategoria Wybór władzy wykonawczej Wybór radnych Przeciętna liczba mieszkańców

województwa rada system list kandydatów 2 144 610

powiaty rada system list kandydatów 73 199

dzielnice rada system list kandydatów 93 258

miasta-powiaty bezpośredni system list kandydatów 116 875

gminy większe bezpośredni system list kandydatów 28 003

gminy mniejsze bezpośredni indywidualnie 6752
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Źródło: Obliczenia własne.

Choć może się to wydawać zaskakujące, średnie indeksów dla dzielnic 
Warszawy są bardzo zbliżone do indeksów w małych gminach, różnią się 
jednak wyraźnie od tych, które występują w miastach-powiatach, są także 
niższe – z wyjątkiem indeksu obywatelskiego – niż w gminach większych. 
Dzieje się tak, mimo że dzielnice stanowią części metropolii, wielkością zaś 
ustępują tylko miastom-powiatom. Odmienny jest jednak zakres ich kom-
petencji i najpewniej występuje tutaj konkurencja kadrowa ze strony insty-
tucji ogólnomiejskich (osoby o  wysokich indeksach kandydują do władz 
ogólnomiejskich, co obniża wskaźniki dla dzielnic).

Warto zwrócić uwagę, że ogólny indeks w wypadku powiatów jest wy-
raźnie wyższy niż w wypadku miast-powiatów. Dzieje się tak, choć powiaty 
jako jednostki – uwzględniając wartości przeciętne – ustępują pod wzglę-
dem wielkości miastom-powiatom, a istotną ich częścią są gminy mniejsze, 
szczególnie wiejskie. Taka różnica w ogólnym indeksie wynika wyłącznie 
z różnicy w indeksie dotyczącym sektora publicznego, którego wskaźnik 
jest prawie dwukrotnie wyższy w wypadku powiatów niż w wypadku miast- 
-powiatów. Jeśli zaś chodzi o indeks gospodarczy i obywatelski, to są one 
porównywalne.

Bezdyskusyjna jest przewaga w  wielkości indeksów radnych woje-
wódzkich, szczególnie wyraźna w wypadku indeksu gospodarczego, choć 
indeks publiczny jest minimalnie niższy niż w powiatach. Najwyższa jest 
tutaj również średnia dla indeksu obywatelskiego, choć różnica w stosunku 
do powiatów i miast-powiatów jest stosunkowo niewielka.
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polityka a zróżnicowanie ról  
społeczno-zawodowych radnych  
– charakterystyka

Spośród licznych charakterystyk związanych z  wyborami pierwszą wy-
korzystaną do analiz jest rodzaj komitetu, z którego zdobył mandat kon-
kretny radny. Porównując różne klasyfikacje, wyróżniono jeden podział 
na cztery kategorie. Składa się na niego stosunek do sprawowania władzy 
– częściowo w skali kraju, częściowo lokalnie – i relacja z ogólnokrajowy-
mi tożsamościami politycznymi.

Tabela 5. 
Liczba radnych w badaniu w podziale na typ 
jednostki samorządu i rodzaj partii

  

Źródło: Obliczenia własne.

Do pierwszej kategorii zaliczono ogólnopolskie partie polityczne tworzą-
ce koalicję rządową – Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. 
Drugą kategorię stanowią parlamentarne partie polityczne, które znajdują się 
w opozycji, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. 
Wszyscy radni partii parlamentarnych stanowią 53% członków rad i sejmików, 
których objęto badaniami, z kolei 47% to radni ugrupowań lokalnych.

W obrębie ugrupowań lokalnych wprowadzono dwie kategorie. Z ogółu 
radnych partii lokalnych wydzielono tych, którzy zostali wybrani dzięki 
komitetowi, z którego pochodził zwycięski kandydat w wyborach wójta, 

Partia parlamentarna Partia lokalna
Łącznie

rządząca opozycyjna włodarza inna

województwa 302 208 19 – 529

powiaty 1425 1033 1452 – 3910

dzielnice 152 121 66 – 339

miasta-powiaty 381 356 161 117 1015

gminy większe 102 94 123 143 462

gminy mniejsze 388 147 1093 894 2522

Łącznie 2750 1959 1377 2691 8777
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burmistrza i prezydenta (nazwijmy go włodarzem). Podział ten z natury 
rzeczy dotyczy tylko połowy jednostek poddanych analizie, czyli gmin, wli-
czając w to miasta-powiaty, a więc wszystkich tych jednostek, w których 
odbywają się bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i  prezydentów. 
W takich jednostkach 63% radnych było wystawionych przez ugrupowania 
lokalne, grupa ta dzieliła się zaś niemal pół na pół na tych, którzy zostali 
wybrani z komitetów zwycięskiego kandydata na włodarza (dalej nazywa-
nych partiami włodarza), i na tych, którzy zostali wybrani z pozostałych 
komitetów zarejestrowanych jako lokalne. Trzeba mieć przy tym świado-
mość, że pewna ich część była komitetami tworzonymi przy wykorzysta-
niu zasobów partii parlamentarnych, w tym miejscu nie jesteśmy jednak 
w stanie dokonać szczegółowej analizy tego aspektu.

Wśród wszystkich radnych wielkości tak wydzielonych grup były zbli-
żone, żadna z  nich bowiem nie dominowała liczebnie nad pozostałymi. 
I tak, 31% radnych to radni partii rządzących, niemal identyczna liczba to 
radni lokalnych ugrupowań niebędących partiami włodarzy, 22% to radni 
parlamentarnych ugrupowań opozycyjnych, a 16% to radni partii włoda-
rzy, przy czym ta grupa z natury rzeczy nie występowała na poziomie po-
wiatów, województw i rad dzielnic.

Proporcje te układały się w podobny wzór w dwóch kategoriach jedno-
stek wydzielonych ze względu na sposób wyłaniania władz wykonawczych. 
Największy udział radnych partii rządzących występował w  wojewódz-
twach (stanowili oni tutaj 57% ogółu), następnie w warszawskich radach 
dzielnic (45%), najniższy był zaś w powiatach (36%). Radni opozycyjnych 
ugrupowań parlamentarnych stanowili 39% ogółu w  województwach, 
36% w dzielnicach i 26% w powiatach. Tutaj zatem udział radnych partii 
ogólnopolskich był związany wyłącznie z wielkością jednostki – w dzielni-
cach Warszawy był wyraźnie wyższy niż w powiatach ziemskich.

Z kolei w jednostkach samorządu, w których władza wykonawcza jest wy-
bierana bezpośrednio, udział radnych partii rządzących był najwyższy w mia-
stach-powiatach, wynosił tam bowiem 38% (w  gminach większych –  22%, 
w  gminach mniejszych – 15%). Bardzo podobna zależność występowała 
w wypadku partii opozycyjnych – ich reprezentanci stanowili 35% radnych 
w  miastach-powiatach, 20% w  gminach większych i  6% w  gminach mniej-
szych. Tutaj również ogólnopolskie partie były znacznie silniej obecne w jed-
nostkach większych niż w jednostkach mniejszych. Proporcje między partiami 
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włodarzy a pozostałymi ugrupowaniami lokalnymi były zbliżone, z wyraźną 
przewagą partii włodarzy w miastach-powiatach i  gminach mniejszych, ale 
z niewielką przewagą pozostałych komitetów w gminach większych.

znaczenie polityki i typU jednostki 
samorządU dla zróżnicowania ról 
społeczno-zawodowych radnych

Zróżnicowanie średnich wartości w zależności od podmiotu politycznego, 
który reprezentowali radni, było widoczne już na poziomie ogólnego in-
deksu kapitału społecznego organów stanowiących. Jak się okazało po roz-
biciu ogólnego indeksu na poszczególne rodzaje powiązań, za większość 
tego zróżnicowania odpowiada tylko jeden rodzaj powiązań – powiązania 
z instytucjami publicznymi.

W wypadku powiązań gospodarczych różnice, choć występowały, były 
wyraźnie mniejsze, z kolei w wypadku powiązań obywatelskich – niewie-
le większe, ale również niewystępujące we wszystkich sytuacjach. Ogólne 
zróżnicowanie pojawiło się przede wszystkim w zakresie aktywności pu-
blicznej – i to za tym zróżnicowaniem podążało zróżnicowanie ogólnego in-
deksu kapitału społecznego. Dlatego w dalszych rozważaniach skupimy się 
na indeksie aktywności publicznej, przywołując pozostałe indeksy wtedy, 
kiedy były one wyraźnie zróżnicowane.

Wykres 14. 
Zróżnicowanie średnich wartości indeksu 
publicznego w rodzajach jednostek samorządu 
w zależności od podmiotu politycznego
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Źródło: Obliczenia własne.

We wszystkich sytuacjach radni parlamentarnych partii rządzących 
mieli średnie wartości indeksów wyższe niż radni opozycyjnych partii par-
lamentarnych w takich samych rodzajach jednostek samorządu. Najwięk-
sza różnica wystąpiła w wypadku województw, najmniejsza – w wypadku 
gmin większych. Podobnie wyglądało zróżnicowanie względne, gdy różni-
cę między tymi dwiema kategoriami radnych przedstawić jako procent ze 
średniej wartości indeksu dla partii opozycyjnych.

W województwach, powiatach, dzielnicach i gminach mniejszych średnie 
wartości indeksów dla partii rządzących były o połowę wyższe niż dla partii 
opozycyjnych. W wypadku miast-powiatów i gmin większych różnica ta była 
wyraźnie mniejsza. Jednocześnie typowa sytuacja radnych partii tego samego 
rodzaju – jeśli porównać ją między różnymi rodzajami jednostek samorządu 
– bardzo się różni, na przykład radni partii opozycyjnych w powiatach mają 
indeksy wyższe niż radni partii rządzących w miastach-powiatach.

Można z tego wyciągnąć wniosek, że charakter zaangażowania radnego 
w role społeczno-zawodowe w sektorze publicznym jest pochodną dwóch 
właściwie niezależnych czynników: rodzaju jednostki samorządu terytorial-
nego i rodzaju podmiotu politycznego, który reprezentuje radny. We wszyst-
kich wyodrębnionych rodzajach jednostek samorządu partie rządzące uzy-
skują widoczną przewagę nad partiami opozycyjnymi, co nie zmienia faktu, 
że przewagi wiążące się z rodzajem jednostki różnicują radnych w ramach 
każdej partii. Takie zróżnicowanie może mieć dużą amplitudę, co najlepiej 
obrazuje porównanie radnych wojewódzkich z radnymi gmin mniejszych.

Sytuacja radnych ugrupowań lokalnych nie układa się w  tak prosty 
wzór, jak w wypadku partii ogólnopolskich, choć jest również bardzo in-
teresująca. W gminach mniejszych średnie wartości indeksów radnych lo-
kalnych ugrupowań są zbliżone do średnich wartości indeksów radnych 
ogólnopolskich partii rządzących, ale wyraźnie wyższe niż w  wypadku 
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partii opozycyjnych. Nie ma jednak znacznego zróżnicowania po podziale 
takich radnych na radnych z partii włodarzy i z pozostałych ugrupowań.

Radnych ugrupowań lokalnych niezwiązanych z  włodarzami wyróż-
niała w  gminach większych najwyższa średnia wartość indeksu publicz-
nego – wskaźnik ten był dla nich o połowę wyższy niż dla partii opozy-
cyjnych. Między tymi wartościami sytuowały się średnie wartości indeksu 
aktywności publicznej dla parlamentarnych partii rządzących i dla partii 
włodarzy miast, przy czym kolejność nie była tutaj oczywista. Średnie war-
tości indeksu publicznego dla włodarzy miast były jedynie niewiele wyższe 
niż dla radnych opozycyjnych partii parlamentarnych, ale wskaźniki dla 
partii rządzącej były niższe niż wskaźniki dla innych ugrupowań lokalnych.

Sytuacja w miastach-powiatach w porównaniu z sytuacją w gminach 
większych wykazuje zarówno podobieństwa, jak i  różnice. Najwyższe 
wskaźniki powiązania z  instytucjami publicznymi mają tutaj radni partii 
rządzących (w  miastach-powiatach w  tej grupie są to niemal wyłącznie 
radni Platformy Obywatelskiej), z kolei najniższe wskaźniki zaangażowa-
nia w  role publiczne – radni partii włodarzy. Między nimi znajdują się 
radni opozycyjni i  pozostałe komitety lokalne. I  tu również radni partii 
włodarzy różnią się bardzo wyraźnie od radnych innych lokalnych komi-
tetów – różnica ta jest zbliżona do tej między parlamentarnymi partiami 
rządzącymi a opozycyjnymi, ale jej kierunek jest przeciwny. W wypadku 
ugrupowań lokalnych te bliższe władzy skupiają radnych o  niższych in-
deksach aktywności publicznej niż ich koledzy i koleżanki z pozostałych 
ugrupowań. Hipotezy dotyczące źródeł takiego zróżnicowania zależności 
będą prowadzone w dalszych rozważaniach.

W  województwach, powiatach i  dzielnicach, w  których wybór włoda-
rza nie odbywa się bezpośrednio, na podstawie danych Państwowej Komisji 
Wyborczej nie udało się podzielić lokalnych ugrupowań na kategorie, jakie 
okazały się istotne w gminach i miastach-powiatach. Niemniej i tutaj wystą-
piło znaczne zróżnicowanie sytuacji radnych takich ugrupowań, tym razem 
między rodzajami jednostek samorządu. W  powiatach ziemskich indeksy 
powiązań z sektorem publicznym są bardzo zbliżone w wypadku partii lo-
kalnych i partii koalicji rządzącej w skali kraju. Są one o jedną trzecią wyższe 
niż w  wypadku parlamentarnych partii opozycyjnych. Odwrotna sytuacja 
występuje w województwach. Trzeba jednak pamiętać, że radnych ugrupo-
wań lokalnych jest na tym poziomie znacznie mniej niż w powiatach.
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W dzielnicach Warszawy gradacja jest jeszcze inna. Wyraźnie najsil-
niejsze są tutaj powiązania partii rządzącej, w  tym wypadku wyłącznie 
Platformy Obywatelskiej. Na niższym poziomie są wskaźniki dotyczące 
partii opozycyjnych, a ponad dwukrotnie niższe niż w wypadku partii rzą-
dzącej są powiązania radnych ugrupowań lokalnych.

Analizując wskaźniki zaangażowania w  role w  sektorze prywatnym, 
stwierdzono wyraźnie mniejsze rozbieżności. Nadal występuje różnica, 
choć niewielka, między partiami opozycyjnymi, których średnia bardziej 
się różni od średnich dla partii rządzących i partii lokalnych niż różnią się 
one między sobą. Wyraźnie niższym wskaźnikiem wyróżniają się komitety 
włodarzy miast w miastach-powiatach i – nieznacznie – partie opozycyjne 
w gminach większych. Nie odnotowano jednak takich różnic w wypadku 
województw i rad dzielnic Warszawy.

Jeśli chodzi o  zaangażowanie radnych w  role społeczno-zawodowe 
w szeroko pojętym sektorze organizacji społecznych, to wyraźnie wyróż-
niają się tutaj radni partii opozycji parlamentarnej w gminach mniejszych, 
którzy osiągają najwyższe wskaźniki. Również w wypadku miast-powiatów 
są one wyższe niż dla partii rządzącej. Najwyższe średnie w miastach-po-
wiatach są jednak udziałem komitetów lokalnych niezwiązanych z włoda-
rzami, z kolei najniższe występują w partiach włodarzy miast.

Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że stereo-
typowe przeciwstawienie ugrupowań lokalnych partiom politycznym nie 
znajduje żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. W obrębie każdej z tych 
grup różnice są znacznie większe niż między nimi, gdyby więc rzeczywi-
ście uśrednić wyniki indeksów i analizować je w wymiarze powiązań rad-
nych z partiami opozycyjnymi i rządzącymi, wówczas można by uzyskać 
wynik nieznacznie tylko odbiegający od wyników radnych wybieranych 
z komitetów lokalnych. Jeśliby zaś oddzielić kwestię powiązań z partiami 
opozycyjnymi i rządzącymi, pojawi się bardzo wyraźna różnica.

Zaobserwowane różnice wskazują, że rekrutacja i selekcja radnych po-
zostają w skomplikowanym związku z ich sytuacją zawodową. Można tutaj 
wyróżnić dwa czynniki jednoznaczne: ogólnopolski status ugrupowania 
w układzie „rządzący – opozycja” i wielkość jednostki samorządu. W wy-
padku ugrupowań lokalnych związki te nie są tak jednoznaczne, choć rów-
nież są wyraźne. Dlatego hipotezy je wyjaśniające będą przedstawione po 
uzupełnieniu obrazu o kolejne perspektywy.
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statUs wyborczy radnych a zróżnicowanie 
ich ról społeczno-zawodowych

Podział ze względu na rodzaj jednostki został skrzyżowany z dwiema powią-
zanymi ze sobą cechami, nazwanymi statusem wyborczym. Pierwszą z tych 
cech jest sprawowanie mandatu radnego przed wyborami w  2010  roku 
(przed rozpoczęciem kadencji, która była przedmiotem badania). Radni, 
którzy sprawowali mandat w kadencji 2006–2010, stanowili niemal połowę 
radnych w analizowanych jednostkach samorządu. Ich odsetek był zbliżony 
we wszystkich rodzajach podmiotów. Zabiegali oni o mandat w 2010 roku, 
sprawując go już w poprzedniej kadencji, mieli zatem specyficzną pozycję, 
wynikającą z doświadczenia. W dalszych rozważaniach będą więc określani 
mianem „doświadczonych radnych”, w  odróżnieniu od „nowych radnych”, 
którzy nie sprawowali mandatu w poprzedniej kadencji.

Drugą cechą był podział na radnych, którzy zdobyli mandat, startując 
z pierwszego miejsca listy (nazwijmy ich jedynkami), i na radnych, którzy 
startowali z  dalszych miejsc (nazwijmy ich dalszymi). Obie te kategorie 
były również zbliżone co do liczebności we wszystkich rodzajach jedno-
stek i podmiotów. O ile jednak wśród jedynek wyraźna była przewaga do-
świadczonych radnych, o tyle wśród pozostałych kandydatów przeważały 
osoby nowe.

Występowało tutaj pewne zróżnicowanie ze względu na charakter pod-
miotu politycznego, który reprezentowali radni. W partiach parlamentar-
nych doświadczeni radni stanowili ponad połowę jedynek, ale w komite-
tach lokalnych – już ponad dwie trzecie. Nie było za to wyraźnych różnic 
między partiami rządzącymi i opozycyjnymi, podobnie jak między partia-
mi włodarzy i innymi ugrupowaniami lokalnymi. We wszystkich rodzajach 
ugrupowań doświadczeni radni stanowili jednak blisko jedną trzecią kan-
dydatów, którzy zdobywali mandaty, startując z dalszych miejsc.

Przytoczone dane wskazują zróżnicowanie kandydatów, jakie wynika 
z  systemu wyborczego. Niemal jedna trzecia radnych to kandydaci do-
świadczeni, uprzedni radni, zdobywający mandaty, startując z uprzywilejo-
wanej pozycji. Podobna jest liczebność nowych radnych, którzy zdobywali 
mandaty, kandydując z dalszych miejsc, czyli mający trudniejszą pozycję 
startową. Na dwie pozostałe kategorie – „nowy jedynka” i „doświadczony 
dalszy” – przypada pozostała trzecia część radnych.
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Podział ze względu na miejsce na liście nie dotyczył radnych gmin 
mniejszych, ponieważ obowiązywał tam inny system wyborczy. W syste-
mie tym nie było list powiązanych ze sobą kandydatów, każdy z  kandy-
datów bowiem – z  formalnego punktu widzenia – startował oddzielnie. 
W  takim systemie, nawet jeśli w  okręgach wielomandatowych mogło 
startować kilku kandydatów tego samego ugrupowania, wspierających się 
wzajemnie w  trakcie kampanii, to jednak z  punktu widzenia obliczenia 
wyniku rezultat jednego kandydata nie miał żadnego wpływu na rezultat 
drugiego kandydata.

Porównanie grupy radnych z  gmin mniejszych z  pozostałymi radny-
mi wskazuje istotną różnicę, jaka wynika z  systemu wyborczego. Różni-
ce w średnich wartościach indeksu publicznego między nowymi radnymi 
a doświadczonymi radnymi w poszczególnych rodzajach jednostek samo-
rządu zaprezentowano na wykresie 15.

Wykres 15. 
Znaczenie doświadczenia dla średnich wartości 
indeksu publicznego

Źródło: Obliczenia własne.

Zróżnicowanie to nie jest jednoznaczne. Jest wyraźne w wypadku wo-
jewództw i powiatów, gdzie doświadczeni radni mają indeksy średnio wyż-
sze niż nowi radni. W pozostałych jednostkach doświadczeni radni mają 
średnie wartości indeksów bardzo zbliżone do nowych radnych.
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Wykres 16. 
Znaczenie miejsca na liście dla średnich  
wartości indeksu publicznego
 

Źródło: Obliczenia własne.

W niemal wszystkich sytuacjach jest widoczna przewaga w  średnich 
wartościach indeksu publicznego kandydatów, którzy dostali się z pierw-
szych miejsc, nad kandydatami wybranymi z miejsc dalszych.

Pojawia się w związku z  tym nieuchronnie pytanie o  to, jaka jest za-
leżność po skrzyżowaniu podziału na „jedynki” i „dalszych” z podziałem 
na radnych doświadczonych i nowych oraz ze względu na typ podmiotu 
politycznego, który reprezentują. Dopiero taka wielowarstwowa analiza 
pozawala dojrzeć kluczowe zależności.

Na wykresie 17 pokazano, jaka jest zależność między średnimi warto-
ściami indeksu publicznego dla jedynek i pozostałych kandydatów w roz-
biciu na doświadczonych radnych i nowych radnych dla poszczególnych 
rodzajów ugrupowań.
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Wykres 17. 
Średnie wartości indeksu publicznego jedynek 
jako procent takich wartości pozostałych 
kandydatów w zależności od charakteru partii 
i rodzaju kandydata
 

 

Źródło: Obliczenia własne.

Kluczowa zależność polega na tym, że – bez względu na to, jaki pod-
miot polityczny reprezentują radni – inkumbenci na pierwszych miejscach 
na liście mają indeksy wyższe niż inkumbenci z dalszych miejsc. Wygląda 
więc na to, że osoby o mocnej pozycji publicznej, będące już radnymi, star-
tują z pierwszych miejsc na listach. Dzieje się tak we wszystkich rodzajach 
ugrupowań.

Tak prostej zależności nie można odnotować w wypadku nowych rad-
nych. Nowi kandydaci na radnych umieszczani na pierwszych miejscach 
list mają przewagę nad radnymi z dalszych miejsc w ogólnopolskich par-
tiach rządzących – jest ona zbliżona do tej, jaką uzyskują doświadczeni 
radni. W ugrupowaniach lokalnych jednak miejsce na liście nie różnicuje 
średnich wartości indeksu publicznego nowych radnych. Z kolei w wypad-
ku partii opozycji parlamentarnej nowi kandydaci umieszczani na pierw-
szych miejscach na liście mają indeksy publiczne niższe niż nowi kandy-
daci startujący z dalszych miejsc. Można z tego wnosić, że partie rządzące 
i opozycyjne różnią się wzorami konstruowania list wyborczych i umiesz-
czania na nich kandydatów, których mają do dyspozycji. Partie rządzące na 
pierwszych miejscach wystawiają kandydatów z mocną pozycją publiczną 
– i to niezależnie od tego, czy są to osoby już wcześniej będące radnymi, 
czy też nowe – partie opozycyjne zaś umieszczają osoby bez pozycji pu-
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blicznej wyżej niż osoby z taką pozycją, które również kandydują po raz 
pierwszy. Tutaj może się rodzić zróżnicowanie między jedynkami i pozo-
stałymi kandydatami oraz doświadczonymi radnymi i  nowymi radnymi, 
a także między różnymi rodzajami ugrupowań. Skomplikowany charakter 
omawianego zjawiska wymaga uwagi nie tylko przy samym uchwyceniu 
jego istoty. Próby wyjaśnienia przyczyn takiej zależności każą się bowiem 
zastanowić nad źródłami takiego, a  nie innego funkcjonowania ugrupo-
wań politycznych.

konklUzje i hipotezy wyjaśniające

Zróżnicowanie indeksu publicznego układa się w  skomplikowany wzór, 
zmuszając do ustalenia, czy zależności takie mają charakter przypadko-
wy, czy też są odzwierciedleniem rzeczywistych zjawisk społecznych. Czy 
mogą mieć one uzasadnienie w tym, co już wiadomo na temat lokalnego 
życia politycznego? Proponowane przez nas wyjaśnienie opiera się na za-
łożeniu, że lokalna polityka jest regulowana za pośrednictwem osi dyna-
micznej równowagi. We wszystkich takich osiach można wyróżnić dwie 
przeciwstawne siły, między którymi ustala się równowaga. Jednocześnie 
dla każdej osi mogą pojawić się czynniki trwale przesuwające równowagę 
w jedną ze stron. Spośród wielu możliwych osi równowagi warto wyróżnić 
pięć następujących:

Zachowania aktorów politycznych podlegają ukierunkowaniu zarów-
no przez instytucje, jak i przez kulturę1. Instytucje tworzą systemy norm 
i interesów, kar i nagród, z kolei kultura – przez socjalizację – dostarcza 
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wzorów skutecznego i stosownego zachowania. Kulturowo ukształtowane 
wzory mają bardziej uniwersalny charakter, instytucje mogą zaś dostarczać 
impulsów w większym stopniu jednoznacznych. Wzory zachowań mogą 
się różnić między organizacjami politycznymi i poziomami struktury tery-
torialnej, z wyraźnym podłożem kulturowym2. Jednocześnie jednak wiele 
badań wskazuje duże znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla sposobu 
funkcjonowania aktorów politycznych, szczególnie dla ich grupowania się 
w celu tworzenia organizacji politycznych3.

Grupowanie się aktorów w organizacje polityczne to zjawisko, w któ-
rym można wyróżnić kolejną oś dynamicznej równowagi. Istotnym czyn-
nikiem życia politycznego jest równowaga podmiotowości między jed-
nostką a organizacją, niezależnie od tego, jak jest ona nazywana – partią 
czy komitetem lokalnym. Znaczenie takiej równowagi jest podkreślane 
w analizach sposobu głosowania – każdy wybór jest wypadkową zarówno 
oceny danego kandydata jako jednostki, jak i oceny ugrupowania, które on 
reprezentuje4. Dwie kluczowe siły, jakie tutaj występują, to identyfikacja 
i indywidualizacja. Szersza identyfikacja wiąże się z poszczególnymi pro-
filami ideowymi (na przykład liberalnym lub socjalnym). Pozwalają one 
rozpoznać kierunki działania instytucji publicznych, wynikające z  okre-
ślonego wyboru, co jest jedną z podstaw kształtowania się systemów par-
tyjnych5. Z kolei indywidualizacja wyborów przejawia się w akcentowaniu 
osobistych cech kandydata. Według wielu badaczy, wzrost znaczenia cech 
osobistych jest charakterystyczny dla współczesnej demokracji. Wynika on 
z upodabniania się partii politycznych i narastających trudności w rozpo-
znaniu ich ideowego ukierunkowania. Z braku ideowych przesłanek wy-
boru to właśnie cechy osobiste kandydatów – łatwiejsze do uchwycenia 
i oceny – stają się podstawą decyzji głosujących6. Ocena cech osobistych 
kandydatów wymaga jednak ich możliwie najpełniejszej znajomości, dlate-
go ogólną przewagą, która wynika z wiedzy o zachowaniach wyborczych, 
jest widoczność publiczna kandydatów, szczególnie wynikająca z pełnienia 
innych wyróżnionych społecznie funkcji7.

Niezależnie od tego, czy ugrupowania powstają na płaszczyźnie po-
działów ideowych, czy też wokół charyzmatycznych przywódców, ich 
trwanie jest zależne od kolejnej osi dynamicznej równowagi. Partia jako 
organizacja potrzebuje zasobów i  lojalności swoich członków – są one 
niezbędne do przetrwania między kolejnymi wyborami. Z  kolei partia 
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jako gracz w  takich wyborach musi się dostosować do fluktuujących 
oczekiwań elektoratu, może więc sięgać po środki i strategie, które pod-
ważają znaczenie zgromadzonych zasobów organizacyjnych i dotychcza-
sowych lojalności8.

W  wyborach lokalnych mogą brać udział zarówno ogólnokrajowe 
ugrupowania, które aspirują do władzy na wszystkich szczeblach i wyraża-
ją ogólne sympatie ideowe, jak i partie lokalne. Te ostatnie mają w polskich 
warunkach pewną przewagę, związaną z silnym antypartyjnym sentymen-
tem, który ukształtował się jeszcze w czasach minionego reżimu i skutkuje 
bardzo niskim zaufaniem do partii politycznych9. Lokalne partie politycz-
ne są opisywane w systemie wyborczym jako byty zupełnie innego rodzaju 
– komitety wyborców – i znajdują możliwość odróżnienia się od ogólno-
polskich partii politycznych, wykorzystując taką przewagę10.

Przewagą partii parlamentarnych jest z kolei możliwość przeniesienia 
zainteresowania z  innych poziomów dla osób, które nie zajmują uwagi 
działaniem samorządu, ale swoje zachowania wyborcze ukierunkowują na 
ogólnopolskie podziały polityczne. Dla nich tożsamość partyjna związana 
z ugrupowaniami ogólnokrajowymi ułatwia podejmowanie decyzji i prze-
suwa równowagę na rzecz takich partii. Oczywiście istnieje także wariant 
pośredni, próbujący wykorzystać obie te przewagi11. Jest nim tworzenie 
partii politycznych, które próbują być jednocześnie lokalne i  ogólnokra-
jowe i których nazwy sugerują więź z ogólnokrajową siłą polityczną, ale 
jednocześnie pozwalają wierzyć, że to nie jest ugrupowanie tożsame z taką 
siłą. Przykładem takich nazw są „Prawo i Samorządność” czy „Platforma 
Samorządowa”.

Dla wyborców identyfikacja partyjna przyczynia się do klarowności po-
działu „rządzący – opozycja”. W myśl definicji Josepha A. Schumpetera, 
z demokracją mamy do czynienia wtedy, kiedy partie przegrywają wybo-
ry12. Podział na rządzących i opozycję dostarcza korzyści zbiorowych spe-
cyficznych dla każdej ze stron takiego podziału. Dla partii władzy źródłem 
przewagi jest możliwość przeniesienia popularności na przykład ze spra-
wującego władzę burmistrza na kandydatów jego komitetu. Utożsamia-
nie się z daną opcją polityczną pozwala zagłosować nawet na kandydata 
indywidualnie nieznanego, jeśli tylko się wie, że należy do obozu władzy, 
którą się ogólnie ocenia pozytywnie. Z punktu widzenia opozycji istotnym 
elementem jest tutaj kapitalizacja niezadowolenia13 – to, że jest się alterna-
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tywą dla rządzących, a także możliwość zdobywania głosów tych, którzy są 
niezadowoleni z działań władzy i ten wyraz swojego niezadowolenia mogą 
cenić bardziej niż na przykład rozbieżności ideowe.

Równowaga sił obozu rządzącego i opozycji jest związana z inną osią 
dynamicznej równowagi – między stałością i zmianą. W sytuacji wybor-
czej istotnym aspektem tego problemu jest kwestia przewagi inkumbenta, 
czyli osoby, która już sprawuje dany urząd14. Z punktu widzenia indywi-
dualnego kandydata źródłem takiej przewagi jest tendencja wyborców do 
powielania zachowań wyborczych15. Może nim być również widoczność 
publiczna związana z wypełnianiem mandatu, która sprawia, że kandydaci 
są po prostu bardziej rozpoznawalni, co jest przecież jednym z elementów 
składowych wyniku wyborczego.

Jednocześnie jednak w lokalnym życiu politycznym nieuchronnie wy-
stępują czynniki zmiany. Upływ czasu oznacza zmiany demograficzne 
wśród aktorów politycznych, z kolei wielopoziomowa struktura polityczna 
jest źródłem zmiany wynikającej z podejmowania działań w szerszej skali. 
Władze podejmują decyzje, które mogą być źle ocenione post factum, co 
skutkuje zmianami preferencji politycznych16.

W wypadku każdej z takich osi przeciwstawne czynniki wzajemnie się 
podtrzymują i nieustająco tworzą nowe konfiguracje. Niemniej jednak za-
wsze można tutaj dostrzec powtarzające się wzory, które stanowią inspira-
cję przy poszukiwaniu zaobserwowanych zależności empirycznych.

Jakie wynikają z  tego hipotezy, które mogą służyć wyjaśnieniu poli-
tycznych uwarunkowań zróżnicowania indeksów kapitału społecznego 
radnych, szczególnie indeksu obrazującego zaangażowanie radnych w role 
społeczno-zawodowe w  sektorze publicznym? Dlaczego partie opozycji 
parlamentarnej mają istotnie słabszą pozycję, jeśli chodzi o zaangażowa-
nie ich radnych w role społeczno-zawodowe w sektorze publicznym? Dla-
czego cechę tę dzielą z partiami włodarzy? Dlaczego tak wyraźne różnice 
pojawiają się po uwzględnieniu rozróżnienia na doświadczonych i nowych 
radnych? Możliwe są tutaj trzy wyjaśnienia: nagradzanie radnych, rekruta-
cja osób publicznych i selekcja wyborcza.
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Nagradzanie radnych
Pierwsza hipoteza zakłada, że wyraźnie wyższe wartości indeksu publicz-
nego w wypadku partii rządzących wynikają z nagradzania radnych stano-
wiskami publicznymi po zwycięstwie wyborczym. Nagradzanie to może 
przyjmować charakter „wypłaty dywidendy” dla członków politycznej 
„spółdzielni”. Według tej hipotezy, szczególne zainteresowanie aktywno-
ścią w partiach politycznych jest udziałem osób, które aspirują do pracy 
lub kariery w sektorze publicznym – w sytuacji powodzenia danego ugru-
powania są one nagradzane pracą lub awansem w hierarchii instytucji pu-
blicznych. Partie rządzące w skali kraju mają większe możliwości takiego 
nagradzania, ponieważ odnoszących sukcesy radnych mogą zatrudniać 
instytucje administracji rządowej czy agencje sektora publicznego (na 
przykład Agencja Mienia Wojskowego czy Agencja Rynku Rolnego). Pozo-
stałe partie nie mają takiej możliwości, stąd ich niższe indeksy publiczne. 
Jeśli partie w  coraz mniejszym stopniu są spajane przez wyróżniające je 
idee, to jedność ugrupowania mogą zapewnić właśnie takie „spółdzielcze” 
korzyści indywidualne. Wzrost znaczenia podobnych nagród uprzywile-
jowuje jednak partie rządzące względem partii opozycyjnych, przesuwa-
jąc równowagę na ich korzyść. Przesunięcie to oznacza także zwiększenie 
prawdopodobieństwa stabilizacji w lokalnej polityce kosztem napędzającej 
konkurencję zmiany.

Jednocześnie jednak te z pozostałych partii, które stają się partnerami 
koalicyjnymi w lokalnych konfiguracjach władzy, mogą zabiegać o stano-
wiska w sektorze publicznym dla swoich aktywistów. Wysokie wartości in-
deksów ugrupowań lokalnych mogą mieć – zgodnie z tą hipotezą – źródło 
w tym, że są one wygodniejszymi partnerami koalicyjnymi dla partii ogól-
nopolskich. Dzieje się tak dlatego, że koalicja z ich udziałem nie zaburza 
w skali lokalnej ogólnopolskich linii podziału na osi „rządzący – opozycja”. 
W  takiej sytuacji nagroda – zatrudnienie lub awans – nie jest założoną 
z góry „dywidendą”, ale elementem przetargowym w negocjacjach koalicyj-
nych między lokalnym komitetem a partią. Skutek jest podobny, wzrasta 
bowiem poziom powiązań z sektorem publicznym radnych reprezentują-
cych ugrupowania lokalne.

W  obu wypadkach jest to jednak sieć powiązań o  charakterze pato-
logicznym – swoisty haracz nakładany przez ugrupowania polityczne na 
podatników. Z  podatków bowiem są opłacane stanowiska dla radnych, 
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którzy – jak można się domyślać – nie spełniliby kryteriów zatrudnienia 
i awansu, gdyby miały o tym decydować wyłącznie zadania, jakie wiążą się 
z wykonywaniem danej funkcji publicznej.

Rekrutacja kandydatów
Zróżnicowanie indeksów nie musi być jednak aż tak jednoznaczne, ale wy-
nikać z różnicy w sposobie rekrutacji kandydatów przez różne podmioty 
polityczne.

Według takiej hipotezy, ugrupowania rządzące są bardziej atrakcyj-
ne dla osób o mocnej pozycji w instytucjach publicznych – mają większą 
możliwość docierania do takich osób i rekrutowania ich na swoje listy.

Zaobserwowane przewagi mogą wynikać z tego, że osoby zatrudnione 
w instytucjach publicznych obawiają się startu z list ugrupowań opozycji 
parlamentarnej, nie mają jednak takich oporów wobec partii rządzących. 
Może to potwierdzać szkodliwą dla jakości demokracji regułę, że zaanga-
żowanie w działalność polityczną wpływa na ocenę personelu sektora pu-
blicznego nie z samej zasady, ale ze względu na to, po której stronie dana 
osoba się angażuje. W  tym wypadku formalna, instytucjonalna równość 
w zakresie biernego prawa wyborczego nie jest potwierdzona przez kultu-
rowe wyobrażenia na temat tego, co jest dopuszczalne, co zaś nie. To zaś 
ponownie może przesuwać równowagę na korzyść rządzących.

Podobny rezultat może przynieść hipoteza wychodząca z podziału na 
elity i kontrelity – tych, którzy akceptują społeczne status quo, i tych, któ-
rzy mu się sprzeciwiają. W takim ujęciu partie rządzące wyrażają zado-
wolenie z obecnego stanu rzeczy. Osoby na kierowniczych stanowiskach 
w sektorze publicznym naturalnie więc przejawiają akceptację dla domi-
nującego porządku, z kolei osoby, które nie sprawują takich funkcji, mają 
mniej powodów do zadowolenia i tym samym do zaangażowania po stro-
nie partii broniących swojej władzy.

Zwraca tutaj uwagę sytuacja komitetów lokalnych niezwiązanych 
z  urzędującymi burmistrzami, które wyraźnie się różnią od partii lokal-
nych skupionych wokół włodarzy. Takie ugrupowania w  powiatach czy 
mniejszych gminach charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem powią-
zań publicznych. Może to być sygnał, że personel instytucji publicznych 
angażuje się w działania samorządu najchętniej właśnie w takich ugrupo-
waniach, nie zaś w partiach bezpośrednio wspierających włodarza. Zacho-
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wuje jednocześnie bezpieczny dystans względem ogólnopolskiej polityki 
– nie angażuje się bezpośrednio ani po stronie sprawujących władzę, ani 
po stronie opozycji.

Startując z ugrupowań lokalnych, uczestniczy się jednak w grze o wła-
dzę. Pozycja taka zapewnia jednak wyższy poziom bezpieczeństwa niż 
jednoznaczne zaangażowanie się po jednej ze stron ogólnopolskich po-
działów politycznych. Ponadto umożliwia uczestniczenie w  rozmowach 
koalicyjnych niezależnie od tego, kto w danej jednostce samorządu przej-
muje władzę.

Wyjaśnienie odwołujące się do rekrutacji nie prowadzi do tak jedno-
znacznej oceny powiązań publicznych radnych, jak to jest w wypadku hi-
potezy nagradzania. Niemniej może być ono niepokojące z innego powo-
du. Jeśli pozycja publiczna przyczynia się do ogólnego wzmocnienia listy, 
to nierównowaga w rekrutacji osób z taką pozycją może zachwiać konku-
rencyjnością samorządowej sceny politycznej.

Selekcja wyborcza
Wyjaśnienie akcentujące wyborczą selekcję może zwracać uwagę na to, 
że listy dysponujące przewagą, jaka wynika z ogólnopolskich identyfikacji 
partyjnych lub popularności osoby włodarza, mogą odnosić sukcesy nawet 
mimo braku kandydatów szczególnie widocznych publicznie. Z kolei spo-
śród pozostałych komitetów lokalnych szanse na zdobycie mandatu mają 
wyłącznie te, które skupiają osoby o silnej pozycji. Ugrupowania lokalne 
bez takich atutów po prostu przegrywają wybory, dlatego ich przedstawi-
cieli nie ma wśród radnych.

Hipoteza selekcji wyborczej łączy się z  hipotezą rekrutacji przy pró-
bie wyjaśnienia odmiennych relacji między radnymi doświadczonymi 
a radnymi nowymi, jeśli się uwzględni pozycję na liście. System wyborczy 
stosowany we wszystkich samorządach poza gminami mniejszymi zapew-
nia w praktyce wyraźną przewagę kandydatom startującym z pierwszego 
miejsca. Jednocześnie na ich sukces pracują kandydaci z dalszych miejsc, 
którzy mogą liczyć na mandat, jeśli lista zdobędzie więcej niż jeden taki 
mandat. Mogą oni również liczyć na prześcignięcie kandydata z pierwsze-
go miejsca dzięki osobistej popularności.

Jak można wnosić na podstawie przedstawionych wyników, partie 
z  reguły umieszczają na pierwszych miejscach doświadczonych radnych 
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z mocną pozycją w sektorze publicznym – jedynki z doświadczeniem sta-
nowią około jednej trzeciej wszystkich radnych. Można to interpretować 
także w ten sposób, że osoby o mocnej pozycji w sektorze publicznym mają 
przewagę w zabiegach o zajmowanie uprzywilejowanych pozycji.

Mandaty zdobywane przez nowych kandydatów przypadają zarówno 
tym, którzy startowali z  pierwszych miejsc, jak i  tym, którzy kandydo-
wali z  dalszych pozycji. W  wypadku partii rządzących i  partii włodarzy 
występują w tym zakresie podobne zależności, jakie zaobserwowano dla 
doświadczonych radnych. Kandydaci z mocniejszą pozycją to osoby, które 
zdobyły mandaty, startując z pierwszego miejsca.

W pozostałych ugrupowaniach – szczególnie w partiach opozycji par-
lamentarnej – można zaobserwować przeciwną tendencję. Nowi radni 
z pierwszych miejsc na liście mają poziom powiązań publicznych niższy 
niż osoby z dalszych pozycji. Może to wynikać z tego, że partie opozycji 
parlamentarnej na jedynkach umieszczają osoby, które mają dopiero stwo-
rzyć ich zaplecze kadrowe (na przykład członkowie młodzieżówek czy asy-
stenci posłów). Z kolei osoby, które osiągnęły już jakąś pozycję publiczną, 
są umieszczane na dalszych miejscach, mają bowiem wzmacniać wynik 
partii, konsumowany w pierwszej kolejności przez jedynki. Niejednokrot-
nie jednak kandydaci z dalszych miejsc zdobywają mandaty – czy to wtedy, 
gdy partia uzyskuje w okręgu więcej niż jeden mandat, czy to wtedy, gdy 
są w stanie prześcignąć jedynkę. Niemniej taka strategia – gdyby została 
potwierdzona przez bardziej szczegółowe analizy – wskazywałaby jeszcze 
jedno źródło przewagi ugrupowań rządzących nad opozycyjnymi. W re-
zultacie bowiem mandaty zdobywają osoby o  niższej wyjściowej pozycji 
publicznej. Mają one szansę na mandat, ponieważ ogólnopolskie identyfi-
kacje partyjne pozwalają im przejść test wyborczy mimo słabszej indywi-
dualnej pozycji publicznej. Z kolei same partie opozycyjne stosujące takie 
zabiegi, wzmacniając się jako organizacje, osłabiają swój potencjał wybor-
czy i znów przesuwają równowagę na rzecz rządzących.

Trzy przedstawione wyżej hipotezy nie wykluczają się wzajemnie. Prze-
ciwnie – można sobie wyobrazić, że ostateczne zróżnicowanie indeksów jest 
wynikiem działania wszystkich trzech mechanizmów, które wzmacniają się 
wzajemnie, prowadząc do narastającego zróżnicowania ról społeczno-zawo-
dowych radnych. Jest to o tyle ważne, że każdą z tych hipotez wypada ocenić 
inaczej z punktu widzenia jakości demokracji lokalnej.
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Pierwsza z nich jest jednoznacznie negatywna. Takie wyjaśnienie świad-
czyłoby o narastającym klientyzmie i patologicznych mechanizmach życia 
politycznego. Druga z nich wskazywałaby istnienie problemu, który należy 
ocenić negatywnie, jeśli chodzi o skutki, ale którego przyczyny niekoniecz-
nie kwalifikują się do moralnego potępienia. Można co najwyżej ubolewać, 
że kształt polskich podziałów politycznych stanowi wyzwanie dla równowa-
gi na osi „rządzący – opozycja”, wzmacniając pierwszych, osłabiając zaś dru-
gich. W wypadku trzeciej hipotezy zaobserwowane zjawisko można ocenić 
jedynie z perspektywy skuteczności działania. Warto zwrócić uwagę, że par-
tie opozycyjne, troszcząc się o zachowanie własnych zasobów organizacyj-
nych, obniżają swoją siłę w zabiegach o poparcie społeczne. Tą metodą same 
się przyczyniają do wspomnianego wzmocnienia partii rządzących.

Odmienny charakter przedstawionych hipotez nie zmienia podstawo-
wego ustalenia – indeksem, który ma największe znaczenie dla rywalizacji 
wyborczej i znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów, jest in-
deks powiązań z sektorem publicznym. W wypadku pozostałych sektorów 
różnice, choć występują, są wyraźnie mniejsze. Wszystkie ukazujące się 
tutaj zależności układają się w obraz wielobiegunowej gry – identyfikacje 
partyjne i  cechy indywidualne przeplatają się ze sobą, tworząc unikalne 
wzory, których osnową jest system wyborczy i  sprawowanie władzy. Na 
pewno proste przeciwstawianie ogólnopolskich partii politycznych lokal-
nym komitetom nie znajduje potwierdzenia w faktach, wyraźniejsze róż-
nice dzielą bowiem typy ugrupowań wyróżnione ze względu na podziały 
„rządzący – opozycja”. Jednocześnie widać wyraźnie, że na takie zróżni-
cowanie bardzo duży wpływ mają wielkość jednostki, system wyborczy 
i kształt instytucji publicznych. Czynniki te – krzyżując się z podziałami 
politycznymi – tworzą skomplikowaną mozaikę sytuacji. Dlatego przed-
stawione hipotezy dotyczące źródeł zróżnicowania indeksów wymagają 
dalszych pogłębionych analiz, wskazują jednak niewątpliwy problem, któ-
rego znaczenie dla życia politycznego w samorządach jest trudne do prze-
cenienia.
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