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Metodologia 
 
 

Raport przedstawia rezultaty badań nad partią Zieloni 2004, prowadzonych od czasu jej 
oficjalnego powstania i uzupełnia je o dane uzyskane na V Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym 
Zielonych, który odbył się w dniach 2-4.12.2011 w Warszawie. Rezultaty poprzednich ankiet, 
przeprowadzonych na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Delegatów partii od jej oficjalnej 
rejestracji (12-14 listopada 2004 r. w Gdańsku, 24-26 lutego 2006 r. w Katowicach, 1-2 marca 2008 r. 
w Warszawie oraz 17-18 kwietnia 2010 r. również w Warszawie), przedstawia obroniona w czerwcu 
2011 r. rozprawa doktorska pt. “Zieloni 2004 – studium instytucjonalizacji partii politycznej nurtu 
postmaterialistycznego”, dostępna pod adresem http://www.agnieszka.es/phd_kwiatkowska.pdf . 
Część pytań powtórzona została we wszystkich badaniach, co pozwoliło na prześledzenie zmian w 
poglądach delegatów w czasie, część jest nowa i odnosi się do aktualnych wydarzeń i działalności 
partii. 

Badania zostały przeprowadzone w formie anonimowych ankiet, wypełnianych przez 
delegatów na Kongres. Tak więc, z jednej strony były to osoby dla partii reprezentatywne, gdyż 
zostały wybrane przez koła lokalne ze wszystkich regionów (zawsze jednak widoczna była 
nadreprezentacja koła organizującego Kongres), z drugiej strony – sam sposób wyboru mógł 
przesądzić o tym, że były to osoby bardziej aktywne, kompetentne, o bardziej wyrazistych poglądach, 
mające większe zdolności przywódcze lub też cieszące się większą popularnością niż pozostali 
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członkowie partii, co z kolei mogło znaleźć odzwierciedlenie w udzielanych przez nie odpowiedziach. 
Innym czynnikiem wpływającym na reprezentatywność ankiet jest ich niewielka ilość, wynikająca ze 
zmniejszającej się z czasem liczebności uczestników zjazdów.1 Podczas obecnego Kongresu uzyskano 
32 ankiety od delegatów reprezentujących koła z: Warszawy, Krakowa, Szczecina, Bydgoszczy, 
Wrocławia, Katowic, Gliwic, Jeleniej Góry i Łodzi. Dlatego też, nie zapominając o zastrzeżeniach 
i ograniczeniach w zastosowaniu metod statystycznych, zdecydowałam się potraktować dane 
pochodzące z kongresów jako reprezentatywne dla partii. Zebrane dane są opracowywane 
i przedstawiane w postaci zagregowanej (np. sumarycznych tabel, wykresów) lub zanonimizowanej do 
numerów respondentów. Nie są publikowane ani udostępniane żadne dane pozwalające na 
zidentyfikowanie poszczególnych respondentów biorących udział w badaniu. 
 Bardzo dziękuję władzom Zielonych 2004 oraz organizatorom Kongresu za umożliwienie 
przeprowadzenia badania, dr. Przemysławowi Sadurze oraz Pani Katarzynie Murawskiej za pomoc 
w jego realizacji oraz wszystkim osobom, które pomogły mi swoimi uwagami w opracowaniu ankiety. 
Wszelkie uwagi i komentarze, za które z góry dziękuję, można wysyłać na adres mailowy 
kwiatkowska@agnieszka.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Liczebności z poszczególnych lat badania dla wszystkich wyników w tekście, w tym tabel i wykresów, 
wynoszą: 2004 – 63, 2006 – 46, 2008 – 42, 2010 – 40, 2012 – 32. 
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Cechy społeczno-demograficzne 
 

Wiek 
 
Zieloni 2004 to partia ludzi młodych – średnia wieku delegatów wynosi 33 lata. Wynik ten 

jest zgodny z tezą Ronalda Ingleharta o istnieniu związku między poparciem dla wartości 
postmaterialistycznych a wiekiem2 oraz z rezultatami uzyskanymi w badaniach członków partii 
Zielonych w krajach Europy Zachodniej, jak the UK Greens i Die Grünen/Bündnis 90. Średnia wieku 
praktycznie nie zmienia się od początku istnienia partii, co wskazuje na zastępowanie – przynajmniej 
w gronie delegatów na Kongres –  długoletnich działaczy Zielonych nowymi członkami. 
Równocześnie jednak z kolejnymi latami struktura wieku Zielonych się wypłaszcza, zmniejszając 
dominację liczebną grupy dwudziestolatków: w badaniu z 2011 r. osoby w przedziale wiekowym  
20-29 lat stanowią 38% całości, podczas gdy w 2004 r. – prawie 60%. 

 
 

Rys. 1. Zmiany struktury wieku Zielonych 2004 w latach 2004-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004, 2011 
Histogram z krzywą normalną 

                                                 
2 Inglehart R., Abramson P. (1995). Value Change in Global Perspective. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, s. 41. 
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Tab. 1. Zmiany w kategoriach wiekowych Zielonych 2004 latach 2004-2011 (w %) 
 

Grupa wiekowa 2004 2006 2008 2010 2011 
< 20 1.6 0 0 2.6 3.4 
20-29 59.1 56.5 50.0 39.5 38.0 
30-39 19.6 13.1 25.0 34.2 34.5 
40-49 11.5 13.0 12.5 10.5 13.8 
50-59 8.2 13.1 10.0 13.2 6.9 
>=60 0 4.3 2.5 2.6 3.4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011  
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 

 
 
Staż partyjny 
 

Analiza stażu partyjnego delegatów wykazuje wysoki odsetek nowych działaczy, którzy 
przystąpili do partii po wyborach samorządowych w 2010 roku – ponad 1/3 delegatów działa 
w Zielonych przez okres nie dłuższy niż jeden rok (przy średniej dla całości partii wynoszącej niecałe 
4 lata). Był to pierwszy tak duży przypływ członków do partii od 2005 roku, zauważalny najsilniej 
w przypadku koła warszawskiego. 
 

Rys. 2. Staż partyjny Zielonych 2004 w roku 2011 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2011 
 
 

Płeć 
 

We wszystkich wcześniejszych badaniach charakterystyczny był bardzo wysoki udział kobiet 
wśród członków partii – około 40% (43,5% w 2004 r., w 2006 – 34,8%, 2008 – 35%, 2010 – 42,5%), 
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co stanowiło ewenement na polskiej scenie partyjnej i zaskakiwało zwłaszcza w porównaniu 
z wynikami uzyskanymi przez Grabowską i Szawiela3: wśród badanych przez nich polskich partii 
politycznych około 75-90% stanowili mężczyźni. Jednak spośród osób, które zwróciły ankiety 
w badaniu z 2011 r., kobiety stanowiły tylko ¼ ogółu, co stanowi znaczące odchylenie zarówno od ich 
odsetka na kongresie, jak i w samej partii. W związku z tym posłużyłam się listą członkowską partii 
aktualną na luty 2013, zgodnie z którą kobiety stanowią 44,4% działaczy partii, w tym  
41,0% członków i 50,6% sympatyków. 
 
 

Miejsce zamieszkania 
 
 
Zdecydowana większość badanych (90%) mieszka w miastach powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców (77% – powyżej 500 tys.). Stosunkowo najmniej jest reprezentantów wsi i małych miast 
poniżej 20 tys. mieszkańców. Tendencje wielkomiejskie w składzie partii wyłaniające się z badań są 
jednak wyolbrzymiane przez organizowanie od kilku lat kongresu w Warszawie, dzięki czemu 
najsilniejsze liczebnie warszawskie koło Zielonych regularnie wystawia największą liczbę delegatów: 
w poprzednich badaniach – w 2008 r. 12,5%, a w 2010 r. tylko 2,5% delegatów partii reprezentowało 
miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. 

 
Rys. 3. Miejsce zamieszkania Zielonych w 2011 r. (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2011 

                                                 
3 Grabowska M., Szawiel T. (1993). Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 
1991-1993. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; Grabowska M., Szawiel T. (2003) 
Budowanie demokracji:podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskiew postkomunistycznej 
Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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Tab. 2. Zmiany struktury miejsca zamieszkania Zielonych 2004 w latach 2004-2011 (w %) 
 
 2004 2006 2008 2010 2011 
Miasto > 500 tys. 56.5 54.3 60.0 57.5 77.4 
Miasto 100-500 tys. 24.2 19.6 27.5 40.0 12.9 
Miasto 20-100 tys. 12.9 15.2 7.5 2.5 3.2 
Miasto do 20 tys. 3.2 6.5 2.5 0 3.2 
Wieś 3.2 4.3 2.5 0 3.2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 
 
 

Dochód 

 

Jako średni dochód na osobę w rodzinie najwięcej osób wskazało przedział od 1000 do  
2500 zł (około 43%), nieco mniej – poniżej 1 tys. zł (średnio 36% dla dwóch pierwszych badań). 
Tylko w 20% przypadków dochód ten jest wyższy niż 2500 zł, podobnie jak przy pierwszym badaniu 
z 2004 r. Odmienne wyniki uzyskane zostały na kongresach w 2008 i 2010 r., gdzie dochód powyżej 
2500 zł stał się drugą (2008 r.) i pierwszą (2010 r. – prawie 50% respondentów) najbardziej liczną 
kategorią, co wyjaśnione być może przez obecność większej liczby osób z Warszawy, 
charakteryzującej się wysokimi średnimi dochodami na tle reszty kraju. Obecne obniżenie 
przeciętnego dochodu spowodowane jest natomiast w dużej mierze napływem nowych członków, 
deklarujących niższe dochody od średniej dla partii, co po części jest efektem ich młodego wieku. 

 

Tab. 3. Zmiany struktury dochodu Zielonych 2004 w latach 2004-2011 (w %) 
 

 2004 2006 2008 2010 2011 
poniżej 1 tys. zł 34.4 37.0 21.1 18.4 35.7 
1000-2500 47.6 43.5 44.7 34.2 42.9 
 Powyżej 2500 18.0 19.6 34.2 47.4 21.4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 

 
 

Wykształcenie 

 

Zieloni posiadają dobrze wykształcone kadry i tendencja ta utrzymuje się od początku 
istnienia partii. Tylko jedna osoba spośród badanych delegatów pierwszego kongresu w 2004 r. 
przyznała, że ma wykształcenie podstawowe; pozostali wskazali średnie – 53% i wyższe – 45%. 
Dodatkowo, ze względu na niską średnią wieku w partii, większość z osób młodych stanowili 
zapewne ówcześni studenci i uczniowie (dwie trzecie wśród posiadających wykształcenie średnie nie 
ukończyło wówczas jeszcze 24 lat). Potwierdza to fakt, że w dalszych badaniach poziom 
wykształcenia coraz bardziej rośnie. W badaniu z 2006 r. odsetki te wynosiły odpowiednio 30 i 65%, 
a w 2008 i 2010 i 2011 r.: 20% dla wykształcenia średniego i aż 80% dla wyższego. 
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Tab. 4. Zmiany struktury wykształcenia Zielonych 2004 w latach 2004-2011 (w %) 
 

Wykształcenie 2004 2006 2008 2010 2011 
Wyższe 45.2 68.2 80.0 79.5 80.0 
Średnie 53.2 31.8 20.0 20.5 20.0 
Niższe 1.6 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 

 
 

Religijność 

Wśród reprezentantów Zielonych na kongresie w 2011 roku przeważały osoby niewierzące 
(52%) oraz agnostycy (24%). Spośród osób, które wybrały odpowiedź „wierzący i praktykujący”, 
część zaznaczyła, że nie zawsze jest to religia katolicka. Porównując dane od 2004 r. widoczny jest 
wyraźny trend laicyzacyjny. 
 

Tab. 5. Zmiany struktury religijno ści Zielonych 2004 w latach 2004-2011 (w %) 
 

Religijność 2004 2006 2008 2010 2011 
Niewierzący 39.3 36.4 40.5 56.4 51.7 
Agnostyk 11.5* 38.6 29.7 20.5 24.1 
Wierzący, niepraktykujący 44.3 13.6 16.2 15.4 10.3 
Wierzący, praktykujący 4.9 11.4 13.5 7.7 13.8 

*W badaniu z 2004 r. kategoria ‘agnostyk’ została utworzona post factum, na podstawie wskazań respondentów na ankietach. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 

 

Opinie o działalności ugrupowania 
 
 
Większość działaczy Zielonych uważa, że ich wpływ na działalność partii jest – na skali od 

„bardzo małego” do „bardzo dużego” – duży (37,5 proc.) lub średni (34,4%). Jest to bardzo wysoki 
wynik, który utrzymuje się przez cały czas funkcjonowania partii, chociaż w porównaniu z pierwszym 
okresem działalności stanowi niewielki spadek. Poczucie wpływu jest niższe u nowych członków 
partii (osób ze stażem nie dłuższym niż rok) oraz w mniejszych kołach (poza Warszawą, Katowicami  
i Gliwicami).  
 

Tab. 6. Poczucie wpływu na działalność partii w latach 2004-2011 (w %) 
 

Wpływ 2004 2006 2008 2010 2011 
Bardzo duży (5) 15,9 28,3 21,4 25,0 18,8 
Duży (4) 46,0 32,6 38,1 32,5 37,5 
Średni (3) 30,2 30,4 38,1 27,5 34,4 
Mały (2) 6,3 8,7 2,4 5,0 3,1 
Bardzo mały (1) 1,6 0 0 10,0 6,3 
Średnia 3,68 3,80 3,79 3,58 3,59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 
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Wysoko oceniony został również poziom przejrzystości podejmowania decyzji w partii. 
Praktycznie wszyscy delegaci uznali, że decyzje podejmowane są w sposób całkowicie lub częściowo 
przejrzysty (obie opcje po prawie połowie wskazań, zbliżony wynik uzyskano również  
w 2008 i 2010 r.), przy czym najwięcej zarzutów wobec transparentności procedur zgłaszali 
członkowie z najdłuższym stażem, działający w dużych kołach. 

Delegaci pozytywnie wypowiedzieli się również na temat rozwoju swojego ugrupowania 
w okresie od poprzedniego kongresu. Na wykresie poniżej przedstawione zostało porównanie 
odpowiedzi na pytanie o ocenę poszczególnych aspektów funkcjonowania partii z kwietnia  
2010 i grudnia 2011 roku. W stosunku do analogicznego pytania zadanego badanym półtora roku 
wcześniej największej poprawie uległa ocena kwestii programowych (niemal pełna zgodność opinii), 
co stanowi odzwierciedlenie efektywnego kongresu programowego z 2011 roku. Pozytywnie zostały 
podsumowane także elementy odnoszące się do zewnętrznego wymiaru funkcjonowania partii: jej 
aktywność w polityce, obecność w mediach, relacje z innymi partiami i – w mniejszym stopniu – 
powiększanie sie jej poparcia społecznego. Jest to efektem udanego startu partii w poprzedzających 
Kongres wyborach samorządowych, w rezultacie których poprawiła ona swoje wyniki wyborcze 
i uzyskała pierwsze mandaty lokalne, co jednak wynikało przede wszystkim ze skutecznie 
poprowadzonych negocjacji koalicyjnych i uzyskania dobrych pozycji na listach wyborczych 
silniejszego partnera, a nie z istotnego powiększenia się faktycznego elektoratu partii, który nadal 
pozostaje poniżej 0,5%. 

Oceny ewolucji wymiaru wewnętrznego partii, reprezentowanego przez elementy: 
kierownictwo partii, organizacja oraz obieg informacji, są natomiast ambiwalentne, ze wskazaniem na 
brak zmian jako najczęściej wybieraną odpowiedzią. Nadal największym problemem jest wewnętrzna 
organizacja: aż ¼ osób uznaje, że w tym zakresie w ciągu półtora roku między kongresami  
w 2010 i 2011 r. doszło do regresu.  
 

Rys. 4. Ocena rozwoju partii w latach 2008-2011 

 
*Pytanie wprowadzone w badaniu 2011. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2010-2011 
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Trzy czwarte delegatów zmieniłoby przynajmniej jeden aspekt funkcjonowania Zielonych, 
przede wszystkim w sposobie organizacji partii. Większość propozycji zmian dotyczących organizacji 
partii oraz działalności bieżącej można zaklasyfikować do przeważającego od 2008 roku nurtu 
centralizacyjno-politycznego, kładącego nacisk na profesjonalizację partii i przechodzenie od modelu 
spontanicznego ruchu społecznego do skutecznej organizacji politycznej. Postulowane zmiany 
organizacyjne mają na celu przede wszystkim usprawnienie działania ugrupowania, m.in. poprzez 
„stworzenie bardziej przejrzystej struktury, minimalizującej ryzyko niemocy organizacyjnej, 
administracyjnej” [resp. 31/2011]. Wśród szczegółowych propozycji znajdują się m.in.: wprowadzenie 
kolektywnego kierownictwa zamiast obecnie stojących na czele partii przewodniczących, zmiany  
w składzie Rady Krajowej – zamiast członków zarządu krajowego oraz osób z wyboru miałaby się 
składać wyłącznie z przewodniczących kół oraz osób kierujących grupami tematycznymi, zwiększenie 
funduszy będących w dyspozycji kół lokalnych („Wi ęcej pieniędzy dla kół regionalnych. Zieloni, żeby 
wygrywali, muszą funkcjonować w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie!!!” [resp. 2/2011]) oraz 
oddzielenie członkostwa we władzach partii od „okołozielonych fundacji” [resp. 1/2011] i ustalenie 
jasnych zasad współpracy partii z Zielonym Instytutem. 

W sferze zewnętrznej, zdaniem Zielonych, konieczne jest zwiększenie widzialności partii i jej 
aktywności w przestrzeni publicznej – dotarcie do społeczności lokalnych, częstsza obecność  
w mediach, których uwagę przyciągnąć mogą widowiskowe działania w sferze publicznej: happeningi, 
demonstracje. Ugrupowanie powinno też podjąć „konsekwentny wybór 2-3 tematów wiodących” 
[resp. 1/2011]  oraz skupić się na „afirmacyjnym języku politycznym, kładącym nacisk na korzyści 
wynikające z jego realizacji dla społeczeństwa” [resp. 32/2011]. Postulat konkretyzacji programowej  
i skupienia się na rozpowszechnianiu wybranych postulatów wiodących przewija się wśród Zielonych 
od kilku lat, problematyczne jest jednak do tej pory znalezienie takich, które jednocześnie: 1. są 
istotne dla społeczeństwa polskiego i przekładają się na decyzje wyborcze, 2. wyróżniają Zielonych od 
pozostałych partii, 3. partia dysponuje ekspertami w tych zakresach, zdolnymi do uzyskania zaufania 
wyborców. 

Z drugiej strony, pojawiły się również głosy wskazujące na niezdolność partii w obecnej 
formie do podjęcia skutecznej działalności politycznej na ogólnokrajowym poziomie. Przy bardzo 
ograniczonych zasobach jest ona w stanie podejmować działania wyłącznie w trybie akcyjnym,  
w nadmierny sposób obciążając działaczy sprawujących funkcje w organach krajowych. Stąd 
postulaty ograniczenia działalności do sfery społeczno-kulturalnej, przeniesienia priorytetu na 
działalność lokalną, nakierowaną na zdobycie sympatyków w regionach poprzez konkretne działania, 
a nie na poziomie centralnym, zbliżenia formy działania do organizacji pozarządowych, a wręcz 
„hibernacja partii (...) [i] obudzenie [jej] przed wyborami” [resp. 11/2011]. 
 Zdaniem Zielonych, priorytetem dla partii powinna być budowa struktur lokalnych, aby 
umożliwi ć start w wyborach we wszystkich regionach kraju. W tym celu należy skoncentrować się na 
zdobywaniu nowych członków (m.in. poprzez wprowadzenie systemu praktyk studenckich), 
mobilizacji i zwiększeniu motywacji do działania aktualnych działaczy oraz zwiększeniu zasobów 
finansowych (ze składek członkowskich i od donatorów). Powołanie biura krajowego lub też 
zwiększenie liczby mikroetatów przełożyłoby się na lepszy przepływ informacji i zwiększenie ogólnej 
sprawności organizacyjnej. Pojawiły sie jednak głosy, że na poziomie konkretów partia nie ma 
pomysłu na rozbudowę struktur bądź nie ma zgody co do linii działania. Wydaje się, że opinia ta ma 
w sobie wiele trafności, o czym świadczy wieloletnie funkcjonowanie Zielonych w błędnym kole: 
brak pieniędzy – brak członków – brak możliwości popularyzacji programu – brak stabilnych 
sukcesów.  
  
 



10 
 

Integracja i konflikty wewnętrzne 
 
 

Główne źródła problemów w funkcjonowaniu Zielonych pozostają niezmienione od lat: są to 
przede wszystkim braki kadrowo-finansowe, w mniejszym stopniu – nieskuteczne kierownictwo partii 
(zdecydowania poprawa między badaniami z 2010 a 2011 r.). Widoczny jest jednak regularny wzrost 
wskazań na wewnętrzne podziały i konflikty jako jedną z przyczyn. 
 
 
 

Tab. 7. Opinie o kluczowych przyczynach trudności w działaniu partii (w %) 
 

Trudności Data badania 
2004 2006 2008 2010 2011 

Brak pieniędzy 76,7 71,7 78,6 57,5 78,0 
Brak członków 63,3 60,9 59,5 42,5 62,5 
Wewnętrzne podziały i konflikty 13,3 15,2 9,5 20,0 31,3 
Nieskuteczne kierownictwo 8,3 19,6 21,4 32,5 18,1 
Niespójny program* * 2,2 4,8 10,0 0 

* Podpunkt dodany w 2006 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Możliwe 2 odpowiedzi, stąd procenty nie sumują się do 100%. Wyróżniono kolorem kategorię dominującą 
 
 
 

Liczba badanych zgadzających się z tezą o istnieniu w Zielonych wewnętrznych podziałów 
i konfliktów zawsze była wysoka – około 80-90% we wszystkich badaniach w latach 2004-2011. 
Chociaż konflikty utrudniają funkcjonowanie partii, to z tonu i treści większości wypowiedzi można 
jednak wnosić, że nie są one na tyle poważne, żeby mogły zagrozić jej dalszemu trwaniu. Pytanie o to, 
z czym konflikty te są związane, miało formę otwartą, jednak odpowiedzi można pogrupować w trzy 
główne kategorie: programowe, personalne i organizacyjne. 
 
 
 

Tab. 8. Konflikty i podziały wewnętrzne w partii w latach 2004-2011 (w %) 
 
Konflikty 2004 2006 2008 2010 2011 
Programowe 39.0 35.0 27.8 45.2 16.7 
Personalne 33.9 47.5 47.2 58.1 73.3 
Organizacyjne 25.4 22.5 19.4 22.6 20.0 
Istnienie konfliktów 83.1 90.5 78.9 88.2 86.7 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Możliwa dowolna liczba wskazań 
 
 

Charakterystyczne dla Zielonych wydaje się przejście od konfliktów programowych, 
wskazywanych często na początku dzialalności partii, do konfliktów personalnych, dominujących 
obecnie. Świadczy to o zbudowaniu w miarę stabilnego trzonu ideologicznego ugrupowania, co do 
którego istnieje zgoda wśród działaczy, oraz zwiększeniu znaczenia przywództwa (konflikty dotyczą 
przede wszystkim liderów lokalnych i centralnych). 
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W pierwszej, przeprowadzonej w 2004 roku, ankiecie najwięcej osób (prawie 40%) wskazało 
na podziały programowe, związane przede wszystkim z frakcyjnym charakterem partii, jako 
najpowszechniejsze i najpoważniejsze w partii. Badani zwracali uwagę, że „Brakuje współpracy 
między ludźmi wywodzącymi się z różnych środowisk. Każda z grup (ruchów) stawia swoje cele jako 
nadrzędne, a to nie służy współpracy” [resp. 3/2004]. Fakt, że „środowiska popierają się wyłącznie 
wewnątrz swego grona, są nieufne do pozostałych środowisk” [resp. 30/2004] uznany został za 
przyczynę opóźnień i błędów w codziennej pracy partii. Te „środowiska” w partii przez zdecydowaną 
większość badanych wyróżniane są na podstawie kryteriów ideologicznych (tematycznych) – chodzi 
więc o podział na ekologów, feministki, działaczy LGBT. Delegaci zwrócili również uwagę na 
nieprecyzyjny charakter podstawowego dokumentu programowego partii, jakim jest Zielony Manifest 
i konieczność uszczegółowienia wielu podstawowych kwestii ideologicznych. 

Konflikty programowe w latach 2006-2008 wskazywane były przez mniej więcej jedną trzecią 
odpowiadających. Zazwyczaj nie rozwijano szerzej wątku programowego lub określano go jako 
różnice poglądów co do metod działania, przy funkcjonowaniu konsensusu na poziomie celów. Jedyne 
wskazywane wprost konflikty programowe zogniskowane były wokół stosunku do kwestii 
ekonomicznych oraz stopnia radykalizmu vs pragmatyzmu ideologicznego („Podziały dotyczące 
kwestii ekonomicznych (liberalizm – socjalizm), estetycznych oraz idealizm – realizm” [resp. 
42/2008]). W 2010 r. spór ideologiczny się nasilił – istnienie w partii konfliktów programowych 
odnotowało 45% odpowiadających, co uszczegóławiane jest poprzez wskazanie, że: „coraz bardziej 
widoczny [jest] podział na myśl zieloną i neoliberalną (w czystej formie)” [resp. 9/2010], 
„w Zielonych istnieje konflikt dwóch nurtów: radykalnego, utożsamiającego Zielonych z ruchem 
lesbijskim i gejowskim i bardzo radykalnym ekologicznym, i uniwersalnego – czyli takiego, który 
chce dotrzeć z polityką Zielonych do większości obywateli, czyli stworzyć mniej radykalny, a bardziej 
ugładzony i uniwersalny wizerunek” [resp. 24/2010], „są fundamentaliści i są reale – zwolennicy 
Realpolitik” [resp. 4/2010]. W 2011 roku konflikty programowe są wskazywane sporadycznie  
(17% osób) i obejmują „napięcia wg różnych wizji politycznych” [resp. 29/2011], występujące  
w związku z koniecznością doprecyzowania stanowiska partii („lewica-centrolewica” [resp. 14/2011]) 
oraz wyborem koalicjantów. 

Niewiele mniejsza liczba osób jako główną przyczynę podziałów w partii w 2004 roku 
wskazywała na konflikty personalne. Chociaż od początku delegaci wskazywali, że są to głównie 
„konflikty charakterów [które] wynikają z indywidualizmu członków” [resp. 2/2004], a ich 
występowanie jest sytuacją normalną: „w każdej grupie są ludzie, którzy się lubią bardziej i nie tak 
bardzo...” [resp. 11/2004], to jednak częste były wypowiedzi wskazujące na specyficzny charakter 
Zielonych jako przyczynę konfliktów personalnych. Wiele osób uznało tę partię za gromadzącą 
wyjątkowo silne osobowości, o zdecydowanych poglądach, mające trudności z podporządkowaniem 
się rygorom pracy grupowej – przy czym wskazywane jest to na zarówno siłę, jak i słabość 
ugrupowania jednocześnie. Rozdrobnienie nowych ruchów społecznych (ekologicznego, 
feministycznego, LGBT) w Polsce, utrzymujące się od ich powstania do chwili obecnej, doprowadziło 
do wytworzenia się sytuacji nie uczącej korzyści z porozumienia, lecz dającej doświadczenia 
indywidualnego przywództwa. Osobom, będącym „liderami wśród swojego środowiska” [resp. 
23/2004] trudno zaakceptować rolę szeregowego członka partii. Stąd bierze się „przekładanie 
własnych ambicji ponad dobro ogólne partii, chęć zwrócenia na siebie uwagi” [resp. 57/2004] oraz 
„konflikty personalne spowodowane «chorymi ambicjami»”  [resp. 43/2004]. 

Od 2006 roku konflikty personalne stają się najczęściej wybieraną podgrupą: w kolejnych 
badaniach wskazało je: 47% (2006, 2008), 58% (2010) i 73% (2011) osób. Początkowo, zgodnie 
z odpowiedziami, dotyczyły one różnic charakterów pomiędzy poszczególnymi członkami partii oraz 
problemów wynikających z pracy zespołowej („dużo indywidualności – mało współpracy” [resp. 
32/2006]). Ich przyczyną często są „indywidualne ambicje” [resp. 33/2006] prowadzące do starć 
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i nieporozumień, „typy osobowości [lub też] poziom doświadczenia działania w grupie” [resp. 
34/2006], „silnie zaznaczająca się indywidualność przy różnym poziomie umiejętności akceptowania 
odmienności”  [resp. 16/2008]. Konflikty personalne nie zawsze pozostają sprawą pomiędzy dwoma 
skłóconymi osobami – często włączane są w nie postronne osoby, a zdarza się też, że „konflikty 
personalne wpływają na relacje poszczególnych organów i struktur lokalnych” [resp. 19/2006], 
a „personalne napięcie wykorzystywane jest czasem do walki politycznej (np. przed zjazdem)” [resp. 
43/2006]. W późniejszych badaniach coraz częściej wskazywano jednak, że konflikty dotyczą przede 
wszystkim osób przewodniczących („kłótliwo ść i żądza władzy dotychczasowych 
współprzewodniczących” [resp. 11/2008]). 

W odpowiedziach na ankietę w 2010 r. konflikty personalne opisywane są mocniejszym 
językiem – najczęstszym wyjaśnieniem jest po prostu „rywalizacja o władzę”  [resp. 27/2010]. 
Pojawiają się również zarzuty przedkładania prywatnych interesów nad dobro partii, działania bez 
wyraźnej wizji, za to w stanie „frustracji brakiem sukcesów” [resp. 29/2010], a także „braku 
poszanowania demokratycznie przyjętych decyzji, z którymi osoba się nie zgadza” [resp. 19/2010]. 

Podobną ocenę wyrażają Zieloni w badaniu z 2011 roku, w którym 70% osób wskazało na 
konflikty wiążące się z cechami charakteru niektórych działaczy i problemami ze współpracą  
z innymi: „z nieumiejętnością komunikacji interpersonalnej” [resp. 3/2011], „ze sprawami osobistymi, 
a nie programowymi (wzajemne urazy, urażona duma, nieudane związki itd.)” [resp. 11/2011], 
„z indywidualnymi ambicjami” [resp. 18/2011], „z niedojrzałością postaw pewnych osób” [resp. 
22/2011]. Często konflikty powstają na podłożu cech psychologicznych charakterystycznych dla 
skoncentrowanych na sobie indywidualistów („osobistości-osobowosci” [resp. 29/2011], „brak terapii 
niektórych osób” [resp. 32/2011]) i raczej „polegają na próbach przeforsowania swojego zdania (co 
jest naturalne) nawet w stylu «propozycja moja albo żadna» niż są ideową walką frakcyjną”  [resp. 
31/2011]. 

Silnym podłożem konfliktów, niewskazywanym w poprzednich badaniach, stał się konflikt 
interesów oraz wykorzystywanie wizerunku i zasobów partii do realizacji prywatnych celów. Badani 
zarzucają, przede wszystkim niektórym działaczom sprawującym funkcje w organach krajowych 
Zielonych, „wykorzystywanie partii do prywatnych celów” [resp. 3/2011], „nieodpowiedzialność, 
mieszanie spraw personalnych z partyjnymi, brak poszanowania dobra partii jako wartości 
nadrzędnej” [resp. 32/2011],  a wręcz „traktowanie Partii jak prywatnego folwarku” [resp. 9/2011].  

Rozszerzenie działalności niektórych członków i sympatyków Zielonych o prowadzenie 
organizacji pozarządowych popularyzujących w dozwolonym prawem zakresie ideologię Zielonej 
Polityki umożliwiło aktywistom Zielonych poświęcenie więcej czasu na działalność polityczną. 
Niejasność powiązań między partią a fundacjami stała się jednak źródłem niezadowolenia wśród 
częsci działaczy, widzących w tym potencjalne naruszenie zasady transparentności oraz równości 
członków. Szczególnym celem zarzutów stały się „nieprzejrzyste relacje na linii Zieloni – Zielony 
Instytut” [resp. 1/2011], a szczególnie „niejasne powiązanie personalne między władzami z władz 
Zielonego Instytutu i funkcyjnych w partii; zatrudnianie osób z Zielonych przez ZI [co wpływa] na 
sposób głosowania w organach statutowych w przypadku spraw spornych (osoby w ZI lub RK głosują 
tak jak osoby z ZK/RK będące jednocześnie we władzach Zielonego Instytutu)” [resp. 7/2011]. 
Konflikty interesów wskazywane są niemal wyłącznie przez działaczy koła warszawskiego. 

Pozostała grupa odpowiadających (jedna czwarta lub mniej) wskazywała na konflikty 
związane ze sposobem organizacji działania partii i jej struktur ą jako dominujące w Zielonych 
2004.  W badaniu z 2004 roku dotyczyły one przede wszystkim trudności z przestawieniem się osób 
działających do tej pory w organizacjach pozarządowych na tryb działania partii politycznej, w której 
nacisk na skuteczność działania wymaga większego scentralizowania procesu podejmowania decyzji. 
Pojawiały się więc zarówno wypowiedzi określające model zarządzania partii jako zbyt „patriarchalny 
i zbiurokratyzowany” [resp. 1/2004], jak i – w większym stopniu – krytykujące „myślenie kategoriami 
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stowarzyszeń NGO” [resp. 50/2004] i wynikający z niego „indywidualizm w połączeniu z anarchią, 
brak chęci podporządkowania się innym osobom i sceptycyzm wobec władzy” [resp. 63/2004]. Innym 
typem wypowiedzi w grupie konfliktów organizacyjnych są zastrzeżenia co do faktycznego sposobu 
funkcjonowania partii, takie jak „brak regulacji prawnych i organizacji wewnętrznej” [resp. 32/2004], 
„brak procedur” [resp. 37/2004], „nadmierne obciążenie osób funkcyjnych” [resp. 24/2004] oraz 
„rozmycie kompetencji oraz odpowiedzialności”  [resp. 29/2004]. Tylko nieliczne osoby wskazywały 
na występowanie konfliktów między regionami oraz konfliktu pokoleniowego, przekładającego się na 
odmienne postawy ideologiczne. Zdaniem sporej grupy delegatów nie są to jednak konflikty, 
a „normalne różnice programowe w ramach wspólnoty priorytetów” [resp. 14/2004], a dodatkowo 
podziały te zmniejszają się z czasem. 

Dyskusje wewnętrzne dotyczące stopnia centralizacji Zielonych wydają się przechodzić przez 
różne fazy. W pierwszych dwóch badaniach (2004, 2006) wskazywano najczęściej na potrzebę 
większej decentralizacji partii, rozbudowy demokracji oddolnej i zwiększenie swobody działania na 
poziomie kół lokalnych i regionów. Chociaż jednocześnie badani przyznawali, że dla rozwoju 
Zielonych korzystny byłby silny zarząd oraz rozszerzenie kompetencji organów krajowych partii, to 
nie chcieli uzyskiwać tego kosztem zasady oddolnego działania. Po pierwszych doświadczeniach 
negocjacji koalicyjnych oraz rywalizacji wyborczej, od 2008 r. większość delegatów wydaje się 
opowiadać za profesjonalizacją działań politycznych, w tym kierunku zmierzały również decyzje 
Zarządu Krajowego partii. Działania te wywołały jednak kontrreakcję i konflikt „najistotniejszy: 
pomiędzy osobami bojącymi się upolitycznienia i chcącymi pozostać ruchem społecznym a chcącymi 
działać realnie politycznie” [resp. 2/2008]. W 2008 r. w sferze organizacji partii proponowana była 
większa centralizacja decyzyjna („mniej demokracji bezpośredniej” [resp. 24/2008]) i dyscyplina 
wewnętrzna, rozbudowa struktur partyjnych i zasobów partii, udrożnienie komunikacji, przede 
wszystkim między szczeblem centralnym a kołami lokalnymi, zarówno za pośrednictwem internetu, 
jak i spotkań i akcji bezpośrednich, a także specjalizacja działań – wyznaczenie grupy liderskiej, 
zajmującej się programem partii („tzw. core team, która wyznaczy kierunek działania”, [resp. 
41/2008]), oraz organizacyjnej („mniej biurokracji - oddanie jej w ręce osób zatrudnionych” [resp. 
39/2008]).  

W ankiecie z 2010 roku często poruszano problem zarządzania partią, odnosząc się do wyboru 
pomiędzy centralizacją i profesjonalizacją działania z jednej strony, a niezależnością kół i członków 
oraz oddolnym sposobem podejmowania decyzji z drugiej, a więc między zwolennikami działania 
w stylu stricte politycznym a NGO-sowskim („Nie ma jednomyślności co do tzw. centralizacji –  
skupienia się na Warszawie.” [resp. 13/2010], „konflikty W-wa – prowincja” [resp. 2/2010]). 
Wskazywano na konieczność zmian w kompetencjach centralnych organów ugrupowania, przede 
wszystkim przewodniczących partii, którzy łączyli, zdaniem niektórych badanych, zbyt wiele funkcji, 
by móc je wykonywać prawidłowo, czemu zapobiegłoby rozdzielenie funkcji administracyjnej 
i reprezentacyjnej. Problem konfliktu „centraliści – zwolennicy/czki autonomii regionów i kół” [resp. 
14/2011] poza nielicznymi wskazaniami przekształcił się w 2011 roku w niezadowolenie 
z towarzyszących centralizacji aspektów, związanych z osłabieniem bezpośrednich więzi między 
członkami, takich jak: „rosnący dystans między kierownictwem a kołami” [resp. 1/2011] czy 
„niedocenieniem wolontariatu [i] przeceną możliwości osób pracujących woluntarystycznie” [resp. 
6/2011]. 
 Ciekawych wyników świadczących o wysokiej intergracji członków partii, pomimo 
deklarowanych konfliktów, dostarczyła analiza odpowiedzi na pytanie: „Co mogłoby spowodować 
Twoje odejście z Zielonych?” (można było wybrać kilka odpowiedzi spośród podanych). Chciałam 
poprzez nie zbadać, jak silnie członkowie Zielonych związani są z samą partią jako instytucją, 
trwałym aktorem sceny politycznej, a na ile traktują ją jedynie jako jeden z możliwych nośników 
ważnych dla nich idei. 
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Tab. 9. Przyczyny potencjalnego odejścia z partii (w %) 
 

Co mogłoby spowodować Twoje odejście z Zielonych? 2006 2008 2011 
Zmiana programu w nieakceptowanym kierunku 87,0 76,9 68,8 
Niewejście do parlamentu przez 15 lat 8,7 15,4 6,3 
Koalicja z partią, której nie akceptuję 47,8 46,2 40,6 
Wybranie na przewodniczacych osób, którym nie ufam 10,9 18,0 25,0 
Uzyskanie większości parlamentarnej i nierealizowanie 
programu 

47,8 41,0 46,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Możliwa dowolna liczba wskazań. Wyróżniono kolorem kategorię dominującą.  
 

 Najsilniej Zieloni przywiązani są do programu swojego ugrupowania. W przypadku, gdyby 
zmienił się on w sposób znaczący w nieakceptowanym przez nich kierunku, z partii odeszłaby 
przeważająca większość członków (2006: 87%, 2008: 77%, 2011: 69%). Stopniowe zwiększanie się 
z czasem liczby osób, które pozostałyby członkami partii pomimo wprowadzenia nieakceptowanych 
zmian w programie, świadczyć może o obniżeniu jego znaczenia, jednak bardziej prawdopodobna 
wydaje się hipoteza, że doprecyzowanie programu i ujednolicenie składu partii pod kątem 
ideologicznym przyczyniło się do zmniejszenia obaw co do możliwości zaistnienia nieakceptowanej 
zmiany. Co ciekawe, sam brak realizacji programu w przypadku uzyskania większości parlamentarnej 
(zatem wówczas, gdy nic nie stoi temu na przeszkodzie) spowodowałby odejście niecałej połowy 
Zielonych.  

Również niecała połowa osób opuściłaby ugrupowanie w przypadku zawarcia koalicji z partią, 
której nie akceptują i około 25% w przypadku wybrania na przewodniczących osób niebudzących 
zaufania (w tym przypadku można odnotować stabilny wzrost wskazań w miarę nasilania się w partii 
rywalizacji o stanowiska przewodniczących). Natomiast długotrwały brak sukcesów w wyborach 
parlamentarnych, nawet przez 15 lat, praktycznie nie przyczyniłby się do zmniejszenia liczby 
członków. Widać więc, że członkowie Zielonych silnie utożsamiają się z ideami, których 
ucieleśnieniem jest partia, ale bardziej na poziomie deklaracji niż działań: bardziej liczy się 
opowiadanie się za ideą, niż jej realizacja. Silny nacisk na zachowanie „czystości programowo-
koalicyjnej”, większy niż na osiągnięcie zawartych w programie partii celów, może natomiast utrudnić 
jej porozumienia z potencjalnymi koalicjantami. 

 Innym typem sytuacji, wskazywanej jako możliwą przyczynę opuszczenia partii w kategorii 
„inne”, jest niepojawiające się we wcześniejszych badaniach poczucie wypalenia, braku motywacji do 
działalności („zmęczenie, znięchecenie niezadowalającym działaniem partii” [resp. 17/2011], 
„wypalenie organizacyjne i brak woli działania” [resp. 5/2011]), zwłaszcza przy jednoczesnym 
pojawieniu się realnej alternatywy wobec Zielonych („powstanie innej partii bardziej eko” [resp. 
20/2011]). 
 

 

Przywództwo 
 
 
 

Struktura Zielonych 2004, jak większości partii lewicowo-libertariańskich, zbliżona jest do wzorca 
organizacji sieciowej, z charakterystycznym dla niej spłaszczonym modelem dystrybucji władzy. 
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W opinii większości Zielonych (badanie z 2008 r.) istnieje raczej nieduży dystans pomiędzy 
członkami organów krajowych ugrupowania a osobami niepełniącymi żadnych funkcji. Poza 
działaczami sprawującymi funkcje w organach krajowych, największy wpływ na decyzje 
podejmowane przez partię mają, zdaniem respondentów, osoby, które najbardziej zajmują się daną 
kwestią (podobnie częste wskazania – po ok. 40-45%), co pozwala uznać Zielonych za partię 
zdecentralizowaną, o niewielkim – w porównaniu z innymi ugrupowaniami politycznymi – znaczeniu 
liderów. 

Brak oddzielenia się kadry zarządzającej od szeregowych członków partii można wytłumaczyć 
kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Zieloni 2004 są partią niewielką: po prawie dziesięciu latach 
działalności skupiają około 250 działaczy, w tym około 160 członków i 90 sympatyków (stan na luty 
2013). Sprawia to, że trudniej jest o dezindywidualizację członków, skoro osób pełniących 
jakiekolwiek funkcje partyjne na wszystkich szczeblach struktury nie jest istotnie mniej niż 
szeregowych członków. Niska liczebność sprawia, że możliwe jest utrzymanie relacji typu osobistego, 
a przy istnieniu przyjacielskich stosunków mało prawdopodobne jest wytworzenie się podziału na 
„elity” i „masy”. Dodatkowo, przy niewielkiej liczebności partii łatwiej jest o zgromadzenie liczby 
członków wystarczającej do zmiany któregokolwiek z liderów lub do samodzielnego skutecznego 
startu w wyborach do partyjnych organów centralnych. Również samo zróżnicowanie ról w Zielonych 
2004 ma charakter nieznaczny, a układ hierarchicznych zależności jest płaski i zmienny. 

Po drugie, mały dystans między kierownictwem partii a pozostałymi członkami wynika również 
z małej ilości zasobów, które kontroluje partia. Brak pieniędzy na opłacenie dużej grupy osób 
pracujących na rzecz liderów uniemożliwia wykształcenie się partyjnego aparatu biurokratycznego. 
Chociaż w ankietach regularnie pojawiały się wyrazy niezadowolenia wobec braku informacji 
o pracach Zarządu Krajowego partii oraz niewielkiej możliwości wpływu na podejmowane przez 
niego działania, a także wobec dominującego wpływu największego koła – warszawskiego – na 
działalność Zielonych, to wydaje się, że ta nierówność w dystrybucji władzy jest znacznie mniejsza 
niż w innych ugrupowaniach. Innym istotnym elementem w tej kwestii jest również nieewielkie 
poparcie społeczne uzyskiwane przez Zielonych. Niezbyt wysokie szanse na wprowadzenie swoich 
kandydatów do parlamentu sprawiają, że – dla osób zainteresowanych karierą partyjną ze względów 
pozaideologicznych – faktyczna gra toczy się o małą stawkę, a posiadanie realnej władzy w partii nie 
wiąże się z wielkimi profitami. Osoby sprawujące funkcje partyjne raczej więcej ponoszą z tego tytułu 
kosztów (przede wszystkim czasowych) niż korzyści. 
 Dodatkowo, co bardzo istotne, tendencje oligarchiczne hamowane są przez sam program 
Zielonych. Jest to jeden z niewielu istniejących typów partii, w którym oficjalna ideologia w pełni 
przekłada się na zasady samoorganizacji. Postulat demokratycznego podejmowania decyzji oraz 
decentralizacji wpływa na spłaszczoną strukturę decyzyjną partii, co przekłada się na konieczność 
długotrwałych uzgodnień co do podejmowanych wspólnie działań. Także sama zasada parytetu płci, 
obowiązująca we wszystkich organach Zielonych 2004, przyczynia się do większej demokratyzacji 
partii, chociażby poprzez zlikwidowanie jednoosobowych organów kierowniczych. Fakt, że 
współprzewodniczących jest dwoje, a zatem podjęcie każdej decyzji wymaga już na samym początku 
dojścia do kompromisu, sprawia, że pozycje te mogą wydawać się mniej atrakcyjne dla ewentualnych 
kandydatów. Co prawda partia jest nadal na początkowym etapie rozwoju, jednak niektóre 
wymienione powyżej czynniki przeciwdziałające oligarchizacji zapewne będą działać również 
wówczas, gdy ugrupowanie mocniej się zinstytucjonalizuje. 

Przewodniczący Zielonych 2004 zostali w ankiecie z 2008 r. określeni jako osoby 
kompetentne, pracowite i o idealistycznym nastawieniu, lecz nie charyzmatyczne. Od początku 
działalności ugrupowania trudno jest zresztą mówić o istnieniu jednej lub dwóch osób 
skontrastowanych dzięki swojemu autorytetowi z resztą członków partii. Partia funkcjonuje jako 
grupy aktywistów skupione wokół lokalnych liderów, dość wyraźnie wyodrębniona jest „koalicja 
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dominująca” (dominant coalition)4 (Panebianco 1988: 33), czyli grupa zarządzająca kontrolująca 
podstawowe źródła niepewności w partii, co wpływa na wysoką zastępowalność liderów. Formalna 
struktura stanowisk decyduje jednak o posiadanym przez daną osobę poważaniu w stopniu znacznie 
mniejszym niż jej dokonania osobiste. 

Dołączone do badań z 2006 i 2011 roku pytanie o optymalny skład rządu5 miało na celu 
zbadanie kilku zjawisk: 

• istnienia wewnątrz Zielonych 2004 wyraźnych liderów, a także osób uznawanych 
powszechnie w partii za specjalistów w jakiejś dziedzinie, 

• posiadania przez Zielonych we własnej opinii osób przygotowanych do objęcia najwyższych 
urzędów państwowych, 

• otwartości/zamknięcia partii na współpracę z innymi partiami i organizacjami. 

 Charakterystyczne jest rozproszenie odpowiedzi, jednak znacznie mniejsze niż w badaniu 
z 2006 r. Wówczas w większości przypadków podawanych było niemal tyle propozycji kandydatur, 
ile zgłaszających, a częściowa zgodność panowała wyłącznie co do dwóch ministerstw: Środowiska 
(tu proponowany był R. Gawlik) i Gospodarki (D. Szwed) oraz, w mniejszym stopniu, co do 
stanowiska premiera (M. Mosiewicz). W ankiecie z 2011 r. tylko w przypadku trzech resortów nie 
udało się znaleźć kandydata bez przynajmniej 25% wskazań – były to ministerstwa: Spraw 
Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości. W tych dziedzinach, jak się wydaje, brakuje 
Zielonych ekspertów. 

Największa zgodność w badaniu z 2011 roku panowała co do stanowisk Ministra Środowiska 
(R. Gawlik), Rolnictwa (D. Metera), Ministra Pracy i Polityki Społecznej (B. Kozek) i Prezesa Rady 
Ministrów (M. Tkacz-Janik). Poniżej przedstawione zostały wykresy porównujące składy rządów 
proponowane przez Zielonych w badaniach z lat 2006 i 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Panebianco A. (1988). Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press. 
5 Pytanie: „Wyobraź sobie, że Zieloni wygrywają wybory parlamentarne uzyskując 70% mandatów. Trzeba 
powołać rząd! Kogo proponujesz na stanowisko premiera i poszczególnych ministrów? (możesz wybierać 
również osoby z innych partii oraz bezpartyjne)”. 
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Rys. 4. Propozycje składu rządu według członków Zielonych w 2006 i 2011 r. 

 

2006: 

 

 

2011: 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2006, 2011 
Wielkość czcionki przy nazwisku określa liczbę osób, które je wskazały (% podano dla kandydata lub kandydatów  
z maksymalną liczbą wskazań) 
 
 
 
 
 



18 
 

W porównaniu do badania sprzed pięciu lat, partia wytworzyła szerokie grono osób uznanych 
za specjalistów w swoich dziedzinach. Dodatkowo, istnieje grupa osób, których sumaryczne wyniki są 
wysokie, jednak proponowanych na stanowiska w różnych resortach (jak A. Grzybek, A. Ostolski czy 
K. Legierski, wszyscy zgłoszeni w aż sześciu kategoriach). Przyczyniło się do tego zapewne 
ograniczenie liczby resortów do klasycznych, bez pytań o szczególnie istotne dla Zielonych tematy 
zazwyczaj pomijane wśród stanowisk ministrów, jak kwestie związane z równouprawnieniem kobiet 
czy mniejszości seksualnych. Zgodnie z sumaryczną kolejnością wskazań, zauważyć można 
częściowe zmiany w koalicji dominującej: 
2006:   D. Szwed, R. Gawlik, M. Mosiewicz, W. Kłosowski, I. Kowalczyk, M. Tkacz-Janik,  
M. Jermaczek, L. Mergler, K. Dunin, B. Lech, P. Stępień, A. Grzybek, B. Maciejewska; 
2011: R. Gawlik, D. Szwed, K. Legierski, B. Kozek, D. Metera, A. Ostolski, M. Tkacz-Janik,  
A. Grzybek, J. Grabiec, M. Mosiewicz. 
 Podobny cel miało zadane w ankiecie w 2008 roku pytanie o to, czy w Zielonych istnieją 
takie osoby, bez których partia by się rozpadła. Połowa badanych odpowiedziała na to pytanie 
twierdząco, przy czym najczęściej podawano, że są dwie lub trzy takie osoby. Najczęściej 
wymieniana była A. Grzybek, dużo wskazań otrzymali też: D. Szwed, M. Tkacz-Janik  
i B. Maciejewska, a w dalszej kolejności: M. Mosiewicz, M. Paca, R. Gawlik i W. Kłosowski. 

W obu badaniach dotyczących składu rządu w 2006 i 2011 r. około 40% zgłoszeń oddano na 
kobiety, jednak rozkłady głosów różniły się w zależności od ministerstwa. Propozycje kobiet jako 
kandydatek padały najczęściej w przypadku tzw. miękkich resortów – Ministerstwa Kultury 
i Ministerstwa Edukacji, oraz  w ankiecie z 2011 r. Ministerstwa Rolnictwa (ze względu na dużą 
liczbę głosów D. Metery). W przypadku pozostałych resortów częściej zgłaszane były kandydatury 
mężczyzn, przy czym największa dysproporcja ma miejsce w przypadku ministerstw: Gospodarki, 
Finansów, Sprawiedliwości i Środowiska (w badaniu z 2006 r.) oraz Pracy i Polityki Społecznej, 
Środowiska, Finansów i Sprawiedliwości (w badaniu z 2011 r.). 

Mimo niewielkiej liczebności i doświadczenia politycznego członków partii, są oni, zdaniem 
badanych, gotowi do objęcia stanowisk ministerialnych. Świadczy o tym fakt, że jako nieliczni 
podawani byli kandydaci niebędący członkami Zielonych 2004. Ze względu na duże wcześniejsze 
doświadczenie członków partii w organizacjach samorządowych, a także obecną współpracę 
z wieloma z nich, można uznać, że partia dysponuje wystarczającą bazą ekspercką w zakresie 
kluczowych z punktu widzenia jej programu dziedzin. Pewne braki występują jednak w obszarach, 
które są mniej istotne dla partii, natomiast widziane są jako niezmiernie ważne przez polski elektorat 
(m.in. polityka międzynarodowa, wymiar sprawiedliwości). W przypadku kilku ministerstw występuje 
duży procent wskazań na osoby spoza partii, najczęściej znanych polityków innych ugrupowań lub 
działaczy trzeciego sektora, co może świadczyć o tym, że Zieloni nie widzą w swoim ugrupowaniu 
odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Najczęściej osoby z zewnątrz (nie będące członkami 
ani współpracownikami Zielonych) proponowane były na stanowisko ministrów: sprawiedliwości 
i spraw zagranicznych (w 2006 r.) oraz sprawiedliwości, gospodarki i finansów (w 2011 r.); 
najczęściej wymienianymi postaciami byli w 2006 r.: K. Kutz, W. Osiatyński i L. Balcerowicz, 
a w 2011 r.: G. Kołodko, R. Kalisz i A. Bodnar. 
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Poglądy społeczno-polityczne 
 
 
 
Poproszeni o ocenę swojego programu Zieloni wskazywali, że jest on „postępowy” [resp. 

9/2011], „nowoczesny, oryginalny” [resp. 18/2011] i „odpowiada aktualnym wyzwaniom 
cywilizacyjnym [i] aspiracjom grup wykluczonych” [resp. 25/2011]. Zwrócili również uwagę na jego 
odmienność w stosunku do pozostałych polskich partii, zarówno ze względu na zawartość nowych 
tematów politycznych, dotąd nieobecnych lub wspominanych zdawkowo w dyskursie partyjnym 
(„wprowadzający nową jakość, jak polityka ekologiczna i idea zrównoważonego rozwoju” [resp. 
17/2011]), jak i poprzez alternatywne podejście do standardowych dylematów ideologicznych, 
zwłaszcza w zakresie polityki społecznej i gospodarczej. Partia „porusza tematy, które są istotne dla 
społeczeństwa, a inne partie się nimi nie zajmują” [resp. 21/2011], jednak poprzez propagowanie 
niestandardowych haseł sytuuje się w pewien sposób poza głównym nurtem sporu politycznego, 
wyznaczanego przez największe ugrupowania, stając się po części „akademicką dyskusją na 
marginesie życia” [resp. 20/2011]. 

Wśród postulatów wskazywanych przez badanych jako najważniejsze w programie Zielonych 
w 2011 roku6 można wyróżnić trzy najważniejsze grupy: 

• ekologia, zrównoważony rozwój – nadal są najczęściej wskazywanym elementem (86%), 
prezentowane częściej na poziomie ogólnym („wspólna przyszłość w czystym środowisku” 
[resp. 28/2011], „zachowanie środowiska naturalnego” [resp. 31/2011], „polityka ekologiczna 
i idea zrównoważonego rozwoju” [resp. 17/2011], „zrównoważony rozwój uwzględniający 
wrażliwość społeczną i ekologiczną”  [resp. 1/2011]) niż bardziej szczegółowym („sprzeciw 
wobec energetyki jądrowej, promocja OZE, sprzeciw wobec GMO” [resp. 7/2011]);  

• redystrybucja – sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo socjalne, społeczna gospodarka 
rynkowa (64%); 

• demokratyzacja, prawa człowieka, demokracja partycypacyjna (36%). 

Dla porównania, we wcześniejszych badaniach – z 2004 i 2006 roku – najczęściej wymieniane 
były: 

• ekologia i zrównoważony rozwój, w tym też zielona gospodarka, ekologiczna reforma 
podatkowa i zielone miejsca pracy – 2004 r. – 80% wskazań, 2006 r. – 73%;  

• poszanowanie różnorodności oraz praw mniejszości, głównie seksualnych (wzmacnianie 
tolerancji oraz wprowadzenie związków rejestrowanych) – odpowiednio 75 i 60%; 

• prawa kobiet, przede wszystkim do legalnej aborcji oraz kwestia równego statusu – 52 i 40%. 

Porównując te wyniki z uzyskanymi na kongresie w 2011 r., szczególnie mocno widać 
ewolucję programu w kierunku redystrybucyjnym, kosztem wyrażanych wcześniej radykalnych 
postulatów światopoglądowych. W 2011 r. ani jedna osoba nie wskazała bezpośrednio na prawa 
mniejszości, w tym seksualnych, tylko jeden raz poruszona została kwestia praw kobiet. Świadczy to 
o przesunięciu programu partii od kwestii światopoglądowych do gospodarczych. Również w obrębie 

                                                 
6 Odsetki wśród osób, które podały jakiekolwiek postulaty. 
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dominującej grupy tematów ekologicznych nastąpiły zmiany języka i wskazywanych postulatów: 
zanikły takie szczegółowe hasła jak: zielona gospodarka, ekologiczna reforma podatkowa, zielone 
miejsca pracy. 

Pomimo tego, na podstawie odpowiedzi badanych na szczegółowe pytania programowe, 
można stwierdzić, że trzonem ideologicznym Zielonych są wciąż, poza ekologią, liberalne postulaty 
ruchu feministycznego i LGBT. Praktycznie wszyscy działacze opowiadają się za legalizacją 
dopuszczalności przerywania ciąży (94%), zagwarantowaniem równego udziału kobiet w polityce za 
pośrednictwem mechanizmu parytetowego (97%) oraz za wprowadzeniem możliwości zawierania 
małżeństw przez osoby tej samej płci (100%); widoczny jest wzrost poparcia dla każdego z tych 
postulatów w badaniu z 2011 r. Powiązana jest z tym skrajna opozycja wobec wpływu Kościoła 
katolickiego na decyzje państwa (najliczniejsza grupa osób „zdecydowanie za” spośród wszystkich 
pytań). Również wszyscy, chociaż z mniejszym zdecydowaniem, akceptują wprowadzenie legalnej 
eutanazji do polskiego systemu prawnego (100%: 60% zdecydowanie za, 40% raczej za). Większa 
rozbieżność poglądów panuje w przypadku legalizacji narkotyków –¼ działaczy opowiada się 
przeciwko, a część będących „za” wskazuje na konieczność rozróżnienia rodzaju („miękkie” – 
„twarde”; ewentualnie tylko marihuanę) i trybu (depenalizacja – medykalizacja, bez pełnej legalizacji) 
wprowadzania dotyczących ich regulacji. Wystąpił jednak istotny wzrost poparcia dla legalizacji 
narkotyków w badaniu z 2011 roku. 

Deklarowane w programie partii nastawienie prowolnościowe przekłada się na negatywną 
ocenę rządów niedemokratycznych (93% przeciw rządom silnej ręki niezależnie od sytuacji), w tym 
sprawowanych w okresie PRL (81%) (w obu przypadkach wzrost prodemokratczności w stosunku do 
poprzednich badań). Większe zróżnicowanie panuje w przypadku oceny absolutnej wolności słowa – 
zdaniem 1/3 osób można ją w pewnych warunkach ograniczać. W tym przypadku duża liczba wskazań 
na umiarkowane oceny kosztem skrajnych (ponad 70% wybrało opcje „raczej tak” i „raczej nie”) jest 
powiązana ze specyficznym stanowiskiem partii w tej sprawie, które aprobuje ograniczenie wolności 
słowa m.in. w przypadkach propagowania ideologii totalitarnych lub sądów naruszających godność 
osobistą w oparciu o cechy wrodzone. 
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Rys. 5. Poglądy społeczno-polityczne Zielonych 2004 – zmiana w latach 2008-2011 (w %)  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2008-2011 
 

 

W kwestiach gospodarczych wśród Zielonych zdecydowanie przeważają zwolennicy opcji 
socjalnej, a w stosunku do wcześniejszych badań wyraźnie widać zwrot partii na lewo. W pierwszych 
latach działalności partii czynnikiem ideologicznie ją spajającym było spektrum poglądów w zakresie 
liberalizmu światopoglądowego, podczas gdy kwestie ekonomiczne poruszane były sporadycznie, co 
powiązane było z różnorodnością poglądów wśród działaczy. W pierwszych badaniach podejmujących 
kwestię poglądów ekonomicznych badanych w 2006 i 2008 r. wyodrębnić można było wśród 
respondentów wyraźny podział na nurt socjalny (silniejszy) i liberalny. Jednak pomimo tego, że 
kwestie gospodarcze wzbudzały kontrowersje w partyjnych dyskusjach, to większość działaczy 
charakteryzowały umiarkowane i niezbyt zdecydowane poglądy w tej sferze. W badaniu z 2006 r. 
chociaż za podatkiem progresywnym, w opozycji do liniowego, opowiedziało się aż 80% badanych, to 
przy wyborze między niskimi podatkami a szeroką pomocą socjalną prowadzoną przez państwo 
przewaga osób optujących za opcją socjalną była niewielka (55%), a 85% badanych poparło ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy, nawet jeśli oznaczać miałoby to 
zmniejszenie środków na zasiłki dla bezrobotnych.  

W wynikach badań z 2008 i 2010 r. na podstawie hierarchicznej analizy skupień wyodrębione 
zostały dwa podwymiary: 

1. określający stosunek do redystrybucji dóbr i relacji między grupami o różnych poziomach 
dochodu w społeczeństwie (większe powinności osób bogatych, rozszerzenie praw 
pracowniczych i wzmocnienie związków zawodowych), a także stopień swobody 
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gospodarczej (likwidacja barier dla wolnego handlu, państwowa kontrola nad strategicznymi 
gałęziami gospodarki, nadrzędność prawa ochrony środowiska wobec rozbudowy sieci 
komunikacyjnej); 

2. związany z zakresem zadań przypisanych państwu (państwowa służba zdrowia, 
obowiązkowość ubezpieczeń emerytalnych, finansowanie partii politycznych przez państwo). 

 

  

Rys. 6. Poglądy gospodarcze Zielonych 2004 – zmiana w latach 2008-2011 (w %) 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2008-2011 
 

 

W przypadku pierwszego z wymiarów wśród badanych panowała duża zgodność poglądów. 
Zdecydowana większość (77%) Zielonych ankietowanych w 2008 r. opowiedziała się przeciwko 
zniesieniu barier dla wolnego handlu, a także przyznała państwu prawo do kontroli strategicznych 
gałęzi gospodarki (81%). Niemal wszyscy uważali, że należy rozszerzyć prawa pracownicze 
i wzmocnić związki zawodowe (89%). Znacznie bardziej podzielone były zdania w przypadku takich 
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kwestii jak prywatyzacja systemu ochrony zdrowia (równo 50%-50% między systemem prywatnym 
i państwowym) czy też zniesienia obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych (56% za 
obowiązkowymi, 44% przeciw). 

Dość duże rozbieżności obserwowane wówczas między wybieranymi odpowiedziami 
w kwestiach ideologicznie zbliżonych (np. stosunku do prywatnego lub publicznego charakteru służby 
zdrowia oraz systemu ubezpieczeń emerytalnych) świadczyły o niespójnościach w poglądach 
badanych lub też ich niepełnym sprecyzowaniu. Ze względu na owo niedoprecyzowanie możliwych 
było kilka ścieżek dalszej ewolucji programu wyborczego. Zachowując socjalny charakter państwa, 
przyznając mu zadania redystrybucyjne i odpowiedzialność za dobrobyt obywateli, Zieloni mogli 
poprzeć model silnego welfare state, z rozbudowanymi i obowiązkowymi systemami ubezpieczeń 
społecznych oraz wysokim poziomem interwencji w gospodarkę, bądź też model bardziej rynkowy, 
zbliżony do koncepcji new public management, w połączeniu z szerokim zakresem swobody działania 
obywateli w sferze gospodarczej. 

Na podstawie późniejszych badań zauważyć można jednak wyraźną ewolucję poglądów 
gospodarczych Zielonych w kierunku socjalnym. Podobną przemianę widać zresztą w wiekszości 
partii należących do europejskiego ruchu Zielonych, szczególnie od czasu, gdy Zielony nowy ład, 
koncepcja autorstwa Green New Deal Group opublikowana w raporcie Fundacji Nowej Ekonomii, 
została w skróconej wersji przyjęta przez III Kongres European Green Party jako program wyborczy 
w 2009 r. dla europejskich partii Zielonych, w tym również dla Zielonych 2004. 

W ankiecie z 2010 r. 3/4 respondentów sprzeciwiło się tezie, że podatki w Polsce są zbyt 
wysokie, a 63% stwierdziło, że państwo powinno zapewnić mieszkanie i wyżywienie wszystkim, 
których na to nie stać. Zdaniem 1/3 Zielonych konkurencja jest szkodliwa i wydobywa z ludzi to, co 
najgorsze. Dalsze zmiany, jeszcze silnie przesuwające Zielonych w kierunku myśli socjalistycznej, 
można zaobserwować w przypadku ankiety z grudnia 2011 r. O ile we wszystkich wcześniejszych 
badaniach wyraźnie dało się wyodrębnić dwa nurty w odpowiedziach respondentów: socjalny  
i liberalny, to w poglądach delegatów na zjazd w 2011 r. wyraźnie zapanowała zgoda co do modelu 
socjalnego. Zmiana ta najsilniej widoczna jest w przypadku podwymiaru drugiego – obecnie niemal 
wszyscy Zieloni opowiadają się za obowiązkiem zapewnienia przez państwo mieszkania i pożywienia 
wszystkim, których na to nie stać (94%), utrzymaniem obowiązkowego państwowego systemu 
zdrowotnego i emerytalnego (po 80%), rozszerzeniem praw pracowniczych i zwiększeniem roli 
związków zawodowych (93%), utrzymaniem barier w handlu międzynarodowym (84%), a także 
finansowaniem partii politycznych z pieniędzy publicznych (77%, wzrost z 60% od 2008 r.). 

Charakterystyczny dla Zielonych jest słaby związek wymiaru społeczno-politycznego 
i gospodarczego: korelacja między sumarycznymi indeksami tych wymiarów jest bliska zeru 
i nieistotna statystycznie. Innymi słowy, osoby popierające opcję socjalną lub liberalną w gospodarce 
mają podobnie wolnościowe przekonania dotyczące praw kobiet, związków osób homoseksualnych 
czy możliwych ograniczeń wolności słowa. Również poszczególne kwestie wiążą się niemal 
wyłącznie wewnątrz danego wymiaru (Tab. 10). Zgodnie z wynikami analizy czynnikową, trzonem 
wymiaru ideologicznego, decydującego o umiejscowieniu na nim jednostki, pozostaje stosunek do 
związków małżeńskich osób tej samej płci, a wymiaru ekonomicznego – stosunek do wolnego handlu 
oraz roli związków zawodowych. 
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Tab. 10. Poglądy Zielonych 2004 w 2011 r. – korelacje  
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aborcja  .088 .406* .164 .284 -.296 .003 .110 .101 .291 .064 .184 .224 .030 .169 

parytet    .371* .016 -.019 -.113 .107 -.322 .117 -.074 -.019 .185 -.058 .053 .036 

homose      .365* .063 -.408* .152 -.425* -.051 -.128 .064 -.037 .146 .082 -.206 

eutanaz        -.105 -.138 -.095 -.305 -.254 -.100 .065 .004 .080 .154 .111 

narkotyk          -.039 -.022 -.152 .300 .122 -.058 .115 .340 -.247 -.025 

wolsłow            .153 .156 -.322 .080 .027 -.106 .056 -.076 -.136 

autoryt              -.027 -.091 -.280 .272 -.070 .305 -.361 -.529** 

ocenaprl                -.056 .092 .278 -.151 .124 -.357 -.211 

finpartii                  .164 .184 -.099 .449* -.161 .085 

konkuren                    -.405* .353 .119 .310 .400* 

wolhand                      -.359* .587** -.654** -.344 

słzdrowia                        -.194 .226 .259 

emerytal                          -.535** -.164 

zwzawod                            .330 

Współczynnik korelacji rho Spearmana. Wytłuszczonym drukiem oznaczono najsilniejsze korelacje.  
Pełne brzmienie pytań na wykresach 5-6. 
* Korelacja istotna na poziomie .05 (dwustronnie). ** Korelacja istotna na poziomie .01 (dwustronnie). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2011 
 

 

Udział w wyborach 
 
 

Potencjalny elektorat 
 
 

Działacze Zielonych mają również zbliżone poglądy na temat tego, na jakich grupach 
elektoratu partia powinna się szczególnie skoncentrować. Kategorie społeczne, stanowiące potencjalny 
elektorat Zielonych (pytanie otwarte, można było wskazać dowolną liczbę grup), wyróżnione zostały 
według kryteriów: 

1. cech społeczno-demograficznych – wieku, płci, wykształceniu i miejscu zamieszkania: 
młodzież i 30-40-latkowie, przede wszystkim posiadający dzieci, „młode małżeństwa” [resp. 
6/2011], ale też „osoby starsze – do tej pory nie zauważane” [resp. 9/2011], w tym emeryci; 
kobiety, zwłaszcza młode matki oraz przedsiębiorczynie; ludzie dobrze wykształceni, 
mieszkających najczęściej w dużych miastach (ale padały też rzadkie propozycje 
zainteresowania się elektoratem wiejskim); 

2. klasy społecznej oraz grupy zawodowej –przede wszystkim klasa średnia (jest to najczęściej 
wskazywana kategoria spośród wszystkich opisywanych), w tym budżetówka, szczególnie 
nauczyciele i pielęgniarki; oraz klasa niższa (dwukrotnie mniej wskazań niż na klasę średnią) 
– ludzie o niskich dochodach, wykluczeni społecznie, „ludzie pracujący na umowach 
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śmieciowych, ludzie bezpośrdnio zagrożeni bezrobociem i wizją głodowych emerytur” [resp. 
31/2011], „prekariat” [resp. 11/2011]; w mniejszym stopniu także: studenci, rolnicy, przede 
wszystkim rolnicy ekologiczni, oraz „zieloni biznesmeni” [resp. 29/2011]; 

3. aktywizmie społecznym – działacze nowych ruchów społecznych (przede wszystkim 
ekologicznych, LGBT, feministycznych), ruchów miejskich i organizacji lokalnych 
społeczności, szczególnie powstałych w oparciu o zagrożenie ze strony planowanych 
inwestycji infrastrukturalnych („społeczności lokalne w miejscu antyekologicznych 
inwestycji” [resp. 3/2011], „grupy działaczy miejskich, grupy konfliktu wobec inwestycji” 
[resp. 32/2011]); 

4. zainteresowaniach i stylu życia – przede wszystkim „zwolennicy zdrowego stylu życia” [resp. 
5/2011], zwracających uwagę na bezpieczeństwo i jakość życia, interesujący się ochroną 
środowiska i zrównoważonym rozwojem; wegetarianie, internauci, korzystający z transportu 
zbiorowego. 

 
Podobnie jak w przypadku identycznego pytania zadanego w ankiecie z 2010 roku, niemal 

nikt z ankietowanych przeze mnie członków Zielonych nie miał problemów ze wskazaniem, jakie 
grupy w społeczeństwie stanowią elektorat ich partii, co w dużym stopniu wyjaśnione może być 
rozpowszechnieniem wyników przeprowadzonego na zlecenie Fundacji im. H. Bölla w 2008 r. 
badania zielonego elektoratu (świadczy o tym wykorzystywane słownictwo oraz zbieżność 
wniosków). W obu badaniach najczęściej pojawiającymi się kategoriami były: młodość, wyższe 
wykształcenie, zamieszkanie w wielkich miastach oraz przynależność do klasy średniej, istotną 
różnicę stanowi natomiast pojawienie się w ankiecie z 2011 r. wskazań na grupy upośledzone 
ekonomicznie. Respondenci określając docelowy elektorat nie odwoływali się natomiast bezpośrednio 
do klasycznych podziałów lewica-prawica lub liberalizm-konserwatyzm. 
 Duża liczba wymienianych grup wskazuje na możliwości rozwoju partii, zwłaszcza na szansę 
wyjścia z niszowości, jednak – ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i finansowe – zmusza do 
wyboru promowanych postulatów, stosowanego języka i typów uzasadnień. Niektóre z tych grup są 
niezbyt liczne, trudniej do nich dotrzeć, czasem programowo stronią od polityki. Grupy upośledzone 
gospodarczo zgodzą się z radykalnym równościowym programem ekonomicznym, jednak 
w większości wybiorą partie, które połączą ten program z konserwatyzmem obyczajowym i niechęcią 
wobec Unii Europejskiej; z kolei przedsiębiorców i większą część klasy średniej raczej zniechęcą 
socjalne i etatystyczne hasła. Prawdopodobnie najwygodniejszym wspólnym mianownikiem (pod 
względem łatwości dotarcia z przekazem, dużej liczebności grupy oraz potencjału mobilizacji 
politycznej) stanowi wielkomiejska klasa średnia o radykalnych liberalnych poglądach obyczajowych 
i lewicowych bądź centrolewicowych zapatrywaniach ekonomicznych. Pracą Zielonych byłoby 
stworzenie przewagi programowej wobec bardziej znanych i zakorzenionych społecznie partii z tej 
rodziny ideologicznej, wyróżniającej pozytywnie partię w sferach politycznych uznawanych przez 
docelowe grupy za kluczowe, a także uzyskanie przez partię wystarczającej rozpoznawalności 
i wizerunkowej odpowiedzialności, która by pozwoliła poprzeć partię przez szersze, również mniej 
radykalne światopoglądowo segmenty klasy średniej. 
 

Zieloni mają coraz bardziej optymistyczne prognozy dotyczące zdobycia reprezentacji 
parlamentarnej. Zgodnie z ich uśrednionymi przewidywaniami szansa ich partii na wejście do Sejmu 
i/lub Senatu w ciągu dwóch następnych wyborów parlamentarnych to ok. 60% (wzrost  
z 46% z badania w 2008 r.). Jako czynnik najsilniej ograniczający wzrost poparcia dla Zielonych, 
działacze wskazują przede wszystkim niewiedzę społeczeństwa o istnieniu ugrupowania, wynikającą 
z niewielkiej jego obecności w mediach i szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (53%). Przyczyny 
medialnej niewidzialności część osób dostrzega w brakach występujących po stronie partii, przede 
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wszystkim braku wystarczającej liczby członków oraz zasobów finansowych („Brak kasy na te 2% do 
3%, które można zdobyć samą pracą” [resp. 32/2011], ale też słabej organizacji. Problemem są tu: 
„inercja strukturalna i brak wpływu członkiń i członków partii między kadencjami” [resp. 1/2011], 
a także „nieskuteczne organy zarządzające” [resp. 9/2011], w tym „wypalenie, brak lidera/rki, którego 
poparłaby większość”  [resp. 11/2011] i „brak wyrazistości lub całkowity brak lokalnych liderów 
partii” [resp. 4/2011]. Niekorzystnie wpływają również zaniedbane relacje z zewnętrznymi 
organizacjami: słaba współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz „brak zaangażowania 
[członków partii] w życie lokalne na poziomie kół” [resp. 16/2011]. 
 Niezależne od partii czynniki wskazywane jako przyczyny jej nieobecności w mediach 
obejmują brak niezależnego rynku mediów oraz związane z tym nieobiektywne przekazywanie 
informacji, uzależnienie mediów są od świata biznesu, w którego interesy godzi idea zrównoważonego 
rozwoju („wroga propaganda mediów przeciw ekologizmowi a faworyzowanie technodespotyzmu!” 
[resp. 13/2011], „Monopol Medialny Korporacyjny” [resp. 20/2011]), upolitycznienie radia i telewizji 
przejawiające się faworyzowaniem największych partii, a także pierwotne małe zainteresowanie 
tematami wskazywanymi przez Zielonych ze strony społeczeństwa. 
 Wskazywany jest m.in. „niski poziom świadomości politycznej” [resp. 30/2011] oraz 
„zacofanie kulturowe Polski” [resp. 32/2011]. Niektóre osoby zauważają jednak, że nie jest tak 
w przypadku całości programu Zielonych, a jedynie zestawienia poszczególnych postulatów („Pakiet 
programowy trudny do przyjęcia przez wyborców w całości.” [resp. 18/2011]), lub wręcz, że problem 
z dotarciem do elektoratu dotyczy samego stylu przekazu („Język, będący dla sporej części 
społeczeństwa popierającego nasz program, idący «dwa kroki» dalej niż są oni w stanie go 
zaakceptować (program – tak, ale język mniej)” [resp. 31/2011]), co stanowi korzystniejszą dla partii 
prognozę, jako że te elementy są łatwiejsze do zmienienia niż świadomość społeczna. 

Wreszcie, czynnikiem zewnętrznym utrudniającym Zielonym zdobycie większej ilości 
poparcia politycznego są prawno-polityczne ograniczenia płynące z systemu politycznego, obejmujące 
ordynację wyborczą, w tym szczególnieadministracyjne bariery udziału w wyborach (zbyt wysoka 
liczba podpisów koniecznych do zebrania), „system wyborczy mocno zabetonowany” [resp. 29/2011], 
system finansowania partii, utrudniający działalność zwłaszcza partiom małym, nieuzyskującym 
dofinansowania ze strony państwa, oraz działalność „starych” aktorów sceny politycznej, które to 
czynniki w sumie przekładają się na bardzo ograniczone szanse partii pozaparlamentarnych na 
prowadzenie skutecznej samodzielnej kampanii wyborczej i zmuszają ją do poszukiwania partnerów 
koalicyjnych („fakt, że nie startujemy samodzielnie tylko tułamy się po różnych listach” [resp. 
3/2011]). 

W porównaniu z przyczynami porażek wyborczych wskazywanymi w poprzednich wersjach 
badania zauważyć można wyraźny wzrost realizmu politycznego wśród Zielonych i przesunięcie 
wskazywanego źródła niepowodzeń na niedostatki zasobów partii, niedostosowanie programu do 
oczekiwań i możliwości poznawczych wyborców oraz porozumienie polityczno-medialne 
największych graczy, wzmacniane przez rozwiązania prawne. 
 
 
 

Relacje zewnętrzne/koalicje 
 

Wzrosła liczba zwolenników samodzielnego udziału Zielonych w wyborach, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym. Aż 80% osób opowiedziało się za niezależnym startem w wyborach 
samorządowych w 2004 roku, 20% preferowało udział w koalicji, najczęściej z szeroką lewicą lub 
centrolewicą lub ze stowarzyszeniami obywatelskimi. Również w wyborach europejskich 
i parlamentarnych postulowany był samodzielny start (odpowiednio 63,3% i 53,3% wskazań); prawie 
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wszyscy pozostali opowiedzieli się za rozwiązaniem koalicyjnym, przy czym – w odróżnieniu od 
wyborów samorządowych – najczęściej wskazywanym partnerem był Ruch Palikota, z ewentualnym 
dodatkiem (mniejszość głosów) innych ugrupowań i ruchów lewicowych. Zdania były podzielone 
w przypadku wyborów prezydenckich: nadal najwięcej głosów padło na samodzielny start (36,7%), 
lecz pozostałe osoby podzieliły się mniej więcej po równo na: w koalicji (znowu z szeroką lewicą), 
poparcia kandydata innej partii (podobnie lub „lewicowa kandydatka” [resp. 10/2011]) albo 
niewzięcia udziału przez partię w wyborach. 
 W porównaniu z analogicznym pytaniem o udział w nadchodzących wyborach zadanym  
w 2010 roku, silnemu wzrostowi poparcia dla samodzielnego startu, odnotowanemu we wszystkich 
typach wyborów (od 12 do 35 punktów procentowych), towarzyszył spadek wskazań na rozwiązania 
koalicyjne (zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych i parlamentarnych) i na niewzięcie 
przez partię udziału w wyborach. 
 
 

Rys. 7. Preferowana forma udziału Zielonych 2004 w wyborach (w %) 

  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2010, 2011 

 
 
Spośród polskich partii politycznych Zieloni najlepiej ocenili Ruch Palikota (średnia 3,4 na 

skali 1-5), Socjaldemokrację Polską (3,1) i Unię Pracy (3,0), w dalszej kolejności: PD, PPS, SLD  
(2,7-2,8). Prześledzenie odpowiedzi na to pytanie, zadawane na każdym kongresie w latach  
2004-2011, pozwala na uchwycenie trendów w ocenie potencjalnych sojuszników, wynikających 
zazwyczaj z osobistych doświadczeń członków Zielonych ze współpracy z daną partią. 
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Rys. 8. Zmiana oceny innych partii przez Zielonych w latach 2004-2011 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
 
 

Największa zmiana netto w latach 2004-2011 dotyczy stosunku do dużych partii 
socjaldemokratycznych: SLD – wzrost o 0,8 punktu procentowego i SdPl – wzrost o 0,6 punktu. 
Można to wiązać z korzystnymi dla Zielonych (choć również często krytykowanymi) koalicjami, 
przesunięciem ideologicznym partii na lewo, jak i ze wzrostem realizmu politycznego i świadomości 
trudności stojących przed małą partią startującą samodzielnie w wyborach. 

Jeszcze mocniej wzrost poparcia dla SLD widoczny jest w zmianach odsetka osób 
popierających koalicję z tą partią (z 3% w 2004 r. do 88% w 2011 r., bardzo szybki wzrost zwłaszcza 
w ostatnich latach), co widać na poniższym diagramie (czerwona linia). W pierwszych latach 
działalności wśród Zielonych dominowało dystansowanie się od partii postkomunistycznej, 
wynikające z przekonania o jej nieskuteczności, oportunizmie i nierealizowaniu lewicowego 
programu. Obecnie SLD postrzegany jest jako silny polityczny partner, dysponujący dużym 
zapleczem personalnym, organizacyjnym i, co istotne, finansowym, a jednocześnie nadal zmagający 
się z kryzysem przywództwa i wiarygodności, przez co współpraca z którym może stanowić realną 
szansę na poprawę wyników wyborczych dla słabszej, lecz zmobilizowanej partii.  

Natomiast ponaddwukrotny (41-88%) wzrost osób akceptujących koalicję z SdPl w latach 
2004-2010 uległ w badaniu z 2011 r. osłabieniu, na co niewątpliwie miały wpływ zawirowania wokół 
postaci przewodniczącego tej partii i obranego przez niego kierunku politycznego w poprzedzających 
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badanie wyborach parlamentarnych, a także ogólne osłabienie organizacyjno-kadrowe tego 
ugrupowania. Co najmniej połowa zz delegatów zaakceptowała również możliwość koalicji 
z pozostałymi partnerami z wcześniejszych wyborów: Partią Demokratyczną i Unią Pracy. Niewiele 
mniej osób zgodziłoby się na koalicję z PSL. Po raz pierwszy dołączony do badania w 2011 r. Ruch 
Palikota uzyskał akceptację 75% osób, jednak prawdopodobne jest, że od tamtego momentu liczba 
jego zwolenników wśród Zielonych zmniejszyła się ze względu na niejednoznaczny kierunek 
polityczny ugrupowania i liczne negatywnie oceniane zachowania lidera. 

 
Rys. 9. Koalicje akceptowane przez Zielonych – zmiana w latach 2004-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 2004-2011 
Respondenci podawali wszystkie akceptowane koalicje 
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Temat optymalnej koalicji został bardziej szczegółowo podjęty w badaniu z 2011 r., w którym 
respondenci zostali poproszeni o wybór maksymalnie dwóch najlepszych partnerów koalicyjnych, 
wraz z określeniem jakie byłyby, ich zdaniem, korzyści i straty Zielonych z każdego z tych rozwiązań. 
Wskazywano większość ugrupowań z lewicy i centrum polskiej sceny, jednak większość z nich – poza 
RP i SLD – otrzymała tylko pojedyncze głosy. Najwięcej osób wybrało koalicję z Ruchem Palikota – 
24 z 32, które oddały ankiety. Były to niemal wszystkie osoby, które odpowiedziały się za 
jakąkolwiek koalicją. Drugie w kolejność SLD uzyskało 12 wskazań. Niektóre osoby proponowały 
koalicję z oboma tymi partiami jednocześnie. Na podstawie opinii delegatów i analizy sceny 
politycznej można uznać, że powstała w ten sposób centrolewicowa koalicja z udziałem Zielonych 
byłaby dla nich korzystna, zapewniając im większą niezależność decyzyjną oraz programowo-
wizerunkową od silniejszych partii. 

Również w odpowiedzi na pytanie jakie partie lub organizacje są głównymi konkurentami 
politycznymi Zielonych 2004 (pytanie otwarte, można było podać wiele odpowiedzi), respondenci 
najczęściej wskazywali Ruch Palikota (90%), który tym samym w błyskawicznym czasie wyrósł na 
głównego rywala Zielonych, SLD (30%), PO (23%), pojedyńcze osoby wybrały PSL, Partię Kobiet, 
PiS. Dla porównania, w 2010 r. respondenci w najczęściej wskazywali PO, SLD i SdPl (wszystkie 
partie po 45-35% odpowiedzi), a po co najmniej 5 osób wskazało jeszcze na Partię Kobiet, PSL i PiS. 
Jako konkurenci Zielonych wymienione zostały również polityzujące organizacje pozarządowe: 
Młodzi Socjaliści, Krytyka Polityczna i Greenpeace. 

Około 1/6 osób optowało za samodzielnym startem, przede wszystkim działacze z Warszawy, 
wskazując na możliwe straty wizerunkowe lub zagrożenia dla autonomii partii („Aktualnie – żadna 
[koalicja]. Każda zmniejsza naszą widzialność, niezależność i szanse na rozwój.„ [resp. 1/2011]). 
Ostatnią z opcji jest koalicja z jednym lub więcej ugrupowań ze słabszym poparciem. Dzięki 
zbieżności programowej i relatywnie małej różnicy w sile tych ugrupowań, łatwiejsza stałaby się 
współpraca koalicyjna oraz wspólne realizowanie ważnych elementów programowych, takich jak 
„konsolidacja środowiska feministycznego” [resp. 2/2011] w przypadku koalicji z Partią Kobiet czy 
też „wzmocnienie wymiaru ekologicznego” [resp. 3/2011] w przypadku sojuszu z PSL. Jak zauważył 
jeden z działaczy: „kasa, słabi partnerzy = silni Zieloni” [resp. 5/2011]. Minusy obejmują: 
promowanie kandydatów i kandydatek innych partii, w przypadku partii nie dysponujących dużym 
majątkiem – brak pieniędzy na kampanię, wysokie prawdopodobieństwo nieprzekroczenia progu 
wyborczego pomimmo połączenia sił oraz ryzyko utraty części dotychczasowego elektoratu. 

 
 
Zdecydowanie odmienne argumenty podawane były jako uzasadnienie koalicji z dwoma 

najsilniejszymi partnerami: Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Ruchem Palikota. Zdaniem 
delegatów, największym plusem Ruchu Palikota jako koalicjanta jest jego społeczna rozpoznawalność 
i częsta obecność w mediach, dzięki której wzrosłaby rozpoznawalność Zielonych („duża medialność 
ruchu, co daje możliwość dotarcia z naszym programem do większej ilości elektoratu” [resp. 
21/2011], „Dzięki temu Zieloni mieliby szansę zaistnienia, a część naszych postulatów mogłaby być 
zrealizowana.” [resp. 17/2011]). Partia Palikota jest dobrze zorganizowana i posiada fundusze na 
dalszy rozwój („kasa + struktury” [resp. 11/2011]), a jej atrakcyjność zwiększa brak ustabilizowanych, 
doświadczonych politycznie kadr, co pozwalałoby Zielonym na wywieranie większego wpływu. 
Plusem są również „dobre relacje z częścią posłów RP” [resp. 25/2011] oraz pozaparlamentarne 
pochodzenie obu partii i ich odmienność wobec długo działających ugrupowań („Zieloni i Palikot 
uchodzą za partie wyraziste, świeże.” [resp. 18/2011]). 

Ważna jest również zbieżność dużej części programów Zielonych i Ruchu Palikota, 
przynajmniej w aspekcie światopoglądowym („poglądy «obyczajowe» raczej zbieżne 
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z prezentowanymi przez Zielonych” [resp. 31/2011], „podejmuje tematy społecznie ważne” [resp. 
28/2011], „zgodność większości założeń światopoglądowych” [resp. 32/2011]). Poprzez udział 
w koalicji z RP, Zieloni bardziej zbliżyliby się do oczekiwań wyborców, a także uzyskaliby 
możliwość zdobycia nowych segmentów elektoratu. Jednak wskazywane było również związane 
z tym ryzyko zdominowania ideologicznego przez silniejszego partnera („ryzyko rozpłynięcia się” 
[resp. 3/2011], „przejęcie kwestii programowych przez RP” [resp. 7/2011], „może nas zdominować, 
wykorzystać niespójność programową na temat gospodarki” [resp. 11/2011]), a także możliwość 
wywołania przez zawarcie takiej koalicji sporów wewnętrznych w Zielonych (ze względu na „niechęć 
lewego skrzydła Zielonych” [resp. 20/2011]). 

Negatywnie ocenione zostały niespójność i niedokonkretyzowanie programowe Ruchu 
Palikota („rozmydlenie programowe”, [resp. 18/2011]) oraz częściowa niezgodność z programem 
Zielonych, przede wszystkim w zakresie gospodarki – najczęściej przywoływany jest przykład 
podatku liniowego („To nie jest partia lewicowa, byłyby zgrzyty z programem społecznym” [resp. 
17/2011]) oraz nieprzewidywalność, „niepoważność” czy chaotyczność tego ugrupowania („nie 
wiemy jak się zachowa za 1-2 lata (nieprzewidywalna)” [resp. 28/2011], „[problemy] wizerunkowe: 
partia happenerska” [resp. 7/2011], „bardziej populistyczny przekaz” [resp. 14/2011], „Palikot ma też 
negatywny PR” [resp. 17/2011]). Przekłada się to na obawę Zielonych przed potencjalnym 
skompromitowaniem swojego ugrupowania („ośmieszenie części postulatów Zielonych”  [resp. 
18/2011], „ryzyko kompromitacji” [resp. 22/2011]). O ile nie stanowi to problemu dla dużej partii – 
zarówno PO jak i SLD prowadziły rozmowy koalicyjne z Palikotem – o tyle dla partii małej, 
zwłaszcza zajmującej się tematami niepopularnymi społecznie, jest dużym ryzykiem. Dodatkowo, 
niepokój Zielonych budzi oparcie partii na jednej osobie, przy niepewności co do jej intencji, 
w przeciwieństwie do partii ustabilizowanych, z doświadczonymi politykami i relatywnie stałym 
elektoratem, w których lider ograniczany jest w swoich działaniach przez zakres akceptacji ze strony 
działaczy i wyborców („bycie z partią wodzowską w aliansie” [resp. 18/2011], „niepewność co do 
charakteru Palikota” [resp. 19/2011]). 
 

Na tym tle SLD oceniane jest jako partner sprawdzony, wypróbowany w bojach wyborczych, 
a zatem przewidywalny, jednak niezbyt atrakcyjny. Dużym zabezpieczeniem dla Zielonych podczas 
współpracy z SLD jest „dobra wiedza na temat tego, czym jest ta partia” [resp. 22/2011]. Zieloni 
zwracali również uwagę na zbieżność programową obu ugrupowań, zwłaszcza w sferze gospodarczej, 
lewicowe poglądy i tożsamość działaczy SLD, jednak argumentowali, że obecnie koalicja z Sojuszem 
oznacza dla nich małe szanse wejścia do parlamentu. („Złe doświadczenia z przeszłości. (…) Małe 
szanse w przyszłości” [resp. 19/2011]). Co więcej, nie wszystkim Zielonym odpowiada współpraca  
z ugrupowaniem o komunistycznym rodowodzie, ponieważ „«stara» kadra rządząca” [resp. 28/2011] 
oraz „kojarzenie z postkomuną i L. Millerem” [resp. 14/2011] może spowodować „pogorszenie 
wizerunku, wchłonięcie partii przez większego gracza politycznego, odpływ części elektoratu” [resp. 
18/2011], zwłaszcza, że ryzyko wchłonięcia aktywistów Zielonych poparte jest aktywnymi 
działaniami ze strony niektórych członków SLD. Pomimo konsekwentnego słabnięcia partii 
(„stopniowy upadek SLD” [resp. 24/2011]), nadal istnieje bardzo duża różnica w ich sile, wyczuwalna 
przez działaczy Zielonych, wynikająca z zakorzenienia partii, posiadanego przez nią majątku 
umożliwiającego niezależne funkcjonowanie oraz doświadczenia politycznego działaczy. Przekłada 
się to również na „dużą różnicę w sile negocjacyjnej obu partii” [resp. 6/2011] oraz, przy ewentualnej 
koalicji, „małą widzialność; mały wpływ na decyzje podejmowane wewnątrz koalicji (SLD jest 
silniejsze)” [resp. 7/2011]. 
 

Rozjaśnieniu ambiwalentnego stosunku Zielonych wobec Ruchu Palikota służyć miało 
również pytanie, czy powstanie tej partii stanowi dla Zielonych szansę czy zagrożenie.  
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50% odpowiadających jednoznacznie wskazało, że zagrożenie, 20% – że szansa, dla pozostałych  
30% – oba te zjawiska jednocześnie. Poczucie zagrożenia największe jest wśród członków koła 
warszawskiego. Jednak zarówno osoby postrzegające RP jako szansę i jako zagrożenie uważają go za 
najlepszego partnera koalicyjnego. 

Niejednoznaczny stosunek działaczy Zielonych wobec Ruchu Palikota łączy w sobie 
zadowolenie, że postulaty bliskie Zielonym zyskały większą nośność społeczną, rozpoznawalność 
i przykuły uwagę mediów i polityków, przez co trudniej będzie w przyszłości usunąć je z głównego 
nurtu polityki lub niepoważnie traktować ich pozostałych propagatorów, z poczuciem 
niesprawiedliwości, że ktoś spoza „środowiska”, nie mający wiele wspólnego z działaniami 
organizacji pozarządowych nowych ruchów społecznych, wykorzystał tę tematykę, aby odnieść 
indywidualny sukces. 
 Przede wszystkim dotyczy to szeroko rozumianego programu postulatów liberalizacji prawnej 
życia prywatnego, który Zieloni uznają za własną domenę. Zwraca na to uwagę 40% badanych. 
Wypowiedzi są zróżnicowane: od opisowych („w kwestiach obyczajowych realizuje pewne nasze 
postulaty” [resp. 12/2011], „porusza tematy bliskie Zielonym”, [resp.24/2011], „Ruch Palikota 
wyartykułował postulaty od lat prezentowane przez Zielonych, co utrudnia wyraźne odróżnianie się 
Zielonych od RP.”, [resp. 31/2011], „RP wprowadza w dyskurs publiczny nasze postulaty.” [resp. 
32/2011]) do emocjonalnie zaangażowanych („Palikot wjechał do Sejmu na postulatach Zielonych 
i dość skutecznie je zagospodarowuje” [resp. 5/2011], „ukradł nam tematy” [resp. 11/2011], „przejął 
nasze hasła programowe z którymi Zieloni przez lata istnienia nie mogli się przebić”  [resp. 15/2011]). 

Dzięki swojemu sukcesowi wyborczemu PA stał się zagrożeniem dla Zielonych, ponieważ 
jego postulaty skutecznie zagospodarowują ten sam elektorat, o który walczą Zieloni („miasta, 
wykształceni, młodzi” [resp. 9/2011]) oraz, na co zwraca uwagę kilka osób, może zachęcić 
aktywistów Zielonych do zmiany barw partyjnych („może podkraść polityków” [resp. 18/2011, „może 
nas «zjeść»” [resp. 11/2011]). Zieloni postrzegają Ruch Palikota, mimo socjalnych deklaracji ze 
strony jego działaczy, jako partię liberalną obyczajowo i liberalną gospodarczo, co świadczy ich 
zdaniem o niejednorodności. Zarzucają, że „wprowadza tylnymi drzwiami neoliberalizm” [resp. 
11/2011] oraz że miesza postulaty światopoglądowe Zielonych z nieekologicznym nastawieniem. 
 Respondenci rozważali również, dlaczego rozegranie tych postulatów przez Palikota okazało 
się wyjątkowo skuteczne, skoro przez tyle lat nie udało się to Zielonym, dostrzegając przyczyny 
przede wszystkim w większych zasobach Ruchu („Siła pieniądza i znaczące istnienie w mediach od 
lat.” [resp. 15/2011]), jego większej sprawności organizacyjnej i medialnej oraz populistycznych 
zagraniach umożliwianych przez „bezkształtność programową, ułatwiającą dostosowanie do 
oczekiwań wyborców, nierzadko wewnętrzną sprzeczność” [resp. 1/2011]. Stąd zrozumiałe jest 
poczucie niesprawiedliwości, gdy okazało się, że gdy hasła wprowadzenia związków partnerskich, 
równouprawnienia kobiet lub legalizacji miękkich narkotyków podejmuje były polityk rządzącej 
partii, to postulaty te przestają być zbyt radykalne na debatę parlamentarną lub niemożliwe do 
zaakceptowania przez społeczeństwo polskie. 
 Drugi nurt krytyki koncentruje się na braku doświadczenia Palikota w dziedzinach 
tematycznych, dzięki których pragmatycznemu podjęciu odniósł sukces. Zieloni wytykają 
powierzchowność ujęcia tematów oraz brak wiedzy eksperckiej, co może doprowadzić do tego, że 
hasła będą „kojarzyć się z populizmem” [resp. 25/2011]. Ryzykiem podejmowania tematów przez 
laika jest ich skompromitowanie na scenie politycznej. Palikot dla jednorazowego sukcesu „ośmieszy 
hasła” [resp. 18/32], „robi wstyd swoją niewiedzą również nam” [resp 32/3011] swoją niewiedzą, 
nieszczerością i nonszalancją. Fakt, że Zieloni się wstydzą za Palikota, świadczy o głębokim 
zinternalizowaniu wartości, które postulują. Ale też o niepewności, co nie dziwi, biorąc pod uwagę 
stosunek społeczeństwa do problemów ochrony środowiska czy równouprawnienia mniejszości; 
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kwestie te są drażliwe i szczególnie narażone na wyrzucenie z dyskursu politycznego oraz ośmieszenie 
ich propagatorów. 
 Zieloni dostrzegają jednak również pozytywne aspekty pojawienia się Ruchu Palikota – 
przede wszystkim doceniają przebicie się na poziom debaty parlamentarnej z niepopularnymi 
postulatami. Palikot „odblokował pewne tematy i obalił tabu” [resp. 11/2011] dzięki czemu „tematy 
programowe Zielonych [są] częściej widoczne w mediach” [resp. 25/2011], poruszył skostniałą scenę 
polityczną. Istnieje zatem szansa, że przełoży się to na poważniejsze traktowanie również partii 
Zielonych przez media masowe i główne partie polityczne, a także pozwoli niektórym tematom wejść 
na stałe do przestrzeni rywalizacji partyjnej. Jest to zatem „dla Zielonych szansa na współpracę  
z Palikotem, a przez to zaistnienie w szerszej świadomości i rozbudowę własnego elektoratu” [resp. 
17/2011]. Co więcej, „Ruch Palikota dopiero się kształtuje i Zieloni mogą mieć wpływ na jego wygląd 
gdyby weszli z nim w koalicję”  [resp. 4/2011]. Szansą jest przede wszystkim brak ugruntowania 
Ruchu – działacze Zielonych działając z nim w koalicji mogliby mieć duży wpływ na podejmowane 
decyzje, ze względu na wiedzę ekspercką w niektórych dziedzinach, większe doświadczenie 
polityczne i pozarządowe niż większość działaczy RP. Wiele jest wskazań na dużą rolę samych 
Zielonych w układaniu przyszłych stosunków z Ruchem Palikota („Zagrożenie, ale już jest, więc 
należy przekuć to zagrożenie na szansę, współpracę oraz wspólne postulaty w oparciu o ekspercki głos 
i wypracowane dokumenty w Zielonych.” [resp. 32/2011], „wszystko zależy od nas” [resp. 27/2011]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: formularz ankiety wykorzystanej w badaniu 2011 r. 
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1. Jak ocenił(a)byś swoje możliwości wpływu na działalność 
Zielonych 2004?
a. bardzo duże
b. duże
c. średnie
d. małe
e. bardzo małe

2.  Czy  uważasz,  że  sposoby  podejmowania  decyzji  w  
Zielonych są przejrzyste?
a. tak
b. częściowo
c. nie

3.  Czy,  Twoim zdaniem,   w partii  w ciągu ostatnich 2 lat 
nastepujące elementy:

poprawiły 
się

pogorszyły 
się

bez zmian

program

organizacja

poparcie społeczne

obecność w mediach

obieg informacji

kierownictwo

relacje z innymi 
partiami

aktywność w polityce

4.  Jak  najlepiej  opisać  program  Zielonych  2004  w  kilku 
słowach?
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................

5. Co  najbardziej utrudnia funkcjonowanie  Zielonych? 
(Zaznacz maksimum 2 odpowiedzi).
a. brak pieniędzy
b. brak członków
c. wewnętrzne podziały i konflikty
d. nieskuteczne kierownictwo
e. niespójny program
f. inne.............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

6. Czy  zmienił(a)byś  coś  w  sposobie  funkcjonowania 
Zielonych?  (w  strukturze  partii,  programie,  metodach 
działania, itp.)?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
…...................................................................................................

7.  Jak  oceniasz  szansę,  że  w  ciągu  dwóch  następnych 
wyborów  parlamentarnych  Zieloni  wejdą  do  Sejmu  i/lub 
Senatu? Zaznacz na skali od 0 do 100 procent.

 0      10      20      30      40      50      60      70      80      90   100
(na pewno nie wejdą)                                             (na pewno wejdą) 

8.  Co,  Twoim  zdaniem,  najbardziej  ogranicza  wzrost 
poparcia dla Zielonych?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

9. Oceń swój stosunek do poniższych partii politycznych na 
skali  od  1  (zdecydowanie  negatywny)  do  5  (zdecydowanie 
pozytywny). Jeśli nie znasz danej partii lub nie masz zdania, 
wpisz w miejscu oceny znak X.
Zakreśl kółkiem te partie, z którymi Zieloni 2004 mogliby wejść 
w koalicję rządową.

Partia SLD SDPL Demo
kraci

PO PiS R.Palik
ota

LPR UP PPS  PSL

Ocena

10. A kto byłby obecnie najlepszym partnerem w koalicji 
wyborczej dla Zielonych? (Maksymalnie dwie propozycje) 
Jakie byłyby korzyści i straty dla Zielonych z takiej koalicji?

Nazwa partii Korzyści Straty

1.

2.

11. Co mogłoby spowodować Twoje odejście z Zielonych? 
(Zaznacz wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)
a. znacząca zmiana programu w nieakceptowanym przeze mnie 
kierunku
b. niewejście do parlamentu przez 15 lat
c. koalicja z partią, której nie akceptuję
d. wybranie na przewodniczących osób, którym nie ufam
e. uzyskanie większości parlamentarnej i nierealizowanie 
programu
f.  inne  .........................................................................................
…..................................................................................................

dr Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Socjologii UW, kwiatkowska@agnieszka.es



ANKIETA  KONGRES ZIELONYCH 2004: WARSZAWA 2-4 XII 2011  

12. Czy uważasz, że w Zielonych 2004 istnieją wewnętrzne 
podziały i konflikty? Jeżeli tak, to z czym są one związane?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
…..................................................................................................

13.  Wyobraź  sobie,  że  Zieloni  wygrywają  wybory 
parlamentarne  uzyskując  70%  głosów.  Trzeba  powołać 
rząd!  Kogo  proponujesz  na  stanowisko  premiera  i 
poszczególnych ministrów? (możesz wybierać również osoby 
z innych partii oraz bezpartyjne)

Premier

Minister Finansów

Min. Spraw Wewnętrznych

Min. Rolnictwa

Min. Kultury

Min. Środowiska

Min. Spraw Zagranicznych

Min. Pracy i Polityki Społ.

Min. Gospodarki

Min. Edukacji

Min. Sprawiedliwości

14.  Na  jakich  grupach  elektoratu  powinni  szczególnie 
skoncentrować się Zieloni?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

15. Jakie partie lub organizacje są obecnie, Twoim zdaniem, 
głównymi konkurentami politycznymi Zielonych 2004?
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................

16. Czy zgadzasz się z następującymi opiniami?

zd
ec

yd
ow

an
ie

 ta
k

ra
cz

ej
 ta

k

ra
cz

ej
 n

ie

zd
ec

yd
ow

an
ie

 n
ie

Państwowy system opieki zdrowotnej działa 
lepiej niż  prywatny.
Każdy powinien móc legalnie kupować i 
konsumować narkotyki.
Konkurencja jest szkodliwa, wydobywa z ludzi to, 
co najgorsze.
Należy znieść finansowanie partii politycznych 
z budżetu państwa.
Kobiety powinny mieć pełne prawo do przerywania 
ciąży.
Państwo musi zapewnić mieszkanie i wyżywienie 
wszystkim, których na to nie stać.
Sposób rządzenia w okresie PRL-u był bardzo zły.
Należy zagwarantować równy udział obu płci 
w Sejmie.
W niektórych sytuacjach rządy silnej ręki są lepsze 
od demokratycznych.
Osoby tej samej płci powinny mieć prawo do 
zawierania małżeństw.
Należy rozszerzyć prawa pracownicze i 
wzmocnić związki zawodowe.
Eutanazja powinna być dopuszczalna.
Ubezpieczenia emerytalne powinny być 
dobrowolne.
Należy znieść wszelkie bariery dla wolnego 
handlu.
Wolność słowa nie może być ograniczana z 
żadnych powodów.

17.  Jak  Zieloni  powinni  wziąć  udział  w  przyszłych 
wyborach?

samod
zielnie

w 
koalicji 
(z kim?)

poprzeć 
kandydata 
innej partii 
(jakiej?)

nie 
brać 
udziału

samorządowe 2014

europejskie 2014

parlamentarne 2015

prezydenckie 2015

18. Czy powstanie Ruchu Palikota stanowi dla Zielonych szansę 
czy zagrożenie? Dlaczego?
…........................................................................................................
….......................................................................................................
….........................................................................................................
…........................................................................................................
…........................................................................................................

Dane statystyczne:
■ Wiek:  ……… lat
■ Płeć:        a. kobieta    b. mężczyzna
■ Koło partyjne w ………..........................….. (wpisz miasto)
■ Miejsce zamieszkania:   a. wieś, 

b. miasto do 20 tys. mieszkańców 
c. miasto 20-100 tys. mieszkańców, 
d. miasto 100-500 tys. mieszkańców, 
e. miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

■ Dochód na osobę w rodzinie: 
 a. poniżej 1000 zł, b. 1000-2500 zł, c. powyżej 2500 zł
■ Wykształcenie:   a. podstawowe, b. średnie, c. wyższe
■ Religijność:  a. wierzący i praktykujący, b. wierzący 
i nie praktykujący, c. agnostyk, d. niewierzący
■ Jestem w Zielonych od ............. lat.

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety !!!

dr Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Socjologii UW, kwiatkowska@agnieszka.es


