
Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? (OPUS 9). 

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie odwołujące się do klasycznego problemu cyrkulacji i rekrutacji 

elity: Czy obecnie, 25 lat po transformacji ustrojowej, stara elita „post-transformacyjna” jest zastępowana przez 

nową elitę „Polski należącej do Zachodu”? Jego postawienie uzasadniają takie sygnały, jak wynik wyborów 

prezydenckich z maja 2015 r., a zwłaszcza poparcie zyskane przez „nowych” kandydatów - wywodzących się spoza 

„starej elity” i organizacji politycznych (Paweł Kukiz) lub odgrywających w organizacjach role drugoplanowe (Andrzej 

Duda). Młodzi wyborcy wsparli nowych kandydatów (szczególnie Pawła Kukiza), co jest dodatkowym argumentem 

przemawiającym za możliwością wymiany elity.  

Wśród innych sygnałów o tym świadczących jest, np. pojawienie się i względny sukces kontestujących politykę 

partyjną nowych „ruchów miejskich” w wyborach samorządowych z listopada 2014 r. Zgodnie z postawioną przez 

wnioskodawców hipotezą rozpoczął się proces zastępowania dotychczasowej „starej elity post-transformacyjnej”, 

ukształtowanej w okresie zmiany ustrojowej, przez nową „elitę Polski należącej do Zachodu”. 

Odpowiedź na postawione pytanie będzie poszukiwana za pomocą metod badań społecznych – ilościowego i 

jakościowego badania terenowego przeprowadzonego na szczeblu regionalnym - wojewódzkim i wielkomiejskim. 

Zakładamy, że nowa elita „Polski należącej do Zachodu” w pierwszej kolejności będzie ujawniać się  na tym szczeblu. 

Odmienności między starą i nową elitą mogą manifestować się także w sposobach politycznego działania. Ten 

wymiar, zwłaszcza działanie wobec administracji, również zostanie uwzględniony w ramach jakościowej części 

badania. Jako uzupełnienie zostaną zebrane dane oficjalne o radnych wcześniejszych kadencji oraz o radach i 

sejmikach. 

Rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu pozwolą odtworzyć zarówno proces wymiany elity 

politycznej jak i stworzyć „portret” potencjalnej nowej elity „Polski należącej do Zachodu”. Stwierdzenie wymiany lub 

reprodukcji elity politycznej będzie miało znaczący wpływ na zrozumienie obecnych, a zwłaszcza przyszłych procesów 

zachodzących na polskiej scenie politycznej. Co ważniejsze, w powiązaniu z badaniami elektoratu (społeczeństwa) 

pozwoli na ocenę potencjalnych sukcesów i dysfunkcji nie tylko istniejącego systemu, lecz także samej elity, która od 

zarania III. RP jest często krytycznie oceniana. W warstwie teoretycznej, wyniki przeprowadzonych badań mogą 

uzupełnić istniejącą wiedzę w zakresie reprodukcji i wymiany elity politycznej. 


