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dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85 z późn. zm.).  
 

POLITYCY I POLITYKA REGIONALNA W SYSTEMIE WIELOPOZIOMOWYM. Koalicje 

regionalne – dobór regionalnych elit samorządowych – modele polityki regionalnej – role 

aktorów i wzory karier. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2021, (DOI: 

10.24917/9788380845169). 

Recenzenci wydawniczy:  
1. dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW 

2. dr hab. Irena Pańków, prof. PAN  

Prezentowana praca składa się z dwóch rozdziałów wprowadzających: pierwszy 

opisuje samorząd województwa w kontekście powstania i rozwoju w Polsce systemu 

wielopoziomowego, natomiast drugi to studium metodologiczne. Zasadniczy komponent 

monografii podzielony jest na dwie części teoretyczno-empiryczne. Całość pracy to łącznie 

500 stron (26,5 ark wyd.). Część I skupia się na sposobach tworzenia koalicji regionalnych i 

podziale stanowisk w zarządach województw przy uwzględnieniu oddziaływania systemu 

wielopoziomowego, Cześć II stawia pytania o to jak przemiany struktur instytucjonalnych na 

poziomie krajowym (i europejskim) wpływają na przebieg karier osób zasiadających w 

zarządach województw oraz o wytworzone w trakcie pełnienia funkcji, ale determinujące 

dalsze wybory karier, tożsamości – grupujące się wokół triady: samorządowcy – politycy 

regionalni – politycy. Książka ma charakter interdyscyplinarny –jest z pogranicza socjologii 

polityki i politologii. Podejście interdyscyplinarne było poważnym wyzwaniem, ale w 

przekonaniu autorki stanowi też o wartości pracy; przybliżenie oddziaływania procesów 

politycznych – głównie tworzenia koalicji regionalnych – ukazuje ich zasadniczy wpływ na 

skład regionalnych (samorządowych) elit politycznych. Portret elity regionalnej, opis procesu 

jej rekrutacji bez uwzględniania politycznych uwarunkowań selekcji byłby daleko niepełny. 

http://dx.doi.org/10.24917/9788380845169
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W kolejnej części postawione zostało  pytanie, o to kim są politycy i – uszczegółowiając – 

czy politycy są politykami zawodowymi. Kwestia ta stanowi wszak jedno z naczelnych 

zagadnień współczesnej socjologii polityki. Podkreślmy, poszerzenie analizy o procesy 

tworzenia koalicji samorządowych – procesy stricte polityczne – autorka uznaje za swój 

ważny wkład w rozwój dziedziny jaką jest socjologia; umożliwiający pogłębienie 

dotychczasowej wiedzy w kwestiach istotnych dla funkcjonowania socjologii polityki od 

czasów Webera. 

 Centralnym tematem książki jest przybliżenie tematyki samorządowych elit 

regionalnych, a dokładniej polityków zasiadających w regionalnych organach wykonawczych 

– zarządach województw. Polskie badania socjologiczne lokalnych elit władzy mają bogate 

tradycje, sięgają bowiem jeszcze okresu socjalizmu (zespół pod kierunkiem J. Wiatra), m.in. 

ocena skutków reformy województw w połowie lat siedemdziesiątych. Pod koniec tego 

okresu przeprowadzono też istotne badania analizujące rekrutacje i ścieżki karier elit 

regionalnych i lokalnych: Wasilewski (1990) oraz Bratkowski (1991 i 1996). Prace te 

kontynuowane były po przemianach ustrojowych; Drąg i Indraszkiewicz (1994) zarysowali 

portret elit regionalnych, a serie badań Wiatra (1991, 1995 i 2001) poświęcone lokalnym 

elitom władzy, w  ostatnim tomie uwzględniły także opinie dotyczące reformy terytorialnej, 

która doprowadziła do zastąpienia dotychczasowych 49 województw 16 regionami. W 

badaniu tym dotychczasowa próba lokalnej władzy rozszerzona została o przedstawicieli elity 

wojewódzkiej, choć głównym obszarem zainteresowania pozostali lokalni samorządowcy. 

Samorządowa elita regionalna po reformie administracyjnej nie doczekała się dotąd 

szerokiego zainteresowania badawczego, pomimo fundamentalnych przeobrażeń 

instytucjonalnych – powstania nowego aktora regionalnego, podejmującego kluczowe 

decyzje dotyczące przyszłości regionu – przygotowywania strategii rozwoju regionalnego i 

podziału funduszy europejskich (zarząd województwa). Celem książki było wypełnienie tej 

istotnej luki: przedstawienia polityków i polityki regionalnej z uwzględnieniem takich kwestii 

jak koalicje samorządowe, wzory karier polityków regionalnych i towarzyszących pełnieniu 

ich ról samorządowych tożsamości.  Jest to zdaniem autorki jej oryginalny i ważny wkład w 

rozwój socjologii polityki w Polsce. W ostatnich latach powstało kilka opracowań 

poświęconych wojewódzkim elitom samorządowym, określanym jako radni sejmików: 

Nalewajko (2011), Dojwa (2006), Dojwa i Placety (2008) lub też uwzględniających ich jako 

część elity samorządowej m.in. radni powiatowi oraz ci zasiadający w sejmikach; (Gąciarz 

[2004], Gąciarz, Bartkowski [2012]) radni repezentujący wielkie miasta i sejmiki 

województw (Betkiewicz, Kotnarowski i Wasilewski [2018]). Choć niewątpliwie prace te 

pogłębiają naszą wiedzę o współczesnych elitach samorządowych, w opinii autorki ich 

poważnym ograniczeniem jest koncentracja na przedstawicielach organów stanowionych, a 

pomijana jest rola organów wykonawczych – zarządów województw. Ich rola stała się 

decydująca po wejściu do Unii Europejskiej i uzyskaniu dostępu do funduszy europejskich, 

kiedy to oni – można powiedzieć za Świaniewczem et.al. (2008) – stali się głównymi 

aktorami będącymi „szafarzami darów” na terenie kierowanych przez nich województw i to 

oni jako zawodowi politycy przygotowują najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości 

województw m.in. plany rozwoju regionalnego. Adaptując wskaźniki politycznej 

profesjonalizacji do warunków polskich województw (Borchert 2003, Stolz 2009), rolę 

sejmików w oparciu o niski poziom ich profesjonalizacji zarówno w wymiarze samych 

stanowisk radnych jak i instytucjonalnym (m.in. częstość ich obrad) można uznać w 

rzeczywistości za marginalną (sejmiki nie decydują też o podziale funduszy europejskich).  

W najnowszej literaturze poświęconej samorządom istnieje wiele opracowań 

poświęconych lokalnej egzekutywie i w tym przypadku jej kluczowa rola znajduje 

odzwierciedlenie w licznych publikacjach (m.in. Piasecki 2006; Gendźwiłł 2010; Drzonek 
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2013, 2016; Swianiewicz, Klimska 2003), co można uznać za paradoks ze względu na fakt, że 

równocześnie analizy samorządowych organów wykonawczych na poziomie regionalnym 

podejmowana są tylko na marginesie innych badań. Małe zainteresowanie samorządem 

województw, w tym regionalnymi egzekutywami ma miejsce w czasie, kiedy tematyka 

polityki i polityków regionalnych, a szczególnie  regionalnych ministrów (osób zasiadających 

w organach wykonawczych) wywołuje ożywioną dyskusję w środowisku naukowym w 

innych krajach Unii Europejskiej, głównie w Europie Zachodniej. W tym miejscu podkreślić 

trzeba intensywny wzrost liczby publikacji poświęconych polityce regionalnej europejskiego 

środowiska naukowego. Zjawisko to interpretować należy jako jego reakcję na 

przekształcenie się struktur współczesnych państw, na zmianę relacji pomiędzy poziomem 

centralnym a regionalnym, w konsekwencji znaczącej decentralizacji kompetencji. Wzrost 

pozycji regionów staje się istotnym bodźcem do profesjonalizacji polityki regionalnej, czego 

ważnym przejawem jest to, że stanowiska regionalnych ministrów a także regionalnych 

parlamentarzystów pełnione są przez zawodowych polityków (osoby żyjące z polityki). 

Decentralizacji towarzyszą równocześnie procesy demokratyzacji: normą w Unii Europejskiej 

jest istnienie instytucji przedstawicielskich na poziomie regionalnym. Schakel i Dandoy 

(2013) argumentują nawet, że to powstanie instytucji samorządowych w regionach staje się 

głównym impulsem dalszego radykalnego pogłębiania procesów decentralizacji. Równolegle 

z radykalnymi przeobrażeniami zachodzącymi na poziomie regionalnym w krajach UE 

znaczenia nabiera jeszcze jeden „szczebel” – europejski, oddziałujący na przebieg karier 

politycznych w związku z pojawieniem się nowych pełnoetatowych stanowisk politycznych 

w instytucjach unijnych. Zarazem integracja europejska wyraźnie oddziałuje na dalsze 

przedefiniowanie relacji pomiędzy centrum i regionami; także w Polsce zaobserwować można 

wzrost pozycji województw. Wskazują na to m.in. przeprowadzone w ramach omawianej 

monografii badania; w opinii polityków regionalnych kluczowe znaczenie w procesie 

wzmocnienia regionów odegrał właśnie dostęp do funduszy europejskich. Wspomniane 

badania regionalne odwołują się do perspektywy Multilevel Governance/Government ([MLG] 

– rządzenie wielopoziomowe). Współczesne państwo postrzegane jest jako system 

wielopoziomowy, a centralnym założeniem tego podejścia jest to, że opisanie złożoności 

współczesnych zjawisk (karier) i procesów politycznych wymaga uwzględnienia wydarzeń 

zachodzących na innych poziomach: przede wszystkim centralnym ale także lokalnym 

(porównaj odwołanie do teorii koalicji regionalnych i karier politycznych przedstawione w 

dalszej części autoreferatu).  

Podobne zjawiska dotyczące wzrostu znaczenia polityki i polityków regionalnych 

można obserwować w Polsce, (choć zauważenia wymaga bardziej ograniczony zakres 

decentralizacji finansowej). Powstanie województw samorządowych w 1999 roku autorka 

monografii uznaje za symboliczną datę początków funkcjonowania struktur państwa 

polskiego jako systemu wielopoziomowego. Do wyzwań funkcjonowania w nowych ramach 

instytucjonalnych – jak się zakłada – starają się zaadaptować partie polityczne m.in. poprzez 

sposób prowadzenia przez nie polityki koalicyjnej. Przekształceniu ulega też przebieg karier 

politycznych, na które wpływ mają także działania podejmowane (i koordynowane) przez 

struktury wewnątrzpartyjne.  

W omawianej monografii podjęta została próba pokazania, na ile polskie studium 

przypadku (kształt koalicji regionalnych i przebieg karier osób zasiadających w zarządach) 

wpisuje się w uniwersalne trendy opisane w ramach badań prowadzonych z perspektywy 

MLG, a z drugiej strony czy istnieją zjawiska i procesy specyficzne, typowe tylko dla 

polskich regionów.  
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W warstwie metodologicznej za dużą wartość dodaną przedstawianej monografii 

uznaje się wykorzystanie zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych. Istotnym źródłem 

informacji były wywiady swobodne przeprowadzone przez autorkę monografii z marszałkami 

wszystkich szesnastu województw, łącznie z 59 osobami pełniącymi te funkcje od I do 

początku V kadencji. W badaniu korzystano też z danych zastanych: dokumentów, spośród 

których kluczowe były uchwały sejmików pozwalające precyzyjnie monitorować zmiany 

składów zarządów województw, ale także m.in. dane dotyczące zmian składów klubów 

radnych (istotne przy ustalaniu politycznych przemian koalicji regionalnych). Wielu cennych 

informacji o przetargach koalicyjnych, konfliktach lub trwaniu koalicji regionalnych, oraz o 

przebiegu wyborów zarządów, jak również opinii o tych kwestiach członków elit 

regionalnych (często w formie wywiadów z marszałkami województw) dostarczyła prasa 

lokalna i ogólnokrajowa. Przy ustalaniu przebiegu karier członków zarządów – czasu i 

rodzaju zajmowanego stanowiska politycznego – korzystano główne z danych urzędowych 

dostępnych na stronach internetowych m.in. urzędów marszałkowskich, urzędów gmin i 

powiatów, Sejmu i Senatu RP, urzędów wojewódzkich, ministerstw oraz Parlamentu 

Europejskiego. Okazjonalnie w celu uzupełnienia brakujących danych lub uściślenia 

informacji kierowane były listy do kancelarii sejmików.  

 

A. Koalicje regionalne w systemie wielopoziomowym 

Zasadniczym celem I części monografii było wyjaśnienie, jak tworzono koalicje 

regionalne w kontekście selekcji osób zasiadających w zarządach. Postawione zostały trzy 

główne pytania badawcze: Po pierwsze: czy system wielopoziomowy wpłynął na modyfikację 

wzorów tworzenia koalicji regionalnych, po drugie: ściśle powiązana była z tym kwestia, kim 

byli aktorzy polityczni podejmujący decyzje dotyczące polityki regionalnej. Zainteresowanie 

tym zagadnieniem wynikało z założenia, że powstanie i rozwój systemu wielopoziomowego 

oznacza, że negocjacje koalicyjne nie są prowadzone na pojedynczym poziomie (regionalnym 

– autonomia; ogólnokrajowym – centralizacja), ale w mniejszym lub większym stopniu 

koordynowane są wielopoziomowo. Trzecie zasadnicze pytanie brzmiało: jak kształt 

polityczny koalicji przełożył się na podział stanowisk w regionalnych egzekutywach. 

 

A1.  System wielopoziomowy a wzory tworzenia koalicji regionalnych 

Klasyczne badania, koncentrujące się na koalicjach rządowych, odwołują się do 

dwóch zasadniczych podejść. Pierwszy, wypracowany w ramach teorii gier, nurt traktuje 

stanowiska w rządzie (odpowiednio w zarządzie) jako łupy. Do dorobku tego podejścia 

zalicza się wypracowanie teorii koalicji minimalnie zwycięskiej (minimal winning coalition – 

MWC), (Neumann i Morgenstern, 1953) i m.in. jej podkategorii koalicji opartej na przetargu 

(Leiserson, 1996). W polskiej politologii i socjologii polityki istnieje bogata literatura 

przedmiotu odwołująca się do tego podejścia, wykorzystująca je także przy analizie koalicji 

regionalnych (Betkiewicz 2011, Nikolski 2011). Również w prezentowanej monografii 

postawione zostało pytanie, czy w polskich regionach tworzone są koalicje MWC oraz 

koalicje przetargowe, czy może raczej powstanie i rozwój systemu wielopoziomowego 

modyfikuje obowiązujące do tej pory wzorce opisane przez przedstawicieli teorii gier. Drugi 

klasyczny nurt zakłada, że o kształcie koalicji decydują cele programowe; również 

zastosowanie tego podejścia można odnaleźć w badaniach nad koalicjami regionalnymi (Flis 

2008), czy łączącym oba nurty podejściu Cichosz (2017). 

Ostatnie dekady to okres niespotykanego do tej pory zainteresowania badaczy 

odwołujących się do perspektywy systemu wielopoziomowego wzorami tworzenia koalicji 

regionalnych (Bäck, Debus, Bäck [2009]; Bäck, et. al [2013]; Däubler, Debus [2009]; Debus 
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[2008]; Deschouwer [2009]; Detterbeck, Renzsch [2003]; Downs [1998]; Falcó-Gimeno, 

Verge [2013]; Linhart [2016]; Ştefuriuc [2013]; Wilson [2009]). Prace te  przywołują dorobek 

wypracowany w okresie studiów nad tworzeniem koalicji rządowych, niemniej sugerują 

konieczność dostrzeżenia oddziaływania wspomnianego systemu wielopoziomowego 

mogącego modyfikować dotychczasowe klasyczne wzorce. Albala (2018) określa studia nad 

koalicjami w ostatnich latach jako badania czwartej generacji i uznaje za najważniejsze ich 

osiągnięcie wyeksponowanie pionowego wymiaru polityki toczącej się na różnych 

poziomach, co uwzględniane jest w działaniach partii politycznych. Prowadzone w ramach 

perspektywy MLG prace doprowadziły do wypracowania nowych typów tworzenia koalicji w 

oparciu o kryterium „wielopoziomowości”, dwie z tych propozycji można uznać za 

najważniejsze: koalicja przystająca (congruent coalition) i koalicja krzyżująca (cross-cutting 

coalition). Pierwszy z tych typów występuje, gdy koalicja regionalna tworzona jest przez 

partie tworzące rząd (pełna przystawalność). W ostatnich latach w związku z coraz większym 

różnicowaniem się centralnego i regionalnych systemów partyjnych koalicje traktuje się jako 

przystające nawet, gdy poziom przystawalności jest mniejszy. Odnosząc najnowsze 

modyfikacje klasyfikacji tych koalicji do warunków polskich, za spełniające kryterium 

przystawalności uznać należałoby także zarząd województwa, gdy tworzony jest tylko przez 

jedną partię z koalicji rządowej (zarząd jednopartyjny) lub gdy koalicja samorządowa została 

rozszerzona o partię regionalną (według terminologii odwołującej się do systemu 

wielopoziomowego w jego skład wchodzi NSWP [non-state wide party]). Najnowsze prace 

wskazują na trend do rozszerzania pojęcia „przystawalność” na wszystkie koalicje 

niewykazujące charakteru koalicji krzyżujących, czyli takie, które nie przecinają 

wypracowanego w polityce centralnej podziału na partie rządowe i opozycyjne
1
.  

W przedstawionej monografii, definiując koalicje regionalne, autorka odwołuje się do 

terminologii i rozróżnień na koalicje rządowe i parlamentarne wypracowanych w trakcie 

badań klasycznych. Przez analogię na poziomie wojewódzkim zaproponowano rozróżnienie 

na koalicje samorządowe i sejmikowe. W pierwszym przypadku przedstawiciele partii i 

ugrupowań udzielających poparcia w sejmiku zasiadają w zarządzie województwa. 

Odpowiednik na poziomie regionalnym koalicji parlamentarnej określono natomiast jako 

wspomnianą koalicję sejmikową. Celem przedstawianej monografii był opis karier osób 

zasiadających w zarządach, a zatem analiza skoncentrowała się na opisie kompozycji 

politycznej koalicji samorządowych, natomiast do funkcjonowania koalicji sejmikowych 

odwoływano się tylko sporadycznie 

Analiza tworzenia koalicji regionalnych w badanym okresie: od pierwszych wyborów 

samorządowych w 1998 do końca 2014 roku, ukazała adekwatność zastosowania koncepcji 

systemu wielopoziomowego do wyjaśniania wzorów ich tworzenia. Szczególnie wartościowe 

okazało się wykorzystanie dwóch zasadniczych kategorii: koalicji krzyżujących i koalicji 

przystających, zaproponowanych przez odwołujących się do tej perspektywy badaczy.   

Zebrane dane potwierdziły, że od I kadencji unikano tworzenia koalicji krzyżujących, 

a wyjątkiem były sytuacje, gdzie ich powstanie było warunkiem zachowania większości w 

sejmiku (na poziomie regionalnym, podobnie jak na szczeblu centralnym, unikano budowania 

„mniejszościowych zarządów”). Zarazem już w tym okresie ujawnił się specyficzny dla 

Polski rys, w sytuacji, gdy konieczne było tworzenie koalicji krzyżujących, przybierały one 

szczególną formę: sojusze pomiędzy główną partią rządową i główna partią opozycyjną były 

niedopuszczalne (określone jako potencjalny typ 1), zamiast tego to mniejsze partie 

                                                           
1
  W czasie pracy nad książką nie istniały opracowania w języku polskim przedstawiające nowe wzorce 

budowania koalicji w systemie wielopoziomowym. W celu popularyzacji założeń teoretycznych autorka 

przygotowała artykuł zatytułowany: Koalicje regionalne w perspektywie rządzenia wielopoziomowego, „Studia 

Polityczne”, 2017, nr 45 (4), s. 33-56. 
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polityczne mogły nawiązywać współpracę z partiami „po drugiej stronie barykady”, zależnie 

od okoliczności; z główną partią rządową lub główną partią opozycyjną (wyróżniony przez 

autorkę typ 2). Rozróżnienie tych dwóch rodzajów koalicji krzyżujących uznać należy za 

przyczynek do rozwoju teorii koalicji regionalnych, dopasowujący je do specyficznego 

kontekstu krajowego
 2

. Opisując tworzenie koalicji krzyżujących w polskich województwach, 

autorka monografii uwzględniła oddziaływanie jeszcze jednego uznanego za istotny czynnika, 

jakim był podział postkomunistyczny (jego znaczenie sugerowały wcześniejsze badania nad 

koalicjami rządowymi w Europie Wschodniej: Grzymała-Busse [2001], Druckman i Roberts 

[2007]). To dzięki odwołaniu do tej koncepcji, podkreślającej wpływ przeszłości na 

kształtowanie się podziałów politycznych, stało się możliwe wyjaśnienie, dlaczego koalicje 

krzyżujące były tak rzadkie w latach 1998-2002. Jednak zupełnie inaczej sytuacja 

przedstawiała się w II kadencji, kiedy to w połowie regionów SLD zdecydowało się rządzić z 

Samoobroną (w niektórych województwach trzecim partnerem koalicyjnym było PSL) – 

koalicje krzyżujące 2 typu. Pewnym wyzwaniem interpretacyjnym było wyjaśnienie 

powstania koalicji typu 1 – koalicje PiS-PO po wyborach samorządowych w 2006 roku 

utworzone w aż pięciu województwach, co odbiegało od zarysowanego powyżej wzorca. 

Objaśnianie tego krótkotrwałego odstępstwa od zasadniczego trendu (większość tych koalicji 

zostało rozwiązanych po utworzeniu rządu PO-PSL w 2007 roku) stało się możliwe dzięki 

danym dostarczonym przez wywiady swobodne przeprowadzone z marszałkami województw. 

Zasadniczym powodem przedstawionym przez respondentów było to, że alternatywą dla 

koalicji PO-PiS był sojusz PO z SLD – mający cechy sojuszu przecinającego podział 

postkomunistyczny, dla niektórych z nich było to porozumienie wówczas nadal 

nieakceptowane. Innym ważnym argumentem było to, że marszałkowie z perspektywy 

regionu pozytywnie oceniali możliwość kierowania województwem z główną partią rządową 

(por Ştefuriuc 2013) a dla PiS było to korzystne gdyż była to jedyna szansa umożliwiająca tej 

partii współkierowanie województwami. Wzory tworzenia koalicji regionalnych po wyborach 

parlamentarnych w 2007 roku ukazują zmianę dotychczasowej polityki koalicyjnej; od tego 

momentu tworzenie koalicji pomiędzy partiami rządowymi a PiS staje się nieakceptowalne, 

natomiast dopuszczalne, choć rzadkie, stają się sojusze z SLD. Oznaczało to świadome 

odrzucenie przez koalicję PO-PSL podziału postkomunistycznego w polityce regionalnej. Od 

tego momentu – podobnie  jak po wyborach samorządowych w 2010 i 2014 roku – zawierane 

były okazjonalnie koalicje krzyżujące typu 2, czasami nawet w sytuacjach, gdy możliwe było 

uniknięcie tego typu koalicji (alternatywne koalicje z NSWP). Poszukiwanie wyjaśnienia dla 

tej pewnej „obojętności” polskich polityków po 2007 roku w stosunku do tego, czy w 

regionie tworzona była koalicja krzyżująca, i nieposzukiwanie alternatywnych rozwiązań to 

kolejny element specyficzny dla polskiej polityki w tym okresie. Intepretując ją, autorka 

książki zwróciła uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, nie były to koalicje krzyżujące typu 1 – 

przejście „na drugą stronę barykady” w przypadku mniejszych partii politycznych było mniej 

spektakularne. Zawiązanie sojuszu pomiędzy główną partią rządową i opozycyjną po 2007 

stało się w każdych okolicznościach niedopuszczalne (polaryzacja polityczna doprowadziła 

m.in. do wcześniejszych wyborów do sejmiku województwa podlaskiego, co było 

konsekwencją niedokonania wyboru zarządu województwa w ustawowym terminie w III 

kadencji samorządu województwa). Po drugie, koalicje krzyżujące typu 2 po 2007 roku to 

zawsze koalicje o tej samej formule: PO-PSL + SLD. Jak wskazały wywiady z marszałkami 

województw, dostrzegali i podkreślali oni ten pierwszy człon; w większości lub we 

                                                           
2
 W niemieckich landach występuje tendencja do tworzenia koalicji minimalnie zwycięskich i jest to czynnik 

rozstrzygający o tym, które partie wejdą w skład koalicji krzyżującej, w związku z tym twórcy tego terminu 

Daubler i Debus (2009); wyodrębnili tylko jeden jej rodzaj. Innymi słowy w niemieckim kontekście tworzenia 

lub unikania koalicji krzyżujących nie uwzględnia się statusu (pozycji politycznych) partii przekraczających ten 

podział. 
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wszystkich województwach zawiązany został sojusz PO-PSL, a choć w niektórych regionach 

porozumienie to poszerzone zostało o trzeciego partnera, umykało to ich uwadze: sojusze te 

były rzadkie (dwa po wyborach w 2020 i jeden po 2014). Prawdopodobnie, gdyby liczba 

koalicji z SLD była większa lub partia ta była zdolna do przeforsowania innej formuły 

koalicyjnej: np. PO-SLD lub PSL-SLD, udział tej partii opozycyjnej na szczeblu centralnym 

stałby się bardziej wyrazisty. Studium przypadku polskich regionów pokazuje także 

znaczenie czynników kontekstualnych (koalicje przystające w większości lub we wszystkich 

regionach). Do tej pory badacze skupiali się raczej na wewnętrznym zróżnicowaniu koalicji 

regionalnych (wyznaczenie zakresu używania terminu „przystawalność” oraz zaznaczanie 

różnicy stosowania pojęć „częściowa przystawalność” a koalicja krzyżująca), natomiast 

oddziaływanie innych koalicji regionalnych – czynnik kontekstualny – było pomijane (por. 

wyjątek [Deschouwer, 2009]). Ważnym odkryciem w oparciu o polskie studium przypadku 

było zjawisko obojętności decydentów wobec istnienia koalicji krzyżujących po 2007 roku – 

swoista neutralizacja faktu przecinania przez nie głównego podziału politycznego w polityce 

ogólnokrajowej (dotyczyło to niemniej koalicji typu 2).   

Drugi zasadniczy typ koalicji, których powstawanie jest szczególnie uważnie śledzone 

przez badaczy, odwołujących się do perspektywy systemu wielopoziomowego, to koalicje 

przystające. Literatura przedmiotu podkreśla potrzebę koordynacji i współpracy polityków 

różnych szczebli, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzorach tworzenia koalicji na 

poziomie centralnym i regionalnym. Odpowiedzi polskich marszałków wpisywały się we 

wskazywane we wcześniejszych badaniach argumenty o wartości dodanej współpracy 

pomiędzy poziomem centralnym i regionalnym, choć dostrzec też trzeba specyfikę: 

najważniejszym podnoszonym przez prawie wszystkich respondentów motywem była 

potrzeba jak najefektywniejszego wykorzystania funduszy europejskich. Analizując sposoby 

tworzenia koalicji przystających w polskich regionach, trzy cechy wydają się szczególnie 

ciekawe i wzbogacające dotychczasowy dorobek badań nad koalicjami przystającymi. Po 

pierwsze, w polskich województwach tworzenie tego typu koalicji zachodziło w wolniejszym 

tempie niż tworzenie koalicji krzyżujących, których unikanie można było obserwować już po 

wyborach w 1998 roku. Natomiast dostrzeżeniu przez partie polityczne roli koordynacji 

wielopoziomowej i wartości koalicji przystających sprzyjała dopiero stabilizacja partyjna 

rozpoczynająca się w samorządzie województw od III kadencji. Ustawę o blokowaniu list z 

2006 roku autorka książki traktuje jako pierwszą choć nieudaną próbę budowania koalicji 

przystających w większej liczbie regionów. Natomiast o wiele skuteczniejsze w tworzeniu 

koalicji przystających okazały się partie: PO i PSL, ściśle współpracujące ze sobą w 

samorządach od 2006 roku. Po drugie, warto zauważyć tak znaczący sukces sojuszu PO-PSL, 

jak rozciągnięcie porozumienia koalicyjnego na wszystkie szesnaście regionów po wyborach 

w 2010 roku i na prawie wszystkie regiony (15) po kolejnych wyborach samorządowych (w 

niektórych województwach koalicje te poszerzone były o dodatkowych partnerów 

regionalnych lub partie parlamentarne). Choć – jak już wspomniano – koalicje przystające 

uznaje się za raczej korzystne rozwiązanie, to często różnicowanie się centralnego i 

regionalnych systemów partyjnych poważnie ogranicza te dążenia. Najnowsze publikacje 

sugerują też, że tego typu sojusze mają inną wartość na poziomie centralnym, a inną na 

regionalnym; większą na tym pierwszym a mniejszą na drugim. Również ostatnie badania 

wskazują, że dalsze przekazywanie kompetencji na szczebel regionalny sprzyja tendencji do 

rezygnacji z tworzenia koalicji przystających. Fakt, iż w innych krajach europejskich 

obserwowana była  bardziej ograniczona skala tworzenia koalicji przystających niż w Polsce  

po wyborach w 2010 roku i ponownie cztery lata później, kiedy to sojusze pomiędzy partiami 

rządowymi rozciągnięte zostały na wszystkie lub prawie wszystkie województwa, był 

poważnym zaskoczeniem i wyzwaniem interpretacyjnym wymagającym bliższego przyjrzenia 

się temu zjawisku. Tylko do pewnego stopnia można to było wyjaśnić założeniem, że bardziej 
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ograniczony zakres decentralizacji powinien sprzyjać koalicjom przystającym. Powstanie 

strategicznych sojuszy we wszystkich regionach gdzie było to możliwe odczytuje autorka nie 

tylko jako rozwinięcie się sytemu wielopoziomowego do takiego poziomu, że niektóre partie 

stały się super skutecznymi graczami, ale także jako poważny przejaw centralizacji, przy 

równoczesnej silnej polaryzacji sceny politycznej (do relacji pomiędzy centralizacją a 

polaryzacją powracam w punkcie A2). Po trzecie, diagnozę o centralizacji częściowo 

modyfikuje utrzymanie się regionalnych koalicji PO-PSL w aż piętnastu regionach, także po 

wyborach w 2015 roku. Wskazuje to na stosunkowo rzadko podnoszoną w literaturze wartość 

dla poszczególnych województw funkcjonowania w systemie przystawalności poziomej, 

wynikającą ze skuteczności międzyregionalnej współpracy tych partii. Innymi słowy, 

odwołanie do perspektywy systemu wielopoziomowego umożliwiło nie tylko dostrzeżenie 

relacji w wymiarze pionowym (centralizacja), ale w tym okresie równie ważny okazał się 

wymiar poziomy – międzyregionalny. 

Dodatkowo oddziaływanie systemu wielopoziomowego potwierdziło się w 

modyfikacji klasycznych wzorów zawierania koalicji. Choć nadal dążono do tworzenia 

koalicji minimalnie zwycięskich i przetargowych, to jednak po 2007 roku od zasad tych 

odstępowano, gdy chodziło o partie koalicyjne: PO i PSL  formułę współpracy pomiędzy tymi 

sojusznikami rozszerzono na jak największą liczbę regionów, tworząc koalicje nadwyżkowe 

(m. in.  w sytuacjach gdy zarząd jednopartyjny gwarantował większość). Na funkcjonowanie 

w systemie wielopoziomowym wskazywały też zmiany formuł koalicyjnych w trakcie 

kadencji samorządu województw, które miały miejsce po wyborach parlamentarnych, a 

ponadto bardzo silna tendencja do odtwarzania dotychczasowych koalicji (incumbent 

coaltion), czyli takich, które istniały bezpośrednio przed wyborami samorządowymi. Na 

koniec, funkcjonowanie systemu wielopoziomowego przejawiło się w tym, że nie zawsze 

zwycięstwo wyborcze w sejmiku – posiadanie największej liczby mandatów – przekładało się 

na bycie członkiem koalicji regionalnej. Przed wyborami w 2007 roku różne ugrupowania 

bywały wykluczane z przetargów koalicyjnych, a po tej dacie proces ten dotyczy tylko jednej 

partii – PiS, izolowanej politycznie niezależnie od liczby regionów, w których partia ta 

wygrywała wybory. 

 

A 2.  Rola regionalnych i centralnych aktorów politycznych w podejmowaniu decyzji o 

kształcie politycznym koalicji regionalnych  

Kolejne zasadnicze pytanie badawcze brzmiało: politycy reprezentujący jakie 

„szczeble” będą mieli wpływ na to, jakie partie polityczne tworzyć będą zarządy 

województw. Zakładano, że w rozwiniętym systemie wielopoziomowym negocjacje 

koalicyjne nie będą ograniczone do jednego poziomu – regionalnego. Partie polityczne – 

zgodnie z tymi założeniami – prowadzić będą przetargi nie tylko z innymi ugrupowaniami 

politycznymi mającymi swoich przedstawicieli w sejmikach, ale także ze swoimi kolegami z 

tej samej partii reprezentującymi jej centralne organy (Downs 1998). Pytanie o to, kto 

prowadzi negocjacje, wynikało z odrzucenia dotychczasowego założenia, że partie są 

unitarnymi aktorami. W badaniach odwołujących się do MLG supozycja ta zastępowana jest 

przekonaniem, że poziom centralny może mieć odrębne cele i skłaniać się ku innym 

formułom sojuszy politycznych niż politycy regionalni. Ogląd negocjacji koalicyjnych 

pozwolił wyodrębnić dwie fazy: pierwsza to I i II kadencja, okres autonomii polityków 

regionalnych. Druga faza to próby budowania sojuszy strategicznych przez ogólnokrajowych 

liderów partii politycznych. Jak już wspomniano, I i II kadencja to okres decyzji o kształcie 

politycznym koalicji podejmowanych przez polityków regionalnych. Wykorzystane przy 

rekonstrukcji tych wydarzeń dane ilościowe (m.in. pozyskane dzięki wykorzystaniu programu 

statystycznego do obliczania potencjalnych wariantów koalicji MWC [program POWERIND 
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udostępniony mi przez autora Tadeusza Sozańskiego, http://www.cyf-

kr.edu.pl/~ussozans/voting.htm]), ale także dane jakościowe: wywiady swobodne, jak i 

zamieszczone w lokalnej prasie opinie uczestniczących w negocjacjach aktorów, umożliwiły 

ukazanie, że pomimo podobnego rezultatu końcowego, w obu okresach był on wynikiem 

innych uwarunkowań. Na przykład po wyborach w 1998 roku marszałkowie podkreślali 

wewnętrzne rozdrobnienie AWS (uniemożliwiające prowadzenie w ramach tego ugrupowania 

koordynacji wielopoziomowej, to poczynione przez nich w trakcie wywiadów uwagi 

pozwoliły autorce monografii uświadomić sobie, jak skrajne było to rozdrobnienie – myśl o 

koalicjach przystających była dla tych marszałków zupełnie niewyobrażalna w istniejących 

wówczas okolicznościach politycznych). Podobnie reprezentanci SLD, wskazali na główne 

ograniczenie, jakim był brak struktur regionalnych odpowiadających nowemu podziałowi 

terytorialnemu. Wywiady swobodne pozwoliły także dostrzec, że partie polityczne różniły się 

w adaptacji do funkcjonowania w systemie wielopoziomowym, a stronnictwem, 

odróżniającym się od pozostałych ugrupowań, było PSL, które jako jedyna partia już w I 

kadencji dysponowało rozbudowaną siatką struktur terytorialnych i przyzwyczajone było do 

prowadzenia w ramach swych struktur wewnętrznej koordynacji wielopoziomowej. 

Przekładało się to na wyjątkową skuteczność prowadzonej przez PSL gry koalicyjnej i w jej 

konsekwencji na silną nadreprezentację przedstawicieli tej partii w zarządach województw. 

To reprezentanci tej partii sugerowali, wybór strategii koordynacji wielopoziomowej w 1998 

roku i przekazanie decyzji na poziom regionalny – autonomię marszałków w II kadencji – 

jako najbardziej skuteczne dla tej partii sposoby wejścia do koalicji regionalnych w 

zmieniających się okolicznościach. Wywiady z marszałkami województw pozwoliły dostrzec 

znaczenie jeszcze jednego bardzo istotnego czynnika; motywacja do rozbudowy przez partie 

polityczne koordynacji wielopoziomowej i budowania koalicji przystających radykalnie 

zwiększyła się po wejściu do Unii Europejskiej i dostępie do funduszy europejskich (w II 

kadencji pomimo wspomnianej motywacji celu tego nie udało się osiągnąć ze względu na 

istniejącą wówczas fragmentaryzację polityczną). 

Podczas analizy drugiej fazy kształtowania się relacji wielopoziomowych pomiędzy 

politykami regionalnymi i centralnymi istotne jest dostrzeżenie przejawów centralizacji. 

Potwierdzeniem tejże była decyzja liderów partyjnych Tuska i Pawlaka o powstaniu koalicji 

przystających we wszystkich województwach po 2010 roku i odnowienie porozumienia 

regionalnego po kolejnych wyborach w 2014 roku przez ich następców. Jednak nie były to 

jedyne próby wypracowania całościowych rozstrzygnięć dotyczących polityki koalicyjnej, 

podejmowane przez centralnych liderów partii parlamentarnych. Ustawa o blokowaniu list 

uchwalona przez koalicyjny rząd PiS-SRP-LPR w 2006 roku jest w ocenie autorki monografii 

właśnie taką, w tym przypadku nieudaną, próbą.  O wiele bardziej skuteczne były zachowania 

dostosowawcze opozycji przed wyborami w 2006 roku – nawiązanie strategicznej współpracy 

przez PO-PSL – blokowanie list (przekroczenie podziału postkomunistycznego). Przyglądając 

się bardziej szczegółowo prowadzonej przez oba te ugrupowania polityce koalicyjnej, autorka 

dostrzegła, że opis w kategoriach centralizacji był tylko częścią zarysowującego się wówczas 

obrazu. Wywiady z marszałkami województw pozwoliły odkryć, że osoby kierujące 

regionami po 2007 roku popierały i w pełni identyfikowały się ze strategicznymi sojuszami 

zawieranymi przez centralnych liderów. Wielu marszałków podkreślało także, że gdyby to oni 

decydowali, to podjęliby podobne rozstrzygnięcia, a zatem polaryzacja polityczna 

wzmacniała identyfikacje partyjne. Innymi słowy, decyzje centrum postrzegane były jako 

wyrażające ich intencje – jako służące tym ugrupowaniom niezależnie od poziomu 

aktywności polityków. Również ich pozytywna ocena współpracy w ramach 

dotychczasowych koalicji radykalnie wzmacniała poparcie polityków regionalnych dla 

decyzji ogólnokrajowych liderów partyjnych o kontynuowaniu współpracy. W opinii 

marszałków ważne było to, że koalicje przystające i – w ich konsekwencji – dobra współpraca 
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pomiędzy centrum i regionami umożliwiała skuteczne zagospodarowanie funduszy 

europejskich. Wykorzystanie wywiadów swobodnych pozwoliło także odtworzyć ich 

argumenty, odwołujące się do tego, jak powinny funkcjonować partie polityczne w systemie 

wielopoziomowym – koalicje przystające czyniły według nich scenę polityczną bardziej 

przejrzystą – polityka koalicyjna ugrupowań politycznych na różnych poziomach była spójna 

i jako taka mogła być prezentowana wyborcom. Wywiady swobodne potwierdziły także, że 

respondenci byli świadomi – i przywiązywali dużą wagę do tego, że koalicje przystające były 

korzystne dla PO i PSL w wymiarze kadrowym – wzmacniając liczbę dostępnych dla nich 

stanowisk w samorządach województw. Studium przypadku województw – przytoczone 

przez respondentów opinie – ukazały, jak istotne również w Polsce były procesy 

wewnątrzpartyjne. To one umożliwiły ścisłą współpracę między poziomem centralnym i 

regionalnym, a zarazem znalazło to swoje odzwierciedlenie w wytworzeniu się silnych 

tożsamości partyjnych.  Konkludując, ważnym walorem opisu polityki koalicyjnej po 2006 

roku, wyłaniającym się z przeprowadzonych badań, było ukazanie silnych tendencji 

centralistycznych. Niemniej  obraz ten nie został ograniczony tylko do tego jednego wymiaru; 

odwołanie do perspektywy wielopoziomowej umożliwiło jego większe zniuansowanie; 

poprzez pokazanie roli tożsamości partyjnych i przystawalności poziomej. 

Polskie studium przypadku, jak zauważyła autorka monografii, ukazuje także 

oddziaływanie szczebla regionalnego na poziom centralny; decyzja o utworzeniu po 

wyborach parlamentarnych w 2007 roku koalicji rządowej PO-PSL dokumentuje znaczenie 

dobrej współpracy międzypartyjnej wypróbowanej wcześniej w kilku województwach (tzw. 

koalicja innowacyjna – innovative coalition). 

 

A 3. Wzory tworzenia koalicji regionalnych w systemie wielopoziomowym a podział 

stanowisk w zarządach województw. 

Wzory tworzenia koalicji regionalnych miały rozstrzygający wpływ na podział 

stanowisk w regionalnych egzekutywach. Powiedzmy jeszcze raz: to właśnie te procesy 

polityczne decydowały o selekcji do regionalnej elity politycznej. Interpretacja 

zgromadzonych danych umożliwiła wyróżnienie dwóch faz: pierwsza to I i II kadencja oraz 

początek III kadencji, aż do wyborów parlamentarnych w 2007 roku: dostrzegalna była 

wówczas umiarkowana niedoreprezentacja lub nadreprezentacja pewnych partii w zarządach 

województw w stosunku do sił tych ugrupowań w sejmikach. Choć zauważyć trzeba, że jedna 

z partii (PSL) szczególnie dobrze zaadaptowała się już wówczas do funkcjonowania w 

systemie wielopoziomowym, co w badaniu uchwycono, odwołując się do liczby regionów, w 

których ta parta współrządziła [weszła ona do zarządów województw w większej liczbie 

województw niż dwa główne ugrupowania: AWS i SLD] oraz liczby uzyskanych stanowisk 

marszałków. Skuteczność działania PSL potwierdziły także dodatkowe analizy; PSL była 

także silnie nadreprezentowana w ramach koalicji SLD-PSL, jeżeli spojrzeć na nie w skali 

całego kraju (ukazała to proporcja pomiędzy tym, ile mandatów w sumie poszczególne partie 

wniosły do tych koalicji, a ile stanowisk otrzymał każdy z koalicjantów). Zebrane dane 

ilościowe dotyczące podziału stanowisk w zarządach zostały uzupełnione o informacje 

zgromadzone w trakcie wywiadów swobodnych, które potwierdziły, że skuteczność działania 

tej partii już w I kadencji nie była dziełem przypadku. Partia ta zbudowała koordynację 

wielopoziomową pomiędzy strukturami centralnymi i regionalnymi ugrupowania, a także 

wybierając jedną formułę koalicyjną – współpracę z SLD – była w stanie przekonać swojego 

partnera koalicyjnego do oddania bardzo cenionych przez polityków regionalnych stanowisk 

marszałków – nawet w kilku regionach, gdzie lepszy wynik uzyskało SLD. Opisując rezultaty 

polityki kadrowej PSL, użyteczna okazała się klasyczna teoria traktująca stanowiska w 

rządzie/zarządzie jako łupy, w działaniu Stronnictwa w tej kadencji nie można było dostrzec 
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żadnych koncesji kadrowych. Ugrupowaniem niedoreprezentowanym było SLD, co nie było 

zaskoczeniem ze względu na jego status partii-sukcesorki. Zgodnie z literaturą porównawczą 

nad udziałem tej kategorii partii w podziale stanowisk rządowych w Europie Środkowej i 

Wschodniej można było oczekiwać jej niedoreprezentowania (Druckman i Roberts 2007). Po 

2001 roku po wyborach parlamentarnych zgodnie z oczekiwaniami SLD stało się 

atrakcyjnym partnerem koalicyjnym, co potwierdza oddziaływanie układu politycznego, 

funkcjonującego na innym poziomie, które przekłada się też na dostęp do stanowisk 

(regionalnych). 

Podobnie w II kadencji pewne partie były niedoreprezentowane, a inne 

nadreprezentowane w umiarkowanym stopniu (SLD i PSL). Po wyborach samorządowych w 

2002 roku nadreprezentowane było SLD, pomimo statusu partii-sukcesorki. Autorka 

monografii, interpretując udział SLD w regionalnych zarządach, wyższy niż można było 

oczekiwać na podstawie literatury przedmiotu dotyczącej koalicji rządowych w krajach 

postkomunistycznych, zwraca jednocześnie uwagę, że w przypadku koalicji regionalnych w 

Polsce trzeba dostrzec właśnie oddziaływanie jeszcze jednego kluczowego czynnika – 

funkcjonowania w ramach systemu wielopoziomowego. Partia ta była nadreprezentowana w 

okresie, gdy była główną partią rządową, natomiast pod koniec II kadencji ugrupowanie to 

cieszyło się udziałem proporcjonalnym do liczby uzyskanych mandatów. Ważną cechą II 

kadencji było to, że nie wszystkie partie reprezentowane w sejmikach objęły stanowiska 

marszałków; pozycji tych nie piastowali przedstawiciele dwóch partii radykalnych: SRP i 

LPR. 

Kolejna – druga faza polityki kadrowej wyodrębniona przez autorkę rozpoczyna się po 

dojściu do władzy PO-PSL na poziomie centralnym w 2007 roku. Podjęto wówczas próby 

rozszerzenia rządowej formuły koalicyjnej na jak największą liczbę regionów. Działania te 

kontynuowane były z bardzo dużą skutecznością w dwóch kolejnych kadencjach samorządu 

województw. Doprowadziło to do zdominowania zarządów województw przez partie rządowe 

na trudno wyobrażalnym poziomie powyżej 90 procent (bezpośrednio po wyborach w 2010 i 

2014 roku). Inne partie polityczne, w tym szczególnie PiS, nawet gdy wygrywały wybory, a 

nie były w stanie uzyskać ponad połowy miejsc w sejmikach i musiały tworzyć zarządy 

koalicyjne, były wykluczane z przetargów. Najważniejsza cecha wyróżniająca obie fazy to 

fakt, że w pierwszej z nich wszystkie partie (nawet postkomunistyczna) były w większym lub 

mniejszym stopniu reprezentowane w zarządach, natomiast kolejny okres to zupełna 

dominacja dwóch partii: PO i PSL, a inni aktorzy zajmowali tylko pojedyncze stanowiska 

polityczne. Skuteczność polityki kadrowej partii sojuszniczych możliwa była dzięki lojalności 

i dobrej współpracy pomiędzy nimi (przyjęta formuła koalicyjna), ale równocześnie 

świadczyła ona o wysokiej efektywności ich adaptacji do funkcjonowania w systemie 

wielopoziomowym. 

 

B. Przebieg karier polityków regionalnych w systemie wielopoziomowym
3
  

 Cześć II rozpoczyna się od przeglądu aktualnej literatury dotyczącej karier 

politycznych, odwołującej się do założeń ich przebiegu w ramach systemu 

wielopoziomowego,  m. in.:  Borchert (2011), Borchert, Stolz (2011a,b,c), Dandoy, Dumont, 

Fiers (2010), Dandoy, Dumont, Verzichelli (2011); Deschouwer (2001), Docherty (2011); 

                                                           
3
  Podobnie jak w przypadku teorii dotyczących wzorów tworzenia koalicji regionalnych, przed 

opublikowaniem  książki nie istniały opracowania w jeżyku polskim przedstawiające nowe modele karier, w 

celu ich popularyzacji autorka opublikowała artykuł: Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w 

ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2017 nr 2 (68), s. 69-87. 



Dr Tatiana Majcherkiewicz – załącznik 4 (Autoreferat) 
 

 

13 

Dodeigne (2018); Falcó-Gimeno (2014); Fischer, Stolz (2010); Grimaldi, Vercesi (2018); 

Pilet  et.al, (2014); Stolz (2003, 2005, 2009. 2011); Stolz, Fischer (2014); Vanlangenakker, 

Maddens, Put (2013); Wilson (2012 i 2026). Nawiązując do teorii i analiz karier politycznych 

przedstawionych przez zaprezentowanych powyżej badaczy, autorka pracy jako podstawowe 

założenie wyeksponowała to, że również w Polsce zaszło zjawisko profesjonalizacji karier 

regionalnych polityków (choć w warunkach polskich jego skala była bardziej ograniczona i 

objęła tylko grupę osób zasiadających w organach wykonawczych samorządu, poziom 

profesjonalizacji kategorii radnych pozostawał na bardzo umiarkowanym poziomie). 

Odwołując się do klasycznych badań nad profesjonalizacją zawodu polityka Maxa Webera 

(1998 [1919]) i pojawienia się nowej grupy polityków – osób żyjących z polityki, (a nie dla 

polityki) – autorka dostrzega, że we współczesnych pracach naukowych podkreślane jest 

zachodzenie podobnych procesów na poziomie regionalnym w demokratycznych państwach 

europejskich. Zjawisko to interpretowane jest jako odzwierciedlenie przeobrażeń 

instytucjonalnych: przedefiniowania relacji pomiędzy centralnymi i regionalnymi organami 

władzy, dostrzegane są nie tylko procesy decentralizacji, ale także demokratyzacji – 

powstawanie instytucji przedstawicielskich w regionach. To bezprecedensowe wzmocnienie 

regionów w krajach Unii Europejskiej i rozwój w nich instytucji samorządowych prowadzi do 

wzrostu znaczenia polityki regionalnej, która zaczyna być prowadzona przez zawodowych 

polityków. Polityka regionalna staje się profesjonalna także dlatego, że zawodowi politycy, 

którzy wcześniej uznawali politykę ogólnokrajową jako główny cel swoich ambicji 

zawodowych, postrzegają pracę w regionie jako atrakcyjną opcję politycznej kariery. 

Powyższe badania wskazują zarazem na konieczność przedefiniowania wcześniejszych 

założeń dotyczących przebiegu karier politycznych, w związku z pojawieniem się 

pełnoetatowych stanowisk politycznych nie tylko na poziomie regionalnym, ale także w 

instytucjach europejskich. Podkreśla się, że radykalnemu przekształcaniu ulega przebieg 

karier politycznych, co dokonuje się w konsekwencji przedefiniowania atrakcyjności 

stanowisk politycznych na różnych poziomach. M. in. badacze sugerują, że stanowiska w 

organach wykonawczych – przede wszystkim na poziomie lokalnym, ale także regionalnym – 

stają się dla wielu polityków bardziej atrakcyjne niż pozycje parlamentarzystów „na wyższym 

szczeblu”. Podsumowując, odrzucany zostaje dotychczasowy, klasyczny model karier 

prowadzący od samorządu lokalnego, przez poziom regionalny, do zwieńczenia w postaci 

kariery centralnej. Współczesne kariery polityków europejskich ulegają coraz większemu 

zróżnicowaniu: przebiegają w różnych kierunkach i pomiędzy różnymi poziomami oraz 

instytucjami. Przemiany karier polityków współczesnych powodują zasadnicze 

przedefiniowane nie tylko ścieżek karier politycznych (ważnym celem staje się rekonstrukcja 

nowych ścieżek), ale także podstawowych założeń dotyczących sposobów badań karier 

politycznych, m.in. następuje zastąpienie podejścia rekrutacyjnego badaniem całej kariery 

(równie ważne stają się w związku z tym studia nad karierami post-ministerialnymi). Wynika 

to z ponownego stawiania przez współczesnych badaczy pytania, jakie stanowiska są celem 

karier politycznych, ponieważ nie jest to już tak oczywiste jak wcześniej, uważa się, że 

obecnie tylko dla części polityków są nimi stanowiska ogólnokrajowe. Studia przypadków w 

niektórych krajach europejskich (i nie tylko) sugerują, że szczytem karier, do którego dąży 

wielu polityków, jest pełnienie funkcji w polityce regionalnej (regionalne ścieżki kariery).    

Odwołując się do literatury przedmiotu – badań nad karierami polityków 

regionalnych, głównym zagadnieniem tej części monografii autorka uczyniła odpowiedź na 

postawione specjalnie na wysokim poziomie ogólności pytanie, jak przebiegały kariery 

polityczne polskiej elity samorządowej. Równocześnie zakładano, że przemiana struktur 

państwa, powstanie systemu wielopoziomowego znajdzie odzwierciedlenie w ich przebiegu. 

Kariery polityczne określone zostały, w nawiązaniu do Drąga i Indraszkiewicza (1994), jako 

odnoszące się do pełnoetatowych stanowisk politycznych zajmowanych w administracji 
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rządowej i samorządowej. Aby dopasować tę definicję do zachodzących współcześnie zmian 

w instytucjonalnej strukturze możliwości (dostępności pełnoetatowych stanowisk 

politycznych), dodany został poziom europejski, stwarzający po wejściu do UE szanse 

profesjonalnej kariery politycznej (kategoria a). W związku ze zróżnicowaniem 

pełnoetatowych stanowisk politycznych badania objęły także następujące kategorie 

stanowisk: b. centralne z uwzględnieniem osobno stanowisk w egzekutywie i tych w 

parlamencie oraz specyficznej kategorii administracji rządowej w terenie, tj. stanowisk 

wojewodów i ich zastępów; c. regionalne – samorząd województwa, d. lokalne: z podziałem 

na organy wykonawcze w samorządzie gminnym i powiatowym. Zgodnie z dotychczasowymi 

obserwacjami dotyczącymi przebiegu karier współczesnych polityków założono, że także w 

przypadku polskich samorządowców istotne będzie poznanie przebiegu karier przed promocją 

na stanowiska w zarządach województw, jak i po zasiadaniu w nich: połączenie klasycznego 

podejścia rekrutacyjnego z ujęciem koncentrującym się na karierach post-ministerialnych. 

Dodatkowo zwrócono uwagę na rodzaj pełnionych w zarządzie województw funkcji 

(potencjalne różnice karier marszałków versus wicemarszałków i członków zarządów).  

Badanie karier elit regionalnych rozpoczęły analizy wstępne – rekonstrukcja 

przepływów bezpośrednich pomiędzy stanowiskami politycznymi – potwierdziły one zgodnie 

z oczekiwaniami występowanie wielopoziomowości i wielokierunkowości przemieszczeń z – 

i do stanowisk marszałków województw oraz innych osób zasiadających w zarządach 

województw. Dodatkowo, odwołując się do polskiej literatury przedmiotu (badania nad 

elitami rządowymi [por Raciborski 2006]) zdecydowano się nie uznawać za oczywiste, że 

członkowie zarządów będą zawodowymi politykami i przeprowadzić odpowiednie obliczenia. 

Potwierdziły one, że marszałkowie byli w zdecydowanej większości profesjonalnymi 

politykami (powyżej 90 procent), natomiast stosunkowo dużo, bo około 1/3 wśród 

wicemarszałków i członków zarządu nie miała takiego statusu. Równocześnie za kluczowe 

uznano obliczenie na ilu poziomach przebiegały ich kariery: w przypadku marszałków ponad 

połowa z nich miała kariery, co najmniej trójpoziomowe, natomiast skala wielopoziomowości 

karier w kategorii wszystkich osób zasiadających w zarządach była bardziej ograniczona (co 

wynikało także z wyboru regionalnej ścieżki kariery).   

Podczas rekonstrukcji ścieżek karier w oparciu o kwestie zarysowane w analizach 

nowych wzorów karier politycznych, uwaga została zwrócona na: kierunek przepływów (np. 

z regionu do centrum), liczbę zajmowanych stanowisk politycznych i czas pozostawania na 

określonych stanowiskach. Równocześnie analiza ilościowa została wzbogacona o metody 

jakościowe – wywiady swobodne, które miały służyć odtworzeniu  motywacji elity do pracy 

w samorządzie i objęcia funkcji marszałków województw lub innych stanowisk politycznych 

(kwestie motywacji tradycyjnie podejmowane były w badaniach nad elitami politycznymi, 

przykładowo por. Putnam 1976). Interpretując odpowiedzi respondentów, zdecydowano się 

jednak zastąpić termin „motywacja” pojęciem „tożsamość”. W opinii autorki umożliwiło to 

lepsze uwypuklenie  pracy w samorządzie jako centralnego elementu ich świadomości, tego 

kim byli jako ludzie i jakimi kierowali się wartościami. Według deklaracji respondentów 

ukształtowały się trzy rodzaje tożsamości: regionalna, samorządowa oraz partyjna. W celu 

przybliżenia czytelnikowi całej złożoności odczuwanych tożsamości wyodrębnione zostały 

dwie osie identyfikacji: oś pozioma – z jednej strony tożsamość regionalna, a z drugiej –  

samorządowa oraz oś pionowa – od braku tożsamości partyjnej do rozwiniętej tożsamości 

partyjnej. Przyjęcie tego schematu umożliwiło m.in. pokazanie, że dla wielu respondentów 

identyfikacje miały charakter tożsamości oscylującej pomiędzy tożsamością regionalną a 

samorządową i równocześnie w przypadku wielu z nich nie towarzyszyło temu 

ukształtowanie się tożsamości partyjnej. Równocześnie autorka zaobserwowała, że rzadsze 

były wypowiedzi marszałków deklarujące przyjęcie tożsamości regionalnej i jednocześnie 

partyjnej; przedstawiciele tej kategorii nazwani zostali politykami regionalnymi, aby odróżnić 
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ich od tych, którzy przyjęli wyłącznie tożsamość samorządową (samorządowców). Pojawiła 

się też marginalna kategoria marszałków, którzy deklarowali tożsamości partyjne i odrzucali 

tożsamości zaznaczone na osi poziomej – określono ich mianem czystych polityków. 

Porównanie przez autorkę danych ilościowych odnoszących się do przebiegu karier 

marszałków z informacjami pozyskanymi w trakcie wywiadów dotyczącymi ich tożsamości 

ukazało ich wysoką wzajemną spójność.  

 

B1. Kariery i tożsamości samorządowe oraz regionalne  

Zgromadzone przez autorkę monografii dane statystyczne, dotyczące udziału 

stanowisk regionalnych w ogólnej liczbie stanowisk politycznych zajmowanych przez badane 

osoby, umożliwiły ukazanie, że zarówno dla marszałków województw, jak i pozostałych osób 

zasiadających w zarządach, były one centralnym, dominującym komponentem ich karier 

(powyżej 50 procent). Zarazem wielu respondentów traktowało pracę w samorządzie 

województw jako część większej całości – aktywności samorządowej, czemu często 

towarzyszyło deklarowane odrzucenie tożsamości partyjnej. Szerokie odwołanie się do 

tożsamości samorządowej łączyć należy z możliwością stabilizacji kariery, ponieważ praca 

ograniczona do zajmowania stanowisk tylko w zarządach województw oznaczała dla części 

samorządowców – zarówno dla marszałków, jak i pozostałych osób – krótkotrwały przebieg 

kariery politycznej. Dystansowanie się wobec czynnika partyjnego miało, jak 

zaobserwowano, bardzo poważne konsekwencje dla przebiegu karier osób należących do tej 

kategorii – w sposób świadomy odrzucały one możliwość karier na poziomie centralnym, 

postrzeganym przez nie jako obszar, w którym warunkiem skutecznej aktywności zawodowej 

była konieczność partyjnego zaangażowania się.  

W wypowiedziach wielu marszałków autorka zauważyła nachodzenie się tożsamości 

regionalnej i samorządowej, co wyrażało się w postrzeganiu tej drugiej identyfikacji jako 

szerszej kategorii, w skład której wchodziła identyfikacja regionalna. Takie ujmowanie tych 

identyfikacji związane było z wieloletnią pracą w samorządzie lokalnym przed zasiadaniem w 

zarządach województw. Wielu marszałków to osoby, które aktywnie zaangażowały się w 

odrodzenie samorządu po 1990 roku (a marszałkowie związani z PSL nawet w okresie PRL-u 

pracowali w administracji, działając na rzecz swoich lokalnych ojczyzn).  W opisach tych 

respondentów rozpoczęcie pracy w samorządzie gmin lub w innych narracjach pełnienie 

funkcji marszałka przedstawiane było jako szczyt ich karier zawodowych – stanowisko, które 

było przez nich postrzegane jako najbardziej atrakcyjne – dotyczyło to często okresów, kiedy 

tworzony był samorząd gminny (początek lat dziewięćdziesiątych) lub samorząd województw 

(I i II kadencja). Przeprowadzone badania, co warto podkreślić, wskazują, że również wśród 

polskich samorządowców pojawiła się podkategoria, dla której – według deklaracji – kariera 

na niższych „szczeblach” była bardziej atrakcyjna niż ta w polityce ogólnokrajowej. Wyniki 

polskiego studium przypadku okazały się w przeważającej części zgodne z innymi analizami 

prowadzonymi w całej Europie. Ważnym czynnikiem zmiany w postrzeganiu stanowiska 

politycznego i jego usytuowania na konkretnym poziomie jako atrakcyjne, był rodzaj 

stanowiska (bardziej cenione były stanowiska wykonawcze, niż ustawodawcze na poziomie 

ogólnokrajowym). Wywiady z marszałkami województw zarazem umożliwiły autorce 

ukazanie znaczącej niespójności między dotychczasowymi badaniami; wielu marszałków 

wybierając najbardziej atrakcyjną pozycję w ich karierze wskazało na stanowiska 

samorządowe; regionalne (lub lokalne) w okresie przed wejściem do UE, kiedy te instytucje 

były dopiero tworzone i zakres ich kompetencji był ograniczony w związku z centralizacją 

finansów. Intepretując tę sprzeczność z dotychczasowymi wynikami badań, autorka odwołała 

się do ich poczucia sprawstwa i ukazała, że była to tylko specyficzna, ale pozorna 

sprzeczność. Choć okres bezpośrednio po powstaniu samorządu województw (w innych 
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narracjach samorządu lokalnego) był czasem dostępu do bardzo ograniczonych środków 

finansowych, co tradycyjnie w oparciu o literaturę uznawane byłoby za wskaźnik słabości 

tych instytucji, to jednak trzeba uwzględnić wschodnioeuropejski kontekst. Tworzenie 

nowego ładu instytucjonalnego po okresie PRL-u w tak niesprzyjających warunkach dawało 

marszałkom poczucie sprawstwa i przedstawiane było jako najbardziej istotny element ich 

oceny i postrzegania tych pozycji jako atrakcyjnych i dających poczucie satysfakcji 

zawodowej.  

W niniejszej pracy podjęta została też próba wypracowania bardziej szczegółowej 

typologii karier. Istotnym odkryciem było to, że przy zastosowaniu nawet bardzo 

rygorystycznej metody analizy kariery i śledzeniu nie tylko sekwencji stanowisk przed 

objęciem stanowiska w zarządzie, ale przebiegu całej kariery politycznej, liczna grupa 

badanych (m.in. powyżej 40 procent marszałków) miała kariery, które można określić jako 

czysto samorządowe – ograniczone tylko do zajmowania stanowisk politycznych w 

instytucjach samorządowych. Fakt, że była to tak popularna ścieżka kariery, skłonił autorkę 

do dodatkowych analiz; szczegółowo przedstawiona została ich wewnętrzna konfiguracja w 

oparciu o to, jakie instytucje samorządowe obejmowały poszczególne ich podkategorie 

(osobna typologia przygotowana została dla pozycji marszałków oraz druga dla wszystkich 

osób zasiadających w zarządach). Dokładniejsze przyjrzenie się karierom samorządowym 

ukazało zarazem, że liczebność tej kategorii należałoby nieznacznie zwiększyć i uwzględnić 

w niej także te osoby, które zajmowały stanowiska nie tylko samorządowe (czyli centralne i 

europejskie), ale zrezygnowały z pełnienia funkcji w polityce ogólnokrajowej w celu objęcia 

stanowisk marszałków. W kolejnym kroku analizy, przy dopasowywaniu opisu karier elity 

regionalnej do polskiej specyfiki, przy interpretacji karier samorządowych dostrzeżono ich 

podobieństwo do karier osób zajmujących stanowiska przedstawicieli rządu w terenie – tj. 

wojewodów i ich zastępców (rozstrzygające znaczenie miał tu właśnie fakt pracy w terenie). 

Okazało się zatem, że łącznie po dodaniu tych polityków regionalnych, którzy byli 

przedstawicielami karier samorządowych i/lub pełnili funkcje wojewodów, powyżej 65% 

stanowisk marszałków, i powyżej 75% przy uwzględnieniu wszystkich osób zasiadających w 

zarządach województw to reprezentanci tego typu karier. Wysokie odsetki przedstawicieli 

tego rodzaju karier uznano za bardzo istotną informację, wskazującą, jak fundamentalną rolę 

w przypadku osób zasiadających w zarządach odgrywał samorząd – pełnienie funkcji 

politycznych w instytucjach samorządowych. 

Uzupełnieniem i wzbogaceniem analiz karier samorządowych było przedstawienie  

danych statystycznych, dotyczących wszystkich przepływów (bezpośrednich i pośrednich) 

pomiędzy poziomem lokalnym i regionalnym; przed pełnieniem funkcji w zarządzie 

województwa i po i ich pełnieniu. Zestawienie przepływów nabierało szczególnego znaczenia 

w związku z różnicowaniem się, indywidualizacją ścieżek karier. Obserwacja przepływów 

ukazała intersujące trendy; m.in. marszałkowie województw mieli wyraźnie bogatsze 

doświadczenie samorządowe niż wicemarszałkowie i członkowie zarządów województw, ale 

nie dotyczyło to wszystkich pozycji (wyjątkiem były stanowiska w zarządach powiatów). 

Kolejnym istotnym odkryciem było to, że pomimo tego, że wiele osób miało doświadczenie 

pracy na stanowiskach politycznych w gminie, to jednak tylko nieliczni z nich nawet w 

kategorii marszałków byli prezydentami dużych miast. Zdaniem autorki monografii świadczy 

to o rozchodzeniu się lokalnej i regionalnej ścieżki kariery i sugeruje, że stanowiska w 

regionalne nie były atrakcyjne dla popularnych lokalnych liderów. W przypadku liderów 

lokalnych, łączyć należy to także ze zmianami instytucjonalnymi wprowadzonymi w 2002 

roku – wybory bezpośrednie organu wykonawczego. Dodatkowo na poziomie województw 

częstsze były przepływy ze stanowisk wicemarszałków i członków zarządów na pozycje 

marszałków, niż w drugą stronę 
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Cennych informacji wskazujących na wagę, jaką stanowiła dla marszałków 

województw tożsamość regionalna, dostarczyły wywiady swobodne przeprowadzone przez 

autorkę książki oraz zgromadzone przez nią wypowiedzi zamieszczone w lokalnej prasie i 

publikacjach samorządowych. Często podnoszone przez szefów regionalnych egzekutyw 

odwoływanie się do tożsamości regionalnej wynikało z ich diagnozy, że tożsamość ta była 

stosunkowo słabo zakorzeniona w społeczeństwie polskim. Wielu z nich często spontanicznie 

poruszało kwestię budowania i promowania tożsamości regionalnej, jako istotnego a czasami 

nawet najważniejszego elementu pełnionej przez nich roli. Prezentując swoje wizje 

przyszłości regionów, w których pełnili funkcje marszałków, odwoływali się do języka 

nacechowanego silnymi emocjami. Przypisywanie takiej wagi tworzeniu tej tożsamości 

wynikało, zdaniem autorki, z silnie odczuwanej przez nich także na poziomie jednostkowym 

potrzeby zakorzeniania się; tylko nieliczni z nich odwoływali się do wielopokoleniowego 

zakorzenienia się w regionie, którym kierowali (w rozumieniu regionu kulturowego). Jak 

pokazały badania, tożsamość prezentowana przez marszałków to tożsamość 

wytworzona/wytwarzana (por. regionalizm prospektywny, [Jałowiecki, Szczepański, 

Gorzelak, 2007]). Marszałkowie, przede wszystkim ci z pierwszych kadencji, silne 

artykułowali potrzebę wytworzenia tożsamości regionalnej dla nowo powstałych jednostek 

administracyjnych. Znaczenie przypisywano integracji terenów tworzących nowe 

województwa; wyrażało się to także w tym, że. przy obsadzie zarządów województw jednym 

z najistotniejszych kryteriów zwłaszcza w pierwszych kadencjach, jak podkreślano, był klucz 

subregionalny. W kolejnym okresie (umownie po 2006 roku) język odwołujący się do 

tożsamości regionalnej ulega pragmatyzacji; wyraża się w dbałości o zapewnienie dalszego 

rozwoju regionalnego, jak najlepszego wykorzystania funduszy europejskich czy poprawy 

warunków życia mieszkańców.  

Zastosowanie techniki wywiadów swobodnych umożliwiło dostrzeżenie ściśle 

powiązanej z tematyką tożsamości regionalnej kwestii, którą można określić jako interes 

regionalny. Uważne wsłuchanie się w te spontanicznie artykułowane przez marszałków opisy 

dotyczące interesu regionalnego pozwoliło zauważyć, że nie było to zagadnienie poboczne, 

ale było ono istotne w kontekście ich postrzegania, przedefiniowania atrakcyjności karier – 

nobilitacji karier regionalnych. We współczesnych badaniach nad elitami regionalnymi 

wyraźnie formułowane jest pytanie o to, komu służą politycy; czy dążą oni do obrony 

swojego własnego interesu, czy raczej reprezentują interesy wspólnot/społeczeństw, którymi 

kierują. Po drugie: interesy jakiego „szczebla” artykułują; innymi słowy czy polityków 

regionalnych i ogólnokrajowych łączy poczucie wspólnego interesu, czy może na każdym z 

poziomów kształtowane są odrębne cele i interesy (por. Stolz 2009). W trakcie wywiadów z 

marszałkami województw I kadencji bardzo wyraźnie akcentowany był odrębny regionalny 

interes, łączący polityków różnych opcji politycznych ponad podziałami politycznymi –  

m.in. powstanie instytucji mającej sprzyjać koordynacji działań – konwentu marszałków. 

Argument ten może się wydawać nieuzasadniony, niepasujący do medialnego opisu kampanii 

wyborczej i wzorów zawierania koalicji regionalnych, w tym także do wybrzmiewającego 

wówczas podziału postkomunistycznego. W związku z tym autorka monografii,  

uprawomocniając prezentowaną tezę, porównała opinie marszałków z różnych obozów 

politycznych (AWS, PSL i SLD). Dodatkowo – ponieważ wywiady były anonimowe – 

włożyła wysiłek w wyszukanie publicznej wypowiedzi (możliwość podania nazwiska członka 

elity samorządowej); w tym przypadku przytoczono fragment wspomnień jednego z 

marszałków. Generalnie podobną staranność zachowywano przy interpretacji wywiadów 

swobodnych; dążono do potwierdzenia kluczowych wątków przez więcej niż jednego 

respondenta, a w odniesieniu do kwestii mogących być kontrowersyjnymi starano się 

wzbogacać wywiady swobodne wywiadami prasowymi zamieszczonymi głównie w lokalnej 
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prasie; korzystano także ze wspomnień, wykładów czy artykułów przygotowanych przez 

marszałków.   

Powracając do wątku interesu regionalnego: respondenci przedstawiali siebie jako 

gospodarzy regionów – reprezentantów społeczności regionalnych. Wskazywali na świadome 

działania, a szczególnie te zmierzające do symbolicznego wzmocnienia pozycji marszałka i 

urzędu marszałkowskiego. Reprezentowanie lub – jak to było często przez nich opisywane  – 

obrona interesu regionalnego oznaczała dla nich określony sposób pełnienia roli marszałka. 

Respondenci reprezentujący I i II kadencję opisywali go, odwołując się do wartości 

związanych z etosem inteligenckim; wskazywali na pracę po godzinach, poświęcenie swojego 

życia osobistego; mówili o służbie na rzecz regionalnej społeczności. Po wejściu do UE język 

ten ulega modyfikacji – przedefiniowaniu – co tłumaczyć trzeba także zmianą uwarunkowań 

instytucjonalnych – rozbudową i profesjonalizacją zaplecza administracyjnego. W narracjach 

marszałków kierujących województwami po rozszerzeniu UE (które były szczególnie 

wyraźnie artykułowane przez respondentów zasiadających w zarządach od III kadencji) 

dbałość o interes regionalny to troska o zapewnienie dobrej przyszłości regionowi z głównym 

akcentem na jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich. Podsumowując, jednak 

niezależnie od zmiany języka i celów w obu okresach przywoływane przez marszałków wątki 

nawiązywały do poziomu regionalnego i jego społeczności. 

 

B 2 Polityczny wymiar karier   

Jak wskazano we wcześniejszym fragmencie autoreferatu, wśród marszałków liczni 

byli ci, którzy deklarowali tożsamość regionalną lub szerszą tożsamość samorządową i często 

towarzyszył temu brak identyfikacji partyjnej, ich kariery zarazem ograniczały się do 

zajmowania stanowisk politycznych w samorządach, w różnych konstelacjach przepływów 

pomiędzy nimi. Po przedstawieniu kategorii karier czysto samorządowych autorka monografii 

w kolejnym kroku przeszła do analizy karier osób, które zajmowały także stanowiska 

centralne i europejskie.  Opis ten jednak poprzedziła szczegółową rekonstrukcją stosunku elit 

regionalnych do sfery polityki. Wynikało to z przyjętego założenia, że postrzeganie 

możliwości wyboru kariery centralnej (i europejskiej) związane będzie z pozytywnym 

stosunkiem do partii politycznych i szeroko rozumianej sfery polityki. Analizując wywiady, 

wyodrębniono w pierwszych kadencjach samorządu trzy kategorie postaw powiązane z 

socjalizacją w pewnych partiach.  

Pierwsza z tych kategorii to przedstawiciele SLD – to interesująca grupa, pokazująca  

stosunek do partii politycznych wśród samorządowców typowy dla pierwszych dwóch 

kadencji, kiedy kierowali województwami. Charakterystyczna dla nich równocześnie była 

duża niespójność, złożoność  postaw. W przeszłości, w okresie PRL-u, część z nich miała 

silną pozycję w regionalnych strukturach PZPR, a inni prezentowali swoje kariery w tym 

okresie jako profesjonalne (skoncentrowane na zarządzaniu w przemyśle). W I kadencji, 

kiedy wielu z nich po raz pierwszy powoływano na stanowiska, dopiero budowane były 

struktury terenowe SLD, w związku z czym przy ich selekcji umocowanie w strukturach 

partyjnych nie odgrywało znaczącej roli. Ważniejsze, jak wskazywali, były w tym czasie 

dobre relacje z regionalnymi liderami-baronami. Podobnie jak przedstawiciele innych partii, 

w pierwszych kadencjach deklarowali negatywny stosunek do partii politycznych, siebie 

postrzegali raczej jako samorządowców, a nie polityków i wielu bardzo silnie artykułowało 

atrakcyjność kariery regionalnej/samorządowej. Równocześnie w odróżnieniu od polityków 

prawicy ich wcześniejsze doświadczenia partyjne (nie można tu pominąć w wielu 

przypadkach tego z okresu PRL-u) skutkowały ich świadomością tego, że pomimo generalnie 

negatywnej oceny polityki skuteczność ich działań zależy od dobrej współpracy ze 
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strukturami partyjnymi obecnymi w regionie – regularne konsultacje (na które zapraszani byli 

także regionalni liderzy partii koalicyjnej). 

 Inne poglądy i stosunek do partii politycznych mieli Ludowcy – w ich przypadku 

kadencja, w której kierowali województwem, nie miała wpływu na ich postawy; od samego 

początku bezkonfliktowo łączyli tożsamość samorządową i partyjną/polityczną. Marszałkami 

i osobami zasiadającymi w zarządach reprezentującymi PSL zostawały często osoby wybrane 

wcześniej szefami regionalnych struktur partyjnych (np. Jarubas) lub silnie umocowani 

partyjnie liderzy. Od pozostałych dwóch kategorii marszałkowie z PSL-u, także ci kierujący 

województwami bezpośrednio po wyborach w 1998 roku, różnili się wyraźnie pozytywnym 

stosunkiem do partii politycznej (PSL), a nawet chwali skuteczność działań ówczesnego 

lidera partyjnego (Pawlak – polityka koalicyjna). W ich spontanicznych wypowiedziach od I 

kadencji podkreślana była wielopoziomowa, wewnętrzna współpraca struktur partyjnych. Ten 

pozytywny stosunek do polityki odzwierciedlał się w ich karierach  politycznych; wielu z 

nich piastowało stanowiska centralne (i europejskie), choć – co było ważnym odkryciem – 

pomimo dostępności do stanowisk na poziomie krajowym (parlament) dla wielu z nich był to 

tylko pewien etap w ich karierze. Stanowiska centralne nie były postrzegane koniecznie jako 

zwieńczenie kariery; stanowiska samorządowe były dla wielu z nich bardziej atrakcyjne 

(symbolem może być tu marszałek Struzik). Podkreślmy: pozytywny stosunek do partii 

politycznych niekoniecznie przekładał się na wybór tradycyjnej drogi kariery. 

Największym wyzwaniem interpretacyjnym ze względu na potrzebę uwzględniania 

zmian zachodzących w czasie była kategoria marszałków prawicowych (AWS, a później PO i 

PiS). Marszałkowie z tej kategorii przed 2006 rokiem – okresem stabilizacji politycznej w 

regionach – mieli bardzo luźne i płynne tożsamości partyjne; wielu z nich bardzo wyraźnie 

dystansowało się wobec partii politycznych, które budziły prawie jednoznacznie negatywne 

skojarzenia. Partyjność traktowana była często instrumentalnie, np. zapewniała miejsce na 

liście wyborczej. Tożsamość samorządowa była dla nich atrakcyjna także dlatego, że 

umożliwiała w ich odczuciu odrzucenie identyfikacji partyjnej i zastąpienie jej jakąś inną, 

konieczną formą samoorganizacji. Warto w tym miejscu odwołać się do faktów i 

przypomnieć, że sejmiki województw w badanym okresie zdominowane były przez 

ugrupowania ogólnokrajowe; partie regionalne tylko sporadycznie wchodziły do zarządów 

województw, niemniej marszałkowie ci zastępowali identyfikacje partyjne samorządowymi. 

Oznaczało to zamazanie istniejących uwarunkowań politycznych (choć z drugiej strony w 

niektórych regionach AWS było rozdrobnione). W tych województwach motywacja do pracy 

na rzecz regionu i samorządu była wysoko cenionym walorem, który wzmacniał ich pozycję 

przetargową w stosunku do innych potencjalnych kandydatów. Kolejną istotną kwestią, którą 

udało się odkryć dzięki zastosowaniu wywiadów swobodnych, było to, że przed 2006 rokiem 

marszałkowie identyfikujący się z prawicą (ale także ci reprezentujący lewicę) rysowali 

„grubą kreskę” – pomiędzy samorządem a poziomem centralnym, postrzeganym jako obszar 

rzeczywistej obecności polityki (i który w związku z tym nie był sferą ich zainteresowania 

zawodowego). Po 2006 r., w okresie stabilizacji politycznej (czego warunkiem koniecznym 

było ponowne przekroczenie progu wyborczego przez większość partii politycznych 

obecnych w sejmikach w II kadencji), powstały warunki sprzyjające kształtowaniu się 

tożsamości partyjnych, a zarazem przemianie postrzegania sfery polityki. Kluczowy w 

ewolucji sposobu definiowania polityki był fakt, że obszar jej działania przestał być określany 

przez elity samorządowe jako ograniczający się tylko do poziomu centralnego. Odtąd zaczął 

być przez nie rozciągany także na poziom regionalny i lokalny. Wśród osób kierujących 

województwami od III kadencji – marszałków z prawicy: PO, ale także PiS (poglądy 

przedstawicieli PSL zostały już powyżej zrekonstruowane) zmiana stosunku do sfery polityki 

przejawiała się w mniejszym dystansowaniu się wobec niej. Zaobserwować można nawet 

pojawienie się niewielkiej grupy osób deklarujących tylko tożsamość partyjną, równocześnie 
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politycy ci odrzucali identyfikacje samorządowe. Postawione w trakcie wywiadów dodatkowe 

pytania potwierdziły, że oznaczało to także radykalną zmianę stosunku do kariery politycznej; 

praca na stanowisku marszałka traktowana była przez nich jako krok do dalszej kariery, której 

celem była polityka ogólnokrajowa. Prezentowane przez nich postawy silnie kontrastowały z 

tożsamościami samorządowymi większości marszałków, co dodatkowo wzmacniały ich 

komentarze otwarcie wskazujące na instrumentalne traktowanie tych stanowisk – narracje 

zogniskowane na ich własnych karierach.   

Od III kadencji pojawia się w pełni świadome postrzeganie polityki jako systemu 

wielopoziomowego. Czynnikiem sprzyjającym takim postawom było tworzenie i stabilizacja 

regionalnych struktur partii (PO), której towarzyszyło budowanie koordynacji 

wewnątrzpartyjnej. W procedurach selekcji kandydatów na stanowiska w samorządzie 

województw można też było zaobserwować działania nakierowane na zwiększenie dyscypliny 

partyjnej (m.in. nominowanie kandydatów do samorządu przez struktury regionalne). 

Niemniej nie oznaczało to, że wszyscy marszałkowie byli silnie umocowani partyjnie. 

Pewnym zaskoczeniem było odkrycie nielicznej grupy szefów regionalnych egzekutyw, 

którzy deklarowali, że byli osobami zupełnie nieznanymi w polityce regionalnej, „z zerową 

pozycją polityczną”. Ustalono, że wspólnym mechanizmem, który zadecydował o tych 

nominacjach, było poparcie udzielane im przez szefów regionalnych struktur partii. 

Równocześnie zgromadzone dane dotyczące przebiegu karier marszałków ujawniły, że 

eksperymenty te okazały się nieudane, krótkotrwałe.  

Kolejna, znaczna grupa marszałków, jak sugerują badania, odkrywa wówczas, że silna 

albo co najmniej dużo silniejsza niż w przypadku dwóch pierwszych kadencji pozycja 

polityczna jest warunkiem koniecznym do kontynuowania kariery politycznej. O 

wzmocnieniu pozycji politycznej niektórych marszałków świadczy to, że byli szefami 

regionalnych struktur partii lub ich zastępcami (PO).Tak wysoką pozycję w strukturach 

partyjnych tych marszałków należy interpretować jako posiadanie przez nich możliwości 

decydowania o tym, na jakim poziomie będą kontynuować kariery. Ciekawym i ważnym 

zaobserwowanym zjawiskiem – niezgodnym z założeniami wstępnymi sformułowanymi 

przez autorkę monografii – było to, że osoby te zorientowane były na kariery regionalne, a 

czasami nawet rezygnowały z pracy w polityce ogólnokrajowej, aby przejść do samorządu.  

Silne umocowanie partyjne miało według nich sprzyjać stabilizacji ich karier politycznych 

(zapewnieniu poparcia struktur regionalnych partii przy nominacji na stanowiska), a nie 

wyborowi centralnej ścieżki kariery. 

Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi typami „upartyjnienia” po 2006 roku ukształtowała 

się też trzecia kategoria – pośrednia; jej przedstawiciele prezentowali się jako nie 

przywiązujący wagi do kariery politycznej (co wyrażało się w tym, że nie pamiętali 

dokładnie, kiedy i jakie funkcje polityczne objęli). Opisywali się jako naturalni kandydaci na 

stanowiska marszałków, jako posiadający doświadczenie samorządowe i wiedzę ekspercką. 

W narracjach tych samorządowców głównym mechanizmem ich wyboru na to stanowisko 

była autoselekcja; inni byli zainteresowani karierą centralną, a oni właśnie poprzez swoje 

wcześniejsze decyzje zawodowe i kwalifikacje stawali się dla swojej partii – PO – 

odpowiednimi kandydatami na stanowisko marszałka. Niemniej, dokładniejsze wsłuchanie się 

w ich wypowiedzi pozwoliło odkryć jeden ważny szczegół: ich pozycje w partii były dużo 

silniejsze niż przedstawiane przez nich, gdyż należeli do grona osób, które zaczęły aktywność 

w PO, kiedy partia ta była dopiero tworzona – długoletni staż. Spontaniczne wypowiedzi 

marszałków ukazały rolę jeszcze jednego czynnika, który przyczynił się do postrzegania 

samorządu jako części polityki krajowej i wzrostu tożsamości partyjnych, a była nim 

odczuwana szczególnie po 2010 roku i później polaryzacja polityki. Podział pomiędzy PO – 

PiS zastępuje artykułowany wcześniej podział pomiędzy centrum i samorządem. 
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B 3 Kariery z komponentem centralnym (i europejskim) 

Rekonstrukcję tych karier rozpoczęto od bliższego przyjrzenia się przepływom do i z 

centrum. Analizy te dostarczyły cennych informacji, m. in. na jakie pozycje w centrum miały 

miejsce najintensywniejsze przepływy. Okazało się, że dotyczyły one głównie stanowisk 

parlamentarnych; napływ na stanowiska ministrów i ich zastępców był wyraźnie ograniczony. 

Przeprowadzone  badania pozwoliły też ustalić, że wystąpiły wyraźne różnice w przebiegu 

karier pomiędzy marszałkami a wszystkimi osobami zasiadającymi w zarządach, co 

wskazuje, że dokonywali oni odmiennych wyborów – inne stanowiska były dla nich 

atrakcyjne. Bardziej szczegółowa obserwacja kierunków przepływów pozwoliła także 

przybliżyć złożoność opisywanego zjawiska m.in. wyodrębniono grupę polityków, którzy 

przed i po pełnieniu funkcji na stanowisku regionalnym wracali do polityki ogólnokrajowej.  

Natomiast, badania kierunku i momentu przepływu (w trakcie pełnienia określonej 

funkcji politycznej lub już po jej zakończeniu) pozwoliły dostrzec rezygnacje aż czterech 

polityków ze stanowisk centralnych w trakcie ich pełnienia w celu objęcia stanowisk 

marszałków w połowie IV kadencji. Wskazuje to na przekształcanie się w trakcie badanego 

okresu atrakcyjności stanowisk politycznych w Polsce (wartości te wydają się szczególnie 

wysokie w kontekście małej dostępności tych stanowisk [por. Borchert 2011] ze względu na 

wysoki odsetek inkumbentów na stanowiskach marszałków). Dodatkowo, przepływy na i z 

poziomu europejskiego były nieliczne, dominowały wśród nich przepływy z regionu do 

parlamentu europejskiego częściej aniżeli w drugą stronę a zarazem stanowiska 

parlamentarne w PE były łatwiej osiągalne dla marszałków niż innych osób zasiadających w 

zarządach. 

W oparciu o liczbę i rodzaj zajmowanych stanowisk oraz kierunek przepływów 

autorka monografii podjęła próbę opracowania typologii karier. Wśród marszałków 

dominująca była kategoria, której kariery określano jako mieszane, czyli samorządowo-

centralne – w ich przypadku trudne było jednoznaczne ustalenie przewagi jednego z tych 

komponentów. Wiele z tych osób wyrażało silne tożsamości samorządowe, jednak 

równoczesne bogate doświadczenie w polityce ogólnokrajowej spowodowało określenie tej 

kategorii jako mieszanej. Zgromadzone dane pozwoliły wyróżnić dwa dodatkowe typy karier: 

przedstawiciele ścieżki samorządowej (w której komponent centralny był wyraźnie mniejszy 

niż samorządowy) oraz zupełnie marginalna grupa osób mających kariery centralne, której 

towarzyszyło ukształtowanie się tylko tożsamości politycznej (czyści politycy). 

Podsumowując, analiza przebiegu karier marszałków ukazała dwa interesujące zjawiska. Po 

pierwsze, odnotowano bardzo duże znaczenie komponentu samorządowego także wśród 

marszałków piastujących stanowiska centralne ( i europejskie). Po drugie, ważną informacją 

w kontekście poznania tego, jakie stanowiska polityczne były atrakcyjne było to, że w 

przypadku marszałków zupełnie marginalna była kategoria polityków z dominacją kariery 

centralnej. Uznać to należy za interesującą wskazówkę o ograniczonej wadze pozycji 

usytuowanych na poziomie ogólnokrajowym. Zarazem zgromadzone dane ilościowe 

pozwoliły ustalić, że to liczba i czas zajmowania stanowisk okazały się kluczowe przy 

typologii karier z komponentem centralnym (i europejskim), natomiast kierunek przepływów 

nie różnicował ich – pomiędzy tymi z kierunkiem przepływów z i do centrum dominowały 

podobieństwa (sugerowały to także opinie przedstawione w trakcie wywiadów swobodnych).  

Obserwacja przepływów wszystkich osób zasiadających w zarządach województw, 

ukazała, że kariery z komponentem centralnym były w ramach całej tej podkategorii dużo 

rzadsze. Było to szczególnie wyraźne w przekroju ograniczającym się tylko do osób 

pełniących funkcje wicemarszałków i członków zarządów. Ogniskując się na karierach tych, 

którzy zajmowali stanowiska centralne, ważną obserwacją było to, że oprócz karier 

samorządowych i mieszanych pojawiła się odrębna kategoria karier, której nie można było nie 
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zauważyć: kariery centralne, tzn. takie, w których komponent ogólnopolski znacząco 

przeważał. Choć kategoria karier centralnych wśród osób zajmujących stanowiska 

wicemarszałków i członków zarządów była stosunkowo mała, to jednak jej pojawienie się 

autorka monografii uznaje za istotną informację, szczególnie w kontekście zupełnej 

marginalności tej kariery wśród marszałków. Równocześnie kluczowe było to, że również 

wśród wicemarszałków i członków zarządów zdecydowanie przeważały kariery mieszane.  

 

B 4 Reprodukcja lub wymiana elity samorządowej 

Ostatnią kluczową kwestią podjętą w ramach badania ścieżek karier było pytanie o 

reprodukcję elity samorządowej lub może przeciwnie – jej brak. Zakładano, że – gdyby 

zaistniały szanse prowadzenia stabilnej kariery na poziomie regionalnym i w związku z tym 

postrzegane byłyby one jako stwarzające możliwości takiej aktywności zawodowej – 

oznaczałoby to pojawienie się również w Polsce warunków do powstania nowego wzoru 

kariery – kariery regionalnej. Wytworzenie się karier regionalnych świadczyłoby o wzroście 

atrakcyjności pozycji regionalnych i byłoby swoistym przejawem rozwoju w Polsce systemu 

wielopoziomowego. Dodatkowo, odwołując się do współczesnych prac nad elitami 

politycznymi (m.in.. Borchert 2003, Stolz 2009), reprodukcję elity regionalnej odczytywać by 

można w kategoriach wykształcenia przez nią umiejętności obrony własnego interesu. 

Początkowe kadencje (I i II) to okres niestabilności partyjnej (pojawianie się nowych partii 

politycznych po kolejnych wyborach), której towarzyszy wymiana elity regionalnej; tylko w 

pojedynczych województwach zaobserwowane zostało zjawisko powołania po kolejnych 

wyborach inkumbentów. Zmiana następuje w III kadencji; choć poziom wymiany elity 

regionalnej pozostaje nadal wysoki (podobny do I kadencji), pojawia się zjawisko ważne w 

kontekście możliwości powstania stabilnych karier regionalnych. Część przedstawicieli elity 

samorządowej wybranej w III kadencji kontynuuje pracę w zarządach nie tylko po wyborach 

w 2010, ale także po kolejnej elekcji w 2014 roku. Aby przyjrzeć się temu ważnemu 

zjawisku, obliczono liczbę stanowisk dostępnych dla inkumbentów, czyli takich pozycji 

politycznych, które były dla nich w rzeczywistości dostępne ze względu na istniejące w 

województwach uwarunkowania polityczne. W tym celu obliczono liczbę stanowisk 

politycznych dostępnych dla wszystkich partii tworzących zarządy, które zachowały po 

kolejnych wyborach samorządowych (utrzymanie stanowisk przez partię było możliwe, gdy 

zachowana została dotychczasowa koalicja regionalna i po wyborach przetrwał 

wewnątrzkoalicyjny podział stanowisk pomiędzy partiami koalicyjnymi). Przy uwzględnieniu 

liczby dostępnych stanowisk odsetek stanowisk zajmowanych przez inkumbentów okazał się 

zaskakująco wysoki: pomiędzy 71 – 85 % (z wyjątkiem III kadencji). Te wartości 

jednoznacznie wskazują, że jeżeli istnieje instytucjonalna struktura możliwości, kariera 

regionalna staje się współcześnie atrakcyjną opcją dla wielu polityków. Potwierdzają to także 

dane dotyczące czasu pełnienia funkcji samorządowych. Na koniec warto zauważyć, że 

wybór karier regionalnych miał też wpływ na ograniczenie zakresu wielopoziomowości karier 

wojewódzkiej elity samorządowej w badanym okresie, 

Powyższa monografia wskazana jako główne osiągnięcie jest rezultatem badań 

prowadzonych w ramach grantu zatytułowanego: Rekrutacja i skład społeczno-demograficzny 

regionalnych elit samorządowych w latach 1998-2014 i dofinansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 6 (nr projektu 2013/11/B/HS6/01196, okres trwania 

grantu; sierpień 2014 – luty 2019). Autorka monografii była kierownikiem projektu.  
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Przy pisaniu książki na sposób ujęcia poszczególnych kwestii, rozwinięcia pewnych 

wątków, wpływ miała dyskusja naukowa po prezentacji wstępnych wyników badań na 

konferencjach: m.in. na zjeździe socjologicznym i światowym kongresie nauk politycznych
4
 

oraz komentarze recenzentów czasopism (najwyżej punktowanych wówczas czasopism z listy 

B) otrzymane przy składaniu do druku artykułów o tematyce grantu
5
. Do większości tych 

wątków powróciłam w książce, modyfikując, aktualizując i rozbudowując przedstawione 

wcześniej w czasopismach zagadnienia.    

Podsumowując, w opinii autorki jej znaczący wkład w rozwój socjologii obejmuje 

pięć kwestii:  

1. Choć istnieje wiele prac poświęconych elitom samorządowym, kwestia elit 

wojewódzkich, w tym – jak wskazuje najnowsza literatura – szczególnie zyskujących 

na znaczeniu członków regionalnych egzekutyw – osób zasiadających w zarządach 

województw poruszana była w polskiej literaturze przedmiotu tylko marginalnie przy 

opisie innych kwestii dotyczących elit samorządowych. 

2. Oryginalność w warstwie teoretycznej; odnosi się do odwołania się do perspektywy 

MLG przy opisie tworzenia koalicji regionalnych, jak i przebiegu karier polityków 

regionalnych. 

3. Podejście interdyscyplinarne – praca wykorzystuje dorobek politologii (koalicje 

regionalne) do wzbogacenia analizy kluczowego dla socjologii polityki procesu 

selekcji elity samorządowej. 

4. W warstwie metrologicznej cenne było wykorzystanie różnorodnych: jakościowych i 

ilościowych metod badawczych. m.in. wywiadów swobodnych, co umożliwiło lepsze 

poznanie złożoności opisywanych zjawisk. 

5. Zakres pracy – zarysowany został portret elity regionalnej rozciągający się na okres aż 

szesnastu lat (od pierwszych wyborów samorządowych do początku V kadencji) i 

obejmujący wszystkie szesnaście województw.     
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo 

artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej 

lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.  

 

Za najważniejszą zagraniczną aktywność naukową uznaję odbycie studiów 

doktorskich w latach 1994 – 2001 w The London School of Economics and Political Science 

na Wydziale Socjologii. Studia zwieńczone zostały w 2001 roku obroną pracy doktorskiej 

zatytułowanej:  An Elite in Transition An Analysis of the Higher Administration of the 

Region of Upper Silesia, Poland 1990-1997. 

Monografia ta była portretem regionalnej elity w okresie przemian zachodzących w 

administracji. Elita administracyjna województwa katowickiego reprezentowana była przez 

przedstawicieli dwóch środowisk: administracji rządowej w terenie oraz administracji 

samorządowej. Centralnym odkryciem pracy było to, że przedstawienie całej złożoności 

zjawisk  –  pełne odtworzenie obrazu elity regionalnej – wymagało odwołania się przy jej 

opisie do radykalnych zmian zachodzących w administracji. Uzupełniłem tego była druga 

istotna obserwacja: w trakcie wywiadów swobodnych deklarowane były odmienne, a można 

nawet powiedzieć: przeciwstawne postawy przedstawicieli obu kategorii. Z jednej strony elita 

samorządowa – prezydenci dużych miast, które były przygotowywane do otrzymania statusu 

miast powiatowych w kolejnym etapie reformy (i pilotażowo otrzymały już znaczącą część 

kompetencji, które miały być w przyszłości przypisane powiatom) przedstawiali siebie i 

swoją pracę, odwołując się do szans i możliwości, jakie stworzyła reforma samorządowa 

wprowadzona w 1990 roku. Dominującym elementem ich narracji było poczucie sukcesu 

wynikające z poczucia sprawstwa, skuteczności działania administracji lokalnej. Z drugiej 

strony rozmowy z respondentami reprezentującymi kadrę kierowniczą urzędu 

wojewódzkiego, ukazały ich jako część elity, niecierpliwie oczekującej dalszego etapu 

reformy administracji – reformy terytorialnej kraju, powstania dużych, silnych województw, 

którym zostaną przekazane znaczące kompetencje. Z wypowiedzi samorządowców bardzo 

wyraźnie przebijała świadomość potrzeby jak najszybszego dokończenia reformy 

administracyjnej. Odczucie konieczności dalszej decentralizacji potęgowały diagnozy 

dotyczące wyzwań i zagrożeń wynikających z opóźniania restrukturyzacji przemysłu w 

województwie katowickim. Skuteczna reforma gospodarcza regionu w ich diagnozie mogła 

być przeprowadzona tylko przez elity wojewódzkie, a nie przez władze centralne. To 

przekonanie prowadziło z jednej strony do prób wymuszenia decentralizacji w okresie 

zawieszenia dalszych reform administracji (Kontrakt regionalny dla województwa 

katowickiego), a z drugiej strony trudno nie zauważyć, że ich wypowiedziom towarzyszyły 

silne negatywne emocje; pesymizm, zniechęcenie i poczucie braku możliwości. 

Uzupełnieniem portretu elity administracyjnej lat dziewięćdziesiątych, było odwołanie 

zgodnie z zasadami koncepcji długiego trwania do kompozycji regionalnych elit 

administracyjnych w okresie międzywojennym i realnego socjalizmu. Ze względu na  

znaczenie przypisywane przez elity regionalne dokończeniu reformy administracyjnej praca ta 

została rozszerzona o rozdział poświęcony ich wizji dalszych zmian.  Poruszone zostały w tej 

części także wątki budzące wówczas spore kontrowersje m.in. autonomia regionalna – 

zrekonstruowane zostały sposoby rozumienia tego terminu i jego symbolicznej wartości dla 

samorządowców będących rodowitymi Ślązakami.      

Monografia ta została opublikowana w AP Lambert Academic Publishing, 2011, ss. 

241 (22 ark.) i otrzymała nagrodę rektora UP: Indywidualna III stopnia (nagroda za 

monografię). 
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Za ważne osiągnięcie w trakcie studiów doktoranckich uznaję otrzymanie stypendium: 

Tempus - Indywidualny grant naukowo-badawczy,  październik 1995 – czerwiec 1996, który 

odbyłam w tle London School of Economics and Political Science. 

Do tematyki z socjologii administracji nawiązuje też mój artykuł w podręczniku 

poświęconym reformom administracyjnym – Handbook of Administrative Reform: 

An International Perspective, Taylor and Francis 2008
6
. W artykule  przedstawiony został 

przebieg zmian zachodzących w służby cywilnej z uwzględnieniem zależności od szlaku, 

poruszono także aktualne wówczas kwestie wpływu członkostwa w UE na przebieg 

wprowadzonych reform. 

Po zakończeniu studiów doktoranckich uczestniczyłam w dwóch międzynarodowych 

projektach badawczych:  

1. Elites and Institutions in Regional and Local Governance in Eastern Europe. 

Projekt kierowany był przez Jamesa Hughesa z the London School of Economics and 

Political Science.  

Badania koncentrowały się na lokalnym i regionalnym wymiarze transformacji 

oraz przygotowywaniu elit i instytucji do rozszerzenia Unii Europejskiej. Projekt objął 

pięć krajów w Europie Środkowej (Estonię, Polskę, Słowenię, Rumunię i Węgry) oraz 

dwa kraje Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina). Na terenie Polski wybrane zostało 

miasto Katowice, gdzie w okresie od maja 2001 do lutego 2002 r. przeprowadziłam 

całość prac badawczych – 75 ankiet z członkami elit regionalnych: przedstawicielami 

władz administracyjnych (lokalnych – miasto Katowice, samorząd województwa oraz 

reprezentanci rządu w terenie – urząd wojewódzki) ale także środowisk 

gospodarczych oraz kultury i nauki. 

Wyniki prowadzonych badań przedstawione zostały na dwóch konferencjach 

międzynarodowych
7
 i opublikowane w tomie pokonferencyjnym

8
 wydanym przez the 

School of Slavonic and East European Studies, University College London. 

Tematyka wymienionego powyżej projektu badawczego była ścisłe związana z 

problematyką podejmowaną wcześniej w ramach pracy doktorskiej – rola elit 

regionalnych w procesie przekształceń po 1989 roku. Równocześnie udział w tym 

projekcie umożliwił mi spojrzenie na śląskie elity regionalne w perspektywie 

porównawczej oraz rozszerzył moją wiedzę o kluczowe wówczas zagadnienie postaw 

i działań elit regionalnych w przygotowaniu się do integracji z Unią Europejską. 

Ważnym odkryciem był wysoki poziom pragmatyzmu w postawach w stosunku do 

Unii Europejskiej. Integracja europejska postrzegana była jako ściśle powiązana z 

polityką regionalną. Było to odzwierciedleniem uczestnictwa polskich elit 

regionalnych w programach przedakcesyjnych. Po drugie intersujące było to, że 

śląskie elity były o wiele bardziej otwarte na integrację europejską w wymiarze 

                                                           
6
 Tatiana Majcherkiewicz  Civil Service Reform in Poland: The Influence of Path Dependency [w:] J. Killian, 

N. Eklund, (red.), Handbook of Administrative Reform: An International Perspective, Taylor and Francis, 2008, 

s. 139-157. 
7
 James Hughes, Gwendolyn Sasse, Claire Gordon i Tatiana Majcherkiewicz, Silesia and the Politics of 

Regionalization in Poland, (wraz z Jamesem Hughesem, Gwendolyn Sasse i Claire Gordon), „Regionalisation of 

Polish Politics”, School of Slavonic and East European Studies”, Londyn, 15 - 16. 04. 2002. 

Tatiana Majcherkiewicz Upper Silesia’s regional identity - a challenge to further European integration, 

„Regional Transitions, European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement”, 

Gdańsk, 15-18. 09. 2001. 
8
 James Hughes, Gwendolyn Sasse, Claire Gordon i Tatiana Majcherkiewicz, Silesia and the Politics of 

Regionalization in Poland, [w:] G. Kolankiewicz, T. Zarycki (red.), „Regional Issues in Polish Politics”, School 

of Slavonic and East European Studies, Occasional Papers, London, 2003, s. 83-111.  
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regionalnym (Fundusze Strukturalne, subsydiarność i koncepcja Europy Regionów) w 

odróżnieniu od aktorów regionalnych w innych krajach Europy Środkowej. 

Zaowocowało to regionalną adaptacją organizacyjną, która przeprowadzona została w 

ramach struktur administracyjnych w regionie (m.in. powstanie komórek 

odpowiedzialnych za integrację europejską w lokalnych i regionalnych instytucjach 

samorządowych i w urzędzie wojewódzkim). 

 

2. Międzynarodowe projekty badawcze nad stosunkami polityczno-administracyjnymi 

w Europie Środkowej 

ETAP 1 – Politico-Administrative Relations under Coalition Government: Lessons in 

the CEE Countries  

Proejekt kierowany był przez Guya B. Petersa (University of Pittsburgh), Laszlo 

Vassa (Budapest Metropolitan University) i Tonego Verheijena (World Bank) i 

koordynowany przez NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public 

Administration in Central and Eastern Europe).  

Efektem projektu było zebranie materiałów i przygotowanie rozdziału książki 

– polskiego studium przypadku poświęconego stosunkom polityczno-

administracyjnym w okresie rządów koalicyjnych
9
. Zasadniczą kwestią poruszoną w 

opracowaniu było przedstawienie trudności, opóźnień, ale także sukcesów we 

wdrażaniu systemowych reform administracyjnych w latach 1989-2002. Szczególną 

uwagę poświecono trudności w wytyczaniu podziału na sferę polityczną i 

administracyjną oraz budowie służby cywilnej. Wyjaśnień skuteczności ale 

jednocześnie ograniczeń we wdrażaniu reform poszukiwano w sposobie 

funkcjonowania władzy wykonawczej w badanym okresie; z uwzględnieniem takich 

czynników jak większościowy lub mniejszościowy charakter rządu, relacje pomiędzy 

partnerami koalicyjnymi oraz czas trwania poszczególnych rządów. Istotnym wątkiem 

opisu funkcjonowania władzy wykonawczej był także wpływ poszczególnych 

prezydentów na politykę rządu oraz charakter wzajemnych relacji pomiędzy tymi 

dwoma ośrodkami władzy. Drugim zasadniczym wątkiem artykułu w związku z tym 

była szczegółowa rekonstrukcja powstawania i składu politycznego poszczególnych 

rządów koalicyjnych z uwzględnieniem pierwszoplanowej w Polsce roli czynników 

historycznych przy ich tworzeniu (podział postkomunistyczny). Zwrócona została też 

uwaga na zmiany zachodzące w czasie m.in. poważne konwekcje wprowadzenia takiej 

regulacji jak konstruktywne wotum nieufności.   

 

ETAP 2 – Politico-Administrative Relations at the Centre – Actors, Strucures and 

Processes supporting the Core Executive  

Projekt prowadzili Bernadette Connaughton (University of Limerick), Georg Sootla 

(Tallinn University) oraz Guy B. Peters (University of Pittsburgh) a koordynowany 

był przez NISPAcee.  

Prace tego etapu zwieńczone zostały publikacją książkową, do której 

przygotowałam dwa rozdziały Pierwszy artykuł poświęcony był ewolucji zaplecza 

administracyjnego rządu – (Urzędu Rady Ministrów i następnie Kancelarii Rady 

                                                           
9
 Majcherkiewicz T. Politico-Administrative Relations in Poland under Coalition Governments in the Period 

1989-2002, [w:] B. G. Peters, T. Verheijen, i L. Vass (red.), Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil 

Servants in Coalition Governments,  2005, s. 76-116. 
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Ministrów)
10

. Wybór tej tematyki badań wynikał z założenia, że w krajach post-

komunistycznych  jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stały przed twórcami 

reform administracyjnych, koniecznych do stworzenia warunków sprawnego 

zarządzania krajem było odejście od stylu kierowania, który wykształcił się w okresie 

socjalizmu. W związku z tym zasadniczym założeniem przebudowy instytucji 

centralnych było ograniczenie ich aktywności do podejmowania decyzji 

strategicznych przy równoczesnej znaczącej decentralizacja kompetencji na poziom 

regionalny i lokalny. Dla możliwości skutecznego podjęcia nowych wzywań stojących 

przez rządem niebagatelną rolę miało przygotowanie odpowiedniego zaplecza 

administracyjnego – instytucji kluczowej, nie mniej funkcjonowanie, które było 

wówczas stosunkowo słabo opisana w literaturze przedmiotu.  

Drugi rozdział dotyczył innej ważnej instytucji – zaplecza politycznego: 

gabinetów politycznych premiera i ministrów
11

. Opracowanie to podsumowało 

pierwszą dekadę funkcjonowania tych organów, ukazując ograniczony postęp w ich 

profesjonalizacji, choć dostrzeżono różnice w sposobnie funkcjonowaniu gabinetu 

politycznego premiera a ministrów na korzyść jakości działania zaplecza politycznego 

szefa rządu. Ważnym wnioskiem, jaki dostarczyła ta analiza było dostrzeżenie, że 

główną przeszkodą dla profesjonalizacji tej instytucji był problem dotyczący samej 

istoty jej funkcjonowania. W związku z tym, że podział polityczno-administracyjny w 

administracji centralnej nie był wyraźnie zarysowany (polityzacja stanowisk 

administracyjnych) nie było jasne, jaką rolę powinny pełnić gabinety polityczne. 

Pośrednio więc kwestia ich prawidłowego funkcjonowania odniesiona została do 

szerszej kwestii reformy administracji centralnej i w jej ramach kluczowego zadania: 

stworzenia korpusu służby cywilnej.    

Po ukończeniu doktoratu byłam autorką prawie 50 artykułów i rozdziałów w 

monografiach naukowych  oraz dwóch książek, w tym 15 artykułów i jedna książka było 

napisane w języku angielskim. Tytuł monografii: An Elite in Transition An Analysis of the 

Higher Administration of the Region of Upper Silesia, Poland,  AP Lambert Academic 

Publishing, 2011, ss. 241. 

Tematyka artykułów naukowych dotyczyła:  

a. Stosunków polityczno-administracyjnych: 

 Majcherkiewicz T. Evolution of politico-administrative roles of Prime Ministerial 

support structure in Poland (1989-2007) [w:] B. Connaughton, G. Sootla i G. 

Peters (red.), Politico-Administrative Relations at the Center - Actors Structures 

and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009,  

s. 85-107. 

 Majcherkiewicz T. Between the Pool of Spoils and shallow Professionalism: 

Recruitment, Composition and Functioning of the Political Cabinets of Prime 

Ministers and Ministers in Poland 1997-2006 [w:] B. Connaughton, G. Sootla i G. 

Peters,  (red.), Politico-Administrative Relations at the Center - Actors Structures 

and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009, 

s. 268-292. 

                                                           
10

 Majcherkiewicz T. Evolution of politico-administrative roles of Prime Ministerial support structure in 

Poland (1989-2007) [w:] B. Connaughton, G. Sootla i G. Peters,  (red.), Politico-Administrative Relations at the 

Centere - Actors Structures and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009,  s. 

85-107. 
11

 Majcherkiewicz T. Between the Pool of Spoils and shallow Professionalism: Recruitment, Composition 

and Functioning of the Political Cabinets of Prime Ministers and Ministers in Poland 1997-2006 [w:] B. 

Connaughton, G. Sootla i G. Peters,  (red.), Politico-Administrative Relations at the Centere - Actors Structures 

and Processes supporting the Core Executive, Nispacee Press, Bratysława, 2009, s. 268-292. 
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 Majcherkiewicz T. Politico-Administrative Relations in Poland under Coalition 

Governments in the Period 1989-2002, [w:] B. G. Peters, T. Verheijen, i L. Vass 

(red.), Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition 

Governments,  2005, s. 76-116. 

 Majcherkiewicz T. Who Rules Polish Regions? Politico-administrative relations in 

Polish voivodeships, 1989-2004, „The Polish Yearbook of the Civil Service”, 

2005, s. 123-141. 

 Majcherkiewicz T. Decentralisation and Efficient Regional Governance in Poland. 

Politico-administrative relations in Polish regions, 1989-2003, [w:] M. Bryane R. 

Kattel i W. Drechsler (red.), Enhancing the Capacities to Govern: Challenges 

Facing the Central and Eastern European Countries, Nispacee Press, Bratysława, 

2004, s 92-107. 

 

b. Służby cywilnej  

 Majcherkiewicz T. In search of recognition and compromise: Civil service 

reforms and the evolution of Polish politico-administrative relations (1989-2009) 

[w:] Reiner Kattel, Witold Mikulowski, B. Guy Peters (red.), Public 

Administration in Times of Crisis, , selected Papers from the18th NISPAcee 

Annual Conference, Nispacee Press, Bratysława, 2011, s. 273-302.  

 Majcherkiewicz T. CONTINUITY AND DISCONTINUITY Polish Civil Service 

Reforms and the Post-communist Legacy [w:] J. Nemec, B. G.Peters, (red), State 

and Administration in a Changing World, selected Papers from the17th NISPAcee 

Annual Conference, Nispacee Press, Bratysława, 2010, s. 49-73. 

 Majcherkiewicz T. Civil Service Reform in Poland: The Influence of Path 

Dependency [w:] J. Killian, N. Eklund, (red.), Handbook of Administrative 

Reform: An International Perspective, Taylor and Francis, 2008, s. 139-157. 

 Majcherkiewicz T. Nomenklatura Versus Civil Service in Poland. Defining 

Politico-administrative Relations Under Leszek Miller’s government, [w:] A. 

Rosenbaum, J. Nemec, (red.) Democratic Governance in the Central and Eastern 

European Countries: Challenges and Responses for the XXI Century, Nispacee 

Press, Bratysława, 2006, s. 115-131. 

 

c. Górnego Śląska  

 Majcherkiewicz T. Silesia and the Politics of Regionalization in Poland, (wraz z 

Jamesem Hughesem, Gwendolyn Sasse, Claire Gordon) [w:] G. Kolankiewicz, T. 

Zarycki (red.), „Regional Issues in Polish Politics”, School of Slavonic and East 

European Studies, Occasional Papers, London, 2003, s. 83-111.  

 Majcherkiewicz T. The challenges To Upper Silesia’s reintegration with Poland, 

1922–1939: The regional administration and its elite in the inter-war period 

„Slovo” (School of Slavonic and Eastern European Studies), nr. 14, March 2002, s. 

112-133. 

 

d. Innych zagadnień 

 Majcherkiewicz T. Challenges of coalition building in Poland: experiences of 

Central and Regional politics, News 2005, nr. 2, NISPAcee, s.1-10. 

 Majcherkiewicz T. Political Parties, Factions, and Local Organizations: A 

Distinctive Feature or a Reflection of Divisions at the National Level in Estonia, 

Hungary, Poland and Slovakia?), Local Government and Public Service Reform 

Initiative, (Plik PDF), 2005, s 1-43. 
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 Majcherkiewicz T. Polish Regional Elite Career Paths and the Impact of a 

Multilevel System, „Politics in Central Europe” The Journal of the Central 

European Political Science Association, 2020, tom 16 nr 1, 283-306. 

 Majcherkiewicz T. E-Poland and E-Poles, „Local government Brief, the quarterly 

journal of the local government and public services reform initiative”, zima  2003, 

s.42-43. 

Ważnym wymiarem mojej aktywności naukowej był udział w konferencjach 

naukowych. Przedstawiłam 35 referatów, w tym 20 w języku angielskim, na konferencjach 

międzynarodowych. Ich tematyka ogniskowała się wokół takich kwestii jak a) elity 

regionalne Górnego Śląska oraz Górny Śląsk i regionalizm, także w kontekście integracji 

europejskiej, b) socjologia administracji i polityki (reformy administracji publicznej, służba 

cywilna, stosunki polityczno-administracyjne, polityzacja administracji, modernizacja 

organów wykonawczych oraz polityka koalicyjna) oraz c) badania nad młodymi polskim 

robotnikami i procesami prekaryzacji.  

Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych miało decydujący wpływ na 

ukierunkowanie moich zainteresowań naukowych oraz zapoznanie mnie z najnowszymi 

teoriami i wynikami badań. Między innymi uczestnictwo w corocznych konferencjach 

organizowanych przez NISPAcee i ich programach badawczych miało bezpośredni wpływ na 

dostrzeżenie znaczenia perspektywy Mulitlevel Governance przy opisie funkcjonowania 

współczesnej administracji. Uwrażliwiło mnie to na wagę procesów decentralizacji i wzrostu 

pozycji regionów we współczesnych państwach demokratycznych. Udział w tych 

przedsięwzięciach wyczulił mnie także na kluczową rolę procesów politycznych (polityka 

koalicyjna) na selekcję elit i tworzenia warunków do trwania lub wymiany elit politycznych. 

Na koniec, jakość moich referatów prezentowanych na corocznych międzynarodowych 

konferencjach NISPAcee była wysoko oceniana; czterokrotnie zostałam wyróżniona 

publikacją moich artykułów w selekcji najlepszych tekstów pokonfencyjnych
12

. 

Wyniki badań odwołującej się do osiągnięcia głównego osiągniecia zostały 

przedstawione na 24th World Congress of Political Science, który odbywał się od 23 do 28. 

lipca 2016 w Poznaniu, na którym przedstawiłam referat zatytułowany: Polish Regional Elite 

Career Patterns and the Impact of a Multilevel System. Byłam też recenzentem na sesji 

naukowej zatytułowanej: Elites odbywającej się w ramach konferencji „Between The Bloc 

and The Hard Place: Moving towards Europe in Post-Communist States?”, School of 

Slavonic and Eastern European Studies, Londyn, 5-7. 11.1999. Wygłosiłam też referat 

zatytułowany: Upper Silesia’s Place within Poland and Europe; balancing between preserving 

its own regional distinctiveness and reintegration, na szkole letniej: European Summer school 

                                                           
12

 Majcherkiewicz T. In search of recognition and compromise: Civil service reforms and the evolution of 

Polish politico-administrative relations (1989-2009) [w:] Reiner Kattel, Witold Mikulowski, B. Guy Peters 

(red.), Public Administration in Times of Crisis, , selected Papers from the18th NISPAcee Annual Conference, 

Nispacee Press, Bratysława, 2011, s. 273-302. 

Majcherkiewicz T. CONTINUITY AND DISCONTINUITY Polish Civil Service Reforms and the Post-

communist Legacy [w:] J. Nemec, B. G.Peters, (red), State and Administration in a Changing World, selected 

Papers from the17th NISPAcee Annual Conference, Nispacee Press, Bratysława, 2010, s. 49-73. 

Majcherkiewicz T. Nomenklatura Versus Civil Service in Poland. Defining Politico-administrative Relations 

Under Leszek Miller’s government, [w:] A. Rosenbaum, J. Nemec, (red.) Democratic Governance in the Central 

and Eastern European Countries: Challenges and Responses for the XXI Century, Nispacee Press, Bratysława, 

2006, s. 115-131 

Majcherkiewicz T. Decentralisation and Efficient Regional Governance in Poland. Politico-administrative 

relations in Polish regions, 1989-2003, [w:] M. Bryane R. Kattel i W. Drechsler (red.), Enhancing the 

Capacities to Govern: Challenges Facing the Central and Eastern European Countries, Nispacee Press, 

Bratysława, 2004, s 92-107 
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for Sustainable Regional Development, prowadzonej przez Uniwersytet w Kassel 

2228.05.2003. 

Moja współpraca naukowa z instytucjami zagranicznymi przejawiała się także w 

pełnieniu funkcji konsultanta w ramach programu współpracy międzynarodowej 

zatytułowanego: Aktywna polityka społeczna i rynku pracy w procesie restrukturyzacji 

zagłębi przemysłowych: Zagłębie Rury i Górny Śląsk, Dortmund, 11-13. 07. 2003.  

 

Opisując aktywność naukową realizowaną w zagranicznych instytucjach naukowych 

wspomnieć też trzeba o uczestnictwie w pięciu międzynarodowych szkołach letnich (poniżej 

tytuł, organizator, miejsce i termin ich trwania): 

1. Theory and Research in Comparative Sociology, Central European University, 

Budapeszt, 1-26, 07. 2002. 

2. Ethics and Responsibility, NISPAcee 2001, Białystok, 20-30. 08. 2001. 

3. The Future Role of Cities in a Globalising World: Challenges for New Public 

Strategies and Innovative Urban Governance, Central European University, 

Budapeszt, 30.07 – 10. 08. 2001. 

4. American Institute on Political and Economic Systems, Georgetown University, 

Praga, 07-30. 08. 2000. 

5. Central Europe and the European Union. Europe at the Millennium: New Ideas, 

5th Savaria International Summer University, Kőszeg, (Węgry), 22.06. – 07. 07. 

2000.  

 

Udział we wspomnianych szkołach poszerzył moją wiedzę o najnowsze teorie i 

badania w wyżej wymienionych obszarach, co okazało się szczególnie ważne w procesie 

dydaktycznym. Na przykład wykładowcami w szkole letniej prowadzonej przez Uniwersytet 

Środkowoeuropejskim w Budapeszcie byli prominentni przedstawiciele zakresu 

makrosocjologii: Ivan Szelenyi, David B. Grusky oraz Henryk Domański.  
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących  

 

W swojej pracy dydaktycznej prowadziłam wykłady i ćwiczenia na studiach 

stacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Realizowałam zajęcia 

dydatktyczne dotyczące trzech głównych obszarów mojego zainteresowania naukowego: a. 

Socjologia polityki i System społeczno-polityczny RP, b. Makrosocjologia/Socjologia struktur 

społecznych, Zróżnicowanie i nierówności społeczne, i c. Współczesne społeczeństwo polskie 

oraz Przemiany struktury społeczeństwa polskiego. W mojej ofercie dydaktycznej znajdują się 

także następujące kursy: Wstęp do socjologii, także Psychologia, Psychologia społeczna oraz 

Polityka społeczna. Prowadziłam też proseminaria i seminaria dyplomowe, wypromowałam 

ponad czterdzieści prac licencjanckich. Zajęcia realizowane  przeze mnie ewaluowane w 

ramach ankiet studenckich przeprowadzanych przez Uniwersystet Pedagogiczny, otrzymują 

wysokie oceny studentów. Zróżnicowana tematyka realizowanych zajęć umożliwiła mi 

poszerzenie wiedzy w wybranych obszarach oraz była inspiracją do prowadzonych prac 

badawczych. 

W trakcie dotychczasowego zatrudnienia powierzano mi różne funkcje związne z 

zarządzaniem uczelnią. W latach 2010-2013 pełniłam funckcję wicedyrektora Instytutu 

Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie. W ramach obowiązków wicedyrektora Instytutu byłam odpowiedzialna m.in. za 

przygotowanie programów studiów. Również obecnie, jako członek Komisji ds. Jakości 

Kształcenia a także koordynator kierunkowy dla socjologii, jestem zaangażowana w procesy 

udoskonalnania programów kształcenia. W ramach mojej działalności orgnizacyjnej byłam 

także członkiem Komisji Rekrutacyjnej na kierunku socjologia oraz wielokrotnie byłam 

opiekunem roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów I i II stopnia. 

Powierzane mi, istotne dla działania Insytututu, funcje były i są dla mnie dowodem zaufania i 

pozytywnej oceny mojej pracy wystawionej przez moich współpracowników.  

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać 

inne informacje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery 

zawodowej 

W poprzedniej sekcji skupiłam się na mojej współpracy naukowej z ośrodkami 

zagranicznymi i osiągnięciach międzynarodowych; szczególnie na uczestnictwie we 

wspomnianych wyżej projektach badawczych, jednak za niemniej ważne osiągnięcie 

naukowe w ostatnich latach uznaję otrzymanie grantu OPUS 6 z NCN
13

.  W ramach pracy 

nad wspomnianym grantem przegotowana została przedkładana powyżej monografia, a 

fragmenty badań ukazały się w najwyżej wówczas punktowanych czasopismach krajowych z 

listy B (m.in. „Studia Regionalne i Lokalne”, „Przegląd Politologiczny”, „Studia Polityczne”, 

„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”).  

Byłam także recenzentem grantów dla Narodowego Centrum Nauki. 

Od 2020 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego 

Towarzystwa Nauk Politologicznych.  

  

                                                           
13

 https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow 
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