
Uniwersytet Szczeciński
2018

Acta Politica Polonica
nr 1/2018 (43)

(dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica)



Rada Naukowa
Fulvio Attinà, University of Catania; Urszula Chęcińska, Uniwersytet Szczeciński; Charles Elworthy, 
Oxford University; Tengiz Iremadze, New Georgian University; Artur Kopka, Europa-Universität 
Viadrina; Henri Menudier, Sorbonne Nouvelle; Partha Pratim Basu, Jadavpur University; Walter 
Rothholtz, Babeş-Bolyai-Universität Klausenburg; Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński; 
Bogdan Szajkowski, University of Exeter; Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński; Andrzej Stelmach, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

Redaktorzy naukowi 
Janusz Mieczkowski, Maciej Drzonek

Redaktor numeru 
Maciej Drzonek

Redaktorzy tematyczni
lista dostępna na stronie www.wnus.edu.pl/ap

Redaktor statystyczny
Andrzej Dąbrowski

Redaktor językowy
Język polski – Krzysztof Bernaś / e-dytor.pl
Język angielski – Nadia Harvey
Język niemiecki – Joachim von Wedel

Korekta
Maria Kabata

Recenzenci
lista dostępna na stronie: www.wnus.edu.pl/ap

Skład komputerowy
Michał Dykas

Adres redakcji 
71-004 Szczecin, ul. Krakowska 71–79; e-mail: redakcja.app(at)gmail.com

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną

Elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na stronach: www.ap.whus.pl, www.wnus.edu.pl/ap

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych 
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl

Pełne wersje opublikowanych artykułów dostępne są w bazach: CEEOL i Bazhum

© Uniwersytet Szczeciński 2018

ISSN  2451-0432

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Wydanie I. Ark. wyd. 8,0. Ark. druk. 7,0. Format B5. Nakład 54 egz.



Spis treści

Anna Wachowiak

Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania,  
konteksty, odniesienia / Regional practices of germany’s memory in the  
course of changes. Conditions, contexts and references 5–12

Andrzej Wojtaszak

Wzrost liczby zachowań radykalnych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej /  
An increase in radical behavior in Europe and the future of the European Union 13–25

Anna Zasuń

Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów 
w Europie / Islam in Europe or “European Islam”? Selected aspects of Muslim  
presence in Europe 27–37

Bartłomiej H. Toszek

Przyczyny i implikacje brexitu w Walii / The reasons and implications 
of Brexit in Wales 39–49

Elżbieta Kużelewska

Referendum ogólnokrajowe w Słowacji – nieudany eksperyment /  
The National Referendum in Slovakia – An Unsuccesful Experiment 51–59

Sławomir Bartnicki

Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach  
miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku / Determinants of Re-election of Incumbents 
to Communal Executive Offices in Urban and Urban-Rural Communes in 2014. 61–74

Bartosz Mazurkiewicz

„Wieczni wójtowie” – zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich. Analiza wyników 
wyborów w latach 2002–2014 / “Eternal village mayors” – the phenomenon of multi-
incumbency in rural gminas. Analysis of election results in 2002–2014 75–87

Przemysław Szymański

Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego / 
Occurrence of coexistence in the cities of the West Pomeranian Voivodship 89–100

Marcin Kolwitz

Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving  
Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020 / Program „Odważna ósemka”  
jako element Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy  
miasto Szczecin na lata 2015–2020 101–110





5Uniwersytet Szczeciński

Acta Politica Polonica nr 1/2018 (43) | www.wnus.edu.pl/ap | DOI: 10.18276/ap.2018.43-01 | 5–12

Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku 
przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia

Anna Wachowiak
DR HAB., PROF. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych 
e-mail: annawach(at)wp.pl

S łowa k luczowe  poniemieckie artefakty, warchitecture, dekonstrukcja mitu „złego Niemca”, regionalne od-
niesienia do przeszłości polsko-niemieckiej

Abstrak t Badania nad regionami pełnią istotną rolę, gdyż to właśnie regiony są dzisiaj podstawą 
identyfikacji tożsamościowych. Na charakterystykę polskich regionów (zwłaszcza tych na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, ZZiP) wpływ ma m.in. spuścizna postkomuni-
styczna i konsekwencje braku „otwartej” polityki regionalnej w okresie socjalizmu. Trwa-
jące od początków transformacji procesy (w różnym nasileniu), takie jak odzyskiwanie 
podmiotowości regionów, polegające m.in. na otwarciu się na pluralizację pamięci prze-
szłości oraz budowaniu kultury lokalnej/regionalnej ze względu na kompetencje wspól-
noty regionalnej/lokalnej i jej poszczególnych członków, sprzyjają otwarciu się regionów 
na wielokulturowość. Może to pozytywnie wpływać na zmianę stosunku do niemieckiego 
dziedzictwa na ZZiP. Nie oznacza to jednak, że nie powstają tam ruchy, które sprzeciwiają 
się takiej aktualizacji. Dualizm i dynamika tych opozycyjnych tendencji tworzą dzisiejszą 
niejednorodną rzeczywistość regionalną na ZZiP. 

Regional practices of germany’s memory in the course of changes. Conditions, contexts 
and references
Key words  after gernmans artefacts, warchitecture, deconstructing the myth of „wicked German”,  

regional references to polish- german past, civic practices of german memory

Abstrac t Researches on the regions constitute cognitively important role, because just the regions 
today form the basis for identifying identities. On the characteristic of Polish regions was 
imposed the fact of postcommunism succession and lack of “open” regional politics during 
communism. Currently is visible and ongoing (in different intensification) process, con-
nected with recovering the subjectivity of regions. Theirs multilateral opening and such 

– phenomena as progressive pluralization of memory of the past, promotes openness to 
multiculturalism. It can significantly has affected on positive changes in approaches into 
german heritage in North and West regions of Poland. It doesn’t mean that no counterat-
tacks into it are not present. Dualism and dynamic of this oppositional activities creates 
today’s, heterogeneous in this respect- regional reality in North and West part of Poland.
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Wprowadzenie
Badania nad regionami – nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na całym obszarze 
Unii Europejskiej – spełniają bardzo ważną rolę. Dzisiaj to właśnie regiony, bardziej nawet niż 
narody do niedawna, są podstawą identyfikacji tożsamościowych w większości krajów Unii. 
Tylko cztery państwa stanowią wyjątek od tej reguły, wśród nich również Polska, co oznacza, 
że o kształtowaniu się tożsamości decydują wciąż kwestie narodowe (European Social Survey, 
2013). Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przed czterema laty, który jest nadal aktualny. 
Najświeższe wydarzenia w Polsce potwierdzają tę diagnozę.

Polska ma trudną i bogatą historię. Pojawiają się w niej rozbiory, wojny, ponowne powstanie 
państwa polskiego po I wojnie światowej, przesunięcie jego granic o kilkaset kilometrów na za-
chód po II wojnie światowej, a także migracje ludności polskiej z terenów centralnych na Ziemie 
Zachodnie i Północne Polski (ZZiP). Te ważne fakty zdecydowały o specyfice polskich regionów. 
Dodatkowo na ich charakter wpływ ma również spuścizna postkomunistyczna i konsekwencje 
braku „otwartej” polityki regionalnej w okresie socjalizmu, czyli pomijanie przedwojennej prze-
szłości tych regionów. Komunistyczne państwo miało charakter unitarny w wersji centralistycz-
nej, co przekreślało możliwości takich działań. 

Trwające od początków transformacji (w różnym nasileniu) procesy, takie jak odzyskiwanie 
podmiotowości przez polskie regiony i postępująca pluralizacja pamięci w tych wspólnotach 
regionalnych/lokalnych, sprzyja otwarciu się na wielokulturowość, co może znacząco wpływać 
na pozytywną zmianę stosunku do niemieckiego dziedzictwa na ZZiP. 

Polska, kraj postkomunistyczny od 1989 r., członek UE od 2004 r., będąca dziś państwem 
unitarnym w wersji decentralistycznej, musi się zmierzyć z wyzwaniami wynikającymi z zupeł-
nie nowych realiów regionalnych. Wyzwaniami tym trudniejszymi, gdyż w Polsce właściwie nie-
wiele jest mocnych, historycznie ugruntowanych regionów (w krajach starej Unii ich nie brakuje). 

W ścisłym związku z zachodzącymi procesami pozostaje pytanie o współczesną specyfikę 
i tożsamość regionalną na ZZiP. Ważnym kontekstem dla tego pytania jest wzrost liczby polsko-
-niemieckich domen symbolicznych w krajobrazie kulturowym na tych terenach. Reprezentują 
one niemiecką przeszłość. Ich powstawanie to odwrócenie działań charakterystycznych dla cza-
sów sprzed 1989 r., mieszczących się w ramach szeroko rozumianej warchitecture (wojny o i na 
architekturę), będących istotnym środkiem polonizacji tych ziem i ich „degermanizacji”. War-
chitecture miała związek z traktowaniem niemieckiej spuścizny, a zwłaszcza pomników i cmen-
tarzy, jak „artefaktów wroga”, elementu obcego w krajobrazie semantycznym, czyli antykapitału 
symbolicznego. Było tak, bowiem poniemieckie domeny symboliczne, czyli pomniki bohaterów, 
nekropolie, obiekty architektoniczne etc., ujawniały „znaczące różnice w ocenie przeszłych wy-
darzeń i znaczenia symbolicznych elementów kultury (…)”. Te obiekty uważano za przynależne 
Niemcom traktowanym jako grupa obca, czyli „sprawca zła, winny przeszłych i w konsekwencji 
współczesnych problemów społecznych i innych” (Nijakowski, 2006, s. 33). Są to zatem takie 
artefakty, które ujawniają konflikty i animozje dotyczące sfery symbolicznej między grupami 
narodowymi i etnicznymi na tym obszarze.
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Dziś mniejszość niemiecka stanowi niewielki odsetek mieszkańców Rzeczypospolitej 
Polskiej (0,41%), rośnie natomiast liczba polskich domen symbolicznych reprezentujących hi-
storyczną obecność niemiecką w krajobrazie kulturowym ZZiP. Tym samym przełamywane są 
długo pielęgnowane i podtrzymywane mity, z których wynikały animozje polsko-niemieckie 
(Wachowiak, Skórzyńska, 2015; Wachowiak, Skórzyńska, 2016; Wachowiak, Skórzyńska, 2017).

Przełamywanie mitów kulturowych wpływających na relacje polsko-niemieckie
Zarówno tworzenie, jak i przełamywanie mitów kulturowych to proces długotrwały, głęboko 
powiązany z historią i polityką. 

Mity  kulturowe to, za Jerzym Topolskim, „przeświadczenia, które nie poddają się lub nie 
są poddawane weryfikacji” i trwają w świadomości badaczy bądź świadomości społecznej, czer-
piąc swoją siłę z dwóch źródeł. „Pierwszym z nich są zakorzenione w społeczeństwie sposoby 
pojmowania świata (…), a drugim pewne stałe procesy związane z rozwojem wiedzy, polegające 
m.in. na deficycie tendencji do poddawania sformułowanych raz stwierdzeń procedurze falsyfi-
kacji” (Topolski, 1996, s. 203). Mit ma zatem zawsze, podobnie jak historia i pamięć, charakter 
kulturowy (faktograficzny, symboliczny).

Treść mitu jest stopniowalna, to znaczy, że powinna być „rozpatrywana w kontinuum przy-
pisywanych jej sensów (…), w różnym stopniu zmitologizowanymi społecznymi/naukowymi 
praktykami odnoszenia się do przeszłości, od badania i pisania historii, do wznoszenia pomni-
ków i celebrowania świąt” (Topolski, 1996, s. 204).

Proces dekonstrukcji mitu „złego Niemca”, odwiecznego wroga Polski i Polaków, należy 
rozpatrywać w kontekście długotrwałego procesu pojednania polsko-niemieckiego. Przebyta 
wspólnie droga przekłada się na losy niemieckich domen symbolicznych mieszczących się na 
ZZiP. Czy możemy już nazwać je naszymi? Czy stosunek do nich nas łączy, czy dzieli?

Jest pewną stałą tendencją, że lokalne i regionalne praktyki upamiętniające Niemców budzą 
większe kontrowersje w wymiarze narodowym i państwowym niż właśnie lokalnym czy regio-
nalnym, co nie znaczy, że tam przyjmowane są w pełni zgodnie. W oddolnych, środowiskowych 
i rodzinnych, wydarzeniach odnoszących się do przeszłości polsko-niemieckiej dostrzec można – 
odmienne od oficjalnych (narodowych, państwowych) – „małe polityki zagraniczne”, które mają 
się nijak do publicznej debaty i uznanych praktyk aktualizowania przeszłości.

Trafnie opisuje to Anna Wolff-Powęska, nazywając owe procesy polsko-niemieckim prze-
budzeniem lokalnym: 

W okresie minionych dwóch dekad ciekawi siebie ludzie po obu stronach granicy poszukiwali no-
wych dróg zbliżenia (…). Polacy i Niemcy, pokaleczeni, chorobliwie przytłoczeni pamięcią, wciąż 
potrzebują projektów zorientowanych w przyszłość. Karl Dedecius mówi, że historia nie istnieje po 
to, aby dostarczać nam nerwowych dreszczów. Dzięki otwartemu patriotyzmowi miast i miasteczek 
przywrócono im wielokulturowe dziedzictwo (Wolff-Powęska, 2011, s. 6).
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W tym kontekście należy postawić pytanie o odchodzenie od „komunistycznego zaczadze-
nia” (jak niektórzy nazywają ideologię PRL) na płaszczyźnie tożsamości regionalnej i lokal-
nej. Przeczy to, jak pisze cytowana autorka, słowom Bronisława Wildsteina, „iż urodziliśmy się 
w 1989 roku, poczęci na okrągłym stole – i nic nie pamiętamy” (Wolff-Powęska, 2007, s. 23). 
Obecnie daje się zaobserwować silne zainteresowanie regionalizmem i lokalizmem (Konieczka-
-Śliwińska, 2011, s. 41–86). Te tendencje na ZZiP zyskują – jak wspomniano – nowy wymiar 
i prowadzą do otwartego regionalizmu. 

Z drugiej strony Wolff-Powęska podkreśla, iż:

równolegle do wizji sąsiedztwa polsko-niemieckiego opartego na dialogu forsowany był, szczególnie 
od końca lat 90. obraz zagrożenia ze strony zachodniego sąsiada (…). Autorzy tej projekcji, zwią-
zani z ugrupowaniami politycznymi o profilu narodowo-katolickim, stawiali na kontynuację starej 
PRL-owskiej retoryki wobec RFN. (…) Opinię publiczną zdominował stary obraz rewizjonisty za-
chodniego. Siewcy strachu poczuli się w swoim żywiole. (…) Zakwestionowano więc cały wysiłek 
rządów i tej części społeczeństwa, która zaangażowała się w budowę społeczeństwa obywatelskiego 
(Wolff-Powęska, 2011, s. 4).

Inwentaryzując, z konieczności bardzo pobieżnie, polsko-niemiecką pamięć niedawnej 
przeszłości, da się powiedzieć, iż w polityce oficjalnej jest ona aktualizacją polskiego mitu naro-
dowego, z figurami Polski rzymskokatolickiej, ofiary nazizmu i komunizmu oraz bohatera walki 
z tymi reżimami (Zubrzycki, 2011). W polityce lokalnej ma inny charakter.

Peregrynacje po ZZiP (Wachowiak, Skórzyńska, 2016), skupiające uwagę na wybranych 
polsko-niemieckich domenach symbolicznych, dokumentują zarówno istnienie postaw podtrzy-
mujących i wciąż aktualizujących stare mity, jak i – z drugiej strony – „nowe życie pod starymi 
dachami”, czyli liczne przejawy otwartego patriotyzmu obywatelskiego spod znaku Jana Józefa 
Lipskiego (2006)1. Jedną z tez tego autora było twierdzenie, że w dążeniu do wolności i demo-
kracji Polacy muszą ponownie przemyśleć (podjąć krytycznie) historię i model pamięci o mniej-
szościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących onegdaj wielokulturową Polskę.

Przykładem postaw pierwszego typu, tych aktualizujących stare mity, jest np. adwer-
sarz przypominania obecności niemieckiej w Szczecinie, Edmund Glaza, założyciel Komitetu 
Obrony Przeciwko Germanizacji. Istnieją także przeciwnicy aktualizacji pamięci niemieckiej 
w licznych miejscach (takich jak kontrowersyjne głazy Bismarcka, wieże Bismarcka, których 
jest ciągle bardzo wiele w pejzażu dawnych Prus Wschodnich). Niektórych drażni przywrócenie 
pruskiej nazwy – Hala Stulecia – wrocławskiej budowli nazywanej dawniej Halą Ludową.

W ostatnim okresie głośny był protest we Wrocławiu, gdzie sprzeciwiano się „germaniza-
cji” miasta. Spór dotyczył patronów ulic na modelowym osiedlu Żerniki. Propozycja prezyden-
ta uwzględniała wybitnych niemieckich architektów, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój 
miasta, a także wpisali się na stałe w historię światowej architektury (Senderek, 2016). Projekt 
jednak nie przypadł do gustu wielu mieszkańcom Wrocławia.

1 Tekst ukazał się pierwotnie w 1981 r.
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 Widać więc wyraźnie, że pluralizacja narracji o przeszłości ma swój wpływ na model pa-
mięci i rodzi pytanie o gotowość wspólnot lokalnych na otwarcie się na różne, często nieobecne 
wcześniej w dyskursie publicznym interpretacje historii, tak narodowej, jak i regionalnej/lokal-
nej. Proces ten zarówno wzbogaca, jak i istotnie komplikuje obraz wspólnoty narodowej (choć 
wspólnoty regionalnej także), dotąd wewnętrznie jednorodnej i spójnej. To skłania do postawie-
nia kolejnych pytań: 

1. Jakie i czego dotyczące pamięci (tożsamości) wypracowują dziś wspólnoty lokalne/regio-
nalne w Polsce, zwłaszcza na ZZiP? 

2. Czy w istocie pluralizacja pamięci lokalnej/regionalnej prowadzi do osłabienia wspólno-
ty narodowej i państwa? 

3. Czy kryzysy ekonomiczne oraz polityczne – i pozostający z nimi w relacji kryzys kultu-
rowy, tożsamościowy – mają wpływ na kształt polityki regionalnej teraz i w przyszłości? 

4. Czy mimo zmian tożsamościowych (tak w zakresie idei, jak i praktyki) zachodzących 
dziś w różnych regionach Polski i Europy należy mówić o współczesnym regionalizmie 
jako o tym, co jest dane, czy raczej jako o tym, co jest do wypracowania?

Problemy współczesnego regionalizmu wynikające z kształtowania się tożsamości miesz-
kańców w oparciu o zróżnicowane modele pamięci trafnie organizuje inspirująca typologia re-
gionalnych/lokalnych kultur pamięci zaproponowana przez Andrzeja Szpocińskiego.

Autor ten wymienia: 
1. Model pamięci regionalnej ufundowany na relacji region–naród, gdy pamięć: „o wyda-

rzeniach (osobach, wytworach kulturowych) związanych ze społecznością regionalną 
lub lokalną, cenionych i upamiętnianych na różne sposoby, [jest praktykowana] przede 
wszystkim dlatego, że reprezentują wartości (idee, wzory zachowań) ważne z punktu wi-
dzenia narodu, którego ta społeczność jest członkiem”. Model ten wyznacza cechy kon-
stytutywne regionu zamkniętego, gdzie nie wszystko, co tutejsze, ale tylko to, co tutejsze 
i jednocześnie dające się zidentyfikować jako narodowe leży u podstaw kształtowania się 
tożsamości regionalnej czy lokalnej. 

2. Model pamięci typu region – wspólnota ponadnarodowa, który kształtuje się, gdy cen-
trum nie legitymizuje tożsamości regionalnej/lokalnej, a ona sama czerpie siłę ze związ-
ków z wieloma innymi centrami, akcentując własny regionalny/lokalny wkład w dzie-
dzictwo ponadnarodowe. 

3. Model typu signum loci w dwóch wersjach: 
 – gdy kultura pamięci lokalnej/regionalnej budowana jest na wyróżnikach regionu dzie-

dziczonych „nie po przodkach”, ale „wraz z obszarem, na którym się znajdują jej śla-
dy”. W takiej sytuacji eksponowanie wartości dziedzictwa „dokonuje się z pominięciem 
grupy, która dziedzictwo owe wytworzyła, a oderwane od grupy dziedzictwo staje się 
przede wszystkim etykietką, znakiem rozpoznawczym miejsca”; 

 – gdy kultura pamięci nie jest powiązana „ze ściśle określoną zbiorowością” i pojmowana 
jako „zbiór zasobów, do którego dostęp nie jest limitowany członkostwem w grupie, lecz 
jedynie kompetencjami”. Ta kultura „wiąże się z procesami globalizacji (…). Upowszech-
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nienie się w danej zbiorowości kultury pojmowanej jako zbiór dóbr i informacji, z które-
go można korzystać w dowolny sposób, czyni jej członków otwartymi na inne kultury, 
a samą różnorodność wartością szczególnie przez nich cenioną” (Szpociński, 2006). 

Niektóre problemy prowadzą do tworzenia inicjatyw społecznych działających w kontrze 
do ruchów powstałych wcześniej. Takie pary ruchów i kontrruchów działają w nieustannym 
konflikcie (Sztompka, 2012, s. 162).

Przykładem może być szczeciński portal internetowy Sedina (Portal Miłośników Dawne-
go Szczecina) i ruch społeczny Antysedina. Ruch Antysedina jest dowodem na szerzenie się 
antyeuropejskich fobii, z kolei Sedina jest jego odwrotnością. Szerzy takie wartości i idee, jak 
otwartość i europejskość regionów, chce partycypacji w ich dziedzictwie na zasadzie genius loci, 
zgodnie z trzecim modelem kultury regionalnej wskazanym przez Szpocińskiego.

Jak już wspomniałam, wśród inicjatyw obywatelskich pojawiają się zarówno takie, które 
opierają się na konstruowaniu tożsamości postmigracyjnej na ZZiP w odniesieniu do niemieckiej 
przeszłości i historii, z uwzględnieniem m.in. poniemieckiej pamięci praktykowanej na tych 
obszarach, jak i te – będące na drugim biegunie – gdzie tożsamość kreuje się głównie w oparciu 
o ich polską kartę. 

Tym drugim przypadkiem jest kultowy, mocno zmitologizowany obiekt znajdujący się 
w Szczecinie, tj. Pomnik Czynu Polaków, umiejscowiony w parku Jana Kasprowicza. Jest to 
dzieło wybitnego polskiego artysty rzeźbiarza Gustawa Zemły. Warto zwrócić uwagę, iż rzeźba 
ta zawiera swego rodzaju historyczne przekłamanie. Trzy symboliczne orły to „wyraz szacun-
ku i podziękowania za walkę, pracę i naukę dla ojczyzny” trzem pokoleniom Polaków: Polonii 
szczecińskiej sprzed II wojny światowej, pionierom powojennego Szczecina i pokoleniu rozbu-
dowującemu miasto. Pomnik został wzniesiony z okazji 35. rocznicy odrodzenia Polski, a jego 
odsłonięcia dokonano 3 września 1979 r., w 40. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej (Po-
mnik Czynu Polaków, 2018).

Uwagi krytycznej wymaga pierwsze ze wspomnianych pokoleń, a więc Polonia szczecińska 
sprzed II wojny światowej. Jak można wyczytać w urzędowych statystykach z tego okresu, była 
ona bardzo nieliczna, wręcz symboliczna, bo liczyła ok. 200 osób w chwili zakończenia II wojny 
światowej. A zatem Polonia ówczesna miała niewielki wkład w rozwój miasta. 

Przykład z przeciwnego bieguna (czyli aktualizacji niemieckiego dziedzictwa) również 
można znaleźć w Szczecinie. Chodzi o tzw. trwałą ruinę, którą planuje się zrewitalizować, czyli 
wieżę Quistorpa (niem. Quistorpturm) – wieżę widokową znajdującą się na Wzgórzu Arkony 
w Lasku Arkońskim w Osowie. 

Te dwie skrajnie różne egzemplifikacje bardzo dobrze ilustrują stan pewnej ambiwalencji 
w myśleniu o przeszłości i o przyszłości historii w tym regionie.

Jeszcze bardziej wymownymi przykładami ze Szczecina są dwa konkurencyjne projekty 
vademecum, czyli tego, co każdy szczecinianin powinien wiedzieć o swoim mieście. Według 
Małgorzaty Machałek, autorki książki o Szczecinie zatytułowanej Szczecin 1945–1990 (2010), 
istotna jest tylko historia powojenna. Inne podejście cechuje twórców Internetowej Encyklopedii 
Szczecina (2013) tworzonej pod redakcją prof. Tadeusza Białeckiego i adresowanej do szerokiego 
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kręgu odbiorców zainteresowanych zarówno współczesnością, jak i przeszłością miasta. Te dwa 
kompendia dobrze pokazują, jak różne elementy przeszłości służą do kształtowania tożsamości 
współczesnych szczecinian.

Dość nietypowym, ale niezwykle ciekawym przykładem budowania tożsamości w oparciu 
o przedwojenną rzeczywistość mogą być ruchy tzw. filokartystów, kolekcjonerów starych pocz-
tówek, spotykanych nie tylko na ZZiP, lecz także w całej Polsce. Również internetowe aukcje 
przedwojennych rzadkich przedmiotów biją rekordy popularności. 

Na jeszcze inne aniżeli powyżej wskazane kłopoty związane z budowaniem tożsamości 
postmigracyjnej, tym razem na Mazurach, wskazuje Stefan M. Marcinkiewicz. Zwraca on uwa-
gę na trudne do przezwyciężenia opozycje w odniesieniach do rozmaitych ram pamięci, które 
powinny zapewniać poczucie ciągłości i tożsamości. Dochodzi do wniosku, że tylko przyroda 
jest elementem kontinuum, czyli ciemne lasy i kraina tysiąca jezior, nowy cud natury (Marcin-
kiewicz, 2014, s. 87)

Nie można zapomnieć, iż integralnym elementem mitu „Ziem Odzyskanych” była tzw. re-
patriacja. Nazwano tak przesiedlenia ludności z dawnych Kresów Wschodnich na ZZiP. W tym 
przypadku również dokonano zabiegu interpretacyjnego. W ujęciu słownikowym repatriacja to 
powrót do ojczyzny, problem polega jednak na tym, że tzw. repatrianci zostawiali swoje „małe 
ojczyzny”, w których mieszkali od pokoleń. Słowo to miało uprawomocniać powojenne masowe 
przesiedlenia ludności i próbę tworzenia państwa jednolitego narodowo.

Rodzi się więc pytanie, czy uprawiana w innych realiach polityka historyczna „odnoszą-
ca się do regionów ZZiP Polski powracała do nas (do niektórych) niczym ulubiony rekwizyt 
z Parku Jurajskiego? Duchy z przeszłości? A może nie? Może już jest to powoli ten rodzaj strefy 
uwspólnionej, jakiegoś modus vivendi, uśmierzania konfliktu wartości? Byłoby to bardzo cenne” 
(Marcinkiewicz, 2014, s. 87).

Wnioski
Monitoring i rejestracja regionalnych działań organizacji i stowarzyszeń stawiających sobie za 
cel pielęgnowanie wielokulturowej przeszłości na ZZiP pozwoli stwierdzić, jaki jest tok prze-
mian tychże praktyk i do jakich elementów się one odnoszą.

John Gray utrzymuje, że ludzie hołdujący odmiennym sposobom życia wcale nie muszą się 
ze sobą zgadzać. Mogą się po prostu od siebie różnić. 

Celem modus vivendi nie może być uśmierzanie konfliktu wartości. Jest nim przystosowanie ludzi 
i ich sposobów życia, hołdujących sprzecznym wartościom, do wspólnej egzystencji. Nie musimy 
mieć wspólnych wartości, aby żyć razem w pokoju. Potrzebujemy wspólnych instytucji, w ramach 
których mogą ze sobą koegzystować różnorakie formy życia (Gray, 2001, s. 13). 
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Abstrak t Artykuł porusza problem zagrożenia, jakie powoduje w krajach UE działalność różnora-
kich ruchów i organizacji ekstremistycznych. Niektóre z nich są radykalnie religijne, co 
częściowo wynika z zaangażowania państw europejskich w konflikty na Bliskim Wscho-
dzie. Radykalizacja postaw wielu grup islamistów żyjących w Unii wiąże się z ideą odwetu, 
głoszoną przez przywódców organizacji terrorystycznych (np. Al-Kaidy lub tzw. Państwa 
Islamskiego, IS ). Problemem jest również ekstremizm ruchów i organizacji separatystycz-
nych i etnonacjonalistycznych. Pomimo osłabienia (zawieszenia działalności) ETA lub IRA 
wciąż pojawiają się roszczenia niepodległościowe. Spore znaczenie mają separatyzmy kor-
sykański czy prowansalski, a o niezależności mówi się również w Katalonii i Szkocji. Nie 
można też pominąć ekstremistów o poglądach lewacko-anarchistycznych czy radykalnie 
prawicowych. UE szuka rozwiązań i podejmuje różne inicjatywy mające minimalizować 
zagrożenie. Powstają strategie, deklaracje, programy, tworzone są kolejne instytucje. Istot-
ne jest, by w obliczu radykalizacji postaw ekstremalnych państwa członkowskie UE ściśle 
ze sobą współpracowały.

An increase in radical behavior in Europe and the future of the European Union
Key words  extremism, radicalism, terrorism, migration policy, security, European Union

Abstrac t The article addresses the problem of the threat of various movements and extremist organi-
zations in EU countries. Some of them are radically religious, which is partly due to the 
involvement of European states in conflicts in the Middle East. The radicalization of the 
attitudes of many Islamist groups living in the Union is connected with the idea of   retali-
ation, proclaimed by the leaders of terrorist organizations (eg Al-Qaeda or the so-called 
Islamic State, IS). The problem is also the extremism of movements and separatist and 
ethnic-nationalist organizations. Despite the weakening (suspension) of the ETA or IRA, 
independence claims continue to appear. Corsican or Provencal separatism is very impor-
tant, and independence is also being said in Catalonia and Scotland. One can not ignore 
extremists with leftist-anarchist or radical right-wing views. The EU seeks solutions and 
undertakes various initiatives to minimize the threat. Strategies, declarations, programs 
are created, new institutions are created. It is essential that in the face of radicalization of 
extreme attitudes EU member states work closely together.
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Stan badań nad problemem
Europa musi się zmierzyć z wieloma zagrożeniami. Do najważniejszych należy zaliczyć: kon-
flikty zbrojne (również te toczone blisko granic Unii Europejskiej), terroryzm, rozpowszechnie-
nie broni masowego rażenia, kryzysy ekonomiczne, konflikty regionalne, przestępczość zor-
ganizowaną. Przedmiotem rozważań w prezentowanym artykule będą postawy radykalne i ich 
wpływ na poziom bezpieczeństwa w krajach UE. Zaprezentowane zostaną problemy związane 
z funkcjonowaniem na terenie państw Unii ruchów i organizacji o ekstremalnym/radykalnym 
charakterze, co w wielu przypadkach wiąże się ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego. Po-
wstało na ten temat wiele raportów międzynarodowych, także przygotowanych przez organy 
UE (IEP, 2014; IEP, 2015; IEP, 2016; Europol 2011; Europol, 2012; Europol, 2013; Europol, 2014; 
Europol, 2015; Europol, 2016; Europol, 2017), a także mnóstwo publikacji. Warto zwrócić uwagę 
na prace Magdaleny Adamczuk (2011), Stanisława Zbigniewa Bukowskiego (2010), Beatrice de 
Graaf (2011), Krzysztofa Izaka (2011), Izabeli Oleksiewicz (2013), Anny Rusinek (2011), Mate-
nii Sirseloudi (2011), Damiana Szlachtera (2006), Charlesa Townshenda (2017), Luizy Wojnicz 
(Wojnicz, 2011) czy Aleksandry Zięby (2011). Istotne są również opracowania o charakterze en-
cyklopedycznym (Karolczak, 1995; Kushner, 2003; Zasieczna, Zasieczny, 2004; Ebbig, Fiedler, 
Wejkszner, Wojciechowski, 2007; List of designated terrorist groups, 2014).

Wyjaśnienie pojęć: skrajność, radykalizm i ekstremizm
Władysław Kopaliński definiuje radykalizm jako „krańcowość, skrajność poglądów, metod; kie-
runek polityczny, którego program domaga się głębokich reform w prawach, instytucjach i me-
todach działania rządu, jednak bez naruszenia podstaw ustroju (kapitalistycznego)” (Kopaliński, 
2007, s. 13). 

Radykalizm może oznaczać albo bezkompromisowość, głoszenie skrajnych poglądów i po-
dejmowanie brutalnych działań, albo próbę odrzucenia porządku społecznego (Chojnicka, Ja-
skólski, 2012, s. 22–23). Wydaje się jednak, że do pierwszego ze wskazanych znaczeń lepiej 
pasuje pojęcie ekstremizm.

Ten termin oznacza z kolei „1) krańcowe stanowisko w jakiejś sprawie, doktrynie, skrajność, 
krańcowość; 2) stosowanie ostatecznych środków, np. terroru, dla osiągnięcia jakiegoś celu poli-
tycznego, ideologicznego” (Sobol, 2002, s. 281). Na uwagę zasługuje interpretacja zaproponowa-
na przez Rogera Scrutona, który wskazuje trzy rozumienia pojęcia ekstremizm: 

1) Doprowadzenie jakiejś idei politycznej do skrajności, bez względu na „niefortunne” reperkusje (…). 
2) Nietolerancyjny stosunek do wszystkich poglądów oprócz swoich własnych. 3) Użycie do realiza-
cji celów politycznych takich środków, które nie zważają na ogólnie przyjęte normy postępowania, 
zwłaszcza nie szanujących życia, wolności i praw obywatelskich innych (Scruton, 2002, s. 89–90).

Ugrupowania radykalne często odrzucają stosowanie przemocy, mają jednak inną niż śro-
dowiska umiarkowane wizję zmian i proponują wprowadzenie ich skrajnych (często antykapi-
talistycznych) wariantów (Tokarczyk, 2003/2004, s. 258). Tego typu ruchy często są traktowane 
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jako opozycyjne wobec demokracji liberalnej, a nie demokracji w ogóle (Moroska-Bonkiewicz, 
2013, s. 4; Mudde, 2006, s. 87–104).

Z kolei ruch ekstremalny dążyć będzie do osiągnięcia określonego celu za pomocą ekstre-
malnych środków. Roman Tokarczyk zauważa, że działania ekstremistów cechuje „roszczenie 
sobie prawa do wyłączności reprezentowania całych społeczności, negacja systemów plurali-
styczno-demokratycznych, dogmatyzm, myślenie w kategoriach przyjaciel – wróg oraz fana-
tyzm” (2004, s. 30; por. Glossar der Verfassungsschutzbehörden, 2009, s. 11) 

Organizacje ekstremalne działające na obszarze UE a zagrożenie terrorystyczne 
w latach 2010–2016.
Wśród organizacji i ruchów ekstremalnych najbardziej zagrażających bezpieczeństwu w krajach 
UE należy wyróżnić: 

 – ruchy i organizacje działające z pobudek religijnych,
 – ruchy separatystyczne i etnonacjonalistyczne,
 – ruchy i organizacje skrajne lewicowe i anarchistyczne,
 – ruchy i organizacje skrajnie prawicowe. 

Typologia nie uwzględnia tzw. terroryzmu jednej sprawy (ang. single issue terrorism; por. 
Posłuszna, 2013a). 

W tym artykule przyjrzę się działalności organizacji i ruchów, które mieszczą się w przy-
jętej klasyfikacji, w latach 2010–1016 (Europol 2011; Europol, 2012; Europol, 2013; Europol, 
2014; Europol, 2015; Europol, 2016; Europol, 2017; IEP, 2014; IEP, 2015; IEP, 2016; Ebbig, Fie-
dler, Wejkszner, Wojciechowski, 2007; Kasprowicz, 2017, s. 78 i n.). Do pierwszej grupy – ru-
chów i organizacji inspirowanych religijnie1 – można zaliczyć: Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego 
(AQAP); Al-Kaidę Islamskiego Maghrebu (AQIM); Ruch Młodych Mudżahedinów (Al-Shabaab) 
czy tzw. Państwo Islamskie (IS) (Antoń, 2015, s. 125 i n.; Wejkszner, 2014, s. 227–228; Izak, 
2014). Bezsprzeczne najważniejsze spośród ekstremalnych organizacji islamskich (dżihadystów) 
są Al-Kaida i IS. Na początku drugiej dekady XXI w. najbardziej znanymi aktami terrorystycz-
nymi były próba zabicia duńskiego rysownika (autora karykatury proroka Mahometa) Kurta 
Westergaarda oraz zamachy w Kopenhadze na siedzibę redakcji gazety „Jyllands-Posten” i ka-
rykaturzystę Larsa Vilksa. 

Liczba aktów terrorystycznych mających związek z radykalizmem islamskim wzrasta od 
2015 r. Większość brutalnych zamachów miała miejsce we Francji. Do jednego z nich doszło 
w styczniu 2015 r., kiedy to podczas ataku na siedzibę redakcji magazynu satyrycznego „Charlie 
Hebdo” w Paryżu zabito 12 i zraniono 11 osób. Sprawcami byli urodzeni w Paryżu (pochodzenia 
algierskiego) ekstremiści działający pod wpływem AQAP. 13 listopada 2015 r. terroryści za-
stosowali metodę zsynchronizowanych ataków (w trzech miejscach): na stadion piłkarski, teatr 

1 W raportach Europolu od 2016 r. (dotyczących 2015 r.) mówi się o terroryzmie dżihadystów.
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oraz kawiarnię i restaurację. W tych zamachach zginęło 136 osób (92 osoby w teatrze Bataclan), 
a 368 zostało rannych (IEP, 2016, s. 13). 

W 2016 r. najgroźniejsze ataki terrorystyczne miały miejsce w Brukseli. Doszło do napaści 
na lotnisku w Zaventem oraz w metrze (pomiędzy stacjami Schuman i Maelbeek). Zamachowcy 
byli związani z IS. 

Do groźnego zamachu doszło także 14 lipca, w święto narodowe Francji. Mieszkający w tym 
kraju 31-letni Tunezyjczyk wjechał samochodem dostawczym w tłum ludzi, którzy uczestniczyli 
w pokazie fajerwerków na Promenadzie Anglików, jednej z głównych ulic Nicei. Zginęło 85 osób, 
a 201 zostało rannych. Atak z użyciem ciężarówki został powtórzony w Berlinie 19 grudnia tego 
samego roku w czasie jarmarku bożonarodzeniowego w dzielnicy Charlottenburg. Do wspiera-
nia i organizacji tych ataków przyznało się IS.

Wśród ekstremalnych organizacji i ruchów separatystycznych oraz etnonacjonalistycznych 
najważniejsze to: Baskonia i Wolność (Euskadi ta Askatasuna, ETA) – Francja, Hiszpania; Gali-
cyjski Ruch Oporu (Resistȇncia Galega, RG, REGA) – Hiszpania; Front Wyzwolenia Narodowe-
go Korsyki (Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica, FLNC); Front Wyzwolenia Narodowe-
go Prowansji (Front de Libération Nationale de Provence, FLNP); Rewolucyjna Armia Bretońska 
(Armée Révolutionnaire Bretonne, ARB) – Francja; Dissident Republican (DR), Prawdziwa Ir-
landzka Armia Republikańska (Real Irish Republican Army, RIRA), Republikańska Akcja Prze-
ciwko Narkotykom (Republican Action Against Drugs); Óglaigh ná h’Éireann (ONH, Wojowni-
cy Irlandii) oraz Kontynuacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej (Continuity Irish Republican 
Army, CIRA) – działające na terenach Wielkiej Brytanii (głównie Irlandii Północnej). 

Do drugiej dekady XXI w. to właśnie ekstremalne ruchy separatystyczne stwarzały naj-
większe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego wielu krajów Europy. Działania grup 
etnonacjonalistycznych i separatystów były motywowane nacjonalizmem, poczuciem odrębno-
ści etnicznej oraz kwestiami religijnymi. Jedną z najbardziej niebezpiecznych organizacji była 
działająca na terenach Hiszpanii i Francji ETA (Tomasiewicz, 2000, s. 140–144). Z rąk baskij-
skich separatystów w latach 1968–2008 zginęło 825 osób. 8 stycznia 2011 r. ETA ogłosiła trwałe 
zawieszenie broni, a 20 października 2011 r. podjęła decyzję o zaprzestaniu działań zbrojnych 
(Declaration by ETA, 2011). Z kolei uaktywnił się wówczas RG, organizując w tym roku cztery 
zamachy na terenie hiszpańskiej Galicji (Europol, 2012, s. 25). 

W pierwszych latach drugiej dekady XXI w. na Korsyce (Francja) aktywna była FLNC 
(Tomasiewicz, 2000, s. 130–131). Zamachowcy zaatakowali m.in. 20 domów wypoczynkowych 
i wymusili od właścicieli tzw. podatek rewolucyjny. W grudniu 2013 r. ataki przeprowadziła 
także ARB, a w następnym roku w Prowansji powstała nowa grupa separatystyczna – FLNP. 

Aktywne były także środowiska separatystyczne w Irlandii Północnej. Pomimo tzw. poro-
zumienia wielkopiątkowego z 10 kwietnia 1998 r. nie wszyscy członkowie IRA przestali wal-
czyć o niepodległość. Rozbrajanie IRA było początkiem powrotu do normalności (O’Brien, 2001, 
s. 240–257), choć nadal działały CIRA i RIRA. Celami ich ataków były głównie banki, urzęd-
nicy cywilni, ośrodki kultury (m.in. The Londonderry City of Culture Office). Ponadto grupy 
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ekstremalne CIRA oraz ONH przeprowadzały akcje terrorystyczne również w innych regionach 
Wielkiej Brytanii. 

Do trzeciej grupy – ekstremistów lewicowych i anarchistów – zaliczyć należy organizacje 
greckie, takie jak Konspiracyjne Komórki Ognia (Synomosia Pyrinon tis Fotias, SPF), Organiza-
cja Rewolucyjna 17 Listopada (RO); Grupa Ludowych Bojowników (Omada Laikon Agoniston, 
OLA), Organosi Politofylakis Laiki Dikeosyni (Militia Group Popular Justice OPLD), Walka 
Rewolucyjna (Epanastatikos Agonas), włoską Nieformalną Federację Anarchistyczną (Federa-
zione Anarchica Informale, FAI) i hiszpańskie Grupy Oporu Antyfaszystowskiego 1 Paździer-
nika (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, GRAPO). Tradycje terroryzmu 
lewackiego sięgają w Europie lat 60. XX w. W tym okresie aktywnie działały nieistniejące już 
dziś niemiecka Frakcja Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion, RAF), francuska Akcja Bez-
pośrednia (Action Directe, AD), belgijskie Walczące Komórki Komunistyczne (Cellules Com-
munistes Combattantes, CCC) oraz włoskie Komunistyczne Organizacje na Rzecz Wyzwolenia 
Proletariatu (Comunisti Organizati per la Liberazione Proletariata, COLP). 

W ostatnich latach największą aktywnością wykazywały się grupy lewicowe i anarchi-
styczne z Grecji, Włoszech i Hiszpanii (Posłuszna, 2013b). Dla zradykalizowania działań terro-
rystycznych w Grecji zaczęły współpracować anarchistyczna grupa SPF z marksistowsko-leni-
nowską RO. Swoje akcje przeprowadzała także OLA, która w Atenach zaatakowała niemiecką 
sieć sprzedającą luksusowe samochody. 21 lutego 2013 r. doszło do zamachu na więzienie w Do-
mokos (zginął wówczas strażnik). Do ataku przyznała się anarchistyczna grupa OPLD. W paź-
dzierniku 2016 r. SPF umieściła ładunek wybuchowy pod willą prokuratora w Atenach. 

Jeśli idzie o Hiszpanię, to podkreślić należy sukces służb bezpieczeństwa, które w 2010 r. 
dokonały częściowego demontażu (poprzez aresztowania) aktywnej grupy terrorystycznej GRA-
PO, co osłabiło działania ruchów lewacko-anarchistycznych na Półwyspie Iberyjskim.

Inna sytuacja była we Włoszech. Terroryści lewaccy początkowo zajmowali się głównie 
wysyłaniem uzbrojonych ładunków drogą pocztową (m.in. do ambasad Grecji, Chile i Szwaj-
carii). Doprowadziło to do dwóch niezbyt groźnych wybuchów w Rzymie, do których przy-
znała się FAI. Włoskim anarchistom nie podobał się pomysł rozbudowy elektrowni atomowych. 
Do spektakularnego ataku doszło 7 maja 2012 r. w Genui, gdzie zamachowcy z FAI postrzelili 
w nogę dyrektora firmy energetycznej. 

Do ostatniej grupy – ekstremistyczno-prawicowej – należały niemieckie Narodowosocja-
listyczne Podziemie (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU), Chuligani Przeciwko Salafi-
tom (Hooligans gegen Salafisten, HoGeSa, HOGESA), Patriotyczni Europejczycy Przeciwko 
Islamizacji Zachodu (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida), 
działająca na terenie całej UE Old School Society oraz Gruppe Freital, polski Obóz Narodo-
wo-Radykalny (ONR), Polska Liga Obrony (PLN), brytyjska Angielska Liga Obrony (English 
Defence League, EDL), szwedzki Nordycki Ruch Oporu (Nordiska Motstråndsrörelsen), norwe-
ska Nordic Resistance (Nordfront), włoska Avanguardia Ordinovista oraz organizacje działające 
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w większości krajów UE, jak Stop Islamizacji Europy (SIOE) oraz Krew i Honor (Blood and 
Honour), a także wiele innych.

Działania ekstremalnych ruchów i organizacji prawicowych nastawione były na propago-
wanie zmiany systemu społeczno-politycznego. Ich inspiracji można szukać w ideologii faszy-
stowskiej i narodowo-socjalistycznej. 

Pojawienie się radykalnych grup islamistycznych oraz wzrost liczby imigrantów spowo-
dowały gwałtowne reakcje ze strony organizacji radykalnie prawicowych, które działały pod 
hasłami obrony własnego narodu i europejskiej cywilizacji. W marcu 2012 r. w duńskim mieście 
Aarhus doszło z inicjatywy EDL do spotkania grup nacjonalistycznych z wielu krajów Euro-
py. Uczestniczyli w nim członkowie „lig obrony” z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski i krajów 
skandynawskich. Na terenie UE uaktywniły się wówczas również organizacje neonazistowskie, 
które organizowały szkolenia dla swoich członków. W Norwegii np. prowadziły je szwedzka 
Nordiska Motstråndsrörelsen i norweska Nordic Resistance.

W 2013 r. w Niemczech doszło do aresztowań w środowiskach radykalnej prawicy i roz-
począł się proces prawicowej grupy NSU. W następnym roku we Francji, w Morteau w pobliżu 
miasta Besançon, i w Burgundii ujęto czterech mężczyzn związanych z organizacją Combat 18 
(utworzoną przez Blood and Honour). Do aresztowań doszło również we Włoszech, gdzie zatrzy-
mano 14 członków Avanguardia Ordinovista, którzy planowali ataki na polityków, prokuratorów 
i policję. 

Od 2015 r. głównym celem grup prawicowo-ekstremalnych stała się emigracyjna społecz-
ność muzułmańska, którą utożsamiano z fundamentalistami islamskimi. W wielu krajach UE 
doszło do antyislamskich demonstracji. Największe z nich odbyły się w październiku i listopa-
dzie w Kolonii oraz w Hanowerze, a zostały zorganizowane przez HoGeSa. Podobne akcje skie-
rowane przeciwko imigrantom organizowała EDL w Wielkiej Brytanii. Antyislamiski charakter 
mały także manifestacje przygotowane przez niemiecką Pegidę. Organizacja domagała się pod-
jęcia przez władze działań uniemożliwiających napływ muzułmańskich imigrantów do Europy. 
Działalność Pegidy miała naśladowców (używających tej samej nazwy) w innych państwach 
członkowskich UE, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania. 

W lutym 2016 r. aresztowano sześć osób w związku z zamachem na meczet w holenderskim 
mieście Enschede. We Francji zaatakowano sześć meczetów i arabską restaurację. Działania 
radykalne miały miejsce także w Niemczech, gdzie zauważono aktywność dwóch grup ekstre-
malnie prawicowych. Old School Society i Gruppe Freital podpaliły 20 domów dla migrantów 
w krajach związkowych Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Pięć osób zostało areszto-
wanych i oskarżonych o członkostwo w organizacji terrorystycznej, próbę morderstwa i detona-
cję dwóch ładunków wybuchowych w domach dla azylantów w Freital oraz w Dreźnie. 
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Ocena zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego w kontekście ataków 
terrorystycznych w latach 2010–2016 
Jak dzisiaj wygląda Europa narażona na ataki terrorystyczne? Według przygotowanych przez 
Europol raportów z lat 2011–2017 (obejmujących lata 2010–2016) wzrasta liczba aresztowań 
w środowiskach terrorystycznych (tab. 1). 

Tabela 1. Liczba aresztowań oraz zamachów terrorystycznych w UE w latach 2010–2016

Liczba
Rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aresztowania 611 484 537 535 774 1077 1002
Zamachy terrorystyczne 249 174 219 152 199 211 142

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europolu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

O ile przed 2014 r. liczba aresztowań sięgała ok. 500, o tyle obecnie dokonuje się już zatrzy-
mania co najmniej 1000 osób w ciągu roku. Zmianie ulega także liczba zamachów terrorystycz-
nych, która w 2016 r. wynosi 142.

Tabela 2. Liczba osób aresztowanych ze względu na zagrożenie terrorystyczne w UE (2010–2016)

Rok
Osoby aresztowane ze względu na zagrożenie terrorystyczne według motywacji

terroryści
religijni separatyści ekstremiści

lewicowi
ekstremiści
prawicowi

terroryści
indywidualni

terroryści
jednej sprawy razem

2010 179 349 34 1 ‒ 48 611
2011 122 247 42 5 ‒ 68 484
2012 159 257 24 10 ‒ 87 537
2013 216 180 49 3 3 84 535
2014 395 154 54 34 ‒ 137 774
2015 687 168 67 11 ‒ 144 1077
2016 718 84 31 12 ‒ 157 1002

Ogółem 2476 1439 301 76 3 725 5020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europolu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Jak wyglądały te aresztowania pod względem afiliacji organizacji terrorystycznych? 
W 2016 r. ujęto 539 więcej takich osób niż w 2010. Od 2012 r. wyraźnie zmalała liczba areszto-
wań w środowiskach separatystów i etnonacjonalistów – z 257 w 2012 r. do 84 w 2016 r. (tab. 2). 
Na zbliżonym, aczkolwiek z tendencjami spadkowymi, poziomie utrzymuje się liczba areszto-
wań w środowiskach radykalnej prawicy.
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Tabela 3. Zamach terrorystyczne w UE w latach 2010–2016 (z uwzględnieniem motywacji 
zamachowców)

Lata
Motywacja zamachowców

motywowani
religijnie separatyści ekstremiści

lewicowi
ekstremiści
prawicowi

terroryści
indywidualni

jednej 
sprawy razem

2010 3 160 45 ‒ 1 40 249
2011 ‒ 110 37 1 ‒ 26 174
2012 6 167 18 2 ‒ 26 219
2013 ‒ 84 24 ‒ ‒ 44 152
2014 2 67 13 ‒ 1 116 199
2015 17 65 13 9 ‒ 107 211
2016 13 99 27 1 ‒ 2 142

Ogółem 41 752 177 13 2 361 1346

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europolu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

W tym okresie miały miejsce liczne ataki terrorystyczne. Najwięcej z nich (752) zostało 
zorganizowanych przez organizacje separatystyczne oraz ugrupowania lewacko-anarchistyczne 
(177). Zamachy zorganizowane przez islamskich terrorystów pod względem ilościowym utrzy-
mywały się na tym samym poziomie (tab. 3). 

Tabela 4. Liczba zamachów w UE przeprowadzonych przez islamistów (w latach 2010–2016) w stosunku 
do ogółu

Rok 
Liczba zamachów terrorystycznych

ogółem zorganizowanych przez islamistów
2010 249 3
2011 174 ‒
2012 219 6
2013 152  ‒*
2014 199 2
2015 211 17
2016 142 13

Razem: 1346 41
* Wydaje się jednak, że dwa ataki powinny zostać uznane za zamachy dżihadystów. Pierwszy, na brytyjskiego żołnierza, miał miejsce w dniu 21 maja w Wo-
olwich, blisko koszar wojskowych, i był zorganizowany przez osoby mające kontakt z grupą islamistyczną al-Muhajiroun. Drugi, w którym zginął francuski 
żołnierz, miał miejsce w La Défense koło Paryża. Zamachowcem był uczeń szkoły koranicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europolu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Reasumując, w latach 2010–2016 w krajach UE przeprowadzono 1346 zamachów terrory-
stycznych, z czego (jak już wspomniano) 41 zorganizowali dżihadyści (tab. 4). W 2015 r. w wy-
niku ich ataków zginęło 150 osób. Rok później ich ofiarami padło 135 osób (na 142, które zginęły 
w sumie w wyniku zamachów terrorystycznych). 
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Działania UE w obliczu radykalizacji postaw i wzrostu zagrożenia 
terrorystycznego
Od czasu zamachu na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych (11 września 2001 r.) na 
świecie jest coraz bardziej niebezpiecznie. Od tego rozpoczęła się tzw. wojna z terroryzmem. 
Na wzrost zagrożenia terrorystycznego zareagowały również kraje europejskie. UE ogłosiła 
13 czerwca 2002 r. Decyzję ramową Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Rada UE, 2002). Podkreślano tam, iż „Unia Europejska opiera się na uniwersalnych warto-
ściach, jakimi są godność ludzka, wolność, równość i solidarność, poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Unia Europejska opiera się na zasadzie demokracji i zasadzie pań-
stwa prawa, wspólnych dla Państw Członkowskich” (Rada UE, 2002). W dokumencie wskazano 
również, czym jest przestępstwo terrorystyczne. Do tej grupy należą: ataki na życie mogące 
spowodować śmierć, ataki na integralność cielesną osoby, porwania lub branie zakładników, 
spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych, publicznych, infrastruktury, zajęcie/
zniszczenie środka transportu, wytwarzanie/uwalnianie substancji niebezpiecznych, zajęcie 
statku lub innego środka transportu, wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, do-
starczanie lub używanie broni, materiałów wybuchowych, broni masowego rażenia, jak rów-
nież badanie i rozwój broni biologicznej i chemicznej, uwalnianie substancji niebezpiecznych/
wzniecanie pożarów, zakłócenie/przerwy w dostawie wody, energii elektrycznej itd., groźby 
popełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów (Rada UE, 2002). Z kolei za grupę 
terrorystyczną uznaje się „grupę zorganizowaną złożoną z więcej niż dwóch osób, ustanowioną 
na przestrzeni czasu i działającą w uzgodniony sposób w celu popełniania przestępstw terrory-
stycznych” (Rada UE, 2002).

Innymi istotnymi dokumentami dotyczącymi postępowania z ruchami ekstremalnymi były 
Europejska strategia bezpieczeństwa z 12 grudnia 2003 r. (Rada UE, 2009) oraz przyjęta przez 
Radę Europy Deklaracja o zwalczaniu terroryzmu z 25 marca 2004 r. (Rada UE, 2004), umoż-
liwiająca powołanie instytucji Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu (obecnie jest nim Gil-
les de Kerchove). Powstał także Europejski plan działania odnośnie do zwalczania terroryzmu, 
wprowadzający „klauzulę solidarności” w przypadku ataku terrorystycznego na państwo UE 
(Górka-Winter, 2004). 25 listopada 2005 r. ogłoszono nową Strategię UE w dziedzinie walki 
z terroryzmem. Zapobieganie, ochrona, ściganie, reagowanie (Rada UE, 2005b). Jej szczególnie 
istotnym elementem są wskazania dotyczące przeciwstawiania się ekstremizmowi poprzez dzia-
łania polegające na „zapobieganiu zwracania się ludzi ku terroryzmowi, eliminacji czynników 
lub pierwotnych przyczyn mogących prowadzić do radykalizacji postaw i rekrutacji kandydatów, 
w Europie i w skali międzynarodowej” (Strategia UE, 2005b, s. 3). Politycy UE opracowali tak-
że dwa programy: Program haski – wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
w UE, przyjęty 5 listopada 2005 r. (Rada EU, 2005a) oraz Program sztokholmski – otwarta i bez-
pieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli 2010–2014 z 11 grudnia 2009 r. (Rada UE, 2010). 

Zmiana strategii UE z 2005 r. w sprawie zwalczania radykalizacji postaw i rekrutacji ter-
rorystów z 2008 r. (Komisja Europejska, 2010, s. 4) zakładała realizowanie m.in. trzech celów: 
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(…) udaremnianie działalności siatek terrorystycznych oraz osób werbujących innych do organizacji 
terrorystycznych; zagwarantowanie, że głos większości będzie przeważać nad głosem ekstremistów 
oraz promowanie demokracji, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i równości szans dla wszystkich. 
Szczegółowe działania z tym związane zostały określone w planie działania i planie służącym jego 
wdrażaniu, który zatwierdzono w czerwcu 2009 r. Przyjęto wówczas również strategię komunikacji 
medialnej (Komisja Europejska, 2010, s. 5).

W 2010 r. została przyjęta kolejna strategia bezpieczeństwa UE – Strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa (Sekretariat 
Generalny Rady, 2010), skupiono się wtedy także na problemie wykorzystania Internetu do dzia-
łań terrorystycznych. W tym celu uruchomiono m.in. z początkiem 2013 r. Europejskie Centrum 
ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), działające w ramach Europolu.

Bezsprzecznie najistotniejsze znaczenie dla wzrostu zagrożenia w UE miało otwarcie 
granic Unii dla uchodźców przybywających na stary kontynent z Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu. Razem z migrantami w Europie pojawili się dżihadyści, których celem było przenie-
sienie konfliktu z Bliskiego Wschodu na teren UE. Wzrost zagrożenia ze strony terrorystów, 
działających z pobudek religijnych, skłonił Unię do opublikowania Konkluzji Rady UE, w któ-
rym to dokumencie wezwano do aktualizacji strategii dotyczącej radykalizacji postaw i rekru-
tacji do organizacji terrorystycznych (Rada UE, 2013). W odpowiedzi na Konkluzję Komisja 
Europejska wskazała 10 konkretnych obszarów działań (Komisja Europejska, 2014), do których 
należą (Antoń, 2015, s. 134–136): 1) opracowywanie krajowych strategii na rzecz zapobiegania 
radykalizacji postaw, 2) konsolidacja wiedzy fachowej dotyczącej sposobów walki z radykali-
zacją, m.in. poprzez wzmocnienie roli Radicalisation Awareness Network (RAN), czyli sieci 
służącej do rozpoznawania takich zagrożeń, 3) szkolenie specjalistów, którzy będą zapobiegać 
radykalizacji postaw, 4) rozwój „strategii wyjścia” z organizacji terrorystycznych, 5) wzmocnie-
nie współpracy ze społeczeństwem w przeciwdziałaniu problemowi radykalizacji Internetu, 6) 
zwalczanie ekstremistycznych treści w Internecie; 7) intensyfikacja projektów przeciwstawiają-
cych się ekstremalnym ideologiom, 8) wzmacnianie dialogu międzykulturowego, 9) poszerzenie 
badań dotyczących tendencji w radykalizacji postaw i przystępowaniu do organizacji terrory-
stycznych, 10) zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi. Ten ostatni punkt jest szczególnie 
istotny, gdyż procesy radykalizacyjne zachodzą nie tylko w UE, lecz także poza jej granicami.

UE określiła również konieczne instrumenty dla realizacji skutecznej polityki antyterrory-
stycznej. Są to: 

ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), Europol, System Informacyjny Schengen (SIS) 
i Eurojust, Frontex, Koordynator ds. Terroryzmu oraz decyzje ramowe UE dotyczące problematyki 
zwalczania terroryzmu oraz powołana w reakcji na 11/09 Grupa Zadaniowa Szefów Policji (Police 
Chiefs Task Force, TFCP). W ramach tej polityki powołano ATLAS, zrzeszający centralne jednostki 
kontrterrorystyczne państw europejskich. (…) Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzanie wspól-
nych warsztatów, ćwiczeń praktycznych przygotowujących jednostki do działań na dużą skalę i reali-
zacja projektów badawczych (Zięba, 2014, s. 256). 
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie można mówić o jednym źródle ruchów i organizacji ra-
dykalnych i ekstremalnych w Europie. Stosowane przez ekstremistów strategie działań mają na 
celu kontestowanie rzeczywistości i (nieaprobowanego przez nich) systemu politycznego, a także 
osiągnięcie zakładanych celów. Wszystko to prowadzi do chęci konfrontacji, często prowadzącej 
do zamachów terrorystycznych. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zagrożenia ter-
rorystycznego w Europie, co wiąże się m.in. z niekontrolowanym napływem uchodźców z Afry-
ki Północnej i Bliskiego Wschodu, wśród których znajdują się także dżihadyści. Konsekwencją 
zaangażowania się państw UE w aktualne konflikty zbrojne jest także radykalizacja postaw 
islamistów tam mieszkających (a często również tam urodzonych). Popierają oni ideę odwetu 
wspieraną przez liderów organizacji terrorystycznych (Al-Kaida i IS).

Odrębnym problemem jest ekstremizm ruchów i organizacji separatystycznych i etnona-
rodowych. Do dziś, pomimo osłabienia (zawieszenia działalności) ETA i IRA, nie rozwiązano 
problemów związanych z roszczeniami niepodległościowymi Basków i Irlandczyków z Północy. 
Wciąż można też mówić o korsykańskich, prowansalskich, bretońskich, flamandzkich, waloń-
skich, katalońskich czy szkockich tendencjach autonomicznych, a kolejne nacje przypominają 
sobie o własnej odrębności.

 Nie można też nie zauważyć działań ekstremistów o lewacko-anarchistycznych czy rady-
kalnie prawicowych poglądach. Ci pierwsi są aktywni w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii, dru-
dzy, głoszący często nacjonalistyczno-rasistowskie hasła, w Niemczech, Polsce, Wielkiej Bry-
tanii czy krajach skandynawskich. Na pozycję prawicowych ekstremistów duży wpływ mają 
konflikty ze społecznościami islamskimi oraz kryzys polityki multikulturowości w niektórych 
społeczeństwach europejskich. 

UE proponuje różnorakie rozwiązania. Powstają strategie, deklaracje, programy, powoły-
wane są kolejne instytucje. Tego typu projekty mogą być skuteczne jedynie przy pełnej współ-
pracy państw członkowskich. UE jest w stanie przeciwstawić się radykalizacji i ekstremizmowi 
tylko wówczas, gdy będzie jednomyślna i zdolna do koordynacji działań.
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Abstrak t Autorka przedstawiła wybrane aspekty obecności muzułmanów w krajach europejskich 
z uwzględnieniem czynników historycznych oraz aspektów społeczno-politycznych. Arty-
kuł porusza kwestię związku procesów integracji mniejszości muzułmańskiej w danym kra-
ju z regulacjami stosunków pomiędzy religią i polityką, które w nim obowiązują, i omawia 
specyfikę poszczególnych mniejszości muzułmańskich w kontekście przeszłości kolonial-
nej danego państwa. Autorka uwzględniła też obecną w islamie dychotomiczną wizję świata 
(dar al-islam i dar al-harb), która budzi szczególne zainteresowanie w dyskusji nad bezpie-
czeństwem ze względu na liczną w Europie społeczność sunnicką związaną z salafizmem. 

Islam in Europe or “European Islam”? Selected aspects of Muslim presence in Europe
Key words religion, Islam, Europe, immigration, integration

Abstrac t The author presented selected aspects of Muslim presence in European countries, taking 
into account historical factors related to the effects of the colonization process, as well as 
socio-political aspects affecting the form of assimilation of Muslims in Europe. The article 
discusses the relationship between the processes of integration of the Muslim minority with 
the regulations of relationship between religion and policy that prevail in European coun-
tries. It discusses the specificity of Muslim minorities conditioned by historical colonies. 
The author also took into account the dichotomous vision of the world present in Islam (dar 
al-islam and dar al-harb), which, in connection with the particularly large Sunni community 
in Europe associated with the ideas of Salafism, arouses special interest on the ground of 
the security.
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Wprowadzenie
Islam jest jedną z największych religii w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzi John 
Lois Esposito (2002), „tak wyjątkowe uwarunkowania demograficzne tej religii wskazują na to, 
jak istotne są procesy akomodacji i integrowania się muzułmanów w Europie i Ameryce. Co wię-
cej, mają znaczący wpływ na relacje zarówno między muzułmanami i Zachodem, jak również 
relacje między muzułmanami w diasporach i w krajach muzułmańskich” (s. 245). Islam stał się 
także „drugą religią Europy”, stanowi bowiem znaczną część kulturowego krajobrazu tego kon-
tynentu (Ramadan, 2002, s. 207). W porównaniu z zachodnim chrześcijaństwem jest to religia 
dynamicznie się rozwijająca. Taki wizerunek islamu pokazał Walter Laqueur (2008), pisząc, iż 
stary kontynent to puste kościoły i pełne meczety. 

Muzułmanie to dzisiaj bardzo zróżnicowana grupa. Są to zarówno mieszkańcy krajów is-
lamskich, jak i krajów zachodnich. Wśród tych ostatnich można wyróżnić imigrantów, ale też 
rodzimych wyznawców islamu. Liczni są również konwertyci z ostatnich pokoleń. Jak mówi 
Tariq Ramadan1, muzułmanie nie są już dziś gośćmi na Zachodzie, którzy pewnego dnia wyjadą 
(Göle, 2016, s. 62). Jest to ważne stwierdzenie dla oceny sytuacji współczesnego islamu, gdyż za-
sięg religii, ale też historyczne uwarunkowania, łączą się także z kwestią tożsamości islamskiej, 
która musi mierzyć się z polityką i społecznymi problemami różnych krajów Europy. Zauważyć 
należy, że dzisiaj „Obecność islamu w Europie wskazuje na historyczny przełom. W przeszłości 
mówiono o islamie i Zachodzie, teraz mówi się o islamie na Zachodzie i ewentualnie, z uwagi 
na rolę, jaką odegrała druga i trzecia generacja imigrantów, o islamie Europy, jeśli nie wręcz 
o europejskim islamie” (Allievi, 2002, s. 77). 

Podstawowym celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów obecności muzułma-
nów w Europie, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, głównie tych związanych ze 
skutkami procesu kolonizacji, a także czynników społeczno-politycznych odpowiedzialnych za 
formę asymilacji muzułmanów w wybranych krajach europejskich. Istotnym elementem analizy 
jest kilka hipotez pomocniczych: 1) Istnieje związek procesów integracji mniejszości muzuł-
mańskiej w danym kraju z obowiązującymi w nim regulacjami stosunków religii i polityki. 2) 
Specyfika mniejszości muzułmańskich w danym kraju wynika również z tego, jakie kolonie ów 
kraj posiadał. 3) Islam, z uwagi na obecną w nim dychotomiczną wizję świata (dar al-islam i dar 
al-harb) oraz szczególnie liczną w Europie społeczność sunnicką związaną z ideami salafizmu, 
jest istotnym tematem w dyskusji o bezpieczeństwie. 

Muzułmanie jako społeczność imigrantów – typy imigracji
Islam w Europie nie jest zjawiskiem „tranzytowym” i nie można go odesłać tam, skąd przybył, 
a muzułmanie nie są tymi, którzy „dziś przychodzą, a jutro odchodzą, obecnie są tymi, którzy 

1 Tariq Ramadan jest wnukiem Hasana al-Banny, założyciela Braci Muzułmanów. Według niektórych sprzeciwia 
się podstawowym zasadom laickości i obywatelskości Francji, w której żyje, według innych przyczynia się do kształ-
towania nowej, pozytywnej interpretacji islamu, promuje pluralizm i uniwersalizm rozumiany jako wspólna przestrzeń 
kulturowa (Göle, 2016, s. 62–63).
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dziś przychodzą, a jutro zostają” (Allievi, 2002, s. 77). Mimo tego, że są tu od dawna, znacz-
na ich część pozostaje wciąż wyobcowana, często tworząc grupy outsiderów. Problem nasilił 
się szczególnie po 11 września: „Europejscy muzułmanie niewątpliwie są ofiarami segregacji 
politycznej, społecznej, seksualnej i urbanistycznej. Na płaszczyźnie politycznej są traktowani 
z podejrzliwością z powodu kultury i religii, na płaszczyźnie społecznej – z powodu nazwisk 
i adresów” (Moïsi, 2012, s. 130). Muzułmanie w Europie to przede wszystkim ludność napły-
wowa (migracje nasiliły się po drugiej wojnie światowej), z czasem jednak, w miarę integracji 
z lokalną społecznością krajów europejskich, islam przestał być wyłącznie religią imigrantów, 
a stał się również religią europejskich obywateli (Pędziwiatr, 2005, s. 11). 

Kraje, w których społeczność muzułmańska jest znacząca albo islam jest drugą religią, po-
siadają jedynie szacunkowe dane na ten temat. Dzieje się tak z kilku powodów. Albo w spisach 
ludności nie podaje się informacji o wyznaniu (np. w laickiej Francji), albo utożsamia się pocho-
dzenie z danego kraju z wyznawaniem tamtejszej religii, albo też uwzględnia się w sondażach 
wyłącznie praktykujących (Widy-Behiesse, 2012, s. 246–247). Dlatego faktyczna liczba muzuł-
manów w wielu krajach jest trudna do ustalenia. Niektórzy uważają, że nigdy dotąd w Europie 
nie było ich aż tylu (ok. 17 mln) i w tym sensie jest to nowe zjawisko (Vidino, 2015, s. 2). 

Pojawienie się muzułmanów było skutkiem kolejnych fal imigracji odbywających się w róż-
nych okresach i mających różnorakie przyczyny, stąd społeczności muzułmańskie poszczegól-
nych krajów europejskich różnią się pod względem wieku. Na przykład imigranci we Francji 
są generalnie starsi niż ci w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Pierwsza fala imigracji miała 
związek z postkolonializmem. Byłe kolonie wysyłały do Europy pracowników, tworząc kolejne 
społeczności napływowe (np. Algierczycy we Francji, Pakistańczycy i Bengalczycy w Wielkiej 
Brytanii czy Surinamczycy w Holandii) (Landman, 2002; Leveau, Hunter, 2002; Pędziwiatr, 
2005, s. 25–26; Rex, 2002). Kolejną falę stanowiły wyjazdy za pracą w ramach programów re-
krutacji pracowników realizowanych przez liczne kraje europejskie głównie w latach 60. i 70. na 
mocy umów międzynarodowych. Imigracja ta była też skutkiem wyżu demograficznego i bez-
robocia w wielu państwach muzułmańskich. Najliczniej emigrowali wówczas Turcy, głównie 
do Niemiec, z czym wiąże się określenie „turecka twarz islamu niemieckiego” (Paluszek, 2012, 
s. 259), oraz do Holandii, Belgii i Austrii, a także Marokańczycy (Francja, Holandia i Belgia). 
Trudniej im było się zaaklimatyzować niż imigrantom z byłych kolonii ze względu na bariery 
kulturowe i językowe, a część z nich po dziś dzień nie uzyskała żadnych praw politycznych 
(Pędziwiatr, 2005, s. 27). Początkowo tworzyli oni społeczności samotnych mężczyzn zatrudnia-
nych na określony czas, z czasem jednak krótkoterminowa praca imigrantów przestała być opła-
calna, wskutek czego, np. w Niemczech, zmieniono politykę rekrutacji pracowników z krajów 
spoza Unii Europejskiej (Goldberg, 2002, s. 30). Trzecia fala imigracji to muzułmanie, którzy 
z końcem lat 70. przybywali głównie z Iranu (po rewolucji irańskiej w 1979 r.) i Iraku; z czasem 
w tej grupie znaleźli się także Somalijczycy, Erytrejczycy, emigranci polityczni z terenów Auto-
nomii Palestyńskiej, Afgańczycy oraz Bośniacy wyjeżdżający po wojnie domowej z Jugosławii 
(tych ostatnich sporo znalazło się w Niemczech). Dziś stanowią znaczący odsetek uchodźców 
(Goldberg, 2002, s. 32–33; Pędziwiatr, 2005, s. 27), a w związku z masowym napływem osób, 
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głównie z krajów, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, takich jak Syria czy Irak, zwra-
ca się głównie uwagę na tę grupę muzułmanów. Skalę zjawiska przedstawia Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR, 2016): w 2015 i w pierwszych 
miesiącach 2016 r. niemal 1,2 mln uchodźców i imigrantów przybyło do Europy, uciekając przed 
wojną i prześladowaniami, szukając azylu i międzynarodowej ochrony. Znaczna część wybrała 
drogę morską (w 2015 r. ponad milion, a do września 2016 kolejnych 317 tys.). W większości byli 
to mieszkańcy Syrii, a także Afganistanu, Iraku, Libii, Egiptu. Rozmiary zjawiska, nazywane-
go „kryzysem uchodźczym”, budzą różne reakcje w krajach europejskich, ponieważ problem 
migracyjny łączy się w znacznym stopniu z sytuacją bliskowschodnią. Jest to zatem wyzwanie 
dla bezpieczeństwa Europy. Wreszcie czwartym czynnikiem zwiększającym liczebność muzuł-
manów, choć w znacznie mniejszej skali, jest konwersja. Najwięcej przypadków odnotowano 
w Hiszpanii (López García, Planet Contreras, 2002, s. 159–161; Pędziwiatr, 2005, s. 128). Proze-
lityzm uprawia się w różnych środowiskach: w więzieniach, w meczetach, w ośrodkach kultury, 
na uniwersytetach (zob. Didier, 2011, s. 37–40). 

Podsumowując, społeczność muzułmanów w Europie jest różnorodna pod względem et-
nicznym, wiekowym, ale też religijnym. Europejscy muzułmanie to w większości sunnici, zwią-
zani głównie z nurtem salafizmu (z Algierii, Maroka, Turcji, Bliskiego Wschodu, Afryki Sub-
saharyjskiej, Pakistanu i innych państw azjatyckich). Jedynie niewielki odsetek stanowią szyici 
(z Iranu i Libanu), członkowie bractw sufickich oraz konwertyci (Didier, 2011, s. 34). Konrad 
Pędziwiatr, analizując ewolucję społeczności muzułmańskiej w Europie, tj. przechodzenie od 
bycia imigrantami do bycia obywatelami, za punkt zwrotny uznał połączenie rodzin i powstanie 
wspólnoty, która nie składała się już z samotnych pracowników. Był to też początek instytucjo-
nalizacji islamu, kiedy zaczęły pojawiać się meczety, szkoły koraniczne i islamskie partie poli-
tyczne (Pędziwiatr, 2005, s. 29, 31). Uwydatniły się wówczas podziały w obrębie tej społeczno-
ści, widoczne w kontaktach ze społeczeństwami Europy. Wyodrębnili się tradycjonaliści, którzy 
powołują się na interpretacje zgodne z podstawowymi źródłami legitymizacji (Koran, sunna, 
idżma, tj. wspólnotowa zgoda), a także moderniści, dążący do nowej interpretacji, idącej z du-
chem czasu (Pędziwiatr, 2005, s. 33). Różnice między obiema grupami zauważyć można także 
w języku praktyk religijnych (np. w Holandii chutba, czyli kazanie podczas piątkowej modlitwy, 
wygłaszana jest zawsze w języku arabskim). W niektórych krajach, np. w Niemczech, członków 
islamskich organizacji, które nie są związane z żadną partią polityczną i nie mają określonych 
poglądów politycznych, a do tego popierają islamski system prawny i odrzucają zachodnie kon-
cepcje integracji, nazywa się neotradycjonalistami (Goldberg, 2002, s. 45–46). Wyodrębnili się 
ponadto zwolennicy działań zorientowanych na sferę prywatną (izolacjoniści), żądający tworze-
nia alternatywnych pod względem moralnym zbiorowisk), oraz na sferę publiczną (interwen-
cjoniści), dążący do zmiany rzeczywistości społeczno-politycznej (Pędziwiatr, 2005, s. 33–34). 

Charakter kontaktów muzułmanów ze społecznością krajów europejskich też jest zróżnico-
wany i uzależniony od wielu czynników. Na przykład we Francji uwarunkowane są szczególną 
naturą tamtejszej koncepcji sekularyzacji (laicité), surowszej niż w innych krajach Europy, wręcz 
antyreligijnej, bliskimi i złożonymi relacjami między Francją a jej byłymi koloniami (głównie 
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Algierią) oraz tendencjami asymilacyjnymi, które tradycyjnie były tu silniejsze niż w innych kra-
jach (Leveau, Hunter, 2002, s. 3–4). We Włoszech z kolei obecność islamu jest utrwalona histo-
rycznie. Muzułmanie byli na Sycylii już w VII w., a pomiędzy IX i XI w. nawet zdominowali wy-
spę. W latach 1928–1943, czyli w czasach faszystowskich, Benito Mussolini ogłosił się „obrońcą 
islamu”, co jednak nie zmieniło Włoch pod względem kulturowym. W okresie kolonializmu rola 
islamu w tym kraju była znikoma, ponieważ nie miał żadnych kolonii w świecie arabskim. Dla-
tego właśnie obecność muzułmanów jest tu stosunkowo nowym zjawiskiem (Allievi, 2002, s. 78). 
Podobną sytuację mamy też w Hiszpanii, gdzie od VIII do XV w. muzułmanie byli większością. 
Tak jak we Włoszech, do dziedzictwa islamu z tamtego czasu nawiązywał późniejszy reżim ge-
nerała Franco, stwarzając atmosferę „arabofilską” (Pędziwiatr, 2005, s. 126). Brak związków ze 
światem islamskim w okresie kolonializmu dotyczy także Belgii, gdzie pojawienie się społeczno-
ści muzułmańskiej wynikało z porozumień międzyrządowych (Pędziwiatr, 2005, s. 144). 

Poziomy integracji społeczności muzułmanów w Europie
Rozwój społeczności imigrantów w Europie uzależniony był od typowych dla każdego kraju 
czynników: 1) długości kontaktów z krajami ich pochodzenia (głównie chodzi o to, czy były 
koloniami), 2) tempa przybywania imigrantów i adaptacji do nowych warunków, 3) liczby regu-
larnych/nieregularnych imigrantów, w tym muzułmanów przyjmowanych do pracy w ramach 
umów międzynarodowych, 4) stopnia rozproszenia społeczności muzułmańskiej w danym kraju 
i obecności ośrodków zrzeszających tę społeczność, a także poziomu społecznej separacji wspól-
not muzułmańskich, 5) poziomu zaangażowania w życie społeczne i polityczne, w tym partycy-
pacji politycznej. Na przykład w Niemczech imigranci mieli ograniczone możliwości w zakresie 
aktywności politycznej i partycypowania w procesach podejmowania decyzji, słabo opanowali 
język niemiecki, a w dodatku brakowało też wypracowanej polityki integracji, dlatego muzuł-
manie w niewielkim stopniu zaangażowali się w politykę (Goldberg, 2002, s. 39). Podobnie jest 
w Hiszpanii, gdzie brak praw politycznych wynika z faktu, że większość muzułmanów nie po-
siada obywatelstwa i podmioty polityczne i ekonomiczne nie zwracają na nich większej uwagi 
(López García, Planet Contreras, 2002, s. 170–171). W Holandii natomiast, odkąd z początkiem 
lat 90. uproszczono procedury dotyczące przyznawania obywatelstwa, większość muzułmanów 
urodzonych poza tym krajem zyskała status pełnoprawnych obywateli i prawo uczestnictwa 
w wyborach lokalnych i narodowych. Zostali stopniowo włączeni w holenderską politykę, ubie-
gali się o miejsce w parlamencie i radach miejskich, zaczęli też stanowić istotną część elektoratu 
w niektórych miastach (Landman, 2002, s. 114). 

Inne czynniki wpływające na status społeczności muzułmanów w poszczególnych pań-
stwach to: 6) poziom integracji/izolacji, 7) stopień zróżnicowania religijnego społeczności. 
W większości krajów europejskich przeważają sunnici, jednak na różnice religijne i ideologiczne 
między muzułmanami znaczący wpływ wywarły czynniki etniczne, przyczyny imigracji, po-
ziom socjoekonomiczny, a także stopień zaangażowania religijnego. Na przykład w Holandii nie 
wszyscy członkowie tej mniejszości nazywają siebie „muzułmanami”, wielu Irańczyków uznaje 
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się za ateistów lub agnostyków, a Kurdowie, którzy przybyli tu z Turcji, organizują się głównie 
w celach politycznych i to raczej polityka – a nie religia – stanowi podstawę ich aktywności 
(Landman, 2002, s. 102).

Do kwestii ważnych dla funkcjonowania europejskiej społeczności muzułmanów należy 
także regulacja stosunków na linii państwo–kościół/religia, która określa stopień obecności re-
ligii w sferze publicznej. W wielu europejskich krajach konieczność takiej regulacji wynikała 
m.in. z faktu, że islam stanowi w nich drugą największą religię, a więc muzułmanie są najliczniej-
szą mniejszością. Szczególnym przykładem mogą być Włochy, gdzie wspólnoty religijne o sta-
tusie mniejszościowym pozostają związane umową (intesa), która zapewnia im prawną i ekono-
miczną opiekę państwa (Allievi, 2002, s. 89). W przypadku wspólnot islamskich umowa taka jest 
problematyczna z kilku powodów: 1) Większość muzułmanów nie jest obywatelami Włoch, ale 
imigrantami, którzy nie mają prawnie uregulowanego pobytu; brak obywatelstwa dotyczy nie 
tylko członków tej wspólnoty, ale islam ma zbyt krótką tradycję w tym kraju (w przeciwieństwie 
do judaizmu i luteranizmu). 2) Liczebność tej społeczności wciąż jest stosunkowo mała, nie sta-
nowi ona wpływowej grupy politycznej. 3) Różnice kulturowe sprawiają, że islam jawi się jako 
coś obcego, a także bardziej niż inne religie łączony jest z imigracją. 4) Finansowanie wspólnot 
i związki z krajami muzułmańskimi czynią tę religię nieakceptowaną. 5) Muzułmanie są słabo 
zorganizowani, a ponadto islam traktowany jest jak zagrożenie (Allievi, 2002, s. 90). 

Innym przykładem jest laicka Francja, gdzie zgodnie z ustawą z 9 grudnia 1905 r. dotyczącą 
rozdziału państwa i kościoła żadna religia nie ma szczególnego statusu. Ustawa decyduje o tym, 
że we Francji obowiązuje:

wolność wyznania i praktyki religijnej, jeśli nie narusza ona porządku publicznego (art. 1), ale też 
zabrania finansowania kultów ze środków państwowych (art. 2), reguluje praktykę związaną z pro-
cesjami i innymi elementami praktyki religijnej, odbywającymi się w przestrzeni publicznej (art. 27), 
zabrania umieszczania symboli religijnych w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem miejsc kultu, 
cmentarzy i grobowców oraz muzeów i wystaw (art. 28) (Widy-Behiesse, 2012, s. 247–248). 

Ciekawe jest więc, że stworzono tam Francuską Radę Kultu Muzułmańskiego (Conseil Fra-
nçais du Culte Musulman). Powołał ją minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. Instytucja, 
która powstała raczej z inicjatywy administracji państwowej niż samych zainteresowanych, nie 
zdała jednak egzaminu jako organ przedstawicielski z powodu nieutożsamiania się z nią znacz-
nej części muzułmanów. Powodem mogło być też to, że społeczność muzułmańska we Francji 
nie miała dotąd jednej organizacji reprezentującej interesy jej członków (Widy-Behiesse, 2012, 
s. 250–251). 

Hiszpania natomiast, na mocy konstytucji z 1978 r., deklaruje rozdział państwa i religii, 
a zarazem obliguje państwo do zagwarantowania wolności i równości religijnej. Z jednej strony 
rząd hiszpański nie może faworyzować żadnej religii, a z drugiej pozostawia sobie prawo do 
zawierania porozumień o współpracy z wybranymi grupami religijnymi. Poza zawartym z Ko-
ściołem katolickim w 1979 r. konkordatem doszło też do podpisania w 1992 r. umów ze społecz-
nością żydowską, protestancką i muzułmańską – w tym wypadku z Islamską Komisją Hiszpanii 
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(Comisión Islámica de Espańa) (Pędziwiatr, 2005, s. 131). Formalnoprawne układy stosuje także 
Belgia, gdzie rząd uznał katolicyzm, protestantyzm, islam i prawosławie. W rezultacie związki 
wyznaniowe otrzymują subsydia rządowe (Pędziwiatr, 2005, s. 147). Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w tej relacji państwo jest podmiotem nadrzędnym, o uznaniu religii decydują władze pań-
stwowe, a wspólnota nie posiada podmiotowości publiczno- ani cywilnoprawnej (Pędziwiatr, 
2005, s. 147–148).

Istotnym aspektem obecności muzułmanów w krajach Europy jest także model integra-
cji imigrantów, nazywany „modelem procesu neutralizacji muzułmanów”. Może to być model 
pracowników gościnnych, tj. tymczasowych (np. w Niemczech), model asymilacji (np. we Fran-
cji) lub model wielokulturowości (np. w Wielkiej Brytanii). Występują także modele mieszane, 
np. polityka balansująca między pluralizmem a asymilacją stosowana w Holandii, a także skrajne, 
np. „gettoizacja”, tj. odseparowanie muzułmanów od społecznej większości, oraz radykalizacja, 
która prowadzi do aktów terroru i przemocy wobec społeczeństwa przyjmującego (Sielski, 2016, 
s. 241). Modele te determinują jakość uczestnictwa muzułmanów w życiu społecznym i politycz-
nym (Pędziwiatr, 2005, s. 35–36). Pędziwiatr zwraca uwagę, iż problem obecności muzułmanów 
w Europie uwidocznił się właśnie z powodu polityki imigracyjnej. Wspólnota zaczęła z czasem 
dochodzić swoich praw, wysuwała też żądania związane z odrębnością kulturową (Pędziwiatr, 
2005, s. 37). Jeśli dodać do tego radykalizację niektórych grup muzułmańskich, nie dziwi, iż 
społeczności te stały się przedmiotem dyskusji publicznej i medialnej oraz analiz naukowych 
(pod kątem ich politycznej aktywności i zagrożenia międzynarodowego). Ponadto niepokój wy-
wołuje coraz bardziej widoczna obecność muzułmanów w Europie, co sprowokowało niektó-
rych polityków do dyskusji nad cechami wyróżniającymi kulturę i tożsamość muzułmańską. 
Po pierwsze po to, by przeciwstawić wartości europejskie islamowi, a po drugie, by ustanowić 
warunki asymilacji imigrantów (np. w Niemczech w 1998 r. wprowadzono pojęcie Leitkultur dla 
wyróżnienia „kultury dominującej”, we Francji powrócono w 2003 r. do zasady laickości) (Göle, 
2016, s. 31)2. Chodzi głównie o społeczności muzułmańskie we Francji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii, bowiem w tych krajach zwraca się szczególną uwagę na problemy z integra-
cją, które łączy się przede wszystkim z niewłaściwą ekonomiczną, społeczną i polityczną party-
cypacją, znacznym odsetkiem bezrobotnych i poziomem przestępczości (Rabasa, Benard, 2015, 
s. 2). Problemem jest także to, iż w Europie pojawili się muzułmańscy liderzy i grupy islamskie 
często określane jako „muzułmańska skrajna prawica”, nawołujący do ustanowienia porządku 
islamskiego, wrogie wobec niemuzułmanów, głoszące konieczność konfrontacji z Zachodem. 
Część radykalnych działań podejmowali muzułmanie zamieszkujący Europę Zachodnią. Istotne 
jest też zjawisko przyłączania się muzułmańskich mieszkańców Europy do organizacji radykal-
nych (Pędziwiatr, 2005, s. 219). 

2 Termin Leitkultur wprowadził w 1998 r. Bassam Tibi. Zmieniał on znaczenie w zależności od tego, czy akcent 
kładziono na wymiar narodowy czy europejski, a obecnie oznacza „obronę kultury niemieckiej i odrzucenie multi-
kulturalizmu, potępienie relatywizmu kulturowego i wymóg absolutnej lojalności wobec kultury dominującej” (Göle, 
2016, s. 37). 
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Dar al-islam i dar al-harb. Problemy integracji i radykalizacji
Wśród europejskich społeczności muzułmanów mamy do czynienia ze szczególną relacją mię-
dzy próbą integracji i radykalizacji. Radykalizacja tłumaczona jest jako „odrzucenie kluczowych 
wymiarów współczesnej kultury demokratycznej, które są fundamentem europejskiego systemu 
wartości” (Rabasa, Benard, 2015, s. 3). Rolę integracji w procesie radykalizacji można lepiej zro-
zumieć, jeśli na fenomen islamskiego ekstremizmu w Europie spojrzy się przez pryzmat trzech 
pozornie odrębnych komponentów: trudności w zintegrowaniu się europejskiej społeczności 
muzułmanów ze społeczeństwami narodowymi, radykalizacji niektórych środowisk tej spo-
łeczności i rekrutacji radykalnie myślących osób do grup ekstremistycznych i terrorystycznych 
(Rabasa, Benard, 2015, s. 4). Angel Rabasa i Cheryl Benard (2015) piszą, że „połączenie braku 
integracji i braku radykalizacji zdaje się normą dla większości muzułmanów w Europie. Znacz-
na liczba, jeśli nie większość, nie jest ani dobrze zintegrowana, ani też zradykalizowana” (s. 4). 
Specyfika społeczności muzułmańskiej w Europie, w porównaniu ze społecznością w krajach 
arabskich, polega głównie na tym, że tutaj muzułmanie stanowią mniejszość wobec niemuzuł-
mańskiej większości. Rzeczą nie mniej istotną jest także to, że postrzegają proces integracji 
zachodzący w krajach zachodnich w duchu tradycji islamu i zgodnie z prawem muzułmańskim 
określającym kontakty ze światem. Jerzy Zdanowski stwierdza, iż stanowisko muzułmanów 
w tej kwestii opiera się na religijnych przesłankach i podziale świata na dar al-islam (świat is-
lamu) oraz dar al-harb (świat wojny, tj. świat niemuzułmański). W dar al-islam jednostka jest 
definiowana poprzez akceptację islamu, a w dar al-harb poprzez jego odrzucenie. Taką osobę 
określa się mianem kafir (niewierny). Muzułmanie przynależą do pierwszego świata, zatem po-
winni do niego powrócić (Zdanowski, 2005, s. 123; Lewis, 1991, s. 5). Zdanowski bierze pod 
rozwagę współczesne znaczenie sformułowania „świat muzułmański”, które jest rozumiane albo 
jako miejsce, gdzie muzułmanie stanowią większość i gdzie sprawują rządy, albo takie, gdzie są 
mniejszością, rząd jest niemuzułmański, ale społeczność muzułmanów może swobodnie prak-
tykować islam. Dla muzułmanów ważne jest także pojęcie hidżra, w którym zawiera się istota 
migracji, pierwotnie związanej z ucieczką. W obecnych czasach staje się ono problematyczne, 
gdyż często muzułmanie nie tylko dobrowolnie opuszczają świat islamu, lecz także świado-
mie wybierają świat niemuzułmański (Zdanowski, 2005, s. 124–125). Tak radykalna i utrwalona 
w tradycji religijnej dychotomia dar al-islam oraz dar al-harb ma wpływ również na współcze-
sność. Rabasa i Benard podkreślają, iż tu leży istota rozlicznych konfliktów na tle kulturowym, 
religijnym i społeczno-politycznym. Zderzenie kultur, islamskiej i zachodniej, wytwarza dwa 
niezależne fenomeny w obrębie społeczności muzułmańskiej: 

Pierwszy, dotyczący liberalnych muzułmanów, to wysiłek stworzenia „europejskiego islamu”, który 
godzić ma podstawy islamu ze współczesnymi zachodnimi wartościami. Drugi fenomen jest odrzu-
ceniem zarówno świeckich wartości zachodnich, jak i tradycyjnych, kulturowo zabarwionych wie-
rzeń większości europejskich muzułmanów, celem odtworzenia tego, co jego zwolennicy postrzegają 
jako prawdziwą praktykę islamu, a co jest znane jako salafizm (Rabasa, Benard, 2015, s. 23). 
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Natura relacji islamu z Zachodem, wynikająca również z podziału na dar al-islam i dar 
al-harb, może być opisana także za pomocą trzech typów konfliktów. Pierwszym jest konflikt 
o podłożu religijnym – muzułmanie nie dzielą rzeczywistości na sacrum i profanum, u nich 
religia przenika każdy aspekt życia, podczas gdy na Zachodzie jest sprawą prywatną. To po-
woduje napięcia ideologiczne i moralne. Drugi jest konflikt o podłożu społecznym, wynikający 
ze znacznych różnic w poziomie życia, w tym także wykształcenia. Trzeci wreszcie to konflikt 
mentalny, który bierze się z obaw Zachodu przed ekspansją muzułmanów, nadmiernym ureligij-
nieniem sfery publicznej i przed aktami terroru (Sielski, 2016, s. 241). 

Radykalni islamiści w Europie należą w większości do nurtu salafizmu, nie oznacza to 
jednak, że wszyscy salafiści są radykałami (Rabasa, Benard, 2015, s. 24). Ich obecność i dzia-
łania na terenie państw europejskich są jednak istotnym elementem postrzegania europejskich 
muzułmanów. Istnieje wiele materiałów, w tym także raportów sporządzonych przez narodowe 
i międzynarodowe służby ds. bezpieczeństwa, dotyczących działalności komórek radykalnych 
islamu w Europie. Wskazują one nie tylko typy i zasięg działania poszczególnych ugrupowań, 
ale też pokazują nasz kontynent jako zaplecze regionów bliskowschodnich. Na przykład Niemcy 
uznaje się za ważne centrum logistyczne i finansowe grup terrorystycznych, na terenie kra-
ju działa wiele jednostek powiązanych z ekstremistycznymi organizacjami terrorystycznymi 
(część bojowników mogła szkolić się w obozach afgańskich), w tym z radykalną Islamską Wspól-
notą Millî Görüş (Islamische Gemeinschaft Millî Görüş, IGMG), która jest zarazem największą 
niezależną islamską wspólnotą w Niemczech i w Zachodniej Europie (Didier, 2011, s. 75; Gold-
berg, 2002, s. 45). We Francji fundamentalistów wskazuje się m.in. wśród radykalnych imamów 
reprezentujących salafizm, działających w otoczeniu niektórych meczetów, głównie w Paryżu, 
Yvelines, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine czy w Rhône. Pojawili się tam również „bojowni-
cy dżihadu” (grupy afgańskie, bośniackie i czeczeńskie). Część jednostek szkolono w obozach 
Al-Kaidy lub Talibów, także do podjęcia działań terrorystycznych (zob. Didier, 2011, s. 40–75). 
Od lat 80. ubiegłego wieku „Londyn to główna kwatera światowego fundamentalizmu. Można 
w nim spotkać niemal wszystkie ruchy muzułmańskie, od bardziej umiarkowanych do najbar-
dziej ekstremistycznych. Miejsce rekrutacji, miejsce finansowania, stolica ideologiczna dla sieci 
salafijji-dżihadu. Wielka Brytania to pierwszorzędne »zaplecze«” (Didier, 2011, s. 87). Przykła-
dem radykalnej grupy działającej na terytorium Wielkiej Brytanii są Zwolennicy Szariatu pod 
przywództwem Abu-Hamzy al-Masriego czy grupa Al-Muhajirun pod przywództwem Omara 
Bakriego (Rex, 2002, s. 60). W latach 80. i 90. ubiegłego wieku Londyn był punktem kontakto-
wym radykalnych fundamentalistów z Europy. Jak pisze Anne-Line Didier (2011), „większość 
kandydatów na bojowników dżihadu wyjeżdżających na fronty afgański, jemeński, czeczeński, 
bośniacki bądź kaszmirski przejeżdża przez Londyn” (s. 87). Włochy są nie tylko punktem na 
drodze do innych państw, ale też bazą rekrutacyjną i szkoleniową, a ponadto ważnym ośrodkiem 
dostarczającym ochotników do Iraku. Komórki włoskie nie ograniczają się do wsparcia logi-
stycznego, lecz angażują się w przygotowywanie zamachów (organizacją muzułmańską podej-
rzewaną o związki z terroryzmem był np. Ośrodek Kulturalny Meczetu Viale Jenner w Mediola-
nie) (Didier, 2011, s. 98–99). Od lat 90. ubiegłego wieku także Holandia i Belgia uznawane są za 
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ważne zaplecze terroryzmu (m.in. gromadzenie funduszy i przemyt broni, komórki wspierające 
działania bliskowschodnie), także z uwagi na obecność w tych krajach czynnych radykalnych 
fundamentalistów oraz działających aktywnie ekstremistów, którzy wywodzą się ze środowisk 
legalnych lub nielegalnych imigrantów, często posiadających doświadczenie bojowe z Bośni lub 
Afganistanu (Didier, 2011, s. 78, 101–102). 

Podsumowanie
Strach Europy przed islamem ma w znacznym stopniu związek ze współżyciem z muzułmanami 
zamieszkującymi wiele krajów europejskich. Wywiera on negatywny wpływ na postrzeganie 
wielokulturowości, sprzyja powrotowi do tożsamości narodowej i powoduje chęć przekonywania 
o wyższości cywilizacyjnej Europy. Skutkiem jest także utożsamianie kultury muzułmańskiej 
z „wtargnięciem przemocy szerzonej przez radykalną mniejszość” (Göle, 2016, s. 39). Porażka 
wielokulturowości została ogłoszona przez polityków niemieckich, francuskich i brytyjskich już 
w 2010 r. Jednocześnie rozpoczęła się debata na temat ksenofobii i islamofobii Europy, którym 
z kolei sprzyja atmosfera uprzedzeń i stereotypów spowodowana wypowiedziami intelektu-
alistów i działalnością mediów (Göle, 2016, s. 42–43). Istotnym problemem europejskiego na-
stawienia do islamu jest traktowanie wszystkiego co muzułmańskie jako radykalne i wrogie. 
Publiczne modlitwy we Włoszech, Francji czy Niemczech przynosiły społeczne i polityczne 
reakcje, podobnie jak budowa minaretów i meczetów. Jak pisze Nilüfer Göle (2016), „w społe-
czeństwach Europy Zachodniej islam uwydatnia paradoks widzialności i niewidzialności, za-
ostrza napięcia między tradycjami migrantów i środowiskiem kulturowym krajów, w których 
żyją. Inaczej niż w państwach muzułmańskich, minarety są tutaj nieme, a meczety dyskretne” 
(s. 113–114). Europejski kontekst dla rozważań nad islamem to jednak nie tylko problem relacji 
tutejszych społeczeństw i muzułmanów. Trzeba spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy. 
Odwołując się do spostrzeżeń Georges’a Corma, możemy powiedzieć, że Europa patrzy na islam 
przez pryzmat Bliskiego Wschodu, którego jedynym wyraźnym i zrozumiałym wyróżnikiem 
pozostaje dziś konflikt. A zatem europejska wizja Bliskiego Wschodu, przy słabej znajomości 
historii tego regionu, jest dziś zdominowana przez radykalny islam (Corm, 2003, s. 64–65). Ten 
podwójny błąd w interpretacji tożsamości społeczeństw arabskich wywołuje polityczne, spo-
łeczne, ale też psychologiczne reperkusje i to po obu stronach – bliskowschodniej i europejskiej. 
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Abstrak t W artykule zostały przedstawione najważniejsze czynniki skłaniające mieszkańców Walii 
do opowiedzenia się w referendum z 2016 r. za wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struk-
tur unijnych. Wychodząc z założenia, że możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego 
i politycznego w ramach Unii Europejskiej staną się niedostępne dla całej Wielkiej Brytanii 
po urzeczywistnieniu brexitu, autor kreśli wizję najbliższej przyszłości Walii jako regionu 
peryferyjnego, dysponującego niewielkim potencjałem demograficznym i ekonomicznym 
i silnie uzależnionego od centralnego ośrodka decyzyjnego w Londynie. 

The reasons and implications of Brexit in Wales
Key words regional development, Wales, the United Kingdom, brexit

Abstrac t The main factors stimulating the Welsh people behaviour during the British membership 
in the European Union referendum in 2016, i.e. voting for leaving the EU structures by the 
United Kingdom are set out in this article. Based on the assumption that possibilities of 
social, economic and political development in the frames of the European Union would be 
unavailable for the whole of the UK after Brexit implementation, an author draws vision 
of immediate future of Wales, as peripheral region with small demographic and economic 
potential, strongly dependent on decisions of decisive head centre in London.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz towarzyszące temu procesy politycz-
ne (określane mianem brexit1) w istotny sposób oddziałują na sytuację społeczną, gospodarczą 
i polityczną nie tylko w wymiarze ogólnokrajowym, lecz także regionalnym. Brexit budzi pew-
ne kontrowersje w Szkocji i Irlandii Północnej, których mieszkańcy w referendum w sprawie 

1 Stanowiące zbitkę wyrazów „Brytania” (Britain) lub „brytyjski/-e” (British) i „wyjście” (exit) określenie brexit 
zostało po raz pierwszy użyte w artykule Petera Wildinga pt.: Stumbling Towards the Brexit. Britain, a Referendum 
and an Ever-closer Reckoning (W stronę brexitu. Brytania, referendum i coraz wyraźniejszy rezultat), umieszczo-
nym na BlogActiv.eu 15 maja 2012 r. (Zob. Wilding, 2012). W grudniu 2016 r. definicja słowa brexit (w brzmieniu 
wskazanym w niniejszym opracowaniu) została sformułowana przez Oxford English Dictionary (Zob. Oxford English 
Dictionary, 2016).
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brytyjskiego członkostwa w UE (przeprowadzonym w czerwcu 2016 r.) opowiedzieli się za po-
zostaniem w strukturach unijnych większością odpowiednio 62% i 56% głosów. W obu regio-
nach z rozczarowaniem przyjęto ostateczny wynik (zaważyły głosy mieszkańców Anglii, sta-
nowiących 84% populacji brytyjskiej), który postrzegano jako początek spowolnienia rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Pojawiły się również obawy co do odwrócenia dotychczasowych 
tendencji decentralizacyjnych (tj. zapoczątkowanej w 1997 r. reformy dewolucyjnej, której istota 
polega na stopniowym przekazywaniu władzom regionalnym kompetencji decyzyjnych władz 
krajowych) w związku ze zmniejszeniem znaczenia unijnej polityki regionalnej (ukierunko-
wanej na stymulowanie rozwoju politycznego regionów europejskich) oraz utraty możliwości 
korzystania ze środków Unii Europejskiej przy realizacji projektów służących kształtowaniu 
i wzmacnianiu regionalnej infrastruktury społecznej i ekonomicznej. W tym kontekście zdzi-
wienie mogła budzić postawa mieszkańców Walii, którzy, posiadając (wytworzone w wyniku 
procesów dewolucyjnych) podstawy do formułowania oczekiwań w zakresie rozwoju swojego 
regionu wewnątrz Unii Europejskiej (o charakterze analogicznym do szkockich i północnoir-
landzkich), woleli jednak opowiedzieć się za opuszczeniem Unii, solidaryzując się z mającymi 
odmienne uwarunkowania rozwojowe (na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej) 
Anglikami. W niniejszym opracowaniu została dokonana analiza tego fenomenu (przy zastoso-
waniu metody decyzyjnej) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o główne motywy i konse-
kwencje wyboru Walijczyków. 

W referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej wzięło udział 
1 628 054 (tj. 71,7%) spośród 2 270 272 uprawnionych do głosowania mieszkańców Walii. W tej 
grupie 772 347 (tj. 47,5%) osoby opowiedziało się za pozostaniem kraju w strukturach unijnych, 
a 854 572 (tj. 52,5%) za ich opuszczeniem. Pozostałe 1 135 głosów zostało uznanych za nieważne 
(Uberoi, 2016, s. 9). Jedynie w dwóch hrabstwach środkowo-zachodnich (Gwynedd, Ceredigion) 
oraz trzech leżących na południu regionu (Cardiff, The Vale of Glamorgan, Monmouthshire) 
niewielką przewagą głosów (60,2%) zwyciężyli zwolennicy status quo. Z kolei najwięcej prze-
ciwników przynależności Wielkiej Brytanii do UE (powyżej 57%) znalazło się w hrabstwach 
Blaenau Gwent, Torfaen, Wrexham, Caerphilly i Pembrokeshire.

Tabela 1. Wyniki referendum z 2016 r. w hrabstwach walijskich

Hrabstwo Frekwencja w %
Głosy „za” Głosy „przeciw”

liczba % liczba %
Blaenau Gwent 68,08 13 215 37,97 21 587 62,03
Bridgend 71,18 33 723 45,36 40 622 54,64
Caerphilly 70,74 39 178 42,37 53 295 57,63
Cardiff 69,66 101 788 60,02 67 816 39,98
Carmarthenshire 74,07 47 654 46,25 55 381 53,75
Ceredigion 74,48 21 711 54,63 18 031 45,37
Conwy 71,75 30 147 46,02 35 357 53,98
Denbighshire 69,14 23 955 46,00 28 117 54,00
Flintshire 74,90 37 867 43,63 48 930 56,37
Gwynedd 72,42 35 517 58,05 25 655 41,95
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Hrabstwo Frekwencja w %
Głosy „za” Głosy „przeciw”

liczba % liczba %
Isle of Anglesey 73,82 18 618 49,06 19 333 50,94
Merthyr Tydfil 67,39 12 574 43,56 16 291 56,44
Monmouthshire 77,74 28 061 50,44 27 569 49,56
Neath Port Talbot 71,57 32 651 43,16 43 001 56,84
Newport 70,21 32 413 44,01 41 236 55,99
Pembrokeshire 74,39 29 367 42,86 39 155 57,14
Powys 77,00 36 762 46,26 42 707 53,74
Rhondda Cynon Taf 67,47 53 973 46,30 62 590 53,70
Swansea 69,60 58 307 48,49 61 936 51,51
The Vale of Glamorgan 76,15 36 681 50,73 35 628 49,27
Torfaen 69,86 19 363 40,22 28 781 59,78
Wrexham 71,56 28 822 40,96 41 544 59,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uberoi (2016, s. 37).

Walijski wynik referendum stanowił spore zaskoczenie dla wielu środowisk, które postrze-
gają brytyjskie członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik stymulujący rozwój społeczny, 
gospodarczy i polityczny regionów peryferyjnych (tj. Szkocji, Walii i Irlandii Północnej). Uznały 
one za oczywiste, że Walijczycy są przekonani o konieczności utrwalania istniejącego stanu 
rzeczy. Spośród 40 członków Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej wybranych w okręgach walijskich tylko pięciu opowiedziało się za opuszczeniem UE 
przez Wielką Brytanię. Jednakże „wszyscy parlamentarzyści wydawali się cokolwiek zdezorien-
towani po ogłoszeniu wyniku (…). Kierująca pracami [Walijskiego] Zgromadzenia Narodowe-
go Elin Jones2 oświadczyła, że »zaistniała sytuacja powinna skłonić (…) liderów politycznych, 
a także media do uważniejszego wsłuchiwania się w dyskusje prowadzone w społeczeństwie«” 
(Cornock, 2016). Znana pisarka Joanna Trollope (2017) (urodzona na pograniczu angielsko-wa-
lijskim) podkreśliła, że „Walia wprawdzie poparła brexit, ale przecież każda droga, uniwersytet, 
wał przeciwpowodziowy (…) zostały zbudowane lub odnowione ze środków unijnych. Więc jakże 
to? Gdzie podziali się wszyscy racjonalnie myślący ludzie?”. W podobnym tonie wypowiedziała 
się na swojej stronie internetowej walijska poetka Zoë Brigley Thompson (2016), uznając wybór 
dokonany przez Walijczyków za potwierdzenie „obiegowej opinii przedstawiającej ich (…) jako 
głupców, zbyt ograniczonych, aby mogli zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji. (…) 
To utrwalenie niebezpiecznego stereotypu, wywodzącego się z czasów, kiedy klasie robotniczej 
odmawiano prawa do głosowania, ponieważ sądzono, że nie jest ona zdolna do należytego wy-
korzystania tego przywileju”. Co zatem skłoniło zwykle ostrożnych w podejmowaniu ważnych 
decyzji (zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i narodowym) Walijczyków do zajęcia takiego 
stanowiska w kwestii brexitu? Co spowodowało, że zagłosowali inaczej niż mieszkańcy innych 

2 Elin Jones (1966) walijska polityk nacjonalistyczna, członek zarządu Partii Walii (The Party of Wales, Plaid 
Cymru) w latach 2000–2002, członek Walijskiego Zgromadzenia Narodowego (National Assembly for Wales, Cy-
nulliad Cenedlaethol Cymru) od 1999 r. i przewodnicząca tego organu od 2016 r. W latach 2007–2011 była ministrem 
ds. rolnictwa w Rządzie Walijskim (ówcześnie Welsh Assembly Government, obecnie Welsh Government). 
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regionów peryferyjnych, tj. Szkoci i Irlandczycy? I czy rzeczywiście Walijczycy byli aż takimi 
ignorantami, że nie zdawali sobie sprawy ze spowolnienia rozwoju społecznego, gospodarczego 
i politycznego regionu po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Głosowanie społeczeństwa walijskiego w referendum w 2016 r. nie wiązało się jedynie 
z oceną korzyści wynikających z pozostawania kraju (a tym samym regionu) w strukturach unij-
nych. Tak jak podczas drugiego referendum dewolucyjnego w 1997 r. ogromne niezadowolenie 
wywołane skutkami polityki gospodarczej Partii Konserwatywnej skierowało ich sympatie poli-
tyczne w stronę największego ugrupowania opozycyjnego, tj. Partii Pracy, i skłoniło do poparcia 
koncepcji głębokiej decentralizacji regionalnej (której istota ipso facto była im całkowicie obca), 
teraz głosowanie w sprawie brexitu stało się okazją do wyrażenia negatywnych emocji związa-
nych ze sposobem działania instytucji UE, władz krajowych i regionalnych. W rezultacie wśród 
czynników powodujących stosunkowo wysoką frekwencję (niemal 72%) oraz przewagę głosów 
przeciwnych utrzymaniu dotychczasowej formuły relacji brytyjsko–europejskich (ponad 52%) 
największe znaczenie miały:

1. Wyraźna popularność Partii Pracy w regionie (będąca dowodem nie tyle atrakcyjności la-
burzystowskiego programu politycznego, ile słabości pozostałych ugrupowań), co w po-
łączeniu ze zmniejszającą się frekwencją w wyborach do Walijskiego Zgromadzenia 
Narodowego wskazywało na stopniowo zwiększający się dysonans między działaczami 
oraz twardym elektoratem Partii Pracy (tj. osobami bezpośrednio lub pośrednio odno-
szącymi korzyści z pozostawania macierzystego ugrupowania u steru rządów) a ogółem 
mieszkańców Walii.

2. Oscylujące od niechęci do zdecydowanego sprzeciwu wobec dalszego członkostwa Wiel-
kiej Brytanii w Unii Europejskiej opinie dużej części społeczeństwa angielskiego (w tym 
znanych polityków, przedsiębiorców i naukowców). Ich wpływ na Walijczyków wynikał 
z uwarunkowań:

a) kulturowych – swoistego kompleksu niższości mieszkańców Walii (stopniowo maleją-
cego) wobec Anglii, dysponującej wielokrotnie większym potencjałem demograficznym 
i gospodarczym oraz posiadającej faktyczną władzę polityczną (pomimo przeprowadze-
nia w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej reformy dewolucyjnej) w całej Wielkiej Brytanii; 

b) medialnych, „w związku z nieistnieniem mediów narodowych [tj. walijskich] posiadają-
cych realny wpływ na kształtowanie opinii podczas kampanii referendalnej; jak można 
było z łatwością przewidzieć, debaty w sprawie brexitu (…) przedstawiały media angiel-
skie. Prezentowano w nich brytyjski punkt widzenia, który dotyczył takich kwestii jak 
imigracja czy bezpieczeństwo. Polityka walijska oraz konsekwencje brexitu dla Walii 
(np. dostęp do środków UE) nie były w ogóle poruszane” (Evans, 2017).

3. Gorsza sytuacja ekonomiczna Walijczyków, rozumiana jako wynik splotu czynników:
a) geograficznych, tj. peryferyjnego położenia warunkującego niewielkie możliwości efek-

tywnego oddziaływania na władze krajowe w zakresie m.in. dystrybucji środków pocho-
dzących z budżetu państwa oraz funduszy unijnych;

b) społecznych, tj.: 
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 – niskiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a tym samym ograniczo-
nych możliwości awansu społecznego (szczególnie frustrujących w sytuacji napływu 
coraz większej liczby wykształconych i wykwalifikowanych osób poszukujących pracy 
z innych państw Unii Europejskiej);

 – poczucia bezradności wobec napływu imigrantów (czego wyrazem było podkreślanie 
w kampanii poprzedzającej referendum w 2016 r., że „ludzie chcą wolnego przepływu 
towarów i usług, ale nie swobody przemieszczania się pracowników” [Johnson, 2017]);

 – wytworzenia mechanizmu, który można by określić słowami „nie mam nic do stracenia” 
jako pochodnej „poczucia, iż pozyskiwanie środków unijnych nie ma wpływu na warun-
ki życia, które (…) nie uległy zmianie na lepsze, lecz przeciwnie [z powodu przybycia 
imigrantów] pogorszyły się, ponieważ obecnie Walijczycy czują się we własnym kraju 
jak obywatele drugiej kategorii” (Jones, 2017, s. 235–236); 

 – utrzymującej się (od końca lat 80. ubiegłego stulecia) nostalgii za wyidealizowanym „wa-
lijskim stylem życia” (a de facto etosem pracy górnika i hutnika, tj. tradycyjnych zawo-
dów w regionie, którego nie udało się zastąpić innym etosem pracowniczym); 

 – niewielkiej świadomości wpływu funduszy unijnych na poprawę warunków bytowych 
jednostek, a w szczególności „poczucia zawodu, że środki z Unii Europejskiej nie po-
trafiły złagodzić skutków masowego bezrobocia w Walii w okresie deindustrializacji” 
(George, 2016);

c) gospodarczych, tj.: 
 – nieumiejętności stworzenia przez władze regionalne modelu polityki gospodarczej za-

chęcającej podmioty zagraniczne do inwestowania w Walii;
 – znaczącej zależności gospodarki walijskiej od środków z budżetu państwa i funduszy 

unijnych;
 – dostosowania jakości regionalnej produkcji przemysłowej i rolnej oraz usług do (stosun-

kowo niskiego) poziomu oczekiwań miejscowej ludności, co automatycznie wyklucza 
konkurowanie na rynku europejskim, a nawet krajowym.

W przededniu referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej więk-
szość mieszkańców Walii wyrażała głębokie rozczarowanie odczuwalnymi w wymiarze jed-
nostkowym i wspólnotowym skutkami polityki regionalnej prowadzonej na szczeblu unijnym 
i krajowym. Walijczycy uważali, że dofinansowanie z budżetu państwa i środków UE przedsię-
wzięć publicznych (np. budowy dróg i mostów, robót melioracyjnych, prac służących poprawie 
jakości środowiska naturalnego itd.) nie ma większego wpływu na poprawę warunków byto-
wych i nie może równoważyć negatywnych konsekwencji funkcjonowania niewielkiej gospodar-
ki regionalnej na stawiającym wysokie wymagania wspólnym rynku. Za szczególnie dotkliwy 
uznano napływ pracowników zagranicznych (w szczególności z Polski), którzy, podejmując za-
trudnienie na warunkach finansowych gorszych niż oferowane Brytyjczykom, systematycznie 
wypierali z rynku pracy słabo wykształconych i posiadających niskie kwalifikacje zawodowe 
robotników walijskich. Nastroje antyimigracyjne podsycały ugrupowania polityczne budują-
ce od podstaw (jak Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa) lub na nowo (jak Partia 
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Konserwatywna oraz do pewnego stopnia Partia Pracy) swój wizerunek na koncepcji obrońców 
krajowych interesów pracowniczych przed negatywnymi trendami europejskimi, w tym przed 
niekorzystnym wpływem unijnej zasady swobody przepływu pracowników. Frustracja z powo-
du braku perspektyw zawodowych (mimo stosunkowo niewielkich aspiracji) nakładała się na 
wciąż żywe poczucie skrzywdzenia przez posunięcia gospodarcze konserwatywnych rządów 
Margaret Thatcher i Johna Majora w latach 1979–1997. Krzywdy tej nie zdołała wynagrodzić 
polityka regionalna rządów laburzystowskich w latach 1997–2010, która w zamyśle twórców 
miała doprowadzić m.in. do wyrównania poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego Anglii 
i regionów peryferyjnych (w tym Walii). Również dynamiczny rozwój polityczny w ramach 
reformy dewolucyjnej (czego wyrazem było utworzenie legislatywy i egzekutywy regionalnej, 
a następnie proces stopniowego umacniania i rozszerzania ich kompetencji) znajdował jedynie 
umiarkowane uznanie u ludności walijskiej, która in gremio postrzegała stworzenie regionalnej 
przestrzeni politycznej jako szansę jedynie dla wybranych grup społecznych (przede wszystkim 
polityków, przedsiębiorców, przywódców związkowych), niemającą wpływu na sytuację zwy-
kłych ludzi. Wynikający z takiego podejścia brak nadziei na poprawę warunków bytowych (nie-
zależnie od ich rzeczywistej poprawy w ciągu ostatnich 20 lat) prowadził do rezygnacji, wyra-
żającej się postawą „nie mam nic do stracenia”. To ostatecznie skłoniło większość mieszkańców 
Walii do opowiedzenia się w referendum w sprawie brexitu za opuszczeniem Unii Europejskiej 
przez Wielką Brytanię. Głosowanie nie było zatem świadomym wyborem jednej z opcji sformu-
łowanych w pytaniu referendalnym, lecz wyrazem sprzeciwu wobec utrzymywania się określo-
nego układu politycznego (na szczeblu europejskim, lecz także krajowym i regionalnym), który 
głosujący uznali za przyczynę (istniejącego ich zdaniem) marazmu społecznego i gospodarcze-
go Walii. To poczucie, w połączeniu z imperatywem naśladowania „lepszych” (tj. angielskich) 
wzorców zachowań (skutecznie propagowanych przez media), okazało się mieć fundamentalne 
znaczenie.

Bez względu na to, z jakich (…) powodów przynależność do Unii Europejskiej została zakwestio-
nowana, podjęta decyzja oznacza odrzucenie ok. 250 mln funtów otrzymywanych dotychczas przez 
Walię każdego roku z Brukseli za pośrednictwem organów inwestycyjnych, takich jak Europejski 
Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ostatnich latach środki te 
były wydatkowane w ramach krajowych programów rozbudowy infrastruktury, począwszy od kam-
pusów uniwersyteckich i dróg, a skończywszy na urbanizacji słabo rozwiniętych miast, takich jak 
Llanelli czy Merthyr [Tydfil]. Jest więc nieprawdą, że z finansowania UE korzystają wyłącznie stu-
denci, osoby prowadzące działania proekologiczne i politycy, jak to często podkreślają przeciwni-
cy (…) Unii. Każdy, kto korzystał z wielopiętrowego parkingowca w Merthyr [Tydfil], na którym 
między symbolami EFRR i Rządu Walijskiego widnieje, dosyć problematyczne w obecnej sytuacji 
przyrzeczenie: „Europa i Walia: zainwestujemy w twoją przyszłość”, skorzystał z przynależności 
Wielkiej Brytanii do UE (George, 2016). 

W latach 2007–2013 w ramach realizacji projektów unijnych finansowanych ze środków 
europejskich funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz 
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Rozwoju Regionalnego) utworzono w Walii 11 925 przedsiębiorstw i umożliwiono rozwój kolej-
nym 18 645. Powstało 36 970 nowych miejsc pracy, poprawiono warunki pracy (w tym finansowe) 
na 72 700 etatach, zapewniono możliwość podwyższenia poziomu wykształcenia i podniesienia 
kwalifikacji zawodowych odpowiednio 56 055 i 234 335 osobom (Welsh Government, 2014). 
Głównymi beneficjentami (biorąc pod uwagę najbardziej wrażliwe wskaźniki, tj. utworzenie 
i rozwój przedsiębiorstw oraz utworzenie nowych miejsc pracy) były hrabstwa leżące w połu-
dniowej i południowo-zachodniej części regionu, a w szczególności Bridgend, Caerphilly, Car-
diff, Carmarthenshire, Ceredigion, Gwynedd, Pembrokeshire, Rhondda Cynon Taf i Swansea.

Tabela 2. Wykorzystanie funduszy UE w hrabstwach walijskich (2007–2013)
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Blaenau Gwent 310 380 1 100 5 060 4 660 12 060
Bridgend 540 1 000 2 045 4 135 2 145 12 735
Caerphilly 600 865 2 255 5 615 5 530 22 195
Cardiff 1 120 1.110 3 380 4 455 1 120 9 230
Carmarthenshire 520 1 345 1 905 4 310 3 670 14 090
Ceredigion 620 1 035 1 595 1 345 1 025 4 715
Conwy 260 785 1 010 1 730 1 750 9 825
Denbighshire 235 790 885 1 655 2 135 9 045
Isle of Anglesey 505 715 1 305 1 625 995 7 030
Flintshire 445 440 1 355 1 210 250 3 310
Gwynedd 565 1 485 2 325 1 820 1 700 10 995
Merthyr Tydfil 290 375 920 4 365 4 565 11 935
Monmouthshire 430 305 865 665 205 1 585
Neath Port Talbot 485 755 1 360 7 300 3 800 15 070
Newport 605 410 1 420 1 520 675 4 120
Pembrokeshire 450 1 035 1 900 2 760 3 095 11 710
Powys 620 600 1 625 1 080 230 3 195
Rhondda Cynon Taf 770 1 355 2 555 8 475 6 640 28 170
Swansea 1 160 2 170 3 790 7 120 6 300 19 000
The Vale of Glamorgan 370 275 775 1 260 185 2 980
Torfaen 430 535 1 420 3 900 5 085 16 530
Wrexham 325 460 780 1 290 295 4 365

Źródło: opracowanie własne na podstawie Welsh Government (2014).

Znaczące oddziaływanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej na rozwój społecz-
ny i gospodarczy Walii utrzymało się również na początku nowego 7-letniego okresu programo-
wania. Przed referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w strukturach unijnych wydawało 
się zatem oczywiste, że w najbliższym czasie podstawowymi źródłami wsparcia finansowe-
go dla ambitnych (tj. zamierzających podnosić swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe) 
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pracowników oraz wchodzących na rynek i rozwijających się przedsiębiorców będą (poza środ-
kami pochodzącymi z budżetu państwa) fundusze UE. Dalsza realizacja większości inwestycji 
publicznych także była uzależniona od ciągłości finansowania, co gwarantowały programy unij-
ne. Nawet po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii brexitu nie ulegało wątpliwości, że wzajemne 
zobowiązania Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej podjęte w ramach poszczególnych projektów 
zapoczątkowanych przed 2016 r. będą dotrzymywane. Równocześnie należało odpowiedzieć na 
pytanie, jakimi środkami (a tym samym w jakim zakresie) będą finansowane inicjatywy pod-
miotów prywatnych i inwestycje publiczne w przyszłości. „Najważniejszą kwestią jest teraz nie 
»Co się stało?«, lecz »Co dalej z Walią?«, ponieważ reperkusje głosowania będą najprawdopo-
dobniej odczuwalne przez kilka pokoleń” (George, 2016). 

Region, którego wielopłaszczyznowy rozwój pozostawał dotychczas uzależniony od dostę-
pu do funduszy unijnych, z pewnością będzie systematycznie ubożał. Być może proces ten nie 
zacznie się wraz z wejściem w życie brexitu, ponieważ wytworzona w poprzednich latach in-
frastruktura może jeszcze przez jakiś czas funkcjonować bezproblemowo. Jednakże sama rezy-
gnacja z nowych inwestycji (zwłaszcza budów, przebudów, remontów itp.) zmniejszy zapotrze-
bowanie na słabo wykwalifikowanych pracowników. Nawet stopniowy odpływ imigrantów nie 
będzie miał większego znaczenia, skoro nikt nie zatrudni Walijczyków o niskich kompetencjach. 
Poza tym pracodawcy będą sięgać po wysoko i średnio kwalifikowanych pracowników z An-
glii. Ograniczenie liczby inwestycji będzie również skutkowało systematycznym pogarszaniem 
się jakości infrastruktury transportu drogowego, wodnego i lotniczego, prowadząc do zmian 
w sieci linii komunikacyjnych (posiadających żywotne znaczenie dla funkcjonowania miejsco-
wości leżących w pobliżu dróg, portów i lotnisk) oraz w poziomie atrakcyjności turystycznej. 
Peryferyjne położenie geograficzne ponownie stanie się czynnikiem determinującym dynamikę 
rozwoju gospodarczego regionu, który będzie coraz silniej uzależniał się od swojego wschod-
niego sąsiada, dysponującego znacznie większym potencjałem ekonomicznym. Potwierdzenie 
tego założenia można (paradoksalnie) odnaleźć w zaskakującym wyniku referendum w sprawie 
brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej na obszarze Monmouthshire, którego mieszkańcy, 
jak mogłoby się wydawać wbrew swoim tradycyjnie proangielskim sympatiom, opowiedzieli 
się przeciwko brexitowi. Należy jednak pamiętać, że znaczna część tamtejszej ludności zna-
lazła zatrudnienie w dużym angielskim ośrodku miejskim, tj. w Bristolu, gdzie w referendum 
znaczną przewagę (ok. 62%) mieli zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach 
unijnych. Głosowanie w Monmouthshire determinowało zatem pragmatyczne podejście dające 
pierwszeństwo nie interesom regionalnym, ani nawet lokalnym (wspólnotowym), lecz partyku-
larnym (indywidualnym). Konkretne oczekiwania społeczności bristolskiej były im bliższe niż 
abstrakcyjne idee jedności walijskiej. Tak wysoki poziom zależności w sferze światopoglądowej 
wynika przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych, dla których formułowane przez władze 
walijskie projekty rozwojowe o zasięgu regionalnym (w kontekście dramatycznego ogranicze-
nia możliwości ich finansowania po brexicie) nie mogły stanowić alternatywy. Prawidłowość tę 
dało się zresztą zauważyć także w dwóch hrabstwach miejskich, tj. w Cardiff i The Vale of Gla-
morgan, których mieszkańcy (często znajdujący zatrudnienie w dużych korporacjach o zasięgu 
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krajowym i międzynarodowym) głosowali za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE, mając na 
uwadze przede wszystkim perspektywę własnego rozwoju zawodowego, a nie dlatego, że byli 
przekonani o słuszności integracji europejskiej. Ten ostatni czynnik w istotny sposób oddzia-
ływał na wynik referendum jedynie w Ceredigion i Gwynedd, gdzie tylko w latach 2006–2013 
unijne wsparcie pozwoliło na osiągnięcie spektakularnych efektów w postaci utworzenia i umoc-
nienia 3,7 tys. przedsiębiorstw, powstania ok. 4 tys. nowych miejsc pracy, poprawy warunków 
zatrudnienia i zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego grupą 21,6 tys. pracowników.

Spowolnienie rozwoju gospodarczego regionu nieuchronnie doprowadzi do podniesienia 
stopy bezrobocia, a w konsekwencji spowoduje obniżenie poziomu życia mieszkańców. W sys-
tematycznie biedniejącej Walii najszybciej i w największym stopniu problemem ubóstwa zosta-
ną dotknięte słabo zurbanizowane i nieposiadające rozwiniętego zaplecza przemysłowego ani 
usługowego hrabstwa północne i zachodnie, co z kolei wymusi na władzach walijskich zmianę 
kierunków alokacji środków pochodzących z budżetu regionalnego i z budżetu państwa, ze stra-
tą dla hrabstw bogatszych. Efektem takiego działania będzie dalsza pauperyzacja regionu, co 
z kolei zapoczątkuje emigrację zarobkową do zapewniających lepsze warunki życia (w szczegól-
ności pracy) części kraju lub poza jego granice. 

Proces ubożenia regionu w nieunikniony sposób będzie prowadził do odnowienia (a być 
może też pogłębienia) walijskiego kompleksu niższości wobec Anglików, co spowoduje ponow-
ną peryferyzację tego obszaru pod względem kulturowym. Walijczycy – którzy dzięki laburzy-
stowskiej polityce wyrównywania szans (prowadzonej w latach 1997–2010), a w szczególności 
reformie dewolucyjnej, w wielu sferach życia zbliżyli się do poziomu Anglików, wypracowując 
nawet nowoczesny model tożsamości narodowej (oparty na dumie wynikającej nie tylko z chwa-
lebnej przeszłości, lecz także bieżących osiągnięć na płaszczyźnie kulturowej, gospodarczej i po-
litycznej) – najprawdopodobniej powrócą do tradycyjnego postrzegania siebie jako stosunkowo 
mało ważnego (w porównaniu z Anglikami i Szkotami) elementu wspólnoty brytyjskiej. Pomi-
mo utrzymania formalnych wyznaczników odrębności (przede wszystkim bilingwizmu w prze-
strzeni publicznej, autonomizmu systemu prawnego i systemu administracyjnego, regionalnego 
wymiaru rywalizacji politycznej) zasadniczym punktem odniesienia dla Walii pozostanie wzo-
rzec angielski zarówno w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego, jak również (przynaj-
mniej do pewnego stopnia) politycznego. Oceniając sytuację powstałą po ogłoszeniu wyniku re-
ferendum w sprawie brexitu, przewodnicząca Partii Walii Leanne Wood3 stwierdziła, że „Walia, 
jej gospodarka i jej ludność, zostaną wkrótce wydane na łaskę westminsterskiej elity” (Beattie, 
Williamson, Clegg, 2016). W podobny sposób (chociaż nieco łagodniejszym tonem) przemawiali 
regionalni politycy laburzystowscy, wskazując, jak bardzo „martwi ich perspektywa niepewnej 
przyszłości poza Unią Europejską” (Beattie, Williamson, Clegg, 2016). 

Proces zacieśniania powiązań angielsko-walijskich w postbrexitowej Wielkiej Brytanii 
będzie miał wymiar głównie polityczny. Dotychczasowa koncepcja ewolucyjnej autonomizacji 

3 Leanne Wood (1971) walijska polityk nacjonalistyczna, przewodnicząca Partii Walii od 2012 r., członek Walij-
skiego Zgromadzenia Narodowego od 2003 r.
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regionu opierała się na założeniu wypracowanym przez władze walijskie po objęciu przywódz-
twa politycznego przez Rhodriego Morgana4. Zgodnie z nim Walia miała szansę stać się silnym 
regionem pod warunkiem, że będzie częścią silnego państwa (stąd odrzucenie przez laburzy-
stów a priori nacjonalistycznych głosów o konieczności przekształcenia reformy dewolucyjnej 
w proces niepodległościowy), będącego z kolei częścią silnego (w wymiarze przede wszystkim 
gospodarczym, ale także politycznym i militarnym) bloku międzynarodowego, tj. Unii Europej-
skiej. W takim układzie ewentualne naciski władz krajowych ukierunkowane na ograniczenie 
lub pozbawienie części lub całości kompetencji wykonawczych lub stanowiących władz walij-
skich mogły być równoważone dzięki bezpośrednim kontaktom instytucji szczebla regionalnego 
i ponadnarodowego (europejskiego). W ten sposób m.in. zostały wytworzone podwaliny parady-
plomacji prowadzonej przez Rząd Walijski, który z uwagi na rozległość i stabilność samodziel-
nie nawiązywanych i utrzymywanych relacji z innymi regionami oraz podmiotami prawa mię-
dzynarodowego (tj. państwami i organizacjami międzynarodowymi) niejednokrotnie wkraczał 
na obszary formalnie zastrzeżone dla rządu centralnego. Utrata przez władze regionalne możli-
wości porozumiewania się z instytucjami unijnymi (w wyniku wdrożenia brexitu) niejako „po-
nad głowami” władz krajowych doprowadzi do przywrócenia tradycyjnego modelu stosunków  
top–down, w którym walijski aparat administracji zostanie najprawdopodobniej sprowadzo-
ny do roli wykonawcy decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. Również w obszarze 
kompetencji przekazanych władzom regionalnym w ramach reformy dewolucyjnej może na-
stąpić załamanie ze względu na brak alternatywnego wobec dotacji z budżetu państwa źródła 
finansowania podejmowanych przedsięwzięć, tj. środków z funduszy Unii Europejskiej. Brak 
możliwości realizacji określonych zadań może z kolei doprowadzić (przy formalnej możliwości 
odwrócenia procesów dewolucyjnych) do uszczuplenia dotychczas rozbudowywanych upraw-
nień decyzyjnych legislatywy i egzekutywy walijskiej poprzez ich ponowne skupienie w rękach 
władz krajowych.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że referendum z 2016 r. stanowiło czynnik ini-
cjujący spowolnienie rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Walii. Chociaż nie jest 
jeszcze możliwe określenie dynamiki przewidywanych zmian oraz ich tendencji, to jednak samo 
ich wystąpienie nie ulega wątpliwości. Jeśli zatem w najbliższym okresie proces ten nie ulegnie 
odwróceniu (np. poprzez drugie referendum w sprawie brexitu lub wypracowanie alternatywnej 
do członkostwa w UE formuły stosunków Wielkiej Brytanii ze strukturami unijnymi), należy 
się spodziewać przekształcenia regionu w twór, jakim pozostawał przed reformą dewolucyjną, 
tj. w „mały kraj (…) małych ludzi, o małym intelekcie i ograniczonych perspektywach życio-
wych” (Parker, 2007, s. 28). 

4 Hywel Rhodri Morgan (1939–2017) walijski polityk laburzystowski, przewodniczącym Walijskiej Partii Pracy 
w latach 2000–2009, członek Walijskiego Zgromadzenia Narodowego w latach 1999–2011, minister ds. rozwoju go-
spodarczego i spraw europejskich w Rządzie Walijskim w latach 1999–2000, pierwszy sekretarz, a następnie pierwszy 
minister Walii w latach 2000–2009, członek Parlamentu Brytyjskiego w latach 1987–2001.
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S łowa k luczowe referendum, głosowanie, partycypacja społeczna, Słowacja

Abstrak t Celem artykułu jest prawna analiza instytucji referendum ogólnokrajowego w Słowacji 
oraz omówienie konsekwencji jego przeprowadzania. Ze względu na liczne referenda ogól-
nokrajowe (osiem głosowań, 18 zagadnień poddanych pod głosowanie) Słowacja jest pod 
tym względem liderem wśród państw Europy Środkowej. Niemniej analiza okoliczności 
rozpisywania referendów, podmiotu zarządzającego oraz postawy społeczeństwa i wyni-
ków pozwalają na sformułowanie tezy, iż częstotliwość pytania o zdanie narodu nie ko-
responduje z ideą tego narzędzia demokracji bezpośredniej i referendum traktowane jest 
przez elity polityczne instrumentalnie.

The National Referendum in Slovakia – An Unsuccesful Experiment
Key words referendum, voting, civic participation, Slovakia 

Abstrac t The aim of this paper is to analyse legal solutions regarding national referendum in Slovakia 
and to discuss the results of people’s voting. Taking into account the number of national 
referenda conducted in Slovakia (8 votings; 18 subjects of vote) Slovakia is recognised 
as a leader in Central Europe. However, an analyses of the circumstnces for conducting 
a referendum, the subject entitled to conduct it, people’s attitudes and finally referendum’s 
results let us give the hipothesis that the frequency of referendum does not correspond to 
the main idea of a referendum as a form of direct democracy. More, a referendum is often 
instrumentally used by the political elites.

1 Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego nr 2014/15/B/HS5/01866, finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki.
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Wprowadzenie
Po rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 r. Słowacja stała się suwerennym państwem uni-
tarnym. Jej system polityczny uwzględnia instytucje demokracji bezpośredniej – referendum 
i inicjatywę referendalną. Słowacja zaliczana jest do grona państw Europy Środkowej o dość 
bogatym doświadczeniu referendalnym. Celem artykułu jest ukazanie roli referendum w syste-
mie prawnym Słowacji oraz analiza jego praktycznego wymiaru. Przyjęto hipotezę badawczą, 
że pomimo częstego wykorzystywania przez polityków referendum, instytucja ta ma znaczenie 
drugorzędne w systemie politycznym Słowacji, a korzysta się z niej w sytuacji narastających 
sporów politycznych celem zwiększenia poparcia partii bądź zdyskredytowania opozycji. Przy 
pisaniu artykułu posłużono się metodą dogmatyczną.

Podstawa prawna instytucji referendum 
Podstawy prawne przeprowadzania referendum zawarte są w Konstytucji Republiki Słowackiej 
z dnia 1 września 1992 r. w rozdziale V (Konstytucja, 2003, art. 93–100) oraz ustawie o prawie 
wyborczym (Zákon, 2014). 

Konstytucja Słowacji dość obszernie omawia instytucję referendum ogólnokrajowego. Ar-
tykuł 2 ust. 1 wskazuje, iż władza państwowa pochodzi od obywateli, którzy wykonują ją przez 
wybranych przedstawicieli albo bezpośrednio. Podkreśla zatem, że obowiązują obie formy de-
mokracji – przedstawicielska i bezpośrednia. Kolejność wydaje się nieprzypadkowa i sugeruje 
prymat demokracji reprezentacyjnej. Wzmocnienie bezpośredniej formy sprawowania władzy 
zawarte jest też w art. 30 ust. 1, w którym przewidziano prawo do bezpośredniego uczestni-
czenia obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi w drodze referendum ogólnokrajowego 
i lokalnego. To jedno z podstawowych praw politycznych przysługujących obywatelom Słowacji. 

Artykuł 93 określa przedmiot głosowania w referendum. W ten sposób zatwierdza się ustawę 
konstytucyjną o przystąpieniu do związku państw lub wystąpieniu z niego – mówi o tym również 
art. 7 ust. 1 – lub rozstrzyga doniosłe kwestie publiczne. Nie można jednak głosować w sprawie 
podstawowych praw i swobód obywatelskich, obowiązków podatkowych, poboru do wojska i for-
mowania budżetu państwa. Artykuł 94 określa podmiot uprawniony do głosowania w referendum. 
Jest nim każdy obywatel Słowacji posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Narodowej. 

W myśl art. 95 referendum zarządza prezydent Republiki Słowackiej na wniosek przynaj-
mniej 350 tys. obywateli wówczas, gdy uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Narodowa Repu-
bliki Słowackiej. Prezydent musi tego dokonać w ciągu 30 dni od przyjęcia wniosku obywateli 
bądź otrzymania uchwały. Artykuł 2 ust. 2 stanowi, iż prezydent może przed zarządzeniem 
referendum złożyć do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej wniosek o orzeczenie, 
czy referendum jest zgodne z Konstytucją ze względu na jego przedmiot. Jeżeli taki wniosek 
się pojawi, to od daty złożenia do momentu rozstrzygnięcia Sądu Konstytucyjnego nie biegnie 
termin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 (czyli 30 dni). Artykuł ten odzwierciedla w słowackim 
systemie prawnym zasadę sądowej kontroli konstytucyjności i legalności bezpośredniego spra-
wowania władzy przez naród.
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Zgodnie z art. 96 wniosek o podjęcie takiej uchwały przez Radę Narodową Republiki Sło-
wackiej mogą zgłaszać posłowie Rady Narodowej albo rząd. Referendum odbywa się w ciągu 
90 dni od jego zarządzenia przez prezydenta. Kryteria ważności referendum wskazuje art. 98. 
Wyniki są wiążące, jeżeli w głosowaniu uczestniczy ponad połowa uprawnionych wyborców 
i gdy rozstrzygnięcie zostanie przyjęte przez ponad połowę  uczestników. 

Artykuł 99 mówi o tym, że Rada Narodowa może zmienić lub uchylić wynik referendum 
ustawą konstytucyjną po upływie trzech lat od jego uprawomocnienia. Referendum w tej samej 
sprawie można wówczas powtórzyć. Przyjęte rozwiązanie stawia pod znakiem zapytania rezul-
taty głosowania ludowego (Láštik, 2007, s. 170). Jeżeli konstytucja dopuszcza możliwość zmiany 
przez parlament decyzji podjętej przez naród w referendum po upływie trzech lat, oznaczać to 
może, iż instytucja demokracji bezpośredniej nie cieszy się zaufaniem i odgrywa w systemie 
politycznym Słowacji raczej marginalną rolę. Spotkać się można także z innym stanowiskiem. 
W doktrynie podnosi się, iż art. 99 zapewnia trwałość decyzji podjętej w referendum, skoro Rada 
Narodowa ma zakaz podejmowania decyzji sprzecznych z jego wynikami w terminie trzech lat 
od przeprowadzenia (Rytel-Warzocha, 2011, s. 119). Dyskusyjna jest zatem kwestia, czy ustano-
wiony trzyletni okres zakazu zmiany decyzji narodu jest wzmocnieniem woli narodu czy raczej 
jej marginalizowaniem. 

Biorąc pod uwagę przedmiot głosowania, wyróżnić należy referendum arbitrażowe, które-
go przeprowadzenie reguluje art. 101 Konstytucji. W systemie prawnym Słowacji pojawiło się 
ono w następstwie wprowadzenia zasady bezpośredniego wyboru głowy państwa i daje możli-
wość odwołania prezydenta. W przypadku podjęcia przez Radę Narodową większością trzech 
piątych głosów uchwały w sprawie takiego referendum, musi ono zostać zarządzone w terminie 
30 dni i przeprowadzone w ciągu kolejnych 60. Referendum arbitrażowe jest skuteczne, jeżeli 
za odwołaniem prezydenta opowie się ponad połowa wszystkich uprawnionych; frekwencja nie 
ma tutaj znaczenia. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Anny Rytel-Warzochy, iż referendum 
arbitrażowe na Słowacji nie powinno być utożsamiane z klasycznym recall (Rytel-Warzocha, 
2011, s. 117), ponieważ, po pierwsze, inicjatywa referendalna należy jedynie do Rady Narodowej 
(obywatele są jej pozbawieni), a po drugie, jeśli prezydent nie zostanie odwołany, zobowiązany 
jest do wydania postanowienia o skróceniu kadencji parlamentu, co oznacza rozpisanie w ciągu 
7 dni wyborów parlamentarnych. 

Ustawa o prawie wyborczym z 2014 r. (Zákon, 2014) w części VIII zawiera przepisy dotyczą-
ce referendum (§§ 196–215). Prawo udziału przysługuje obywatelowi słowackiemu posiadające-
mu czynne prawo wyborcze do Rady Narodowej. Wniosek referendalny musi być sformułowany 
w taki sposób, aby wyborca był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Prezydent może 
odmówić zarządzenia referendum, jeżeli uzna, iż pytania są sprzeczne z prawem bądź nie speł-
niają wymogów formalnych. W § 204 szczegółowo omówione są zawartość i wygląd karty do 
głosowania. Powinny się na niej znaleźć ponumerowane pytania oraz dwa warianty odpowiedzi: 

„tak” oraz „nie”. Wyborca może oddać głos na terenie Republiki Słowackiej – w okręgu wybor-
czym, w którym jest zarejestrowany, lub jakimkolwiek innym – ale Ustawa zezwala również na 
głosowanie za granicą. Dopuszcza się też udział korespondencyjny osób niemających miejsca 
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pobytu stałego na terenie Słowacji, ale znajdujących się w specjalnym spisie wyborców, oraz tych, 
którzy mają miejsce pobytu stałego w Słowacji, lecz w czasie głosowania nie przebywają w kraju 
(wówczas przesyłają swoją kartę do lokalu wyborczego znajdującego się w miejscu zamieszkania). 

Konstytucja Słowacji przewiduje również możliwość przeprowadzania referendów lokal-
nych, stanowiąc w art. 67, iż o sprawach dotyczących gminy decydują mieszkańcy na zgroma-
dzeniach, w lokalnych referendach oraz za pośrednictwem organów gminy. Z uwagi na fakt, iż 
przedmiotem analizy jest referendum ogólnokrajowe, przepisy dotyczące referendum lokalnego 
zostaną w artykule pominięte. 

Doświadczenia referendalne
W latach 1994–2016 w Słowacji osiem razy przeprowadzono referendum ogólnokrajowe. Wybor-
cy proszeni byli o wyrażenie swego zdania na temat 18 problemów (pytań).

Tabela 1. Referenda ogólnokrajowe w Słowacji

Data Przedmiot referendum Frekwencja 
%

Głosy  
„za” %

Głosy 
„przeciw” % Ważność

22.10.1994
ujawnienie w drodze ustawy źródeł dochodów 
inwestorów biorących udział w słowackiej 
prywatyzacji

19,97 93,64 3,97 nieważne

24.05.1997

bezpośrednie wybory Prezydenta b.d ‒ ‒ nieważne
rozmieszczenie broni jądrowej w Słowacji b.d ‒ ‒ nieważne
członkostwo w NATO 9,51 ‒ ‒ nieważne
instalacja baz rakietowych na terytorium 
Słowacji b.d b.d b.d. nieważne

26.09.1998
wprowadzenie zakazu prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych o strategicznym 
znaczeniu dla państwa

44,06 b.d. b.d. nieważne

11.11.2000
zmiany w prawie wyborczym skutkujące 
możliwością rozpisania przedterminowych 
wyborów do Rady Narodowej

19,98 95,07 4,93 nieważne

17.05.2003 członkostwo w UE 52,12 93,71 6,29 ważne
3.04.2004 przedterminowe wybory 35,86 87,91 12,09 nieważne

18.09.2010

zniesienie opłat za abonament RTV 22,84 90,63 9,37 nieważne
ograniczenie immunitetu parlamentarzystów 22,84 98,21 1,79 nieważne
zmniejszenie liczby deputowanych 
w parlamencie 22,84 96,01 3,99 nieważne

maksymalna cena pojazdów służbowych 22,84 93,51 6,49 nieważne
głosowanie przez Internet 22,84 76,02 23,98 nieważne
zmiana prawa prasowego (zniesienie przepisu 
gwarantującego automatyczne prawo 
odpowiedzi dla polityków)

22,84 84,79 15,21 nieważne

7.02.2015

definiowanie małżeństwa jako związku kobiety 
i mężczyzny 21,4 94,50 4,13 nieważne

prawo par homoseksualnych do adopcji 
i wychowywania dzieci 21,4 92,4 5,54 nieważne

prawo szkoły do decydowania bez zgody 
rodziców o udziale dzieci w lekcjach na temat 
zachowań seksualnych lub eutanazji

21,4 90,3 7,34 nieważne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Referendá (2016) oraz www.c2d.ch (8.11.2017).
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Referendum z 1997 r., dotyczące bezpośredniego wyboru głowy państwa, stanowiło po-
kłosie wyraźnego konfliktu pomiędzy prezydentem i koalicją rządową. Pomysł był autorstwa 
opozycji parlamentarnej, która propozycję zmian uzasadniała obawą wystąpienia sytuacji pa-
towej w przypadku, gdy skonfliktowana i rozdrobniona politycznie Rada Narodowa nie będzie 
w stanie dokonać takiego wyboru. Nie uzyskawszy wymaganego poparcia większości parla-
mentarnej, opozycja rozpoczęła zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przepro-
wadzenie referendum w sprawie zmiany ustawy zasadniczej (Horwáth, 2016). Rząd premiera 
Vladimíra Mečiara przeforsował tymczasem w parlamencie zarządzenie referendum w sprawie 
członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) (Hacker, 2010, s. 167), w którym wybor-
cy mieli udzielić odpowiedzi na trzy pytania: o członkostwo w NATO, o rozmieszczenie broni 
jądrowej w Słowacji oraz o instalację baz rakietowych na terytorium państwa. Kampania refe-
rendalna została zdominowana przez ten pierwszy temat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
które zdecydowało o zadaniu tylko tych pytań (z pominięciem kwestii bezpośredniego wyboru 
głowy państwa), zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za winne naruszenia praw oby-
watelskich (Deegan-Krause, 2006, s. 53). W części lokali wyborczych nie było w ogóle kart 
do głosowania, ponieważ – wydrukowano je bez zezwolenia Centralnej Komisji Referendalnej 
i nie były opatrzone stosowną pieczęcią – uznano je za nieważne (Rytel-Warzocha, 2011, s. 164). 
Podkreślić przy tym należy, iż referendum, zamiast pokazać poparcie dla członkostwa NATO, 
w istocie obnażyło fragmentację słowackiej sceny politycznej. Partie opozycyjne zapowiedziały 
nieuczestniczenie w głosowaniu (Schwegler, 2008, s. 119), ponieważ ich zdaniem referendum 
w sprawie NATO było bezzasadne. Po pierwsze, Słowacja nie należała do tzw. pierwszej grupy 
państw Europy Środkowej kandydujących do NATO (Żarna, 2010, s. 214) i nawet nie otrzymała 
w tamtym okresie oficjalnego zaproszenia. Po drugie, zestawienie pytań było nielogiczne. Roz-
mieszczenie broni atomowej na terytorium kraju i instalacja baz rakietowych siłą rzeczy nie 
mogły liczyć na ogromne poparcie głosujących (Bebler, 1999, s. 165). 

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż kontrowersyjne referendum z 1997 r. skutkowało na-
sileniem sporu elit politycznych na szczeblu lokalnym w 1998 r. W styczniu 1998 r. Trybunał 
Konstytucyjny uznał, iż inicjatywa w sprawie referendum dotyczącego bezpośrednich wyborów 
prezydenta jest wciąż ważna. Przewodniczący komitetu referendalnego zaapelował do prezy-
denta Słowacji Michala Kováča o jego zarządzenie, a ten rozpisał głosowanie na 19 kwietnia 
1998 r. i jako przedmiot wskazał cztery pytania. W marcu 1998 r., po tym, jak premier Me-
čiar przejął kompetencje prezydenta w następstwie niemożności wyboru przez parlament nowej 
głowy państwa, decyzja o referendum została cofnięta. W reakcji na to zgromadzenie lokalne 
w Štúrovie podjęło decyzję o przeprowadzeniu referendum lokalnego w tym samym terminie 
i z tymi samymi pytaniami, również tego o bezpośredni wybór prezydenta kraju! Decyzja ta wy-
wołała polityczne zamieszanie, włącznie z podjęciem przez władze państwowe próby odwołania 
referendum. To właśnie nakazał władzom miejskim sąd okręgowy, lecz jego orzeczenie zostało 
uchylone przez sąd wyższej instancji (Láštic, 2011, s. 238). Kilka dni po głosowaniu, w któ-
rym frekwencja wyniosła 50%, rząd zaproponował nowelizację ustawy o gminach i w przy-
spieszonym trybie legislacyjnym przedstawił nową wersję przepisów dotyczących przedmiotu 
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głosowania w referendach lokalnych. Przyjęta przez parlament nowelizacja wyraźnie zabraniała 
gminom poddawania pod głosowanie spraw niedotyczących społeczności lokalnej i mających 
szerszy niż lokalny zasięg. 

Rok po skandalicznym i przeprowadzonym w dziwacznych warunkach referendum 
w 1997 r. Słowacy mieli możliwość udziału w kolejnym (połączonym z wyborami parlamentar-
nymi), którego przedmiotem był rozmiar prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych o strate-
gicznym znaczeniu dla państwa (Kopeček, Belko, 2003, s. 196). Z inicjatywą przeprowadzenia 
ogólnokrajowego referendum wystąpiła partia Mečiara, proponując zakaz prywatyzacji sześciu 
państwowych zakładów z sektorów energetycznego i gazowego (Podolak, 2014, s. 352). 

Powodów rozpisania referendum w 2000 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Narodowej 
należy dopatrywać się w politycznym zatargu opozycji parlamentarnej i rządu Mikuláša Dzu-
rindy, oskarżanego o spowodowanie wzrostu bezrobocia i inflacji. Co ciekawe, 95% uczestników 
referendum (przy 20-procentowej frekwencji) opowiedziało się za skróceniem kadencji parla-
mentu, pomimo iż rząd wciąż dysponował większością parlamentarną trzech piątych (Hender-
son, 2003, s. 6). Tę samą kwestię (czyli skrócenie kadencji Rady Narodowej i przeprowadzenie 
wcześniejszych wyborów) podniesiono w referendum w 2004 r., które przeprowadzono łącz-
nie z pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jego inicjatorami były partie opozycyjne, przede 
wszystkim SMER (SMER – sociálna demokracia) pod przewodnictwem Roberta Fico. Sondaże 
opinii publicznej przeprowadzone tuż przed referendum wskazywały na wygraną w przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych właśnie tej partii (Podolak, 2014, s. 337).

W 2010 r. Słowacy głosowali m.in. w sprawie ograniczenia immunitetu parlamentarzystów 
oraz zmniejszenia liczby miejsc w parlamencie (Krzywoszyński, 2014, s. 60). Ze wspomnianymi 
wcześniej referendami te (2000 i 2004) łączy niekonstytucyjny charakter pytań i wątpliwości 
prawne co do możliwości zmiany konstytucji w następstwie pozytywnego wyniku głosowania. 
Wniosek o zbadanie zgodności pytań referendalnych z Konstytucją został przesłany do Trybu-
nału Konstytucyjnego przez grupę parlamentarzystów, ale Trybunał odmówił jego rozpatrzenia, 
zasłaniając się kwestiami proceduralnymi (Kopeček, Belko, 2003, s. 198).

Elektorat doskonale odczytywał intencje organizatorów referendów, którzy w ten sposób 
usiłowali albo zdyskredytować przeciwników politycznych, albo zyskać poparcie. Przedmiot 
głosowania wskazywany był przez partie rządzące lub prezydenta, a ono samo było traktowane 
jako wygodne narzędzie do pozbawienia przeciwników władzy i wpływów. Służyło walce o spo-
łeczną przychylność (Zieliński, 2003, s. 57), często podejmowanej przez siły polityczne, które 
utraciły pozycję w wyniku wyborów parlamentarnych i za pomocą takich inicjatyw zamierzały 
odzyskać władzę i zaufanie. 

Ostatnie referendum, z lutego 2015 r., było szczególnie istotne, dotyczyło bowiem kon-
trowersyjnych kwestii społeczno-obyczajowych. Słowacy odpowiadali w nim na trzy pytania. 
Pierwsze miało związek z ustanowieniem konstytucyjnego zakazu zawierania małżeństw przez 
osoby tej samej płci poprzez potwierdzenie, iż pojęcie „małżeństwo” jest zarezerwowane wy-
łącznie dla związków kobiety i mężczyzny. Ewidentnie stało ono w sprzeczności z Konstytu-
cją i takie też stanowisko zajął Sąd Konstytucyjny (Krošlák, 2015, s. 152–153). Drugie pytanie 
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odnosiło się do zakazu przysposobienia (adopcji) dzieci i ich wychowywania przez pary lub 
grupy osób tej samej płci. Ostatnie zaś wiązało się z możliwością odmowy uczęszczania przez 
dzieci na lekcje, podczas których omawia się zachowania seksualne lub kwestię eutanazji, jeżeli 
rodzice lub same dzieci nie zgadzają się z treściami nauczania. Inicjatywa rozpisania referendum 
rozstrzygającego kontrowersyjne problemy moralne wyszła nie, jak wcześniej, od którejś z partii 
politycznych, (Rybar, Sovcikova, 2016, s. 79), ale od społecznej organizacji katolickiej Sojusz 
na rzecz Rodziny (Aliancia za Rodinu, AZR). Wszystkie trzy pytania wiązały się bezpośrednio 
z określonym światopoglądem. Liberalni w sprawach obyczajowych Słowacy zbojkotowali gło-
sowanie i frekwencja była zbyt niska, by uznać je za ważne. Podkreślić należy, iż z prawnego 
punktu widzenia referendum było zbędne, bowiem przedmiot głosowania został wcześniej ure-
gulowany w art. 41 Konstytucji. Stanowi on wyraźnie, iż małżeństwo jest związkiem pomiędzy 
kobietą i mężczyzną. Ta poprawka została wprowadzona przez parlament, w którym większość 
mieli posłowie lewicowi (Forest, 2017, s. 143). Prawo słowackie nie zezwala ani na małżeństwa 
osób tej samej płci, ani na związki partnerskie (Kużelewska, 2015, s. 182). Niska frekwencja 
w referendum wynikała po części z niezgody na stereotypy wykorzystywane w kampanii refe-
rendalnej i agresywną propagandę. Co prawda 80% Słowaków uważa się za chrześcijan, a 60% za 
katolików (Moormann-Kimáková, 2016, s. 86), ale jednak wielu z nich nie zakłada tradycyjnych 
rodzin. Liczne są związki partnerskie, pary bezdzietne, samotne matki z dziećmi. Dla tej (wcale 
niemałej) części społeczeństwa argumenty dotyczące konieczności obrony „tradycyjnej rodziny” 
oraz interesów dzieci były nie do przyjęcia, ponieważ w pewien sposób dyskredytowały także 
ich model życia (Mesežnikov, 2015). Głównym celem AZR była zmiana nastawienia obywateli 
do wartości rodzinnych. Nawiązywali do ważnego chorwackiego referendum z 2013 r., którego 
przedmiot stanowiła konstytucyjna definicja małżeństwa (Pavasović Trošt, Slootmaeckers, 2015, 
s. 162). Nawiasem mówiąc, słowacka konstytucyjna definicja małżeństwa jest sprzeczna z art. 8 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (European Court of Human Rights, 2010).

Jedyne referendum przynoszące faktyczne zmiany dotyczyło przystąpienia Słowacji do UE. 
Za akcesją opowiedziało się ponad 90% głosujących. Wysoka – w porównaniu z dotychczasowy-
mi – frekwencja (52%) wynikała zapewne z faktu, iż po raz pierwszy przedmiot głosowania nie 
poróżnił partii politycznych. Poza tym Słowacy obawiali się nacjonalistycznej polityki Mečiara, 
dla której przeciwwagę stanowiło przystąpienie do UE, cieszącej się niekwestionowaną sympa-
tią Słowaków. 

Podsumowanie
W Słowacji referendum jest nie tylko dopuszczalne jako instrument sprawowania władzy, lecz 
także często wykorzystywane. Zaznaczyć należy, iż rozstrzygnięcia podjęte w referendum 
w momencie ogłoszenia nabierają mocy prawnej równej ustawie, co oznacza obowiązek re-
alizacji woli wyborców przez organy władzy państwowej. Przyjęte rozwiązania de facto dają 
taką gwarancję. Zważywszy jednak na to, jak niechętnie Słowacy uczestniczą w referendach, 
z czym wiąże się niedopełnienie warunku ważności, instytucja ta ma charakter fasadowy.  
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Jej wypaczenia dopełniają politycy, używając referendum jako narzędzia służącego zdyskre-
dytowaniu przeciwników politycznych. Przy okazji podkreślić należy, iż w Słowacji nie jest 
możliwa obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 

Referendum ogólnokrajowe w Słowacji nosi znamiona second-order elections. Nie pełni 
funkcji kształcącej, podnoszącej poziom świadomości politycznej obywateli, choć podkreślić 
należy, że wyborcy potrafili odróżnić propagandę od kwestii merytorycznych. Niemniej referen-
dum nie sprzyjało budowie konsensusu i nie rozwiązywało konfliktów politycznych, ale wręcz 
je utrwalało. Nie prowadziło do łagodzenia napięć w stosunkach pomiędzy partiami polityczny-
mi i uzgadniania programów. Przyczynia się za to do wypaczenia idei demokracji bezpośredniej, 
zniechęca wyborców do wyrażania swego zdania, bowiem używane było przez partie polityczne 
dla realizacji wąsko pojętych interesów partyjnych. Stawało się też elementem walki politycznej, 
destabilizując i tak już rozdrobnioną  słowacką scenę polityczną. W zasadzie przy wszystkich 
(poza 2003 r.) ogólnokrajowych referendach pojawiały się prawne i polityczne kontrowersje. Sło-
wacka demokracja referendalna okazała się nieudanym eksperymentem politycznym. 
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Abstrak t W artykule przedstawiono ewaluację wybranych cech stanowiących charakterystykę gmin 
i kandydatów pod kątem możliwości moderacji szans reelekcji inkumbentów na stanowi-
skach kierowników gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w wy-
borach w 2014 r. Wnioski sugerują, że szanse reelekcji w tych wyborach w tej grupie sta-
nowisk efektywnie moderowały m.in. takie zmienne jak: staż na stanowisku, posiadanie 
większości w radzie gminy, typ afiliacji komitetu wyborczego inkumbenta oraz wartości 
w roku wyborczym takich zmiennych charakteryzujących gminy jak: wydatki majątkowe 
inwestycyjne per capita, procent wydatków gmin na kulturę, procent wydatków gmin na 
pomoc społeczną czy liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych – poza OSP – 
na 10 tys. ludności.

Determinants of Re-election of Incumbents to Communal Executive Offices in Urban and 
Urban-Rural Communes in 2014.
Key words determinants of re-election of mayors, 2014 election, communal executive

Abstrac t The article presents the evaluation of selected characteristics of communes and candidates 
in terms of possible moderation of chances of re-election of incumbents as the managers of 
communal executive in urban and urban-rural communes in the 2014 election. The conclu-
sions suggest that the chance of re-election in that election in the above-mentioned group 
of offices was effectively moderated i.a., by variables such as: the duration of holding the 
office before, having the majority in the communal council, the type of affiliation of the 
incumbent’s election committee, and the values of the following variables in the year of 
the election: the commune’s asset-related investment expenditure per capita, % of com-
mune’s expenditure on culture, p.c. of commune’s expenditure on social welfare, as well 
as the number of foundations, associations and social organizations except Voluntary Fire 
Brigades per 10 thousand residents.

1 Artykuł jest efektem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (2014/13/D/HS5/02010)  
pt.: „Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce”. 
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Wprowadzenie
Ostatnie wybory kierowników gminnej egzekutywy – jak zresztą wszystkie dotychczasowe wy-
bory bezpośrednie na te stanowiska – po raz kolejny ujawniły, że inkumbentom w gminach miej-
skich i miejsko-wiejskich trudniej z jakiegoś powodu bądź powodów, utrzymać się na stanowi-
sku niż rządzącym w pozostałych gminach. Celem niniejszego artykułu jest próba częściowego 
rozwikłania tej zagadki. Autor koncentruje się na cechach gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
oraz cechach inkumbentów kandydujących w tych gminach bez poszukiwania przyczyn takiego 
stanu rzeczy w analogii do reszty gmin. W tym celu wykorzystano jedną z baz danych utwo-
rzonych dla projektu „Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce”. 
Stosowaną metodą weryfikacji jest regresja logistyczna. 

Dominacja inkumbentów i jej przyczyny 
Wybory na różne szczeble władzy na całym świecie wskazują, że inkumbenci, czyli osoby zaj-
mujące dane stanowisko w kadencji poprzedniej, jeżeli ubiegają się o reelekcję w kadencji ko-
lejnej, to ją zwykle uzyskują. Zjawisko to określa się jako efekt inkumbenta (incumbency ad-
vantage). Literatura światowa na ten temat jest dość ekstensywna (np.: Oliver, Ha, Callen 2012; 
Trounstine 2011). 

Przewaga wyborcza inkumbentów ma być pochodną kilku czynników. Sprawowanie wła-
dzy wiąże się z częstą ekspozycją rządzących w mediach, do których mają oni ułatwiony dostęp, 
a z tego przywileju nie mogą w takim zakresie korzystać ewentualni pretendenci. Zasiadanie na 
obieralnym stanowisku łączy się także z częstymi spotkaniami z wyborcami czy z uczestnic-
twem w różnego typu uroczystościach, co znowu nie dotyczy albo w znikomym jedynie stopniu 
dotyczyć może pretendentów. Takie okoliczności budują rozpoznawalność osoby rządzącej. 

Po drugie, rządzący z racji pełnienia swoich funkcji dysponują wiedzą i możliwościami 
decyzyjnymi, które określać można jako strategiczne. Idzie tu przede wszystkim o możliwo-
ści dystrybucyjne i redystrybucyjne w zakresie manipulowania budżetem. W praktyce ma się 
to przekładać na redukcję obciążeń fiskalnych i zwiększanie wydatków budżetowych powodu-
jących zadłużenie, szczególnie w okresie przedwyborczym (Drazen, 2008). Wyborcy na takie 
zabiegi mają wykazywać znaczną podatność, jednak może być ona moderowana poziomem do-
brostanu ekonomicznego społeczeństwa (Peltzman, 1992). Zamożne społeczeństwa tzw. starych 
demokracji za manipulacje budżetowe mogą karać niewybraniem na kolejną kadencję. 

Rządzący mogą zwiększać szanse reelekcji również poprzez tworzenie różnych sieci zależ-
ności klientarnych. Możliwości są tu znaczące, może to być klientelizm masowy, gdzie w na-
szym przypadku wójt czy burmistrz staje się patronem zatrudnionych w podmiotach gminnych 
czy patronem lokalnych przedsiębiorców. Można też sobie wyobrazić relację, w której kierownik 
gminnej egzekutywy będzie odgrywał rolę klienta, np. wobec silnych przedsiębiorców z terenu 
gminy czy spoza jej obszaru. 

Przyczyn dominacji inkumbentów należy się też doszukiwać w samych wyborcach. Obec-
ność inkumbenta w wyborach ma powodować, że decyzja wyborcza podejmowana jest szybciej, 
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jest ona bardziej stabilna niż w sytuacji, kiedy nie kandyduje uprzednio rządzący. Wyborcy 
przy tym mają przejawiać mniejsze zainteresowanie wydarzeniami kampanii wyborczej (Moore, 
McGregor, Stephenson, 2017). Dodać tu trzeba, że decydowanie wyborcze opiera się na przeszło-
ści, a nie na przyszłości; łatwiej jest wesprzeć inkumbenta, niż oceniać pod kątem przyszłych 
dokonań innych pretendentów, co określa się mianem głosowania retrospektywnego (Fiorina, 
1981). Obecność inkumbenta „pomaga” zatem wyborcom w decydowaniu na kogo zagłosować, 
bo stanowi odciążenie poznawcze. Tutaj jednak należy mieć na uwadze, że próżność wyborców 
wykazuje różne nasilenie w zależności od wielkości ludnościowej gminy. Najbardziej próżny 
jest wyborca wielkomiejski, bowiem strukturalnie jego percepcja nakierowana jest na bodźce 
niskokosztowe, takie jak status inkumbenta czy afiliacja partyjna. Dlatego wybory samorządo-
we dla wyborcy z wielkiego miasta są bardzo kosztowne poznawczo, bo wachlarz kandydatów, 
stanowisk do obsadzenia i programów jest tam większy, a wyborca ten liczy na skondensowaną 
w tym zakresie informację przekazywaną przez środki masowego przekazu, bo w taki zapośred-
niczony sposób zdobywa wiedzę o lokalnych sprawach. Inaczej funkcjonuje wyborca z małej 
gminy, który ma bardziej interesować się i angażować w sprawy społeczności (Oliver, Ha, 2007), 
a dzieje się tak dlatego, bo to zainteresowanie „wymusza” mniejsza wielkość ludnościowa gminy. 
W mniej ludnych gminach wyborcy mają większe szanse na kontakty bezpośrednie z lokalnymi 
politykami, a lokalne problemy dotykają ich bezpośrednio, w odróżnieniu od mieszkańców lud-
niejszych gmin, gdzie kontakt z lokalnymi politykami nie ma charakteru bezpośredniego, a ry-
zyko osobistego uwikłania w lokalne sprawy i problemy jest niewielkie. Przez to w małoludnych 
gminach wyborcy mają większe szanse na bezpośrednie spotkanie pretendentów, bo ci z kolei 
mogą prowadzić osobiście, a nie przez wolontariuszy, względnie skuteczną w takich gminach 
kampanię wyborczą typu door-to-door (Chmielewski, Malinowski, 2004). Wszystko to wyja-
śnia niższą rotację na stanowiskach kierowników gminnej egzekutywy w dużych ośrodkach 
niż w mniej ludnych gminach, mimo obiegowej opinii sugerującej, że jest na odwrót. Podobna 
tendencja obserwowana jest na przykład w wyborach lokalnych w Kanadzie (Kushner, Siegel, 
Stanwick, 1997). 

Jak do tej pory w każdych wyborach bezpośrednich gminnych włodarzy w Polsce najczę-
ściej wymienia się ich w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, a najrzadziej w gminach wiej-
skich i w miastach na prawach powiatu, w tym w gminach najludniejszych. Najwyższa rotacja 
w gminach miejskich i najniższa w gminach wiejskich może być z kolei wyjaśniona przez fakt, 
że w tych pierwszych zwykle mamy więcej kandydujących niż w gminach wiejskich i przypadki 
kandydowania wyłącznie inkumbenta w gminach miejskich są rzadkie. Drugą przyczyną różnic 
w tym zakresie może być silniejszy wpływ negatywnej sytuacji ekonomicznej w gminach miej-
skich niż w gminach wiejskich. Gminy wiejskie mogą rekompensować deficyty ekonomiczne 
bezrobociem ukrytym i/lub transferami z dopłat bezpośrednich do rolnictwa. Gminy miejskie 
w procesie transformacji ustrojowej stopniowo pozbawione zostały znaczących pracodawców 
spoza sektora budżetowego, przez to deficyty ekonomiczne powinny wywoływać tam większe 
spustoszenie niż w gminach wiejskich, które w ogóle takich strat nie odczuwały, bo nie miały 
w zasadzie czego tracić. 
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Wobec powyżej scharakteryzowanych przyczyn dominacji inkumbentów można domnie-
mywać, że sytuacja ta w większym zakresie jest pochodną decyzji ogółu wyborców, a w mniej-
szym dyktowana jest przez manipulacje budżetowe, klientelizm czy wpływy lokalnych grup 
interesów. Negatywne zjawiska w samorządzie gminnym w różnym zakresie występują, ale 
raczej nie są dominantą przewagi inkumbentów. 

Dominacja inkumbentów rodzi pytania o kondycję demokratycznych mechanizmów rekru-
tacji elit, w tym przypadku lokalnych, oraz o zakres i amplitudę poparcia wielokadencyjnych 
inkumbentów w kolejnych wyborach. Analiza dotychczasowych wyników wyborów bezpośred-
nich na te stanowiska nie wskazuje jednak, aby inkumbenci z kadencji na kadencję umacniali 
swoje poparcie, a dominacja inkumbentów w wyborach na stanowiska kierowników gminnej eg-
zekutywy (niezależnie od liczby przebytych kadencji) nie wyróżnia Polski na tle innych państw. 

Wreszcie czynnikami, które mogą moderować szanse reelekcji inkumbentów, są cechy 
indywidualne kandydatów oraz okręgów wyborczych (w tym przypadku gmin). Wśród tych 
pierwszych wymienić można wszystkie mierzalne cechy kandydatów, m.in. płeć, wiek, wy-
kształcenie, doświadczenie zawodowe, afiliację komitetu wyborczego, przynależność do grup 
mniejszościowych i wiele innych. Jeśli chodzi o okręgi wyborcze, wymieniać można zmienne 
dotyczące wielu różnych aspektów – jak np. struktura dochodowa czy struktura wydatkowa – co 
ma związek z kondycją ekonomiczną i wpisuje się w zakres wyżej wspomnianych manipulacji 
budżetowych, które w zamierzeniu mają zwiększać prawdopodobieństwo reelekcji. Cechą gmin 
moderującą szanse reelekcji jest też scharakteryzowana powyżej liczba ludności, rzutująca na 
natężenie wielu innych zmiennych. W polskich zmagających się często z deficytami gminach 
pozytywny wpływ na szansę reelekcji ma wysokość wydatków inwestycyjnych (majątkowych). 
Inne cechy charakteryzujące gminy, które można w tym przypadku rozpatrywać, to choćby 
zmienne dotyczące infrastruktury, migracji, nasycenia podmiotów gospodarki narodowej we-
dług ich wielkości i struktury własnościowej i wiele innych. Adekwatny poziom operacjonaliza-
cji tych zmiennych i ich niekiedy wysokokosztowego przetworzenia powinien oferować wieloza-
kresowy katalog cech moderujących w różnym stopniu szanse reelekcji inkumbentów. To jednak 
nie zmienia faktu, że największe szanse na sukces daje status inkumbenta, co już jest pochodną 
decyzji wyborców. 

Dane
Używana do analiz baza danych, to jedna z baz utworzonych na potrzeby projektu „Uwarunkowa-
nia reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce”, wspieranego przez NCN. Pod uwagę 
wzięto gminy obecne na mapie administracyjnej od 2002 do 2014 r. (dlatego z bazy wyelimino-
wano obydwie gminy Zielona Góra oraz gminę Jaśliska). Obserwacje opisano wielozakresowym 
zestawem cech kandydatów na stanowiska kierowników gminnej egzekutywy oraz licznymi ce-
chami gmin uwzględniającymi zmienne w wielu możliwych zakresach w postaci bezwzględnej 
i wysokoprzetworzonej. Wybór cech dyktowany jest ich teoretyczną i empiryczną efektywnością 
pod kątem moderowania szans wyborczych kierowników gminnej egzekutywy we wszystkich 
dotychczasowych wyborach bezpośrednich na te stanowiska. Źródłem zmiennych są głównie 
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zasoby publiczne, jak statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) czy Państwowej Ko-
misji Wyborczej (PKW), oraz wyniki projektów celowych, jak MojaPolis. Tak dookreślona ma-
cierz danych umożliwia wielowątkowe ewaluacje założeń teoretycznych i empirycznych oraz 
testowanie szeregu zmiennych w ich wpływie na sukces wyborczy kandydatów na stanowiska 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Konstrukcja macierzy danych umożliwia wielorakie wykluczenia w doborze przypadków do 
analizy. W przedkładanej analizie wyklucza się przypadki charakteryzujące się następującymi 
symptomami: 1) brak inkumbenta (w wyborach w 2014 r.), czyli wybory rozgrywane w trybie 
open race, co powoduje przeformułowanie wpływu wielu czynników; 2) remisy i rozstrzygnięcie 
wyborów przez losowanie; 3) reasumpcja głosowania i wybory w trzeciej turze na skutek wyco-
fania się jednego z kandydatów przed drugą turą; 4) wybory dokonywane przez radę gminy z po-
wodu braku kandydatów albo nieuzyskania wystarczającej liczby głosów przez żadnego z nich. 

Stosowanie takiego algorytmu eliminacji, podobnie jak i innych eliminacji bazujących na 
innych jeszcze kryteriach, i tak nie oferuje rzetelnego podejścia do analizy. Główne problemy 
sprawia tu kategoria wyborów w trybie open race. Nie do końca wiadomo, na ile nieubieganie 
się o reelekcję jest wynikiem osobistej decyzji związanej z życiem prywatnym, stanem zdrowia 
czy zmianą planów zawodowych, a na ile ma związek z przewidywaniem porażki wyborczej. 
Analizy z użyciem modeli probit w przypadku Portugalii dla okresu sprzed 2005 r., czyli kiedy 
jeszcze nie obowiązywało tam ograniczenie liczby kadencji na analogicznych stanowiskach, su-
gerują niebagatelne znaczenie tego drugiego komponentu decyzyjnego (Castro, Martins, 2011). 
Wątpliwości budzi także kategoria zdarzeń w pkt 3, a kategoria podnoszona w pkt 4 może być 
wynikiem np. ostrego kryzysu politycznego w gminie. W analizowanych wyborach wśród eli-
minowanych przypadków najwięcej dotyczy zdarzeń z pkt 1, czyli starć w trybie open race, 
których dynamika w zakresie dwóch ostatnich wyborów bezpośrednich kierowników gminnej 
egzekutywy jest ustabilizowana. 

Założenia
Katalog zmiennych niezależnych przedstawiono w tabeli 1 wraz z charakterystyką operacjona-
lizacyjną, przewidywanym kierunkiem wpływu i źródłem pozyskania zmiennej. Wybór zmien-
nych niezależnych ma podstawy teoretyczne i empiryczne. Szczegółowo założono, że:

 – (kon): Liczba kontrkandydatów w wyborach w 2014 r. niweluje szanse reelekcji w tych 
wyborach.

 – (staż): Osoby wybrane w 2010 r. i nierządzące w kadencji 2006–2010, czyli ubiegające się 
w 2014 r. o pierwszą reelekcję (drugą kadencję), będą miały większą szansę na jej uzy-
skanie niż rządzący dłużej, co wynika ze „zmęczenia” włodarzem (Veiga, Veiga 2006, 
s. 5) i wpisuje się w oddziaływanie tendencji o nazwie sophomore surge, określającej, 
że ubiegający się po raz pierwszy o reelekcję mają najwyższe szanse na wygraną, co 
potwierdzają analizy w tym zakresie w przypadku tych wyborów.
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 – (w): Posiadanie większości w radzie gminy według wyniku wyborów w 2010 r. będzie 
zwiększało szanse reelekcji w 2014 r. wskutek większej możliwości przeforsowania wła-
snych decyzji w radzie gminy przez kierownika gminnej egzekutywy. Posiadanie więk-
szości formalnej z chwili rozstrzygnięcia wyborczego nie daje tu oczywiście informacji 
o możliwym stopniu zwasalizowania rady przez burmistrza czy o opuszczaniu komitetu 
włodarza przez radnych w trakcie trwania kadencji.

 – (typinc): Afiliacja komitetu wyborczego inkumbenta w 2014 r. w podziale dualnym na 
komitety partyjne (partii politycznej lub koalicji) oraz komitety bezpartyjne (organizacji 
lub wyborców). Zmienna ta daje jedynie informacje o formalnej afiliacji i nie sugeruje 
członkostwa inkumbenta w określonej partii politycznej czy też jego sympatii albo anty-
patii dla określonych opcji politycznych, o czym wiedzą wyborcy. Sugeruję, że zmienna 
ta jest w polskich warunkach z niejasnych przyczyn przewartościowywana, ponieważ 
inkumbenci działają dynamicznie na polu wyboru „łatki” swojego komitetu wyborczego 
i można wskazać wielu, którzy przez wyborców utożsamiani są z określoną opcją poli-
tyczną, co nie znajduje przełożenia ani na formalną afiliację komitetu wyborczego, ani 
na członkostwo czy popieranie przez daną partię. 

 – (wmipc): Wydatki majątkowe inwestycyjne szacowane w wymiarze per capita w roku 
wyborczym (2014) powinny zwiększać szansę reelekcji inkumbentów (Veiga, Veiga, 
2007; Veiga, Veiga, 2006, s. 12). 

 – (pom): Wydatki na pomoc społeczną jako procent ogółu wydatków gminy w 2014 r. 
wskazują na dobrostan ekonomiczny albo jego deficyt. Wzrost tej kategorii wydatków 
powinien skutkować obniżeniem szans ponownego wyboru. Powinna to być bardziej 
wydajna zmienna niż np. poziom bezrobocia rejestrowanego.

 – (kult): Wydatki gmin na kulturę, jako procent ogółu wydatków gminy w 2014 r., po-
winny wspierać szansę reelekcji. Literatura sugeruje, że może to być wydajna zmienna 
w przypadku ludniejszych jednostek, bo w większych ludnościowo gminach zmienia się 
struktura potrzeb mieszkańców. Potrzeby niższego rzędu i potrzeby podstawowe wy-
kazują znaczący stopień zaspokojenia i większe znaczenie uzyskują potrzeby ludyczne, 
również w segmencie kultury wyższej. Współgra z tym wyższy poziom wykształcenia 
mieszkańców dużych ośrodków. 

 – (k): Udział ludności z dostępem do sieci kanalizacyjnej w 2014 r., wyższa wartość tej 
zmiennej powinna pozytywnie oddziaływać na szanse reelekcji. Pod uwagę nie brano 
pozostałego poziomu uzbrojenia w infrastrukturę podstawową, jak dostęp ludności do 
sieci wodociągowej czy gazowniczej. Ta pierwsza wykazuje relatywnie wysoki poziom 
zaspokojenia nawet w gminach wiejskich, a zaspokojenie tej drugiej jest nadal deficy-
towe i uzależnione od wielkości miejscowości. Poza tym dodanie do modelu dwu wspo-
mnianych zmiennych będzie tworzyć nieadekwatności w modelu powodowane wspólny-
mi korelacjami. 

 – ( fso): Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, poza OSP, w 2014 r. po-
winna niwelować szansę reelekcji. W tym przypadku należy przyjmować dwa źródła 
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nieadekwatności tej zmiennej. Pierwsze odnosi się do możliwości wasalizowania takich 
podmiotów przez władze lokalne, jako redystrybutora środków. Drugie podkreśla, że 
organizacje tego typu mogą być powoływane w celu przejęcia władzy w gminie i nie 
służą idei społeczeństwa obywatelskiego, ale pozostają narzędziem w rękach lokalnych 
aktorów politycznych o rozbudowanych aspiracjach. W takich działaniach wykorzysty-
wany jest Internet jako narzędzie wspierające, a podmioty te będą wygaszać działalność 
po osiągnięciu celu strategicznego. Ciężar wpływu tego typu zafałszowań, szczególnie 
tych ostatnich, nie musi tu być znaczący. 

Tabela 1. Katalog sugerowanych zmiennych objaśniających

Skrót Charakterystyka Operacjonalizacja Przewidywany 
kierunek Źródło

kon # konkurentów
n-1 kandydujących w 2014 r. na 
stanowisko kierownika gminnej 
egzekutywy

‒ PKW

staż staż inkumbenta wybór w 2010 r. po raz n = 1 wybór 
w 2010 r. po raz pierwszy = 0 ‒ PKW

w większość w radzie gminy wg 
wyborów w 2010 r.

posiadanie większości w radzie gminy 
wg wyborów w 2010 r. = 1; nie = 0 + JB

typinc typ komitetu wyborczego inkumbenta 
w 2014 r.

komitet partii lub koalicji = 0; komitet 
wyborców lub organizacji = 1 ‒ PKW

wmipc wydatki majątkowe inwestycyjne per 
capita w 2014 r. zmienna ciągła logarytmizowana + GUS

pom wydatki na pomoc społeczną jako % 
ogółu wydatków gminy w 2014 r. zmienna ciągła ‒ MP

kult wydatki na kulturę jako % ogółu 
wydatków gminy w 2014 r. zmienna ciągła logarytmizowana + MP

k % ludności gminy z dostępem do sieci 
kanalizacyjnej w 2014 r. zmienna ciągła + GUS

fso fundacje, stowarzyszenia, organizacje 
społeczne na 10 tys. ludności w 2014 r. zmienna ciągła ‒ MP

osp Ochotnicze Straże Pożarne na 10 
tys. ludności w 2014 r. zmienna ciągła logarytmizowana + MP

lud ludność gminy na dzień 31.12.2014 zmienna ciągła logarytmizowana + GUS
m gminy miejskie na dzień 1.01.2015 tak = 1; nie = 0 ‒ GUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP (MojaPolis) i JB (danych udostępnionych przez Jerzego 
Bartkowskiego).

 – (osp): Liczba jednostek OSP w 2014 r. powinna zwiększać szanse reelekcji burmistrzów 
w gminach miejsko-wiejskich, ewentualnie wykazywać wpływ w obydwu typach gmin, 
ze względu na proporcję gmin miejsko-wiejskich. Jednak jest to zmienna specyficzna, 
bowiem jednostki OSP występują w większości gmin w kraju i mają najdłuższą historię 
nieprzerwanej działalności ze wszystkich organizacji (Bartkowski, 2003). Jednostki te 
uczyły i uczą obywatelskości, integrują lokalne społeczności i prowadzą wiele działań na 
ich rzecz. Są rzadkim przykładem podmiotu realnie zajmującego miejsce między obywa-
telem a państwem, przez co niwelują deficyt kapitału społecznego. Wielowątkowe relacje 
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polityków PSL szczebla centralnego z tymi podmiotami sugerują możliwości wzbudza-
nia parantelizmu (Peters, 1995). Sugeruje to poszukiwanie powiązań we wsparciu OSP 
jedynie dla inkumbentów związanych w różny sposób z PSL. Tutaj jednak poprzestano 
na testowaniu wpływu OSP na szanse reelekcji wszystkich inkumbentów.

 – (lud): Liczba ludności gminy na dzień 31.12.2014 r., zmienna podstawowa w tego typu 
analizach, rzutująca na natężenie wielu innych zmiennych i wykazująca poziom kore-
lacji z liczbą kandydatów/konkurentów (kon) w zakresie r = 0,3 do 0,4; większa liczba 
ludności, to więcej kandydujących i jak wspominano, częstsze pojawianie się kandyda-
tów z komitetów partyjnych oraz większe bezpieczeństwo inkumbentów w ludniejszych 
gminach. 

 – Gminy o statusie administracyjnym gmin miejskich według stanu formalnego na 
1.01.2015 r. Zmienna stosowana do określenia szans reelekcji inkumbenta w odniesieniu 
do gmin miejsko-wiejskich. Spodziewany jest ujemny kierunek zależności. 

Statystyki opisowe używanych w analizie zmiennych, z uwzględnieniem obydwu typów 
gmin łącznie i rozdzielnie, znajdują się w załączniku 1. 

Metodologia 
Aby wykazać, jeżeli istnieje, kierunek i siłę wpływu sugerowanych cech na szansę sukcesu wy-
borczego kierownika gminnej egzekutywy ubiegającego się o reelekcję zastosowano regresję lo-
gistyczną. Zmienną zależną jest w tym przypadku ponowny wybór – uzyskanie reelekcji przez 
burmistrza w wyborach w 2014 r. (kodowane jako 1) bądź porażka w tych wyborach (kodowana 
jako 0). Modele budowane są na próbie niezbilansowanej, dlatego będą wykazywać przeciążenia 
w kierunku zwiększonej efektywności w przewidywaniu sukcesów, a nie porażek wyborczych. 
Dzieje się tak dlatego, że ewaluowana tu podpopulacja gmin charakteryzuje się przewagą sukce-
sów wyborczych nad porażkami. Ewaluacja jakości modeli prowadzona jest przy pomocy tabeli 
trafności oraz standardowych miar, takich jak: poziom istotności w teście Hosmera-Lemeshowa, 
R-kwadrat Nagelkerkego czy AIC (kryterium informacyjne Akaikego), oraz −2 logarytm wia-
rygodności, co pozwoli na porównania jakości modeli składających się z różnej liczby różnych 
predyktorów. Podejście analityczne zakłada tu prezentację modelu w sugerowanym kształcie, 
na podstawie wcześniejszego jego dookreślenia z użyciem selekcji postępującej i eliminacji 
wstecznej. W celu diagnostyki współliniowości zmiennych stosowano współczynnik inflacji 
VIF. Ostatecznie proponowany będzie jeden model dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich łącz-
nie. Wpływ zmiennej osp zostanie dookreślony także na zbiorze gmin miejsko-wiejskich i w ra-
zie przydatności tej zmiennej model dla gmin miejsko-wiejskich będzie prezentowany. W dal-
szej kolejności możliwe jest wielowątkowe poszukiwanie różnic we wpływie poszczególnych 
predyktorów na różne zbiory gmin dobierane według statusu administracyjnego, segmentacji 
kryterialnej lub innych jeszcze cech. Przysłużyć się to może do wskazania zmiennego wpływu 
poszczególnych zmiennych na różne klastry gmin. Nie leży to jednak w zakresie problemowym 
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niniejszego artykułu, który skupia się wyłącznie na ewaluacji szans reelekcji inkumbentów 
w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.

Wyniki
Poziom wymiany inkumbentów zależy od dwóch czynników – od proporcji porażek inkumben-
tów w starciach, kiedy oni kandydują, oraz od proporcji wyborów rozgrywanych w trybie open 
race. Jak wspomniano, rezygnacje inkumbentów z ubiegania się o reelekcję mogą być pochodną 
np. przewidywania porażki, a w tym przewidywaniu porażki wyborczej zasadniczą rolę, jak 
wiemy z badań portugalskich, odgrywa sytuacja ekonomiczna gminy. Niekorzystne warunki 
ekonomiczne mają skłaniać do odejścia (Castro, Martins, 2011). W tabeli 2 przedstawiono pro-
porcje wyborów rozgrywanych bez obecności inkumbenta w gminach z podziałem na ich typy 
administracyjne w dwóch ostatnich wyborach. Wybory z 2006 r. nie muszą tu być miarodaj-
ne, bo wówczas z ubiegania się o reelekcję zrezygnowała fala tych, którzy pochodzili jeszcze 
z wyborów pośrednich. Z tabeli 2 odczytujemy, że gminy miejskie w analizowanych wyborach 
wykazują najwyższą podatność na nieubieganie się przez inkumbenta o reelekcję. W gminach 
miejsko-wiejskich sytuacja pod tym kątem stabilizuje się w ostatnich wyborach. Stwierdzamy, 
że skala wyborów w trybie open race oscyluje w rozpatrywanym czasie w granicach 10%. 

Tabela 2. Odsetki gmin w wyborach w 2010 i w 2014 r., w których inkumbent nie kandydował, według 
statusu administracyjnego z 1.01.2015 roku

Status administracyjny 2014 2010
miejsko-wiejskie 9,3 10,8
miejskie 12,2 10,9
wiejskie 9,9 9,6
miasta na prawach powiatu 10,7 7,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW i GUS.

Jako że gminy miejskie i miejsko-wiejskie mają duży rozstęp w liczbie ludności – inaczej 
niż gminy wiejskie – w tabeli 3 przedstawiono dyskretyzację według liczby ludności tych gmin 
według stanu ludnościowego na 2014 r. z uwzględnieniem natężenia wybranych zmiennych 
niezależnych. Granice przedziałów kotwiczono na wartości do kwartyla 1, od kwartyla 1 do 
3 (rozstęp ćwiartkowy) oraz od kwartyla trzeciego wzwyż. Dzięki temu wprawny obserwator 
dostrzeże wpływ liczby ludności w gminach miejskich na szanse sukcesu inkumbentów w wy-
borach w 2010 r., gdzie im ludniejsza gmina, tym więcej odnotowywano sukcesów inkum-
bentów – zgodnie z wcześniejszą charakterystyką tych zależności strukturalnych. W najmniej 
ludnych gminach miejskich (<=12686) w wyborach w 2010 r. było 36,5% porażek, a w najludniej-
szych gminach miejskich (>35972 ludności), porażek było już tylko 21,2%. Coś się jednak stało 
w 2014 r., bo tendencja się odwróciła i większa liczba ludności gminy nie oferowała już większe-
go bezpieczeństwa inkumbentowi. W gminach miejsko-wiejskich w 2010 r. wzrost liczby ludno-
ści obniżał proporcje sukcesów, a w 2014 r. obserwujemy podobny odsetek porażek w najmniej 
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i najbardziej ludnych gminach tego typu. W tabeli 3 widzimy też, że inkumbenci w ostatnich 
wyborach byli bardziej skłonni korzystać z „łatki” kandydata partii politycznej w większych 
ludnościowo gminach, co – jak już wskazano – wynika z wyższej aprobaty wyborców dla sy-
gnałów niskokosztowych w identyfikacji asortymentu politycznego. Dostrzegamy też, że wzrost 
liczby ludności powoduje ubytek inkumbentów w 2014 r. z większością w radzie gminy według 
wyniku wyborów w 2010 r. 

Tabela 3. Natężenie wybranych zmiennych niezależnych w gminach miejskich i miejsko-wiejskich 
w starciach w obecności inkumbenta 

m/mw % porażek 
w 2014 r.

% porażek 
w 2010 r.

% większości 
w radzie gminy

% inkumbentów startujących 
z komitetów partyjnych (partia 

polityczna lub koalicja) w 2014 r.
lud m mw m mw m mw m mw
<=12686/<=7764 36,5 34,1 36,5 29 47,1 55,1 9,6 10,9
>12686 i <=35972/>7764 
i <=18531 42 30,9 32,4 33,1 24 48,7 18,1 12,9

>35972/>18531 46,2 36,2 21,2 39,1 19,2 23 25 13,8
Ogółem 35,1 32,8 39,8 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS i JB. Oznaczenia: (m) – gminy miejskie; (mw) – gminy 
miejsko-wiejskie. 

Proponowane modele regresji logistycznej przedstawiono w tabeli 4 i tabeli 5. Zmienne 
w modelach, o ile to możliwe, wprowadzano w postaci wartości bezwzględnych, co ułatwia 
interpretację. Modele w tabeli 4 uwzględniają dwa warianty wyboru istotnie oddziałujących 
predyktorów, gdzie w modelu 2, który jest najbardziej efektywny, przy uwzględnieniu zmiennej 
lud w każdym przypadku zachowano istotny poziom wpływu i akceptowalny poziom korelacji 
wzajemnych wśród predyktorów. W modelu 2 zrezygnowano z wprowadzania zmiennej pom, 
wskutek jej zależności od zmiennej wmipc, co powodowało wzrost nieadekwatności w wynikach 
pozostałych predyktorów. Z analogicznych przyczyn w modelu 3 wyeliminowano też zmien-
ną kult – po wprowadzeniu do modelu zmiennej m. Wprowadzenie zmiennej różnicującej typy 
administracyjne gmin m w modelu 3 w tabeli 5 pogarsza jakość predykcji i sugeruje brak istot-
nego różnicowania szans reelekcji w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w sugerowanym 
składzie elementów modelu i użytego do analizy zbioru gmin. Zmienna osp nie oferuje przydat-
ności prognostycznej ani w wariancie wszystkich analizowanych tu gmin, ani w wariancie gmin 
miejsko-wiejskich. Ogółem, kierunek oddziaływania predyktorów jest taki, jak przewidywano. 
Analizując wyniki modelu 2, widzimy, że: 

 – każdy kontrkandydat w wyborach w 2014 r. obniżał w analizowanych gminach szanse 
reelekcji inkumbenta o 36%, 

 – o połowę wyższe szanse reelekcji mieli ubiegający się w 2014 r. o drugą kadencję niż 
pozostali inkumbenci,

 – posiadający większość w radzie gminy po wyborach z 2010 r. zwiększali szanse reelekcji 
o 98% względem pozostałych inkumbentów,
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 – startujący z komitetów partii lub koalicji zwiększali swoje szanse reelekcji o 66% wzglę-
dem kandydujących z komitetów wyborców lub organizacji,

 – wzrosły wydatki na kulturę w masie ogółu wydatków gminy w 2014 r., 
 – wyższy o 1% udział ludności gminy z dostępem do sieci kanalizacyjnej w wyborach 

w 2014 r. zwiększał szanse reelekcji o 1%,
 – wyższy o zmianę wartości logarytmu poziom wydatków majątkowych inwestycyjnych 

per capita w 2014 r. zwiększał szanse reelekcji o 65%,
 – każdy kolejny podmiot (fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna poza OSP) na 

każde 10 tys. ludności obniżał szanse reelekcji inkumbenta o 3%,
 – wyższa o zmianę wartości logarytmu liczba ludności gminy w 2014 r., podwyższała 

szanse uzyskania reelekcji o 34%. 

Tabela 4. Proponowane modele regresji logistycznej dla zmiennej zależnej sukces/porażka w uzyskaniu 
reelekcji przez inkumbenta w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w wyborach w 2014 roku

Model 1 i 2 B SE Wald p OR B SE Wald p OR
kon −0,436 0,057 57,805 0,000 0,647 −0,445 0,062 51,424 0,000 0,641
staż −0,678 0,193 12,296 0,000 0,508 −0,688 0,195 12,419 0,000 0,502
w 0,628 0,189 11,060 0,001 1,874 0,683 0,193 12,502 0,000 1,980
typinc −1,103 0,273 16,275 0,000 0,332 −1,068 0,275 15,024 0,000 0,344
kult (log) 0,440 0,184 5,745 0,017 1,553 0,409 0,187 4,765 0,029 1,505
pom −0,043 0,018 5,769 0,016 0,958
k 0,014 0,004 10,813 0,001 1,014 0,011 0,005 5,647 0,017 1,011
wmipc (log) 0,503 0,135 13,850 0,000 1,654
fso −0,029 0,011 7,824 0,005 0,971 −0,029 0,011 7,216 0,007 0,971
lud (log) 0,298 0,150 3,937 0,047 1,348
Stała 2,932 0,570 26,457 0,000 18,773 −3,516 1,629 4,660 0,031 0,030
N 763 763
trafność 71,4 71,1
czułość 88,0 86,8
specyficzność 40,7 42,2
pHL/RN 0,749/0,214 0,613/0,232
maks VIF/
AIC/−2log 1,27/861,07/843,07 1,51/850,95/830,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP i JB. Modele budowane metodą wprowadzania. Oznaczenia: 
(pHL) – poziom istotności w teście Hosmera-Lemeshowa; (RN) – R-kwadrat Nagelkerkego; (maks VIF) – wskazuje 
maksymalną wartość VIF osiąganą przez predyktory w modelu; (AIC) – wartość kryterium informacyjnego Akaikego; 
(−2 log) – wartość kryterium −2 logarytm wiarygodności. 
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Tabela 5. Proponowane modele regresji logistycznej dla zmiennej zależnej sukces/porażka w uzyskaniu 
reelekcji przez inkumbenta w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w wyborach w 2014 roku

Model 3 B SE Wald p OR
kon −0,448 0,062 52,124 0,000 0,639
staż −0,645 0,195 10,991 0,001 0,525
w 0,674 0,193 12,194 0,000 1,962
typinc −1,036 0,274 14,339 0,000 0,355
kult (log)
pom
k 0,014 0,005 8,206 0,004 1,015
wmipc (log) 0,510 0,136 14,013 0,000 1,665
fso −0,024 0,011 5,117 0,024 0,976
lud (log) 0,326 0,151 4,667 0,031 1,385
m −0,377 0,233 2,621 0,105 0,686
Stała −3,569 1,628 4,808 0,028 0,028
N 763
trafność 71,0
czułość 88,0
specyficzność 39,5
pHL/RN 0,555/0,229
maks VIF/AIC/−2log 1,88/853,18/833,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP i JB. Modele budowane metodą wprowadzania. Oznaczenia: 
(pHL) – poziom istotności w teście Hosmera-Lemeshowa; (RN) – R-kwadrat Nagelkerkego; (maks VIF) – wskazuje 
maksymalną wartość VIF osiąganą przez predyktory w modelu; (AIC) – wartość kryterium informacyjnego Akaikego; 
(−2 log) − wartość kryterium −2 logarytm wiarygodności. 

Wnioski 
Po wyborach w 2014 r. najwięcej gminnych włodarzy nierządzących w poprzedniej kaden-
cji (2010–2014) pojawiło się w gminach miejskich (48%) oraz miejsko-wiejskich (39%), przy 
uwzględnieniu porażek wyborczych inkumbentów oraz wyborów przeprowadzonych w trybie 
open race. Jeśli uwzględni się jedynie wyniki starć wyborczych w obecności inkumbenta, prze-
biegających w regulaminowym trybie, i wykluczy wybory w trybie open race, kolejność będzie 
ta sama. W każdym też przypadku najrzadziej rotujących inkumbentów spotykamy w gminach 
wiejskich, a następnie w miastach na prawach powiatu. Potwierdza to silne strukturalne od-
działywanie liczby ludności gmin na zjawisko wymiany lokalnych włodarzy, co też wykazano 
w modelach regresji. 

Przedkładana analiza wskazuje, jak wybrane zmienne, będące cechami gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz kandydatów w tych gminach ubiegających się o reelekcję (w sytuacji 
wyborów rozgrywanych w obecności inkumbenta i prowadzonych w regulaminowym trybie), 
moderują w ich zakresie szanse uzyskania reelekcji. W dalszej kolejności, należy przeprowadzić 
analizę porównującą odziaływanie tych i ewentualnie innych zmiennych w ramach pozostałych 
gmin, potencjalnie też w ramach segmentów gmin różnokryterialnie kształtowanych. Powinno 
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to przyczynić się do wyjaśnienia uwarunkowań zwiększonego poziomu rotacji kierowników 
gminnej egzekutywy w tych gminach.

W pozyskiwaniu i wstępnym przetwarzaniu niektórych zmiennych w bazie danych wykorzysty-
wanej w tej analizie uczestniczyli Kamil Żukowski i Maciej Baranowski. 
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ZAŁĄCZNIK 1
Statystyki opisowe. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie N = 763, podano wartości bezwzględne

Zmienne Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 AV SD braki N
reelekcja w 2014 (nie = 0; tak = 1) 0 0 1 1 1 0,65 0,47 0 763
staż 0 0 1 1 1 0,67 0,47 0 763
kon 0 1 2 4 10 2,68 1,66 0 763
w 0 0 0 1 1 0,4 0,49 10 753
typinc 0 1 1 1 1 0,86 0,34 0 763
k 3,8 47 66,2 83,5 100 63,88 22,83 0 763
kult 0,83 2,75 3,58 5,01 24,97 4,25 2,53 0 763
wmipc 17,62 322,23 490,4 719,08 12014,02 606,06 672,5 0 763
fso 4,93 15,97 20,53 26,26 70,22 21,82 8,69 6 757
osp 0,13 1,77 4,28 7,76 30,65 5,51 4,8 30 733
pom 2,57 12,88 16,06 18,95 44,73 16,12 4,67 0 763
lud 1335 8302 13601 22265 78180 17561,35 13384,4 0 763

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP i JB. 

Statystyki opisowe. Gminy miejskie N = 209, podano wartości bezwzględne
Zmienne Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 AV SD braki N

reelekcja w 2014 (nie = 0; tak = 1) 0 0 1 1 1 0,59 0,49 0 209
staż 0 0 1 1 1 0,69 0,46 0 209
kon 0 2 3 4 10 3,12 1,86 0 209
w 0 0 0 1 1 0,29 0,45 6 203
typinc 0 1 1 1 1 0,82 0,38 0 209
k 26,3 79,6 88,7 94,6 100 84,86 13,26 0 209
kult 0,91 2,71 3,35 4,34 18,34 3,94 2,46 0 209
wmipc 17,26 281,84 472,03 716,16 12017 601,33 885,51 0 209
fso 5,97 19,31 23,44 30,42 70,22 25,51 9,84 0 209
osp 0,13 0,44 0,82 1,59 7,49 1,17 1,03 24 185
pom 2,57 12,20 15,44 19,25 28,32 15,62 4,68 0 209
lud 1335 12686 21341 35972,5 74564 25501,71 17830,84 0 209

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP i JB. 

Statystyki opisowe. Gminy miejsko-wiejskie N = 554, podano wartości bezwzględne
Zmienne Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 AV SD braki N

reelekcja w 2014 (nie = 0; tak = 1) 0 0 1 1 1 0,67 0,47 0 554
staż 0 0 1 1 1 0,44 0,49 0 554
kon 0 1 2 3 8 2,51 1,55 0 554
w 0 0 0 1 1 0,44 0,49 4 550
typinc 0 1 1 1 1 0,87 0,33 0 554
k 3,8 40,17 56,8 74,77 100 55,97 20,56 0 554
kult 0,83 2,78 3,7 5,24 24,97 4,36 2,55 0 554
wmipc 43 333,84 494,98 719,54 10136,96 572,92 607,84 0 554
fso 4,93 15 19,22 24,32 59,95 20,4 7,76 6 548
osp 0,62 3,53 5,8 9,45 30,65 6,97 4,68 6 548
pom 3,21 13,16 16,28 18,81 44,73 16,30 4,65 0 554
lud 1668 7764 11859 18531 78180 14565,8 9718,13 0 554

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKW, GUS, MP i JB.
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Abstrak t W 2002 r. wprowadzono istotne zmiany w sposobie wybierania wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, tj. powszechność i bezpośredniość wyboru w systemie większościowym. 
Nowe zasady wyboru oddziaływały na demokrację w wymiarze lokalnym. Dlatego też 
zjawisko wielokadencyjności wśród wójtów w latach 2002–2014 może być zobrazowaniem 
zaufania wiejskiej społeczności do lokalnych polityków i ich popierania.
W artykule badano zależności pomiędzy płcią, wiekiem, wykształceniem kandydatów 
a zjawiskiem wielokadencyjności wójtów. Ponadto poszukiwano odpowiedzi, czy miejsce 
wyboru i sprawowania urzędu (kryterium geograficzne – gminy wiejskie w podziale na 
województwa) wpływa na reelekcję. W pracy założono, że „wieczny wójt” to osoba, która 
sprawuje urząd w tym samym miejscu nieprzerwanie przez co najmniej trzy kadencje.

“Eternal village mayors” – the phenomenon of multi-incumbency in rural gminas. Analysis 
of election results in 2002–2014
Key words commune head, multi-incumbency, rural communities, local elections

Abstrac t In 2002, significant changes were introduced in the manner of choosing commune heads, 
mayors and city presidents, i.e. the universality and directness of the election in the majority 
system. The new rules of choice influenced local democracy. Therefore, the phenomenon 
of multi-incumbency among commune heads in 2002–2014 may be a picture of the trust of 
the rural community to local politicians and their support.
The article explored the relationship between gender, age, education of candidates and the 
phenomenon of multi-sovereignty of gmts. In addition, an answer was sought as to whether 
the place of election and office (geographical criterion – rural gminas by voivodships) 
affects re-election. The work assumes that the “eternal commune head” is a person who 
holds office in the same place for at least three terms.
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Wprowadzenie – wybory, reelekcje, wójtowie
Po reformie systemu politycznego z 1990 r. obywatele polscy uczestniczą w kreacji władzy na 
różnych poziomach. Udział w wybieraniu rządzących to cecha charakterystyczna współcze-
snych demokracji, wolne wybory są natomiast jedną z instytucji systemu politycznego służących 
temu celowi.

Proces wyłaniania przedstawicieli politycznych jest związany z głosowaniem. Elekcje są 
warunkiem koniecznym stworzenia reprezentacji politycznej (Heywood, 2006, s. 284–285) 
i można je zdefiniować jako „akt wyłaniania przez obywateli poprzez swobodne głosowanie 
ludzi sprawujących władzę” (Bankowicz, 2006, s. 177). Wybory (według definicji normatywnej, 
zawierającej wzorce i standardy) umożliwiają m.in. powstanie warunków do rywalizacji o wła-
dzę, odrzucenie aktualnych rządzących, wyrażanie ekspresji politycznej i krytykę rządzących, 
wyrównywanie szans kandydatów oraz przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości (Antoszew-
ski, 2006, s. 195; Hamann 2003, s. 256–257). Ogólnie przyjęte zasady wyborów demokratycz-
nych to „powszechność, równość, bezpośredniość, globalność, konkurencyjność, okresowość, 
ostateczność, proporcjonalność i większościowość” (Żukowski, 2005, s. 276–278).

Zasada okresowości wiąże się z kadencyjnością lub – inaczej mówiąc – periodycznością 
wyboru. Kadencja oznacza czas (okres) sprawowania urzędu przez organ i niejako wyznacza 
termin kolejnej elekcji, a także warunkuje tzw. kalendarz wyborczy, który określa w czasie po-
szczególne etapy procedury wyborczej (Wojtasik, 2012, s. 27). Standardy demokracji są speł-
nione, jeśli wybory odbywają się regularnie. Kolejne elekcje muszę być dokonywane w rów-
nych odstępach czasowych, możliwe jest jednak – w szczególnych przypadkach – skracanie lub 
wydłużanie kadencji. Kadencyjność oddziałuje na potencjalną reelekcję, czyniąc z niej jeden 
z celów działalności politycznej (Rohde, 1991, s. 40), a ponadto stwarza warunki dla alternacji 
władzy i pozwala zyskać zaufanie wyborców (Linz, 1994, s. 17). 

Zagadnienie wyborów na poziomie lokalnym zostało przeanalizowane przez wielu badaczy. 
Kwestie wielokadencyjności prezydentów miast również podjęto w badaniach naukowych (Gen-
dźwiłł, 2010, s. 99–120; Drzonek, 2013). Naukowcy zajmowali się także pozostawaniem rzą-
dzących na kolejną kadencję jako możliwą konsekwencją zmiany ordynacji wyborczej z 2002 r. 
dotyczącej wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Podemski, 2015, s. 351–368) 
oraz wpływem afiliacji partyjnej na długość urzędowania poszczególnych prezydentów miast 
(Drzonek, 2016, s. 81–89). W publikacjach naukowych zawarto również analizę projektów do-
tyczących ustawowego ograniczenia kadencyjności w celu udoskonalenia standardów demokra-
cji lokalnej (Kowalik, 2015, s. 159–176) oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego (Kowalik, 
2016, s. 51–66). Badano także różnego rodzaju zależności dotyczące sprawowania władzy przez 
wójtów, np. pomiędzy czasem trwania rządów a dochodami gminy w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (Bartnicki, 2015, s. 58–75), oraz zastanawiano się, czy wójt jest bardziej liderem 
politycznym czy menadżerem (Lipska, 2008). W literaturze znaleźć można również rozważania 
na temat roli (pozycji) wójta w postępowaniu administracyjnym dotyczącym interesu prawnego 
gminy (Kubalski, 2008, s. 72–85).
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Celem artykułu jest zbadanie, czy występują zależności między długością sprawowania 
urzędu przez wójtów (reelekcją, wielokadencyjnością) a ich wiekiem, płcią i wykształceniem 
oraz miejscem wyboru (kryterium geograficzne: podział na województwa). Badanie przeprowa-
dzono na podstawie analizy danych zastanych, tj. wyników wyborów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast w latach 2002–2014. Przyjęte ramy czasowe pozwalają na wyodrębnienie 

„wiecznych wójtów”, którzy swój urząd sprawowali w tym samym miejscu przez minimum trzy 
następujące po sobie kadencje. Ponadto podyktowane są tym, że w 2002 r. miała miejsce zmiana 
systemu wyborczego w zakresie elekcji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wprowadze-
nie większościowego systemu wyborczego). Pozwala to uzyskać porównywalne wyniki w okre-
sie 12 lat (czyli 4 kolejnych kadencji) funkcjonowania systemu.

Główna teza jest następująca: zjawisko wielokadencyjności wśród wójtów jest powiązane 
z płcią (potencjalnie większy odsetek mężczyzn, którzy wygrywają kolejne wybory), wiekiem 
(im starszy kandydat, tym większe szanse na ponowny wybór) oraz wykształceniem (większe 
szanse na wygraną i reelekcję mają osoby z wyższym wykształceniem). Hipotetycznie przyjęto 
ponadto, że szanse na reelekcję mogą być zależne od miejsca wyboru i sprawowania urzędu 
(kryterium geograficzne).

Specyfika wyborów lokalnej egzekutywy: wójt, burmistrz, prezydent miasta
Egzekutywa jest „częścią władzy odpowiedzialną za realizowanie lub wdrażanie polityki” (Hey-
wood, 2006, s. 412). W praktyce konkretne kompetencje władzy wykonawczej są złożone i za-
leżne od jej struktury. Należy również uczynić rozgraniczenie między sferą czysto „polityczną” 
i sferą „urzędniczą”, czyli administracyjną (Heywood, 2006, s. 447).

Klasyczna definicja samorządu podkreśla, że dzięki niemu 

rządzimy sami sobą. Kiedy jednak stosujemy to pojęcie do realnego świata, musi być określone em-
pirycznie. Jest to niezbędne dla stwierdzenia natężenia samorządu, tzn. czy i w jakim stopniu słowo 
to ma zastosowanie (do swoich punktów odniesienia) w silnym albo słabym sensie. (…) Samorząd ma 
natężenie maksymalne, albo tym większe, im bardziej rządzenie odpowiada temu, co wyraz ten do-
słownie oznacza. Przeciwnie – samorząd ma minimalne natężenie, gdy punkt odniesienia w bardzo 
niewielkim stopniu przypomina to, co „rządzenie” wyraża (Sartori, 1994, s. 89). 

Dodatkowo zauważa się, że natężenie samorządności jest odwrotnie proporcjonalne do 
zakresu przestrzennego (kryterium geograficzne) samorządu oraz czasu rządzenia (kryterium 
czasowe) (Sartori, 1994, s. 90–91).

Reforma samorządowa z 1990 r. zniosła monopol partii na kreację lokalnego aparatu poli-
tycznego, wprowadzając demokratyczny model cyklicznego wyboru władzy lokalnej (Zieliński, 
1996, s. 38), która tym samym została poddana kontroli mieszkańców. Tak tworzono fundament 
pluralistycznego społeczeństwa w Polsce oraz umożliwiano obywatelom aktywność społeczną 
(Sarnecki, 2008, s. 12). Teoretycznie bowiem na poziomie lokalnym łatwiej można dostrzec prze-
jawy rozwoju demokracji: różne przykłady aktywizacji politycznej w środowiskach lokalnych, 
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decydowanie przez samych obywateli o własnych sprawach, rozwiązywanie problemów we wła-
snym otoczeniu. Samorząd terytorialny wpływa więc na zwiększanie procesów demokratyzacji 
(Sobociński, 1995, s. 22).

Wybory poszczególnych organów samorządowych przebiegają z wykorzystaniem od-
miennych ordynacji wyborczych (Wojtasik, 2012, s. 254). W przypadku wyborów do rad gmin 
obowiązuje ordynacja proporcjonalna i ordynacja większościowa, do rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich – ordynacja proporcjonalna, natomiast przy wyborze wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast mamy do czynienia z bezpośrednim wyborem w ordynacji większościowej. Owa 
bezpośredniość zwiększyła w pewnym stopniu możliwości kreowania lokalnych politycznych 
liderów (Mazur, 2008, s. 156), a mechanizm ten pozwala na zaangażowanie się w działalność 
polityczną szerszych kręgów społecznych, a tym samym budowanie świadomego i mającego 
realny wpływ na rządzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

Warto podkreślić, że w przypadku elekcji samorządowych (zwłaszcza na poziomach niż-
szych niż sejmik wojewódzki) często występuje zjawisko zwane depolityzacją. Ponadto rola 
partii politycznych, definicja areny rywalizacji politycznej oraz wymiar personalny polityki 
kształtowane są odmiennie w zależności od tego, jakie organy się wybiera (Mazur, 2008, s. 154). 
Ostatni z wymienionych aspektów jest szczególnie istotny przy wyborze wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Specyfika elekcji kierowników lokalnej egzekutywy ma spersonalizowany 
charakter, który przeważnie wynika z tego, że kandydaci i wyborcy pozostają w jednym krę-
gu, niejako są sobie bliscy. Mniejsze znaczenie mają takie elementy jak przynależność partyjna 
kandydata, postulaty i obietnice wyborcze prezentowane w kampanii czy wyznawane wartości.

Jeśli chodzi o wskazane wyżej zasady wolnych wyborów, w przypadku elekcji wójtów, 
istotne – z uwagi na ich specyfikę – wydaje się zwrócenie uwagi na różnicę między wybo-
rami bezpośrednimi a pośrednimi. Bezpośredniość zakłada bowiem jednostopniowość wybo-
rów: zwycięzcy zostają wyłonieni na skutek zindywidualizowanej decyzji, bez udziału organu 
pośredniczącego (Chmaj, Skrzydło, 2008, s. 55). 

W 2002 r. przyjęto ustawę dotyczącą sposobu wyłaniania wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast (organów wykonawczych samorządu na poziomie gmin) (Dz.U., 2010). Wprowadze-
nie wyborów powszechnych na te stanowiska ma określone konsekwencje (Antoszewski, 2012, 
s. 174). Pierwszą z nich jest możliwość wystąpienia sytuacji, w której większość w radzie jest 
reprezentowana przez inne środowisko polityczne niż zwycięzca wyborów na organ wykonaw-
czy (który, inaczej mówiąc, nie posiada „zaplecza” politycznego w radzie, a tym samym musi 
wybrać odpowiedni do tego stanu rzeczy sposób sprawowania władzy, np. stworzyć koalicję lub 
funkcjonować w warunkach opozycyjnych). Po drugie, rada utraciła zdolność odwołania orga-
nu wykonawczego. Można jedynie przeprowadzić referendum (Dz.U., 2016) z inicjatywy samej 
rady gminy lub mieszkańców.
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Wójtowie w gminach – charakterystyka urzędu po reformie samorządowej
W polskim ustawodawstwie gmina stanowi – obok powiatów i województw – podstawową jed-
nostkę samorządu terytorialnego. W ustawie zasadniczej przyjęto, że „gmina wykonuje wszyst-
kie zadania samorządu terytorialnego, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego” (Dz.U., 2009). 

W ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U., 2017) określono też, że wójt jest organem 
wykonawczym w gminie wiejskiej (art. 26), a jego działalność kontroluje rada gminy (art. 18). 
Wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz wypełnia zadania gminy określone przepisami pra-
wa (art. 30 ust. 1). Do jego obowiązków należy w szczególności: przygotowywanie projektów 
uchwał rady gminy wraz z określeniem sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników gminnych jednostek or-
ganizacyjnych (art. 30 ust. 1). Ponadto zajmuje się bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją 
na zewnątrz (art. 31). Opracowuje również plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza 
i odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm przeciwpowodziowy (art. 31a). Inne zadania 
wójta, wynikające z odrębnych przepisów, dotyczą m.in. ochrony środowiska i zamówień pu-
blicznych (Kunysz, 2012, s. 58–76). Należy też pamiętać, że wójt jest funkcjonariuszem publicz-
nym oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego (Szewc, Szewc, 2006, s. 61).

Z perspektywy czasu reforma samorządowa jest oceniana różnie, często bardzo negatywnie. 
Jeden z głównych jej inicjatorów i twórców Jerzy Regulski po 15 latach od jej przeprowadze-
nia krytycznie oceniał niektóre jej efekty (Regulski, 2005, s. 94). Jego zastrzeżenia wiązały się 
w szczególności ze słabym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Warto tutaj wspomnieć 
o samej idei budowy społeczeństwa obywatelskiego (jej modelowych założeniach), zgodnie 
z którą mieszkańcy są nie tylko odbiorcami (klientami) produktów i usług władzy lokalnej, lecz 
również świadomymi obywatelami (Stewart, Clarke, 1987).

Bardzo negatywnie zostały ocenione regulacje dotyczące relacji między wójtem a radą 
gminy. Intencją twórców ustawy samorządowej było ustanowienie wójta jednoczesnym szefem 
organu władzy wykonawczej w gminie oraz przewodniczącym rady gminy (w nawiązaniu do 
historycznego, przedwojennego organu w Polsce – przełożonego gminy). Trzeba jednak zazna-
czyć, że w wielu krajach zachodnich również funkcjonuje takie rozwiązanie (Kulesza, 2005, s. 2). 

Według założeń reformy samorządowej z 1990 r. wójt miał być liderem politycznym i prze-
wodzić radzie, natomiast sekretarz kierować urzędem jako menadżer. Doszło jednak do tego, 
że wójt stał się kierownikiem urzędu, a dodatkowo stworzono funkcję przewodniczącego rady 
gminy. W efekcie zdarzają się konflikty (często o charakterze bardziej ambicjonalnym aniżeli 
merytorycznym) pomiędzy wójtem a przewodniczącym rady gminy, związane z kompetencjami 
i prestiżem, co doprowadza niekiedy do paraliżu samorządu (Regulski, 2005, s. 116–117). Słusz-
ne wydają się zatem wszelkie próby połączenia obydwu funkcji, co ma wpłynąć na efektywność 
zarządzania gminą. Warto dodać, że na oba organy przeprowadza się powszechne wybory, a tym 
samym władza wójta oraz władza rady gminy posiada bezpośrednią legitymację polityczną.
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„Wieczni wójtowie” – uwagi terminologiczne i metodologia
Wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywają się w systemie większości 
względnej w dwóch turach. W przypadku nieuzyskania w pierwszej turze poparcia przekracza-
jącego 50% (oddanych ważnych głosów) przez żadnego z kandydatów odbywa się druga tura, 
w której wybiera się pomiędzy dwoma osobami z największą liczbą głosów w pierwszej turze 
(Dz.U., 2010). 

Na potrzeby przeprowadzonych badań przyjęto, że wielokadencyjność wójta (uzyskanie 
tytułu „wiecznego wójta”) ma miejsce, jeśli kandydat zostaje zwycięzcą co najmniej trzy razy 
w następujących po sobie wyborach na ten sam urząd i w tym samym miejscu. Muszą więc zo-
stać spełnione łącznie cztery warunki: 

 – minimum trzykrotny wybór (w przypadku dwóch zwycięstw można jeszcze mówić 
o przypadku czy szczęśliwym zbiegu okoliczności),

 – ciągłość sprawowania władzy (nieprzerwanie, czyli w następujących bezpośrednio po 
sobie kadencjach),

 – sprawowanie urzędu w tej samej gminie (wykluczenie przypadków, gdy dana osoba wy-
grywa po danej kadencji w gminach ościennych, jeśli start i potencjalne zwycięstwo 
byłoby tam bardziej prawdopodobne),

 – pozostawanie na tym samym urzędzie (wójtostwo).
Pod uwagę wzięto więc te osoby, które wygrywały wybory na wójta na trzy kolejne ka-

dencje (w latach 2002––2010 lub 2006–2014) lub cztery kolejne kadencje (w latach 2002– 2014). 
Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ponowny wybór, wydaje się po prostu do-

bre wypełnianie obowiązków wójta, a tym samym uzyskanie poparcia społecznego. Na pozio-
mie gminy najbardziej widoczne (wysoka transparentność działań) są właśnie efekty działań 
wójta, a lokalna społeczność może właściwie je ocenić. 

Liczy się również kilka innych kwestii, które sprzyjają bądź utrudniają ponowny wybór na 
urząd (Drzonek, 2013, s. 159–162). W szczególności wymienia się:

 – afiliację partyjną lub posiadanie zaplecza politycznego (np. stowarzyszenie lokalne, ko-
mitet wyborczy),

 – poziom rywalizacyjności wyborczej,
 – relacje z lokalnymi liderami opinii,
 – model sprawowania władzy.

Z reguły niewielkie znaczenie przypisuje się w przypadku wyborów lokalnych przynależ-
ności partyjnej. Im niższy poziom aparatu samorządowego, tym mniej istotna afiliacja partyjna 
kandydata. Co więcej, często taka przynależność utrudnia wybór. Po części może to wynikać 
z utrwalonej w społeczeństwie niechęci do instytucji partii, będącej zaszłością („spuścizna”) 
z poprzedniego systemu, oraz z opisanego wcześniej specyficznego, spersonalizowanego cha-
rakteru wyłaniania lokalnych liderów politycznych. Ponadto kandydatowi z ramienia partii poli-
tycznej trudniej później być wójtem z uwagi na to, że priorytety partii niekoniecznie są prioryte-
tami mieszkańców (niebezpieczeństwo wystąpienia konfliktu interesów). 
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Inną możliwością jest wykreowanie zaplecza politycznego w formie stowarzyszenia lo-
kalnego lub komitetu wyborczego. Wtedy kandydat dysponuje sformalizowaną grupą osób go 
popierających i wspierających w działaniu w czasie kampanii, co dodatkowo stanowi dowód, 
iż posiada odpowiednie predyspozycje (zdolności przywódcze, organizacyjne, interpersonalne) 
(Drzonek, 2013, s. 159).

Kolejnym czynnikiem wpływającym na reelekcję jest poziom rywalizacyjności, rozumianej 
jako różnica w wyniku wyborczym pomiędzy dwoma kandydatami z największym poparciem. 
Przykładowo: w przypadku znaczącej (dużej) różnicy w poparciu między faworytem kandydu-
jącym na wójta a jego głównym kontrkandydatem, rywalizacyjność jest niska, a tym samym im 
niższy poziom rywalizacyjności, tym większe szanse na reelekcję (Drzonek, 2013, s. 160).

Trzeci ważny czynnik to relacje kandydata na wójta z tzw. lokalnymi liderami opinii (Katz, 
Lazarsfeld, 2009). Zwolennicy istnienia tej zależności podkreślają, iż liderzy opinii mogą kształ-
tować postawy lokalnych wyborców, a zatem umiejętność współpracy z nimi ułatwia reelekcję. 
Należy zaznaczyć, że istnieje w takich sytuacjach niebezpieczeństwo nadużyć, gdyż stosunki 
kandydata na wójta i lidera opinii mogą być interesowne (Drzonek, 2013, s. 160).

Ostatnią kwestią wpływającą na ponowny wybór jest sam sposób sprawowania władzy 
uzależniony od poparcia politycznego rady gminy. Można wyróżnić trzy przypadki (modele): 
autonomiczny (zdobycie przez osoby z zaplecza politycznego wójta liczby mandatów zapewnia-
jących temu środowisku „samodzielność” w podejmowaniu decyzji – większość bezwzględna 
w radzie gminy), współzależny (zaplecze polityczne wójta uzyskuje większość zwykłą w radzie 
gminy) i zależny (brak większości, konieczność tworzenia koalicji w radzie gminy z uwagi na 
niewielką liczbę członków rady wywodzących się zaplecza wójta). Łatwo zauważyć, że najko-
rzystniejszy w przypadku ubiegania się o ponowny wybór jest pierwszy model. W pozostałych 
wójt powinien wykazać się zdolnością tworzenia koalicji. Jej niejednorodność i złożoność utrud-
nia sprawne zarządzanie gminą i spowalnia procesy decyzyjne, a w efekcie zmniejsza szanse na 
zwycięstwo w kolejnych wyborach (Drzonek, 2013, s. 161).

Warto tutaj wspomnieć również o gerrymanderingu, czyli zabiegach i manipulacjach zwią-
zanych z geografią wyborczą. W szczególności dotyczy to tworzenia okręgów wyborczych 
w sposób sprzyjający określonej partii politycznej (metoda „pakowania” i „pękania”) (Bankowicz, 
2006, s. 177). W wyborach lokalnych w Polsce kwestie geograficzne mogą mieć mniejsze znacze-
nie niż w innych krajach Europy z uwagi na ograniczoną rolę, a nawet zainteresowanie partii poli-
tycznych w kreacji lokalnych przywódców, niemniej jednak tego typu zabiegi mogą zniekształcać 
wyniki wyborcze, zwłaszcza w systemach z jednomandatowymi okręgami wyborczymi.
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Zjawisko wielokadencyjności (wśród wójtów) – wyniki wyborcze  
w latach 2002–2014
Analiza wyników wyborów na wójtów w latach 2002, 2006, 2010 i 2014 umożliwia zbadanie 
fenomenu wielokadencyjności na podstawie przyjętych założeń. W opisie zjawiska wielokaden-
cyjności nawiązano do wybranych zmiennych, takich jak płeć, wiek i wykształcenie „wiecznych 
wójtów”, które w mniejszym lub większym stopniu mogą oddziaływać na wynik wyborczy i re-
elekcję. Ponadto rozważano, czy położenie geograficzne może wpływać na ponowny wybór na 
urząd wójta (czy wystąpiły miejsca, gdzie to zjawisko występowało częściej).

Zaobserwowano, że w badanym okresie wielokadencyjni wójtowie byli wybierani w sumie 
w tysiącu przypadkach:

 – wybory 2002, 2006 i 2010: 278 wójtów,
 – wybory 2006, 2010 i 2014: 235 wójtów,
 – wybory 2002, 2006, 2010 i 2014: 487 wójtów.

Na podstawie takiego zestawienia można wnioskować, że im dłuższe rządy, tym większe 
prawdopodobieństwo reelekcji. Dodatkowo nakłada się na to konserwatyzm mieszkańców wsi 
i ich brak skłonności do zmian. Wolą ponownie poprzeć aktualnego wójta, jeśli właściwie wy-
konuje swoje zadania.

Jeśli chodzi o płeć, zaobserwowano zdecydowaną przewagę mężczyzn. Na 1000 reelekcji 
tylko w 71 przypadkach „wiecznymi wójtami” były kobiety. Może to wynikać po części z przy-
wiązania wyborców do tradycji i z charakteru polskiego społeczeństwa, ale też wiązać się z tym, 
że kobiety rzadziej startują w wyborach, gdyż wolą poświęcić się rodzinie. W tradycyjnym spo-
łeczeństwie wiejskim postrzega się je przede wszystkim jako matki, a następnie babcie i nie wró-
ży się im kariery politycznej na stanowisku wójta. Ponadto warunek ciągłości (nieprzerywania) 
rządzenia jest trudny do spełnienia dla kobiet, które zdecydują się na macierzyństwo i wycho-
wywanie dzieci. Przykładowo: najmłodsza kobieta „wieczny wójt” w momencie pierwszego wy-
boru miała 31 lat. Jeśli przyjmiemy, że przez okres sprawowania urzędu nie założy rodziny, po 
12 latach rządów (wymagane 3 kadencje dla wielokadencyjności) będzie już być może za późno 
(skończy rządzić w wieku 43 lat). Wiele kobiet nie zdecyduje się na tego typu karierę polityczną 
z uwagi na plany macierzyńskie.

Średni wiek badanych wielokadencyjnych wójtów w chwili pierwszego zwycięstwa w wy-
borach to 45 lat. Generalnie premiowane są więc osoby starsze. Najmłodszy wybrany na wielo-
kadencyjnego wójta miał 25 lat, a najstarszy – 64 lata. Dokładne dane na ten temat zaprezento-
wano na rysunku 1.

Obserwuje się, że średni wiek dorosłości (36–55 lat) jest najbardziej odpowiedni, aby zostać 
w przyszłości „wiecznym wójtem”. Wydaje się to uzasadnione, gdyż osoby młode (przedział 
25–35 lat) rozpoczynają dopiero życie zawodowe (kończą studia, mając ok. 25 lat) i poszukując 
własnej drogi, nie biorą pod uwagę lokalnej kariery politycznej. A jeśli nawet zostają wójtami, 
po pierwszym sukcesie wyborczym mogą stwierdzić, że polityka nie jest tym, czym chcieliby 
się zajmować, i rezygnują. Dlatego też 35 lat to właściwy wiek do zostania wójtem: ani zbyt 
wcześnie, z czym wiąże się niestałość, brak wytrwałości i rozpoznania „powołania” życiowego, 
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ani zbyt późno, gdy dochodzą ograniczenia czysto fizyczne, które przekładają się na trudno-
ści w wypełnieniu obowiązków urzędowych. Osoby starsze (powyżej 56 roku) przeważnie ze 
względu na stan zdrowia, perspektywę rychłej emerytury, chęć spędzenia „jesieni życia” w spo-
koju, poświęcenia czasu rodzinie, rozwojowi własnych pasji i realizacji zainteresowań w mniej-
szym stopniu angażują się w życie polityczne. Dlatego najwięcej „wiecznych wójtów” znalazło 
się w grupach wiekowych 36–45 oraz 46–55 lat; łącznie stanowili oni aż 87,1% wszystkich. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że najodpowiedniejszy moment na rozpoczęcie kariery poli-
tycznej na stanowisku wójta to ten z przedziału od ok. 35 do ok. 55 lat. 

Rysunek 1. Wiek wielokadencyjnych wójtów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (komunikacja osobista, 8.05.2017) – 
wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach: 2002, 2006, 2010, 2014.

Jeśli chodzi o wykształcenie, najwięcej w badanej grupie było osób po studiach, które sta-
nowiły ok. 75% ogółu (niedokładność wyniku jest związana z nieścisłościami w danych, mieści 
się on jednak w granicach przyjętego dopuszczalnego błędu i nie wpływa na ogólną ocenę zja-
wiska). Pozostałe 25% wójtów posiadało wykształcenie średnie lub – w pojedynczych przypad-
kach – podstawowe. Co ciekawe, jedynie trzech wójtów w momencie pierwszego wyboru miało 
(co najmniej) stopień doktora.

Kryterium geograficzne – podział na województwa – pozwala na określenie potencjalnych 
zależności pomiędzy miejscem występowania (wyboru) a badanym zjawiskiem. Na rysunku 2 
przedstawiono procentowy rozkład występowania wielokadencyjnych wójtów z podziałem na 
województwa. 

Największy odsetek wielokadencyjnych wójtów pojawił się w województwach mazowiec-
kim (14,7% wszystkich), lubelskim (11,5%) i łódzkim (8,3%). Najmniej zaś ich było w wojewódz-
twach opolskim (2,5% ogółu), lubuskim (2,7%) oraz zachodniopomorskim (3,2%).
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Rysunek 2. Wielokadencyjni wójtowie w poszczególnych województwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (komunikacja osobista, 8.05.2017) – 
wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach: 2002, 2006, 2010, 2014.

Na uzyskane wyniki po części mogą mieć wpływ uwarunkowania historyczne. Granice za-
borów, z czym wiąże się specyfika życia i rozwoju pod okupacją, w pewnym stopniu oddziałują 
na sposób głosowania. Tereny dawnego zaboru rosyjskiego odznaczają się najwyższym odset-
kiem wielokadencyjnych wójtów, natomiast na obszarach byłego zaboru pruskiego (zwłaszcza 
w województwach przygranicznych) ten odsetek jest najniższy. 

Rysunek 3. Wskaźnik wielokadencyjności wójtów w poszczególnych województwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (komunikacja osobista, 8.05.2017) – 
wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach: 2002, 2006, 2010, 2014.
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W kolejnym zestawieniu wskazano, jak kształtuje się w poszczególnych województwach 
stosunek „wiecznych wójtów” do ogółu włodarzy gmin wiejskich w danym województwie. Ba-
dano więc wskaźnik występowania wielokadencyjnych wójtów w podziale na województwa 
(procent „wiecznych wójtów” w danym województwie w stosunku do ogółu wójtów z tego sa-
mego, danego województwa). Wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 3.

Średni poziom wskaźnika wynosi 62,7%. Najniższy poziom odnotowano w województwach 
pomorskim (50,6%), świętokrzyskim (54,2%), dolnośląskim (55%) i warmińsko-mazurskim 
(55,2%). Największy odsetek „wiecznych wójtów” w stosunku do wszystkich wójtów z danego 
województwa wystąpił w województwach kujawsko-pomorskim (68,5%), opolskim (67,6%), lu-
belskim (66,9%) oraz śląskim (66,7%). Można stwierdzić, że liczba gmin wiejskich w wojewódz-
twie w pewnym stopniu wpływa na możliwość reelekcji. W województwach o mniejszej liczbie 
gmin wiejskich (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, świętokrzy-
skie) stwierdzono niższy poziom występowania zjawiska wielokadencyjności. Nie jest to jednak 
znacząca zależność. Wyjątek stanowi województwo opolskie, gdzie wskaźnik był na jednym 
z najwyższych poziomów (67,6%), choć jest tam najmniej gmin wiejskich. 

Podsumowanie – wnioski 
Większość uzyskanych wyników potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, wynikające zarówno 
z rozważań teoretycznych, jak i z analizy danych zastanych z wyborów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast (z wyodrębnieniem tylko wójtów) w latach 2002–2014. 

Potwierdzają one tezę o występowaniu zależności między reelekcją a wiekiem, płcią i wy-
kształceniem wójtów w momencie pierwszego zwycięstwa w wyborach na wójta. Sylwetka domi-
nujących kandydatów (którzy okazywali się w przyszłości „wiecznymi wójtami”) jest następują-
ca: mężczyzna z wyższym wykształceniem, mający od 35 do 55 lat. Wydaje się więc uzasadnione 
stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wyboru i reelekcji wzrasta wraz z wiekiem i poziomem 
wykształcenia, a także że łatwiej zostać „wiecznym wójtem” mężczyźnie niż kobiecie.

Hipoteza o oddziaływaniu miejsca wyboru i sprawowania urzędu wójta (w podziale na wo-
jewództwa – kryterium geograficzne) została odrzucona. Nie występują widoczne zależności. 
Można jedynie stwierdzić, że w pewnym stopniu liczba gmin wiejskich w danym wojewódz-
twie wpływa na możliwość reelekcji, tj. w przypadku mniejszej liczby gmin wiejskich mini-
malnie zmniejsza się prawdopodobieństwo reelekcji. Dodatkowo występuje minimalny podział 
na linii wschód–zachód oraz północ–południe. W gminach wiejskich województw zachodnich 
i północnych odnotowuje się niższy odsetek przypadków reelekcji niż w gminach wiejskich 
w województwach na wschodzie i południu Polski. Ponadto można wskazać, że zjawisko wielo-
kadencyjności występuje w mniejszym stopniu – w stosunku do pozostałych województw – na 
terenach dawnego zaboru pruskiego w gminach wiejskich województw przygranicznych (war-
mińsko-mazurskie, pomorskie i dolnośląskie). 
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Abstrak t Przepisy poszczególnych ordynacji wyborczych, a po 2011 Kodeksu wyborczego, w dużym 
stopniu determinują funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym gminnego. Wpły-
wały i wpływają na relacje między organem wykonawczym, tj. wójtem, burmistrzem lub 
prezydentem miasta, a stanowiąco-kontrolnym, czyli radą gminy (miasta). Prowadzą też 
niekiedy do pojawienia się koabitacji, czyli układu, w którym wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta wywodzi się z innego środowiska politycznego niż większość w radzie. 
Celem pracy jest analiza wyników wyborów samorządowych na poziomie gminnym 
w miastach województwa zachodniopomorskiego w latach 2006–2014 pod kątem występo-
wania zjawiska koabitacji. Badaniu poddane zostały elekcje w 65 miastach, w tym w trzech 
miastach na prawach powiatu – Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu.

Occurrence of coexistence in the cities of the West Pomeranian Voivodship
Key words local politics, municipial elections, local power, the mayor of town’ elections, electoral code, 

coabitation

Abstrac t The provisions of individual electoral law, and after the 2011 Code of Elections to a large 
extent determine the functioning of local self-government, including communal. It influ-
enced a number of relations between the executive body and the controlling entity. This 
leads indirectly to the emergence of coexistence in municipalities - the situation in which 
the mayor derives from a different political option than the majority in the council.
The aim of the study is to analyze the results of municipal elections in the communes of 
Western Pomerania voivodship in the years 2006-2014, in terms of the scale of coexistence. 
The study was conducted in 65 cities, including three cities with district rights - Szczecin, 
Koszalin and Swinoujscie.
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Wprowadzenie
Wybory stanowią powszechny sposób wyłaniania przez społeczeństwo przedstawicieli do sa-
morządu terytorialnego. Istotne jest to, że – szczególnie na poziomie lokalnym – mogą w nich 
startować zarówno partie, organizacje i związki polityczne, jak również komitety wyborcze 
zrzeszające obywateli w tym konkretnym celu. Ta różnorodność, w połączeniu z przepisami 
ustaw przez lata determinujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, ma duży wpływ 
na relacje między organami wykonawczymi i stanowiąco-kontrolnymi gmin i miast.

Wybory samorządowe są procedurą szczególnie ważną dla praktyki demokratycznej. Za-
znaczyć przy tym należy, że sposób funkcjonowania wybranych władz – a także relacje pomię-
dzy poszczególnymi organami – ma realny wpływ na działanie administracji publicznej. Pod-
stawą prawną, stwarzającą pole do ich występowania są m.in. przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U., 2011).

Problem korelacji między poszczególnymi organami jednostek samorządu terytorialnego 
był wielokrotnie poruszany w literaturze naukowej. Warto wymienić prace: Andrzeja Szew-
ca i Tomasza Szewca (2006), Moniki Augustyniak (2012), Waldemara Wojtasika (2012) oraz 
książkę pod redakcją Mirosława Steca i Katarzyny Małysy-Sulińskiej (2014). Zjawisko zostało 
gruntownie opisane również w artykule Moniki Sidor, Katarzyny Kuć-Czajkowskiej i Justyny 
Wasil (2015).

Wśród naukowców podzielone są zdania, czy ten dość często spotykany w gminach układ, 
gdy organy wykonawczy i uchwałodawczy mają różne zaplecza polityczne, można nazwać ko-
abitacją. Waldemar Wojtasik taką konfigurację nazywa sytuacją „zbliżoną do koabitacji”, argu-
mentując, że termin ten odnosi się jedynie do takiego ułożenia dwóch organów egzekutywy na 
poziomie centralnym (Wojtasik, 2012, s. 262). Innego zdania są Sidor, Kuć-Czajkowska i Wasil, 
które na podstawie istniejących definicji – m.in. administracyjnych – przyjęły, że użycie w tym 
przypadku spornego pojęcia nie jest błędem (Sidor, Kuć-Czajkowska, Wasil, 2015, s. 153).

Choć sprawa nie jest jednoznaczna, autor na potrzeby niniejszego artykułu zdecydował się na 
wykorzystanie francuskiego terminu koabitacja do określenia współsprawowania władzy w mia-
stach przez organy wykonawcze i uchwałodawcze wywodzące się z różnych opcji politycznych.

Celem pracy jest analiza wyników wyborów samorządowych na poziomie gminnym w mia-
stach województwa zachodniopomorskiego w latach 2006–2014 pod kątem występowania tego 
zjawiska. Badaniu poddane zostały elekcje w 65 miastach, w tym w trzech na prawach powiatu 
(Szczecin, Koszalin, Świnoujście). Zadaniem artykułu jest również wskazanie istotnych dla za-
chodzenia zjawiska koabitacji przepisów Kodeksu wyborczego. 

Artykuł oparto na trzech pytaniach badawczych: 1) Czy, a jeśli tak to w ilu miastach woje-
wództwa zachodniopomorskiego, w ciągu trzech ostatnich kadencji występowało zjawisko ko-
abitacji? 2) Jaki wpływ na występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachod-
niopomorskiego miało wejście w życie rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym z 2011 r.? 
3) Czy występuje tendencja do wzrostu lub spadku poparcia komitetów włodarzy miast w kolej-
nych elekcjach? 
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Do określenia tendencji wyborczych na obszarze województwa zachodniopomorskiego 
użyte zostały metoda ilościowa oraz metoda komparatywna (służąca do zestawienia wyników 
i wyciągnięcia obiektywnych wniosków). Metodę porównawczą wykorzystano do zestawienia 
wyselekcjonowanych cech wyników wyborczych w badanym okresie (wybory samorządowe 
w latach 2006, 2010, 2014) we wskazanych gminach. 

Należy zaznaczyć, że analiza przeprowadzona w dalszej części pracy obarczona jest ryzy-
kiem pewnego rodzaju błędu. Badania oparte zostały na wynikach wyborów samorządowych 
podanych przez Państwową Komisję Wyborczą i nie sprawdzono, czy w trakcie trwania poszcze-
gólnych kadencji nie doszło do koalicji między komitetami wyborczymi.

Koabitacja – definicje
W literaturze przedmiotu zjawisko koabitacji odnosi się głównie do poziomu centralnego władzy. 
Jak zauważył Bogusław Banaszak, określa się tak sytuację, gdy pochodząca z wyborów po-
wszechnych głowa państwa należy do obozu politycznego mającego mniejszość w parlamencie 
i będącego w opozycji. Koabitacja oznacza więc współistnienie w ramach jednej egzekutywy 
dwóch opcji politycznych reprezentujących dwie różne orientacje wyborców. Ma to wpływ na 
stosunki między obydwoma organami egzekutywy i między nimi a parlamentem (Banaszak, 
2012, s. 398). 

Na potrzeby badań nad sytuacją w gminach, gdzie występuje jednoosobowy organ wy-
konawczy, należy oprzeć się na szeroko rozpowszechnionej definicji administracji publicznej 
sformułowanej przez Huberta Izdebskiego i Michała Kuleszę. Według nich jest to zespół działań, 
czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji 
interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustaw i w określo-
nych prawem formach (Izdebski, Kulesza, 2004, s. 79). Należy zatem zauważyć, że opisywana 
sytuacja może się również zdarzyć w administracji samorządowej – w tym gminnej. W takim 
ujęciu, jakie tworzą Sidor, Kuć-Czajkowska i Wasil, koabitacja rozumiana jest jako współspra-
wowanie władzy w administracji samorządowej przez organy wykonawczy i stanowiąco-kontro-
lny wywodzące się z różnych obozów politycznych.

Podkreślić trzeba, że wystąpienie zjawiska koabitacji na poziomie gminy umożliwiła usta-
wa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz.U., 2002). Zmieniła ona zasadniczo pozycję ustrojową wójta, przekształcając przewodniczą-
cego kolegialnego organu wykonawczego gminy (zarządu) w jednoosobowy (monokratyczny) 
organ gminy. Konsekwencją tych zmian jest również umocnienie pozycji organu wykonawczego 
(rada gminy utraciła prawo wyboru i odwoływania wójta) oraz zwiększenie zakresu jego kom-
petencji i odpowiedzialności za sprawy gminy (Wojtasik, 2012, s. 246). Jak zauważył Wojta-
sik, możliwość wystąpienia opisywanego zjawiska była jednym z powodów, dla których nie 
zdecydowano się na wprowadzenie bezpośrednich wyborów innych organów wykonawczych 
samorządu terytorialnego (starostów w powiatach i marszałków w województwach) (Wojtasik, 
2012, s. 260–261).
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Aby zminimalizować możliwość występowania zjawiska koabitacji na poziomie gminnym, 
w Kodeksie wyborczym znalazły się przepisy określające, że prawo zgłoszenia kandydata na 
wójta ma wyłącznie komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co 
najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie1. Ponadto liczba zarejestrowanych przez 
komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza w danym okręgu niż liczba radnych 
w nim wybieranych. Taki wymóg ogranicza możliwość startu w wyborach na stanowisko wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta osobom niedysponującym politycznym zapleczem. 

Podstawa prawna wyborów samorządowych
Wybory samorządowe w 2006 i 2010 r. przeprowadzono na podstawie obowiązujących wówczas 
dwóch ustaw: ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U., 1998) oraz wspomnianej już ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U., 2002). W tym czasie 
w gminach do 20 tys. mieszkańców wybierano radnych metodą większości względnej w jed-
nomandatowych oraz wielomandatowych (jednak nie więcej niż pięciomandatowych) okręgach 
wyborczych. Mandaty uzyskiwali kandydaci, którzy zebrali najwięcej głosów. W gminach li-
czących powyżej 20 tys. mieszkańców, powiatach i województwach obowiązywała natomiast 
ordynacja proporcjonalna, a radnych wybierano w wielomandatowych okręgach wyborczych. 
Głosy na mandaty przeliczano z wykorzystaniem metody d’Hondta. Obowiązywał tam również 
pięcioprocentowy próg wyborczy.

Wybory w 2014 r. przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz.U., 2011). Zgodnie z nowymi przepisami wyeliminowano kryterium wielkościo-
we gmin. System proporcjonalny pozostawiono jedynie w wyborach do rad miast na prawach 
powiatu, rad powiatów i sejmików województw, wprowadzając jednocześnie tzw. parytet, tj. ko-
nieczność co najmniej 35-procentowego udziału kobiet i mężczyzn na każdej liście wyborczej. 
W gminach obowiązywał system większościowy i okręgi jednomandatowe. Nie zmienił się na-
tomiast sposób wyboru organów wykonawczych gmin.

Nowe przepisy w sposób szczególny dotknęły gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, któ-
re nie posiadają statusu miast na prawach powiatu. W wyborach do rad w 13 gminach woje-
wództwa zachodniopomorskiego wprowadzone zostały wybory w jednomandatowych okręgach 
wyborczych2.

Charakterystyka miast województwa zachodniopomorskiego
W województwie zachodniopomorskim znajduje się 65 miast, przy czym 54 z nich wchodzą 
w skład gmin miejsko-wiejskich, a 11 tworzy samodzielne gminy miejskie (stan na 1 stycznia 

1 Art. 478 § 2 Kodeksu wyborczego (Dz.U., 2011). Pierwotnym źródłem przepisu była ustawa o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
2 Stargard, Police, Białogard, Kołobrzeg, Dębno, Myślibórz, Wałcz, Szczecinek, Choszczno, Goleniów, Nowogard, 
Gryfice, Gryfino.
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2017 r.). Wśród nich wyróżnić należy trzy miasta na prawach powiatu – Szczecin, Koszalin oraz 
Świnoujście. Trzeba też zaznaczyć, że miejscowości Tychowo, Stepnica i Gościno prawa miej-
skie uzyskały dopiero w trakcie badanego okresu3.

Władzę wykonawczą w miastach województwa zachodniopomorskiego sprawuje pięciu 
prezydentów miast, w tym trzech w miastach na prawach powiatu: Piotr Krzystek w Szczecinie, 
Piotr Jedliński w Koszalinie oraz Janusz Żmurkiewicz w Świnoujściu, a także Janusz Gromek 
w Kołobrzegu i Rafał Zając w Stargardzie4. W pozostałych 60 miastach rządzą burmistrzowie.

Rysunek 1. Liczba mieszkańców miast w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Stańczak, Znajewska, 2016).

Wśród miast województwa zachodniopomorskiego 50 ma mniej niż 15 tys. mieszkańców. 
Miejscowości średnie i duże, w których liczba mieszkańców wynosi powyżej 30 tys., jest siedem: 
Kołobrzeg, Police, Stargard, Szczecinek, Świnoujście, Koszalin i Szczecin. Dwa ostatnie miasta 
zamieszkuje powyżej 100 tys. osób.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., 
2016) w skład rady wchodzi 15 członków w gminach do 20 tys., mieszkańców, 21 w gminach do 
50 tys. mieszkańców, 23 w gminach do 100 tys. mieszkańców, 25 w gminach do 200 tys. miesz-
kańców, a następnie po trzech na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej 
jednak niż 45 radnych.

3 Tychowo – 1 stycznia 2010 r., Gościno – 1 stycznia 2011 r., Stepnica – 1 stycznia 2014 r.
4 Rafał Zając wybrany został w przedterminowych wyborach zorganizowanych 9 kwietnia 2017 r., po śmierci 
dotychczasowego prezydenta miasta Sławomira Pajora. Zaprzysiężenie Zająca odbyło się 14 kwietnia 2017 r.

 

33 

17 

8 

5 

2 

Miasta do 5000
mieszkańców

Miasta od 5001 do
15 000

mieszkańców

Miasta od 15 001
do 30 000

mieszkańców

Miasta od 30 001
do 100 000

mieszkańców

Miasta powyżej
100 000

mieszkańców



94 Acta Politica Polonica

Przemysław Szymański 

Tabela 1. Podział miast województwa zachodniopomorskiego ze względu na liczbę członków organów 
uchwałodawczych

Liczba radnych 31 25 23 21 15
Liczba gmin 1 1 1 13 49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW, 2014). 

W zdecydowanej większości, bo aż w 49 miastach województwa zachodniopomorskiego or-
gan uchwałodawczy składa się z 15 członków. 21-osobową radę miasta znaleźć można w 13 gmi-
nach. W trzech największych miastach województwa, a więc w Stargardzie, Koszalinie i Szcze-
cinie, rady składają się odpowiednio z 23, 25 i 31 członków.

Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa 
zachodniopomorskiego
Jak zauważył Andrzej Antoszewski, wśród atrybutów wyborów samorządowych odróżniających 
je od ogólnokrajowej rywalizacji w wyborach parlamentarnych wymienić można m.in. duże 
znaczenie organizacji, które przynajmniej formalnie posiadają charakter pozapartyjny (zare-
jestrowane są jako komitety wyborcze wyborców), silnie spersonalizowany charakter elekcji 
oraz niski poziom alternacji (Antoszewski, 2012, s. 207–217). Ponadto wybory samorządowe 
na poziomie gminnym charakteryzuje wysoka autonomizacja programów wyborczych, w dużej 
mierze uwzględniających lokalne problemy i potrzeby, oraz stosunkowa łatwość dostępu miesz-
kańców do bezpośredniego udziału w rywalizacji wyborczej (Ptak, 2011, s. 25–26).

Analizując wyniki trzech ostatnich elekcji, w latach 2006, 2010 oraz 2014, zauważyć moż-
na systematyczny wzrost znaczenia komitetów zrzeszonych wokół zwycięskiego kandydata na 
włodarza miasta. W badanym okresie nie zdarzyła się sytuacja, aby do rady miejskiej nie dostał 
się choćby jeden przedstawiciel takiego komitetu wyborczego. 

Co więcej, w kolejnych elekcjach wzrastała liczba miast, w których komitety nowo wybra-
nych burmistrzów i prezydentów uzyskiwały również większość w organach uchwałodawczych. 
W 2006 r. takich miast było 19, w 2010 – 26, a w 2014 – 30. Powyższe wyniki wskazują, iż sukces 
wyborczy kandydata na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w wielu przypadkach 
przekłada się na sukces jego komitetu w wyborach do rady. Automatycznie też we wskazanych 
miastach wykluczona jest możliwość występowania zjawiska koabitacji. 

W pozostałych przypadkach określenie możliwości wystąpienia zjawiska koabitacji zdaje 
się nieco bardziej problematyczne. Pojawia się ona już wówczas, gdy komitet reprezentowany 
przez włodarza miasta nie zdobył większości w radzie, ale pozostaje największym komitetem 
w organie uchwałodawczym. Wtedy wystarczy bowiem zawiązanie się koalicji pozostałych ko-
mitetów, by doszło do koabitacji. 

Opisana sytuacja, gdy komitet wyborczy burmistrza lub prezydenta miasta pomimo zwy-
cięstwa w wyborach nie posiada odpowiedniej liczby głosów w organie uchwałodawczym, doty-
czyła w 2006 r. 24 miast, a w 2010 i 2014 – 20.
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Rysunek 2. Podział mandatów w wyborach do rad gmin w województwie zachodniopomorskim w latach 
2006–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW, 2006; PKW, 2010;  
PKW, 2014).

Rysunek 3. Możliwość wystąpienia zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW, 2006; PKW, 2010;  
PKW, 2014).
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W każdej kolejnej elekcji coraz rzadziej dochodziło również do tego, że komitety burmi-
strzów / prezydentów miast były mniejszością w radzie. W 2006 r. taki układ pojawił się w 19 mia-
stach (cztery przypadki, gdy inny komitet posiadał większość głosów w radzie), w 2010 r. w 17 
(cztery przypadki, gdy inny komitet posiadał większość głosów w radzie), a w 2014 r. w 15 (trzy 
przypadki, gdy inny komitet posiadał większość głosów w radzie).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, stwierdzić należy, że z każdą kolejną elekcją malało 
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska koabitacji. Wyniki wyborów z 2006 r. wskazywały, 
że w ponad 30% miast województwa zachodniopomorskiego wystąpienie koabitacji było praw-
dopodobne, ale wartość ta spadła w 2010 r. do poziomu ok. 27%, a w 2014 r. do ok. 23%.

Wpływ wprowadzenia przepisów Kodeksu wyborczego na występowanie 
koabitacji w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego
Elekcja władz lokalnych z 2014 r. była pierwszą przeprowadzoną wedle przepisów zapisanych 
w Kodeksie wyborczym. Zgodnie z jego postanowieniami w przeważającej liczbie gmin rywa-
lizacja o mandaty radnych odbywała się wedle ordynacji większościowej w jednomandatowych 
okręgach wyborczych (Drzonek, 2015, s. 77–78). Przyjęta modyfikacja sposobu głosowania na 
członków organu stanowiącego w gminie największy wpływ miała na wybory do rad w mia-
stach liczących mniej niż 20 tys., które nie są miastami na prawach powiatu. Na tej podstawie 
w wyborach do rad w 13 gminach województwa zachodniopomorskiego5, w których przed refor-
mą obowiązywał system większościowy, wprowadzone zostały jednomandatowe okręgi wybor-
cze. Powstała w wyniku zmian w przepisach sytuacja pozwala poddać analizie wpływ wprowa-
dzenia systemu większościowego w wyborach do organów uchwałodawczych na występowanie 
zjawiska koabitacji.

Największa różnica między wynikami elekcji z 2006 i 2010 r. a wyborami z 2014 r. doty-
czy liczby miast, w których komitet reprezentowany przez włodarza uzyskał większość w orga-
nie uchwałodawczym – w 2006 r. taka sytuacja miała miejsce jedynie w Szczecinku, w 2010 r. 
w Szczecinku i Kołobrzegu, w 2014 r. natomiast aż w pięciu miastach: Szczecinku, Policach, 
Białogardzie, Gryfinie i Choszcznie. Dodatkowo po wprowadzeniu przepisów Kodeksu wybor-
czego w Kołobrzegu Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP, reprezentowany przez 
urzędującego prezydenta miasta Janusza Gromka, uzyskał zdecydowanie mniejsze poparcie niż 
KWW W. Dymeckiej „Porozumienie dla Kołobrzegu”, którego członkowie stanowili większość 
w radzie miasta.

5 Stargard, Police, Białogard, Kołobrzeg, Dębno, Myślibórz, Wałcz, Szczecinek, Choszczno, Goleniów, Nowogard, 
Gryfice, Gryfino.
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Rysunek 4. Podział mandatów w wyborach do rad gmin w miastach województwa zachodniopomorskiego 
powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie są miastami na prawach powiatu, w latach 2006–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW, 2006; PKW, 2010; PKW, 
2014).

Poziom instytucjonalności w miastach województwa zachodniopomorskiego
Wykazany został wzrost znaczenia podczas kolejnych elekcji komitetów wyborczych, na których 
czele stoją przyszli włodarze miejscy, warto zatem prześledzić, czy wpływa to na stopień kon-
centracji mandatów w poszczególnych miastach województwa zachodniopomorskiego. 

W literaturze przedmiotu dla określenia instytucjonalizacji systemu partyjnego stosuje się 
m.in. stworzony przez L. Mayera indeks agregacji. Wyraża się on stosunkiem odsetka mandatów 
uzyskanych przez najsilniejsze ugrupowanie do ogólnej liczby ugrupowań, które uczestniczyły 
w podziale mandatów. Im wyższa wartość indeksu, tym bardziej skoncentrowany charakter ma 
lokalna scena polityczna (Antoszewski, 2004, s. 193).

W kolejnych latach zauważalny jest wyraźny wzrost indeksu agregacji w miastach woje-
wództwa zachodniopomorskiego, co świadczy o postępującej koncentracji sceny politycznej. 
Potwierdza to wskazany we wcześniejszej części artykułu wzrost znaczenia komitetów wybor-
czych, na których czele stają zwycięzcy głosowania na włodarzy miast. Zjawisku towarzyszy 
również widoczny stopniowy spadek liczby komitetów uczestniczących w podziale mandatów 
w organach uchwałodawczych gmin. 
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Rysunek 5. Indeks agregacji oraz liczba uczestniczących w podziale mandatów w organach 
uchwałodawczych miast województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW, 2006; PKW, 2010;  
PKW, 2014).

Podsumowanie
Znaczna część decyzji podejmowanych przez burmistrza lub prezydenta miasta, głównie zwią-
zanych z gospodarką budżetową, musi być zaakceptowana przez organ uchwałodawczy. Z tego 
wynika, że skład rady miasta ma wpływ na sprawowanie władzy przez organ wykonawczy. 
Oczywiste jest zatem, że w najmniej komfortowej sytuacji jest organ wykonawczy, który nie ma 
swoich przedstawicieli w radzie albo jest związany z polityczną mniejszością.

Badania wyników wyborów samorządowych w miastach województwa zachodniopomor-
skiego wykazały, że na przestrzeni trzech kolejnych elekcji za każdym razem możliwość poja-
wienia się zjawiska koabitacji występuje coraz rzadziej. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wy-
mienić należy przede wszystkim wzrost znaczenia komitetów wyborczych zrzeszonych wokół 
burmistrzów i prezydentów miast. W kolejnych elekcjach wzrastała liczba miast, w których ko-
mitety nowo wybranych burmistrzów i prezydentów uzyskiwały również większość w organach 
uchwałodawczych. Ponadto w badanym okresie nie zdarzyła się sytuacja, aby do rady miejskiej 
nie dostał się przynajmniej jeden przedstawiciel komitetu wyborczego nowego włodarza. 
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Wpływ na opisany w artykule stan rzeczy mają również przepisy Kodeksu wyborczego, 
w tym m.in. obowiązujący we wszystkich miastach, które nie są miastami na prawach powiatu, 
system większościowy oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych. Po wprowadze-
niu podczas elekcji w 2014 r. modyfikacji sposobu wyboru radnych do organu stanowiącego 
w miastach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców i niebędących miastami na prawach powiatu 
zwiększyła się liczba miast, w których większością w radach dysponowały komitety wyborcze 
pod przywództwem włodarzy miejskich.

Warto podkreślić, że opisana w artykule sytuacja niesie za sobą także inne skutki, w tym 
związane ze stopniową koncentracją sceny politycznej w miastach województwa zachodnio-
pomorskiego. Wraz ze wzrostem poziomu indeksu agregacji we wskazanych miastach syste-
matycznie spada również średnia liczba komitetów, które biorą udział w podziale mandatów 
w radach miejskich. 
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Abstrac t Strategy for solving social problems for the municipality The City of Szczecin for the 
years 2015–2020 is a key document defining the assumptions of social policy for the city 
of Szczecin. The social policy implemented by the local government also includes health 
policy, which is instrumental to health policy programs. Currently implemented in Szc-
zecin, the program is Prevention of overweight and obesity among children aged 8 years 
attending primary school Szczecin called the Obesity Prevention Program – Brave Eight. 
The program responds to the health hazards emerging in pre-school and early childhood: 
overweight and obesity. Activities of the Brave Eight program aim to isolate the affected 
and vulnerable population (screening) and change the health behavior of children (change 
of eating habits and promote physical activity). The program was evaluated positively by 
AOTMiT and in September 2016 its implementation began.

Program „Odważna ósemka” jako element Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020
Słowa k luczowe  program polityki zdrowotnej, promocja zdrowia, otyłość, miasto Szczecin, samorząd tery-

torialny

Abstrak t Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–
2020 jest kluczowym dokumentem dla polityki społecznej Szczecina. W jej ramach mieści 
się też polityka zdrowotna, której instrumentem są programy polityki zdrowotnej. Aktu-
alnie realizowany jest w Szczecinie program Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród 
dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna 
ósemka. Odpowiada on na zagrożenia zdrowotne pojawiające się w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym: nadwagę i otyłość. Działania związane z Odważną ósemką mają na 
celu wyodrębnienie populacji dotkniętej i zagrożonej problemem (badania przesiewowe) 
oraz zmianę postaw zdrowotnych dzieci (zmiana nawyków żywieniowych oraz promowa-
nie aktywności fizycznej). Projekt programu został oceniony pozytywnie przez Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i we wrześniu 2016 rozpoczęła 
się jego realizacja. 
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Strategy for Solving Social Problems
Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for the years 2015–2020 is a key 
document defining the assumptions of social policy for Szczecin. It was adopted by the Resolu-
tion of the City Council on February 23, 2016 (Uchwała, 2016).

The city of Szczecin, which is also a municipal community and a city with county rights, 
performs tasks in the field of social and health policy belonging to both of these territorial lo-
cal government units. The development of the strategy is a duty for local government units and 
results from the acts of: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U., 
2016b), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., 2016a) and art. 17. point 
1 and art. 19 point 1, in connection with art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U., 2013). 

As part of the local government’s own tasks, these Acts provide for the ‘development and 
implementation of the Municipal Strategy for Solving Social Problems with particular emphasis 
on social assistance programs, prevention and resolution of alcohol and other problems aimed at 
integration of individuals and families from special risk groups’ – at community level; ‘elabora-
tion and implementation of a county strategy for solving social problems, with particular empha-
sis on social assistance programs, supporting persons with disabilities and on other programs, 
which aim is to integrate people and families from special risk groups after consultation with 
territorially competent municipalities’ – at county level.

The strategy includes diagnosis, planning, implementation as well as evaluation of activities 
aimed at solving social problems. The document therefore has the following functions: decision-
making, coordination, information and education. The document was prepared by the Municipal 
Centre for Family Assistance (MOPR) and is the result of the work of a research team composed 
of representatives of MOPR, Department of Social Affairs of the City Hall and University of 
Szczecin with the support of experts from the Pomeranian Medical University and the University 
of Szczecin.

The basic activities in the field of social policy (including health) included in the document 
fall into area – Prevention for children and facilities for parents This area includes: children’s 
health (prevention and health promotion programs (Uchwała, 2016, p. 99).

The Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for the years 2015–2020 
is considered a continuation of the previous Strategy from 2009–2015.

The strategy is based to a large extent on other documents related to social policy and is 
consistent with them.

The first document is a city development program ‘Szczecin 2020’ submitted in March 2014 
by the city president to public consultations.

The second is called Second Program Agreement for the city of Szczecin, signed in De-
cember 2014 and defining priorities for the city for 2014–2020 in the field of social policy. The 
Councilors and the Mayor of the City commit in this document to take actions in the area of   four 
priorities: Work, Education, Environment, Co-Decision (they have already been recorded in the 
Szczecin 2020 Program).
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Health policy programs fall under the priority: ‘Environment’, which is embracing social 
responsibility and contains the project: ‘Health of Our Children’. The implementation of this pro-
ject includes the implementation of programs related to: obesity prevention, dental prophylaxis, 
prophylactic examinations of sight and posture defects. In addition to the Health of Our Children 
project within the area of   Environment – social responsibility, there are also projects in the field 
of family-friendly policy: ‘Szczecin friendly to family’ and senior policy: the ‘Senior in the city’ 
action (Drugie porozumienie, 2014; Krzystek, 2014).

The fact that there were so many agents which have had an impact on the creation of the 
Strategy 2015–2020 and the documents preceding it – the institutions set up to implement tasks in 
the field of social policy, other public institutions, local units (housing councils), third sector or-
ganizations, as well as inhabitants of the city – testifies to the multisectoral nature of social policy.

Health promotion programs as an instrument for social and health policy
Health policy as a detailed policy and component of social policy is aimed at overcoming in-
equalities regarding health status and access to health care. Inequalities are usually associated 
with differences in socio-economic status (education, income, etc. have an impact on health), 
environmental conditions and lifestyle.

Health policy refers to decisions, plans and actions aimed at specific goals (Włodarczyk, 
2014, p. 23).

Health policy is correlated with health promotion. As a health promotion, you can deter-
mine – According to the Ottawa Charter of 1986 – the process that allows each person to influ-
ence their own health, in the sense of maintaining and improving it, and this can be done by 
implementing effective programs, benefits and policies (Andruszkiewicz, Banaszkiewicz, 2008, 
p. 83–89).

Consequently, an inseparable part of health promotion is prevention of diseases, health edu-
cation and local health policy (Karski, 2003, p. 16).

Health promotion and health prevention programs are the instruments of local health policy. 
They are addressed to residents of the local government unit.

A health promotion program can be identified as planned and intended health care activities, 
which are considered as effective, safe and justified. These activities enable to achieve, within 
a given time limit, the assumed goals, consisting in detecting and fulfilling specific health needs 
and improving the health condition of a given group of beneficiaries (Dz.U., 2015a, art. 5, sec. 
29a, 30).

The Act on healthcare services financed from public funds in art. 5 distinguishes two types 
of programs. The health policy program is developed, implemented and financed by the minister 
or a local government unit, whereas the health program is provided by the National Health Fund.

The Act on health care services financed from public funds also allows the National Health 
Fund to implement health policy programs after they have been commissioned by the Minister 
of Health.
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Health policy programs usually concern important epidemiological problems (so-called civ-
ilization diseases) and other significant health problems affecting a whole or a defined group of 
beneficiaries. Moreover, it consists in implementation of new medical procedures and preventive 
measures (Dz.U., 2015a, art. 48 point 3).

Health policy programs implemented by local government units
Implementation of health policy programs is the task of public authorities (including local gov-
ernment) who have the obligation to ensure equal access to healthcare services (art. 6) resulting 
from the Act on health care services financed from public funds: health promotion and preven-
tion aimed at creating conditions conducive to health.

The possibility of implementing tasks in the field of health promotion and health protection 
has already been included in the laws regulating the operation of local government units. Ustawa 
o samorządzie gminnym in art. 7 sec. 1 (Dz.U., 2016a), as one of the municipality’s own tasks, 
lists health protection. Besides, in art. 4 sec. 1 point 2 ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U., 
2016b), it was stated that the county performs public tasks of a supra-municipal nature in the 
scope of promotion and health protection, as defined by law.

The possibility of financing health policy programs by the commune and the county was 
defined in the ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U., 2015b). The en-
tity performing medical activities may receive public funds intended for implementation of tasks 
in the scope of health policy programs, health programs and health promotion (this includes the 
purchase of medical equipment and the implementation of other investments necessary to carry 
out these tasks). The entities that carry out medical activities can obtain financial resources on 
the basis of an agreement concluded with e.g. a local government unit (art. 114 sec. 1 point 1, 
art. 115 sec. 1 point 1).

According to the Act on health care services financed from public funds, the commune’s 
own tasks as regards ensuring equal access to healthcare services are in particular (art. 7): de-
veloping, implementing and assessing the effects of health policy programs resulting from the 
identified health needs and health status of the commune’s residents;

The tasks of a county are, however, (art. 8): developing, implementing and assessing the ef-
fects of health policy programs resulting from the identified health needs and health status of the 
county residents – after consulting the territorially competent municipalities.

From January 1, 2017, the provision has been abolished, which required the district to trans-
fer to the county and the community to the province marshal, the information on the imple-
mented health policy programs.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych deter-
mines a period of program implementation for a year or for many years (Dz.U., 2015a, art. 48). 
Moreover, it creates the possibility of co-financing (in the form of a targeted subsidy) of pro-
grams concerning disease prevention by the commune and other local government units, even if 
these are programs not implemented by these units (art. 48c).
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In case that the program implemented by the community and other local government units 
does not apply to guaranteed services, the National Health Fund may transfer funds for co-
financing of health policy programs in the amount of 80% of all funds allocated for the imple-
mentation of the program for an entity with a population of less than 5,000 and 40% of funds for 
other units.

To obtain funding, the community executive body submits the application to the director 
of the regional department together with a positive opinion of both the Agency for Health Tech-
nology Assessment and Tariffs and of the Chief of province on the compliance of the planned 
program with the priorities for regional health policy and on the compliance with the operational 
objectives of the National Health Program.

The director of the regional branch of the National Health Fund, taking a decision, takes into 
account the impact of the planned measures on improving the health of the population covered by 
the program and the financial capacity of the branch (Dz.U., 2015a, art. 48d).

The health policy program is developed, implemented, and financed by the minister or local 
government unit based on the map of health needs. These are Regional Maps taking into account 
the specific health needs of local communities and prepared by the competent Chief of Province 
in agreement with the Provincial Council for Need for Health, and the National Health Needs 
Maps, prepared by the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (Dz.U., 
2015a, art. 48a, art. 95a).

After a positive opinion on the program design, the program implementer is selected by 
means of a tender competition, applying the provisions of the Civil Code regarding the tender. 
The competition is announced by the local government unit at its headquarters and on its website 
at least 15 days before the set deadline for submission of tenders. The announcement contains the 
subject of the tender competition; requirements imposed on tenderers, necessary to implement 
the health policy program; the date and place of submission of offers. (Dz.U., 2015a, art. 48b).

Pursuant to ustawa o działalności leczniczej (Dz.U., 2015b), all medical entities listed in 
art. 4 sec. 1 may enter the competition.

Reviewing health policy programs
The Agency for the Assessment of Medical Technology and Tariffs (AOTMiT) deals with the 
evaluation of health policy programs. The agency is a state organizational unit with legal per-
sonality, supervised by the minister of health. Opinioning belongs to the so-called Transparency 
Council as an advisory and consultative body operating at AOTMiT.

The agency gives its opinion on the project within 2 months of its receipt. The main criterion 
of the program evaluation is the assessment of the legitimacy and effectiveness of actions (the 
program is assessed in terms of the medical technologies used) and the final effect (Dz.U., 2015a, 
art. 31m and s). Where programs relate to guaranteed services, substantive and organizational 
coherence with these services is required (art. 48). 
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Obesity Prevention Program – Brave Eight – general assumptions
Health policy Program for Counteracting Overweight and Obesity among 8-year-old children 
attending Szczecin primary schools which is implemented by the city of Szczecin it has been 
named: Obesity Prevention Program – Brave Eight. The addressees of the program are all 8-year-

-old children attending elementary schools in Szczecin (11,494) in three years: 2008 (3939 pe-
ople), year 2009 (3792 people), year 2010 (3763 people). The implementation period is 2016–2018 
(from the date of the contract to 30 November 2018) (BIP, 2016). 

The expected health effect of the program is the impact on the change of habits in the field of 
nutrition and physical activity among the population. Activities related to the health program are 
also directed to parents (guardians) of children. The declared main goal of the program is to im-
prove the health of second-grade students from Szczecin by reducing the risk of overweight and 
obesity and other civilization diseases. It consists in improving the health of children from the 
City of Szczecin by conducting comprehensive educational and health intervention among chil-
dren diagnosed with selected factors of civilization disease. It is also meant to create the school 
environment conditions conducive to proper eating habits and physical activity as elements of 
maintaining and improving health. The program is financed entirely from the own resources  
of the City of Szczecin Municipality. The cost of the program is PLN 1 046 000 (BIP, 2016). 

The contest for the program’s project (BIP, 2017, competition no. WSS-IV.2.2015.WP) was 
announced in November 2015. The project of the Polish Society of Health Programs from Gdańsk 
was selected. After a positive opinion on the project in July 2016, the City of Szczecin Munici-
pality announced a competition for the selection of the program’s implementer (competition no. 
WSS-IV.3.2016.WP). In addition to the formal conditions, the bidders were required to provide 
2 attachments: an application form (containing, in addition to the data of the therapeutic entity, 
also information on cooperating entities, task coordinator, expected results of the task, planned 
information and promotion activities), and a price calculation form together with the details of 
the offer (including, for example, specification of the number of specialists and unit costs). The 
offer of the Professor Tadeusz Sokolowski Independent Public Clinical Hospital No. 1 of the Po-
meranian Medical University in Szczecin (Unia Lubelska Street, 1) was chosen.

Health problems addressed by the program are: premature mortality due to cardiovascular 
diseases, high incidence of obesity and diabetes, and disorders of physical and psychosocial de-
velopment of children and adolescents.

Overweight and obesity among children are increasingly common civilization problems in 
the so-called developed countries. The problem of overweight and obesity is visible as early as 
within the pediatric population. In Poland, in the group of 9-year-old children, 13.2% girls and 
12.1% boys were diagnosed with obesity (Sygit, 2010, p.163).

The BMI index (body mass ratio [kg] to height [m] X 2) is used to estimate a proper body 
mass. If the index is over 25, overweight occurs, and when it is over 30 – obesity.

Overweight and obesity increase the risk of many civilization diseases – including type 2 di-
abetes, hypertension, cardiovascular diseases, osteoarticular diseases and postural defects. The 
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causes of overweight obesity are mainly factors related to lifestyle: poor nutrition and insuffi-
cient physical activity.

Activities preventing the problem of overweight and obesity should be taken already in 
early childhood and continued along with the processes of growth and maturation. Indications 
regarding the implemented health policy, in addition to the appropriate nutrition policy (supply 
and distribution of healthy food), also concern the educational factor and the change of habits that 
should apply to both children and their parents.

Stages of the program implementation
The program is implemented in two stages.

The basic stage consists in conducting two types of tests at the Szczecin schools. Physical 
screening includes: body weight, blood pressure, posture, cardiorespiratory fitness. 

Survey research concerns health status, health behavior of parents and risk factors of civili-
zation diseases occurring among children. After completing the basic phase, participants of the 
program (people without detected weight abnormalities) receive educational materials and an 
individual health management plan.

The group with irregularities (selected as a result of research), being at risk of developing 
civilization diseases and, is qualified to the specialist stage. In this stage the children with risk 
factors of civilization diseases and their families are taken care of for the period of one year by 
a team of specialists: a doctor, a dietitian (choosing the right diet), a psychologist (motivating 
parents to change health behaviors) and a specialist in physical activity (adaptation of physical 
exercises to development and abilities of a child). During this stage also some educational work-
shops are organized. The purpose of the intervention undertaken in the second stage is to change 
eating habits, physical activity, and weight reduction.

The program board sets out an individual action plan for each child, for example, by carry-
ing out another series of tests . The program will also operate a 24-hour internet platform allow-
ing on-going consultations with specialists (Informacja dla rodziców, 2017).

The inclusion criteria for the program, in the case of the Szczecin program, are: consent 
(written statement) of parents or guardians and a survey of 26 questions. The questions concern 
the health and lifestyle of the child and the state of health of the parents. Completing the ques-
tionnaire will allow to determine the risk of obesity among the examined children (Informacja 
dla rodziców, 2017).

The Program Council deals with the monitoring of the program, while a substantive super-
vision is performed by a specialist physician. The criteria used in program monitoring are for 
example: number of participants in the program; percentage of participants who completed the 
program; percentage of children under observation within 6 months and 1 year from the end of 
the program; monitoring of BMI indices in all included in the program, at the beginning, at the 
end of the program and 1 year after program completion.
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Annual and final meritorious and financial reports on the implementation of the entire pro-
gram will be also prepared for the City of Szczecin Office, both in written and electronic form.

The evaluation of the effectiveness of the program depends on the quality of the monitoring. 
This evaluation is affected by the results of health effects, including: improvement of the BMI 
index, child’s well-being, self-esteem, number of parents with knowledge regarding healthy life-
style, change in health and nutrition behavior of parents and children (BIP, 2016).

Opinion about the program
The AOTMiT gave a positive opinion about the program.

Following points were indicated: the right main goal (meaning and effects of the health 
problem), as well as the appropriately selected population, that is early school age (currently, it is 
recommended to screen for obesity the 6-year-old children and older).

The consistency of program objectives with expected effects and measures of effectiveness 
was emphasized, as well as a combination of two important goals: activities promoting diet with 
actions promoting physical activity.

Attention was also paid to the positive aspects of the intervention undertaken in the second 
stage of the program: complexity (the presence of psychological activities – both cognitive and 
behavioral) and the multidisciplinary nature of the team taking care of the families of children 
qualified for the second stage of the program.

At the same time, the correctness and frequency of the applied measures of effectiveness 
(BMI indicator) was emphasized, as well as the possibility given to parents to consult the pro-
gram leaders.

The opinion also pointed to the correctness of activities in the field of monitoring the pro-
gram, while it was recommended to extend the monitored program effects to: improvement of diet 
and physical activity; reduction of sedentary lifestyle; barriers to participation in the program.

The shortcomings indicated in the opinion refer to inconsistencies between the budget and 
the number of persons examined. According to AOTMiT, the available budget allows to fund 
screening tests for 7,800 children. It was therefore recommended to clarify the inconsisten-
cies. Another remark concerned the failure to indicate in the project the method of selecting the 
program implementer, but nevertheless it was chosen in a proper way through a competition an-
nounced by the Mayor of Szczecin (AOTMiT, 2016).

Conclusion
Obesity Prevention Program – Brave Eight is a practical implementation of the assumptions con-
tained in the Social Problem Solving Strategy for the City of Szczecin Municipality for the years 
2015–2020 in the area of Prevention for children and facilities for parents. It touches an increas-
ingly common problem: obesity and overweight among children. The aspects of sufficiently early 
intervention, comprehensiveness of activities and addressing the program to entire families seem 
particularly important.
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In the Social Problem Solving Strategy for the City of Szczecin for the years 2015–2020, 
while mentioning the activities of the City of Szczecin in the field of health protection, atten-
tion was drawn to the decrease in the number of activities implemented by the city in the field 
of prevention and health promotion, as well as to the decreasing number of recipients of these 
activities. Within the scope of implemented health policy programs, there was a decline from 
11 programs addressed to 8666 people in 2012 to 5 programs addressed to 1731 people in 2014 
(Uchwała, 2016, p. 30).

Considering this unfavorable trend, the implementation of the Brave Eight program is an 
important step in the intensification of activities in the field of local health policy. Further activi-
ties in the area of Prevention for children and facilities for parents are also being taken. Project 
implementers of two health policy programs were selected: Chair and Clinic of Ophthalmol-
ogy at the Independent Public Clinical Hospital No. 2 of the Pomeranian Medical University in 
Szczecin became the implementer of the project “Detecting defects and sight diseases among 
second-grade students” – competition no. WSS-IV.1.2017.WP (BIP, 2017). University Dentistry 
Clinic PUM Sp. z o.o. Children’s Dentistry Clinic will carry out the project: “Prevention of dental 
caries among sixth-grade children attending Szczecin elementary schools” (BIP, 2017, competi-
tion no. WSS-IV.1.2017.AB). A competition for the implementation of the health policy program 
project has also been announced: “Prevention program for postural defects and diseases of the 
musculoskeletal system among first-grade students of primary schools in Szczecin” (BIP, 2017, 
competition no. WSS-IV.3.2017.WP).

References
AOTMiT (2016). Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji nr 36/2016 z dnia 4 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. 
„Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podsta-
wowych”. Pobrane z: http://doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych-i%20
doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych. (20.12.2017).

Andruszkiewicz, A., Banaszkiewicz, M. (red.) (2008). Promocja zdrowia. T. 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. 
Lublin: Wydawnictwo Czelej.

BIP (2016). Szczegółowe warunki konkursu do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania 
pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół 
podstawowych”. Załącznik nr 1. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp?soid=A16ED0365B194
F3B874F3E91559C3274 (20.12.2017).

BIP (2017). Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw 
Społecznych. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp (20.12.2017). 

Drugie porozumienie programowe dla Szczecina (2014). Pobrane z: http://www.szczecin.pl/files/25D13E
573C19457F8244F93E3F2E0C55/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.
pdf#page=7&zoom=auto,-13,729 (20.12.2017).

Dz.U. (2013). Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2013, poz. 182, z późn. zm.
Dz.U. (2015a). Ustawa z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 

2015, poz. 581, z późn. zm.
Dz.U. (2015b). Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.
Dz.U. (2016a). Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, z późn. zm.
Dz.U. (2016b). Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2016, poz. 814.



110 Acta Politica Polonica

Marcin Kolwitz

Informacja dla rodziców (2017). Pobrane z: https://pe.szczecin.pl/files/F63DDDE235A347DDA61AF6AC757DF519/
Informacja_dla_rodzicow_odwazna_osemka__program_zapobiegania_otylosci_u_dzieci.pdf (20.12.2017). 

Informacja (2017)._Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich 
szkól podstawowych.docx. Pobrane z: https://www.spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdziala-
nie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat?contrast=night (20.12.2017).

Karski, J.B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CeDeWu.
Krzystek, P. (2014). Szczecin 2020. Pobrane z: http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf 

(20.12.2017).
Sygit, M. (2010). Zdrowie Publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Uchwała (2016). Uchwała nr XVI/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 w sprawie przyjęcia Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020. Pobrane z: http://mopr.
szczecin.pl/dokumenty/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_dla_gminy_miasto_szczecin_na_
lata_2015-2020_-_15_05_12_11_05_2016.pdf (20.12.2017).

Włodarczyk, W.C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cytowanie
Kolwitz, M. (2018). Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Prob-

lems for the City of Szczecin for 2015–2020. Acta Politica Polonica, 1 (43), 101-110. DOI: 10.18276/ap.2018.43-09.






