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Wprowadzenie 

Wybory  na  stanowiska  gminnej  egzekutywy  po  raz  czwarty  odbywać  się  już 

będą w  trybie wyborów  bezpośrednich. W  związku  z  tym w wyborach  tych, 

szczególnie w  słabo  zaludnionych gminach,  kluczowe  znaczenie powinno od‐

grywać zaangażowanie  lokalne  i bycie  lokalnym  liderem, a nie afiliacja partyj‐

na.  Jednak,  jak pokazuje praktyka większość wybieranych włodarzy, co szcze‐

gólnie dotyczy małych gmin, wykazuje w  tym zakresie różny stopień bliskości 

z  PSL1. Wynika to w pewnej mierze z tego, że właściwie w każdej polskiej gmi‐

nie  działa Ochotnicza  Straż  Pożarna,  którą  charakteryzuje  zwykle  rozwinięta 

sieć kontaktów szczebla lokalnego i kapitału społecznego, którego aktywizacja 

zwykle  przynosi wymierne  skutki. W  każdym  razie  bezpośrednie wybieranie 

gminnej władzy wykonawczej, wprowadzone od 2002 roku jako kolejna odsło‐

na reformy samorządu terytorialnego, w zamierzeniu miało niwelować konflik‐

ty na  linii  legislatywa‐egzekutywa, które często dawały o sobie znać w  latach 

dziewięćdziesiątych,  i  dawać  narzędzia  do  realizacji wizji  rozwoju  gminy,  co 

                                                       
1 J. Kwiatkowski, P. Modrzewski, D. Płatek, Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 
roku,  w  20  lat  od  wprowadzenia  reformy  samorządowej?  Sukces?  Porażka?  Normalność?, 
 Kraków 2011, s. 55‐60.  
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wiąże się z praktycznym monopolem władzy. Dodatkowo, zmiany miały zwięk‐

szać zainteresowanie wyborców tego typu wyborami  i demokracją  lokalną, co 

z   kolei  przekładać  się miało  np.  na wzrost  poziomu  frekwencji w  tego  typu 

wyborach. Z  frekwencją się raczej nie udało, ale pozostałe cele w różnym za‐

kresie  zostały osiągnięte.  Z  tego punktu widzenia, u progu  czwartej  kadencji 

wyborów bezpośrednich  lokalnej egzekutywy,  istotne  jest przyjrzenie  się,  jak 

wybory  bezpośrednie wpływają  na  ciągłość władzy  tego  ogniwa  samorządu 

terytorialnego, co determinuje w  tym przypadku stabilność władzy, a co ową 

stabilność niweczy.  

Przedstawiana  tu analiza ma charakter eksploracyjny. Od czasu wpro‐

wadzenia wyborów  bezpośrednich  nie  przeprowadzono  bowiem  do  tej  pory 

analizy  ilościowej  uwarunkowań  reelekcji  władzy  wykonawczej  w  gminach 

w   skali ogólnokrajowej2. Funkcjonujące założenia w zakresie tej problematyki 

podkreślają np. możliwość „zasiedzenia” na stanowiskach  lokalnego włodarza 

w  gminach  słabo  zaludnionych3. Wynikać  to ma  z  powiązań  nieformalnych 

wśród głównych aktorów politycznych w gminie.  

Porządkując  założenia  teoretyczne w  tym  zakresie, można  sugerować, 

że długotrwałe rządzenie w gminie może być, po pierwsze, skutkiem klienteli‐

zmu  i powiązań nieformalnych na szczeblu gminnym. Po drugie, w grę wcho‐

dzić może  intencjonalne  działanie  zadowolonych wyborców,  gdzie  ponowne 

                                                       
2 Potencjalnie można tu wskazać publikacje, w których analiza jest zawężona na ogół do kilku 
przypadków i z reguły bazuje na analizach jakościowych, np.: M. Drzonek, Reelekcje prezyden‐
tów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013; R.  Żurek, Recepta na  „długo‐
wieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących do  reelekcji w wyborach 2010  r. Na wy‐
branych przykładach,  
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/992/Reska_specjalna_159.pdf,  20.09.2014;  czy 
choćby: A. Ptak, Rywalizacja polityczna w samorządach  lokalnych. Studium wybranych gmin, 
Poznań 2011. 
3  J.  Bober  i  in.,  Narastające  dysfunkcje,  zasadnicze  dylematy,  konieczne  działania.  Raport 
o  stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 30.  
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wybieranie tej samej osoby jest np. skutkiem dobrostanu ekonomicznego gmi‐

ny, co doceniają wyborcy. Wreszcie, po trzecie, długotrwałe sprawowanie wła‐

dzy wykonawczej w gminie przez tę samą osobę wynikać może w głównej mie‐

rze z  inercji politycznego zaangażowania ze strony wyborców  i ogólnie z kon‐

dycji kultury politycznej na danym obszarze, co w konsekwencji oznaczać może 

aktywację założenia pierwszego. Z kolei częste rotacje na stanowiskach  lokal‐

nej egzekutywy mogą stanowić pokłosie konfliktów wewnętrznych na różnym 

tle (przykładowo na tle deficytów ekonomicznych). Mogą również występować 

z  powodu  skutek  niemożności  ustalenia  jednolitej  wizji  rozwojowej  gminy, 

a   także być  skutkiem przetargów pomiędzy  głównymi  aktorami w  lokalnych 

społecznościach, co już z punktu widzenia analizy danych ilościowych może być 

trudne do  jednoznacznego ustalenia. Teoretycznie  i praktycznie  istotne może 

też być udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy społeczności  lokalne uzyskują 

największy/optymalny  strumień  korzyści. Czy występuje  to w  sytuacji  długo‐

trwałego  sprawowania władzy  przez  tę  samą  osobę,  czy  też w  przypadkach 

odwrotnych i z jakimi innymi czynnikami jest to związane.  

 

Podstawy analizy 

Niniejsze  studium  bazuje  na  określeniu  uwarunkowań wartości  zmiennej  za‐

leżnej –  reelekcja4 – przez  zmienne niezależne,  którymi  są  tu wybrane dane 

ilościowe  charakteryzujące  2475  gmin  w  Polsce.  Zmienna  objaśniana 

 – reelekcja – przyjmuje trzy wartości: 1 – w sytuacji, gdy ostatnie wybory sa‐

morządowe wyłoniły  reprezentanta władzy wykonawczej w gminie, który nie 

                                                       
4 Bardziej adekwatną nazwą wydaje się „kadencja”. Jednak z punktu widzenia celowości anali‐
zy  zdecydowano  się  na  określenie  „reelekcja”,  co  jednocześnie może wywoływać  problemy 
interpretacyjne,  szczególnie w  sytuacji  reelekcji  o wartości  1,  co w  praktyce  oznacza  jedną 
kadencję,  choć  semantycznie  termin  „reelekcja”  sugeruje,  że  stanowisko  piastowane  jest 
obecnie przez drugą kadencję.  
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sprawował tej  funkcji w kadencji poprzedniej  (2006‐2010), choć mógł na tym 

stanowisku zasiadać w kadencji 2002‐2006; 2 – w sytuacji, kiedy w danej gmi‐

nie  stanowisko  lokalnej  egzekutywy  zajmuje  ta  sama  osoba  od  2006  roku, 

a   w   wyborach w  2010  roku  uzyskała  reelekcję;  3  – w  tych  gminach,  gdzie 

mamy  do  czynienia  z  nieprzerwanym  sprawowaniem  władzy  wykonawczej 

przez tę samą osobę przynajmniej od roku 2002. Zmiennymi objaśniającymi są 

z kolei cechy gmin, wyrażane poprzez charakteryzujące je dane ilościowe czer‐

pane ze źródeł statystyki publicznej. W tym przypadku  jest to GUS oraz PKW. 

Przykładowe zmienne niezależne  to:  liczba  ludności gminy, wydatki na wyna‐

grodzenia, dochody per capita,  liczba kandydatów w wyborach z 21  listopada 

2010  r.  ubiegających  się  o  stanowisko wójta  czy  burmistrza, wybrane  cechy 

demograficzne tych kandydatów, położenie administracyjne gminy czy warto‐

ści środków pozyskanych z UE w latach 2006‐2009. W analizie sugerowano się 

wartościami zmiennych wg  ich stanu na koniec 2010 roku, był to bowiem rok 

wyborczy i potencjalne „działania” zaradcze lokalnego włodarza w tym właśnie 

roku powinny być najlepiej dostrzegalne. Baza zmiennych objaśniających  jest 

stale wzbogacana o nowe cechy  ilościowe charakteryzujące gminy. Skutki  ta‐

kich działań powinny umożliwić budowę wydajnego modelu prognostycznego 

w  zakresie  przewidywań  wyników  wyborów  egzekutywy  gminnej.  Przedsta‐

wiana analiza obejmuje 2475 gmin w kraju, wg ich obecności na mapie admini‐

stracyjnej kraju w roku 2002.  

 

Stan reelekcji  

W wyniku ostatnich wyborów samorządowych najwięcej gmin o wartości ree‐

lekcji  3  spotkamy w woj.  opolskim  (55%); następnie w  kujawsko‐pomorskim 

(54%) i w wielkopolskim (51%) – dane w tabeli 1. Najmniej gmin, w  których od 

2002  roku  rządzi  ta sama osoba, znajduje się w województwach:  świętokrzy‐
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skim i w warmińsko‐mazurskim (39%). Świętokrzyskie wyróżnia też największy, 

spośród  pozostałych województw,  udział  gmin  (36%)  o  wartości  reelekcji  1 

 –  czyli  takich, w  których  ostatnie wybory wyłoniły  „nowego”  reprezentanta 

władzy wykonawczej, który nie rządził gminą w poprzedniej kadencji. Ogólnie 

w  skali kraju gmin o wartości reelekcji 3 jest 1130 (45,7%); o wartości reelekcji 

2, (25,3%); a gmin o wartości reelekcji 1, (29%); (zob. tabela 1).  

 

Tab. 1. Wartości reelekcji w województwach.  

WOJEWÓDZTWA  

Reelekcja (dane w %) 

1  2  3 

dolnośląskie  31  29  40 

kujawsko‐pomorskie  24  22  54 

lubelskie  23  31  46 

lubuskie  25  33  42 

łódzkie  32  27  41 

małopolskie  29  25  46 

mazowieckie  29  21  50 

opolskie  24  21  55 

podkarpackie  27  27  46 

podlaskie  28  23  49 

pomorskie  33  24  44 

śląskie  29  29  42 

świętokrzyskie  36  24  39 

warmińsko‐mazurskie  31  30  39 

wielkopolskie  30  19  51 

zachodnio‐pomorskie  32  26  41 

OGÓLNIE na 2475 gmin  29%  25,3%  45,7% 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PKW. Dane w procentach, odsetki  zaokrą‐
glone do pełnych wartości.  

 

Na poziom  reelekcji nie wpływa w sposób bezpośredni  liczba  ludności 

gminy. Przykładowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę pierwszych 10 najmniej lud‐

nych gmin w kraju,  to aż w 6  z nich wartości  reelekcji wynoszą 2. Z kolei na 



11 
 
 

10  największych ludnościowo gmin w kraju, w połowie z nich wartość reelekcji 

wynosi 3. W sumie w trzydziestu najmniej ludnych gminach w kraju dominują‐

cy udział mają reelekcje o wartości 2. Tendencja ta w dalszej kolejności podle‐

ga niwelacji  i proporcje są typowe dla ogółu gmin w kraju. W przypadku naj‐

większych ludnościowo gmin od początku dominują tam gminy o wartości ree‐

lekcji 3. Przeczy to założeniu, że tendencje do „zasiedzenia” przejawiają przede 

wszystkim gminy słabo zaludnione. 

Wartości  reelekcji w ostatnich wyborach najefektywniej były modelo‐

wane, m.in. przez siłę konkurencji politycznej, wyrażaną  liczbą kandydujących 

do  lokalnej  egzekutywy w wyborach  z  21  listopada  2010  r.  Zależność  liczby 

kandydatów  i   wartości reelekcji przyjmuje poziom średni (r=‐0,3),  im większa 

konkurencja  polityczna,  tym  niższe  wartości  reelekcji.  Liczba  kandydujących 

wynikała  z  kolei  z wielkości  ludnościowej  gminy, większą  liczbę  kandydatów 

w  ostatnich wyborach spotykaliśmy w  ludniejszych gminach  (r=0,3). W więk‐

szych ludnościowo ośrodkach częściej też kandydowały kobiety (r=0,14). Liczba 

kobiet wśród kandydatów najsilniej była uwarunkowana  liczbą kandydujących 

(r=  0,4). Wzrost  liczby  kobiet wśród  kandydatów  powodowany  był  również 

przez  konflikty wewnętrzne w  gminach  o różnorakim  podłożu.  Inną  zmienną 

wykazującą relatywnie wysoki poziom zależności z wartościami reelekcji  i po‐

wyższymi zmiennymi jest frekwencja wyborcza z 21  listopada 2010 r. (r=‐0,18) 

– wyższym wartościom  frekwencji  towarzyszyły  niższe wartości  reelekcji. Na 

taki poziom  tej zależności wpływ miała przede wszystkim sytuacja mobilizacji 

wyborczej,  powodowana  względnie  dużą  liczbą  kandydujących  w   gminach 

o  silnych napięciach wewnętrznych. W gminach tych nieproporcjonalny wzrost 

poziomu frekwencji skutkował na ogół brakiem reelekcji aktualnego włodarza 

ubiegającego  się o ponowny wybór. W  skali  kraju  frekwencja  z  21  listopada 

2010 r. wykazuje typowe tendencje dla wyborów samorządowych,  jest niższa 
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w większych ośrodkach i wyższa w gminach mniejszych ludnościowo, co wpisu‐

je się w założenia teorii wpływu społecznego5, (r=‐0,2).    

 

Tab. 2. Zależności wybranych zmiennych i reelekcji.  

Lp.  Województwo  1  2  3  4  5  6  7 

1  dolnośląskie  2,1  3,43  0,48  ‐0,147 ‐0,234 0,032  0,408 

2  kujawsko‐pomorskie  2,31  3,01  0,36  ‐0,346 ‐0,04  0,127  0,436 

3  lubelskie  2,22  3,25  0,38  ‐0,356 ‐0,069 0,048  0,507 

4  lubuskie  2,17  2,9  0,46  ‐0,324 ‐0,239 ‐0,064  0,505 

5  łódzkie  2,09  3,32  0,59  ‐0,386 ‐0,125 0,016  0,476 

6  małopolskie  2,16  2,85  0,32  ‐0,336 ‐0,266 0,272  0,339 

7  mazowieckie  2,21  3,21  0,45  ‐0,379 ‐0,155 0,081  0,486 

8  opolskie  2,31  3,34  0,54  ‐0,184 ‐0,098 0,182  0,325 

9  podkarpackie  2,19  2,87  0,31  ‐0,275 ‐0,252 0,137  0,259 

10  podlaskie  2,21  3,15  0,31  ‐0,415 ‐0,271 0,346  0,224 

11  pomorskie  2,11  3,03  0,46  ‐0,247 ‐0,382 0,124  0,481 

12  śląskie  2,13  3,23  0,45  ‐0,305 ‐0,035 0,005  0,48 

13  świętokrzyskie  2,03  3,32  0,40  ‐0,173 ‐0,151 ‐0,017  0,42 

14  warmińsko‐mazurskie 2,08  3,28  0,53  ‐0,283 ‐0,15  0,146  0,267 

15  wielkopolskie  2,21  2,77  0,39  ‐0,272 ‐0,311 0,17  0,447 

16  zachodnio‐pomorskie  2,09  3,39  0,61  ‐0,164 ‐0,186 ‐0,079  0,301 

N=2475  2,17  3,14  0,43  ‐0,299 ‐0,176 0,091  0,418 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PKW. Pogrubiono dwie najwyższe wartości, 
kursywą dwie najniższe wartości. Oznaczenia w tabeli: (1) – średnia wartości reelekcji; (2) – 
średnia liczba kandydujących w wyborach 21.11.2010 do stanowisk lokalnej egzekutywy; (3) 
–  średnia  liczba  kobiet wśród  kandydatów w wyborach  21.11.2010 do  stanowisk  lokalnej 
egzekutywy;  (4) – korelacja  liczby kandydatów  i wartości reelekcji;  (5) – korelacja wartości 
frekwencji wyborczej  21.11.2010  i wartości  reelekcji;  (6)  –  korelacja wartości  frekwencji 
wyborczej  21.11.2010  i  liczby  kandydatów w  tych wyborach;  (7)  –  korelacja  liczby  kobiet 

wśród kandydatów i liczby kandydatów.  
 

Najsilniejsza  konkurencja do  stanowisk  lokalnej  egzekutywy wystąpiła 

w wyborach w 2010 roku w gminach woj. dolnośląskiego  (3,43 kandydata na 

gminę), a najsłabsza w woj. wielkopolskim (2,77). Jednocześnie w woj. podla‐

                                                       
5 K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, s. 207.  
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skim najsilniej w kraju  liczba kandydujących ograniczała szanse aktualnie  rzą‐

dzącego  i ubiegającego się o ponowny wybór  (r=‐0,415). Najsłabiej na nieko‐

rzyść  otrzymania  reelekcji  konkurencja w  tym  zakresie  oddziaływała w woj. 

dolnośląskim  (r=‐0,147). Równocześnie, w podlaskim najsłabiej,  liczba kandy‐

dujących przekładała się na wzrost  liczby kobiet wśród kandydatów (r=0,224). 

Również w tym województwie, podobnie jak w podkarpackim, na gminę przy‐

pada najmniej kobiet wśród kandydatów (0,31). Najwięcej kobiet kandydowało 

w  gminach  woj.  zachodnio‐pomorskiego  (0,61)  i  łódzkiego  (0,59).  Z  kolei 

wzrost  frekwencji wyborczej  (21.11.2010) najsilniej obniżał wartości  reelekcji 

w gminach woj. pomorskiego (r=‐0,382)  i wielkopolskiego (r=‐0,311), a najsła‐

biej  ta  zmienna oddziaływała na obniżenie  szans  reelekcji w przypadku gmin 

woj. śląskiego (r=‐0,03) i kujawsko‐pomorskiego (r=‐0,04) – (dane w tabeli 2).  

W uzyskaniu  reelekcji pomocne okazywało  się wcześniejsze piastowa‐

nie tego urzędu przynajmniej przez  jedną kadencję6. Pełniący wcześniej urząd 

zyskuje  na  popularności,  przez  co  łatwiej  zwiększa  swoje  szanse  wyborcze, 

w  odróżnieniu od potencjalnych konkurentów, którzy do tej pory nie rządzili7.  

Ponowny wybór wspierać powinny  także  czynniki  z grupy ekonomicz‐

nych. W gminach z wyższymi dochodami per capita w 2010 roku  łatwiej osią‐

gano reelekcję, jednak siła zależności jest tu marginalna (np. Gamma=0,1). Po‐

dobnie pozyskiwanie większych  środków ogółem  i  inwestycyjnych  z UE w  la‐

tach 2006‐2009 na ogół związane było z nieco wyższymi wartościami reelekcji, 

choć znowu stopień zależności jest tu bardzo niski.    

                                                       
6 Wniosek taki wynika z modelu wielomianowej regresji  logistycznej obejmującego predykcję 
dla wszystkich analizowanych gmin (N=2475).  
7 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005,  
s. 552. 
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Nietypowe tendencje reelekcji  

Ostatnie wybory samorządowe do stanowisk lokalnej egzekutywy wskazują, że 

najwięcej było gmin (1316 – 53,2% wszystkich gmin), w których o  stanowisko 

lokalnego włodarza  ubiegało  się  od  1  do  3  osób,  a  średnia  reelekcji w  tych 

gminach wynosiła 2,27. Odnajdujemy  też  skrajności  ze względu na kryterium 

siły  konkurencji. Gmin,  gdzie  kandydowała  jedna  osoba  (k=1),  było w  sumie 

301 (12,2%), a gmin, gdzie konkurencja była największa (pięciu i więcej kandy‐

datów),  było  429  (17,3%). W  przypadku  tych  301  samorządów  spotkamy  19 

gmin, w  których  kandydowała  jedna  osoba,  która wcześniej  nie  sprawowała 

władzy wykonawczej w takiej gminie, oraz 201 samorządów, gdzie  jeden kan‐

dydujący rządzi taką gminą nieprzerwanie przynajmniej od 2002 roku. Z drugiej 

strony,  spośród  429  gmin, w  których w ostatnich wyborach o władzę wyko‐

nawczą  ubiegało  się  pięciu  i więcej  kandydatów, wyodrębnić możemy  239, 

w   których  frekwencja była najwyższa  i gdzie na ogół wybierano osoby nowe, 

dotychczas nie  rządzące. Obydwa powyższe przypadki  są nietypowe  i najbar‐

dziej odbiegają od tendencji ogólnokrajowej. Zatem z jednej strony spotykamy 

201 samorządów, gdzie kandydowała tylko jedna osoba i była to ta sama oso‐

ba,  która wójtem  czy burmistrzem w  takiej  gminie  jest od  co najmniej 2002 

roku.  Prawdopodobieństwo  uzyskania  reelekcji w  tym  segmencie  gmin  było 

najwyższe w  kraju.  Z drugiej  strony mamy  239  gmin, w  których w ostatnich 

wyborach  wystąpiła  najsilniejsza  konkurencja  –  5  i  więcej  ubiegających  się 

o   stanowisko  lokalnego włodarza, a  frekwencja wyborcza  (21  listopada 2010 

r.) w  tych gminach wynosiła powyżej 50,28%. Prawdopodobieństwo  reelekcji 

w  tym segmencie gmin było najniższe w kraju i przeciętne jej wartości są naj‐

niższe w perspektywie ogólnokrajowej. Charakterystykę gmin z  tych segmen‐

tów, w oparciu o wybrane zmienne, przedstawiono w tabeli 3.  
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Tab. 3. Profil nietypowych segmentów gmin ze względu na prawdopodobieństwo uzyskania 
reelekcji.  

N=2475 (wszystkie gminy w analizie)  

   1  2  3  4  5  6  7 

Q2  7390,0  52,1  2,0  0,0  2772,4  139,3  90,1 

Q0  1361  27,0  1,0  0,0  1884,7  0,3  0,0 

Q4  172039
8 

79,4  3,0  5,0  47613,8 7365,0  7337,2 

N=301; k=1 

Q2  5940,0  45,5  3,0  0,0  2846,2  162,1  115,3 

Q0  1651  27,0  1,0  0,0  1980,8  1,3  0,0 

Q4  24498  67,4  3,0  1,0  12026,2 4538,7  4481,8 

N=19; k=1&r=1 

Q2  6397,0  45,7  1,0  0,0  2817,1  147,5  115,6 

Q0  4053  39,26  1  0  2222,5  16,8  0,0 

Q4  18357  58,39  1  1  5041,5  1226,2  1134,6 

N=201; k=1&r=3 (najwyższe szanse reelekcji) 

Q2  6027,0  44,6  3,0  0,0  2863,6  180,2  127,1 

Q0  1817  27,03  3  0  2078,6  1,3  0,0 

Q4  24436  66,33  3  1  7296,6  4538,7  4481,8 

N=239; k=>5 (najniższe szanse reelekcji) 

Q2  8018,0  55,9  1,00  1,00  2702,9  130,4  74,0 

Q0  2070  50,33  1  0  2104,75 1,12  0,00 

Q4  74865  75,74  3  5  8664,92 2058,73  2025,70 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PKW  i GUS Bank Danych Lokalnych. Ozna‐
czenia miar: (Q0) –kwartyl 0; (Q2) – mediana; (Q4) –kwartyl 4; (k) – liczba kandydatów; (r) – 
wartość  reelekcji. Oznaczenia w  tabeli:  (1) –  ludność gminy wg  stanu na 31.12.2010;  (2) – 
frekwencja wyborcza 21.11.2010; (3) – wartości reelekcji; (4) – liczba kobiet wśród kandyda‐
tów do stanowisk lokalnej egzekutywy w wyborach 21.11.2010; (5) – dochody gmin per capi‐
ta 2010; (6) – środki ogółem pozyskane z UE w  latach 2006‐2009 wg per capita 2010; (7) – 
środki inwestycyjne pozyskane z UE w latach 2006‐2009 wg per capita 2010. 

 
Te nietypowe w skali kraju typy gmin łączy właściwie tylko zbliżona licz‐

ba  ludności, różnią natomiast wartości wielu  innych zmiennych  i różnice te są 

wręcz biegunowe.   Wśród 239 gmin z najniższymi szansami reelekcji znajduje 

się  jedynie 10%  gmin, w  których  liczba mieszkańców była wyższa niż 24  tys. 

Jednocześnie wśród 201 gmin z najwyższymi szansami reelekcji liczba ludności 

w największej z nich wynosiła blisko 24,5 tys. (zob. tabela 3). Gminy z najwyż‐
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szymi szansami reelekcji wykazują wyższe dochody per capita 2010 oraz wyż‐

szą sprawność w pozyskiwaniu środków z UE w latach 2006‐2009. Frekwencja 

z   21  listopada 2010  r. w  tych gminach była najniższa w kraju, co wynika  za‐

pewne  z  siły  lokalnego włodarza.  Jednocześnie przykład  tych gmin pokazuje, 

w   jak  istotnym  zakresie uwaga wyborców w wyborach  samorządowych kon‐

centruje się na wyborach  lokalnego włodarza. Z kolei 239 gmin z najniższymi 

szansami  reelekcji  charakteryzuje względnie najniższy poziom dochodów per 

capita w 2010  roku, niska  sprawność w  zakresie pozyskiwania  środków  z UE 

w  latach 2006‐2009, ale również znaczna mobilizacja wyborcza, o czym świad‐

czy  relatywnie wysoka  frekwencja  (21  listopada 2010  r.). Kolejnymi wyróżni‐

kami tych gmin są nieproporcjonalnie duży udział kobiet wśród kandydujących; 

i oczywiście wyjątkowa duża  konkurencja polityczna  (5  i więcej ubiegających 

się o stanowisko lokalnej egzekutywy).  

W pierwszym  segmencie gmin  stabilna  sytuacja ekonomiczna w pew‐

nym  stopniu wzmacnia pozycję  lokalnego włodarza  i  zmniejsza prawdopodo‐

bieństwo  występowania  konkurencji.  Dobrostan  ekonomiczny  może  być  tu 

w   pewnym stopniu wspierany przez trudno mierzalne czynniki,  jak np. trady‐

cje  samorządności.  Wniosek  taki  wynika  z  geograficznej  reprezentacji  tych 

201  samorządów.  Najwięcej  tych  gmin  znajduje  się  w  woj.  wielkopolskim 

(13,3%)  i   kujawsko‐pomorskim (11%), tyle samo w małopolskim. Najmniejszy 

udział  takich gmin występuje wśród gmin woj. zachodnio‐pomorskiego,  świę‐

tokrzyskiego  i  warmińsko‐mazurskiego.  Koncentracja  tych  gmin  w  regionie 

historycznej  Wielkopolski  może  wynikać  z  preferowania  stabilności  władzy 
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przez  wyborców  na  tym  obszarze8,  co  ułatwia  realizację  długofalowej  wizji 

rozwoju gminy.  

Gminy o najniższych szansach w ostatnich wyborach na reelekcję lokal‐

nego włodarza  charakteryzuje względnie niekorzystna  sytuacja ekonomiczna, 

która  zapewne  wynika  z  uwarunkowań  zewnętrznych  oraz  konfliktów  we‐

wnętrznych.  Wzmacnia ona podziały w tych gminach. Dane wskazują, że spory 

wewnętrzne w tych  jednostkach nie muszą być wyłącznie warunkowane defi‐

cytami zasobów, ale mogą też wynikać z  ich nadmiaru  i być skutkiem przetar‐

gów między  znaczącymi  aktorami w  takich  gminach.  Będzie  to  powodować 

zwiększone  rotacje  na  stanowiskach  lokalnej  egzekutywy,  nawet  w  trakcie 

trwania kadencji. W  tym segmencie gmin, od początku aktualnej kadencji do 

6   września  2013  roku,  przeprowadzono  już  nieproporcjonalnie więcej  refe‐

rendów lokalnych w sprawie odwołania władzy wykonawczej niż w pozostałych 

gminach w kraju. Natomiast w 201 gminach z przeciwległego segmentu w tym 

czasie nie odbyło się ani jedno takie referendum9. Prawdopodobnie w nadcho‐

dzących wyborach  sytuacja w  tych  gminach  się  powtórzy,  co  zdaje  się  tym 

gminom nie będzie służyć. Część gmin z tego segmentu to jednostki dotknięte 

syndromem peryferii, niewielkie ośrodki miejskie otoczone gminami wiejskimi 

i   borykające  się  z  kryzysem  lokalnego  rynku pracy. Przykładem  takiej  gminy 

mogą  być  Łapy  w  województwie  podlaskim.  Z  drugiej  strony,  wśród  tych 

239   gmin  znajdziemy  też  Konstancin‐Jeziorną,  gminę  wchodzącą  w  skład 

aglomeracji warszawskiej. Pod względem dochodów per capita czy położenia 

                                                       
8  J. Bartkowski, Tradycja zaborów a współczesne zachowania społeczne w Polsce,  [w:]  J. Kur‐
czewska, (red.), Oblicza lokalności: tradycja i współczesność, Warszawa 2006, s. 296.  
9 Obliczenia własne na podst.: Referenda  lokalne. Podstawowe problemy  i propozycje  zmian 
przedstawione w  projekcie  ustawy  o współdziałaniu w  samorządzie  terytorialnym  na  rzecz 
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, 
 http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc‐kancelarii/art,905,raport‐kprp‐nt‐
referendow‐lokalnych.html, 19.09.2014. 
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K‐J nie bardzo pasuje do innych gmin z tego segmentu, ale ze względu na pozo‐

stałe  cechy  już  tak. Można  założyć,  że  gmina  Łapy  to przykład napięć na  tle 

deficytów zasobowych, a K‐J to przykład takich tarć, ale na tle nadmiaru zaso‐

bów. Gminom podobnym do K‐J sytuacja częstych rotacji na stanowiskach  lo‐

kalnych włodarzy może szkodzić mniej, bo osłania  je głównie renta położenia. 

Pozostałe gminy w tym segmencie są już w gorszej sytuacji pod tym względem. 

Najwięcej  gmin  tego  segmentu  znajduje  się  wśród  gmin  woj.  podlaskiego 

(14,4%); świętokrzyskiego (13,7%) i mazowieckiego (12,7%). Najmniejszy udział 

tych  gmin  spotykamy  wśród  gmin  woj.  opolskiego  (2,8%);  podkarpackiego 

(4,4%)  i   lubuskiego  (6%).  Geograficzna  reprezentacja  gmin  tego  segmentu 

skłania do wniosku, że koncentrują się one w regionie historycznej Kongresów‐

ki.  

 

Możliwości predykcji wartości reelekcji 

W celu określenia szans zwycięstwa powtórnego oraz trzeciego z kolei wobec 

wyboru „nowych” włodarzy na charakteryzowanych stanowiskach zbudowano 

model wielomianowej  regresji  logistycznej  na  bazie  zmiennych  ciągłych.  Do 

modelu wprowadzono zmienne niezależne: 1) liczba kandydatów w  wyborach 

z 21  listopada 2010 r.; 2)  frekwencja wyborcza z  tej elekcji; 3) dochody gmin 

per capita 2010; oraz 4) udział środków inwestycyjnych w puli środków ogółem 

pozyskanych z UE w  latach 2006‐2009. Zmienna zależna to reelekcja,  jako ka‐

tegorię odniesienia wybrano reelekcję o wartości 1. Model o  takiej strukturze 

jest  dobrze  dopasowany  do  danych.  Podsumowanie  modelu  przedstawiają 

dane w tabeli 4.  

Podsumowanie modelu wskazuje, że każdy kontrkandydat w wyborach 

do  lokalnej  egzekutywy  silniej  obniża  szansę  ponownego  wyboru  aktualnie 

sprawującego  urząd  i  ubiegającego  się  o  reelekcję w  przypadku  piastowania 
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tego urzędu przynajmniej przez dwie kadencje. Co najprawdopodobniej wyni‐

ka z tego, że długotrwałe sprawowanie tej funkcji powoduje wzrost konkuren‐

cji politycznej  i silniej przyciąga potencjalnych konkurentów. Należy przy  tym 

pamiętać o wskazywanych powyżej 201 samorządach jako wyjątku. 

W  tych  gminach,  gdzie w  2010  roku wygrała  osoba  rządząca w  poprzedniej 

kadencji (od 2006 roku), ale nie w kadencji 2002‐2006, każdy nowy kontrkan‐

dydat obniżał szanse reelekcji o około 23%. Natomiast w gminach, w   których 

w wyborach w 2010 roku wygrała osoba rządząca przynajmniej od 2002 roku, 

każdy nowy kontrkandydat wpływał na obniżenie  szans  reelekcji  już o ponad 

30%.  Oczywiście  względem  gmin  z  kategorii  odniesienia,  czyli  tych,  gdzie 

w   ostatnich wyborach wygrała osoba niesprawująca władzy wykonawczej w 

gminie w poprzedniej kadencji.    

  Podobnie  jak  liczba kandydatów oddziałuje frekwencja. Jej wzrost bar‐

dziej obniżał szanse reelekcji w tych gminach, gdzie władza wykonawcza była 

sprawowana nieprzerwanie przez tę samą osobę od 2002 roku, niż w gminach, 

w których spotykamy rządzących od 2006 roku. Wzrost frekwencji oddziaływał 

jednak  słabiej  niż  konkurencja  polityczna wyrażana  liczbą  kontrkandydatów. 

Dla  włodarzy  rządzących  od  2006  roku  wzrost  (w  wyborach  z  21  listopada 

2010   r.)  frekwencji wyborczej o  jeden punkt procentowy oznaczał obniżenie 

możliwości reelekcji o nieco ponad 4%. Z kolei dla rządzących przynajmniej od 

2002 roku wzrost frekwencji o jeden punkt procentowy obniżał szanse uzyska‐

nia  ponownego wyboru  o  ponad  5% względem  gmin, w  których wyłoniono 

w  tych wyborach „nowego włodarza”.    
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Tab. 4. Oszacowanie parametrów modelu wielomianowej regresji logistycznej.  

Reelekcja  B  SE  Wald  df  p  OR 

 
 
2 
 
 
 

Stała  2,707 0,471 32,968  1  0,000 

liczba kandydatów 21.11.2010 
‐

0,269
0,037 54,146  1  0,000  0,764 

frekwencja 21.11.2010 
‐

0,047
0,008 38,838  1  0,000  0,954 

dochody gmin per capita 2010  0  0  10,044  1  0,002  1 

% środków inwestycyjnych w puli 
środków ogółem pozyskanych z 

UE w latach 2006‐2009 

‐
0,002

0,002 1,039  1  0,308  0,998 

 
3 
 
 
 

Stała  3,929 0,435 81,573  1  0,000 

liczba kandydatów 21.11.2010 
‐

0,479
0,035 183,23  1  0,000  0,62 

frekwencja 21.11.2010 
‐

0,056
0,007 64,572  1  0,000  0,946 

dochody gmin per capita 2010  0  0  13,667  1  0,000  1 

% środków inwestycyjnych w puli 
środków ogółem pozyskanych z 

UE w latach 2006‐2009 
0,004 0,001 8,353  1  0,004  1,004 

Kategorią odniesienia: reelekcja o wartości 1. Pseudo‐R2 Nagelkerke = 0,142; p<0,001 dla wszystkich 
składowych w teście ilorazu wiarygodności. N=2475. 

Źródło: obliczenia własne, na podstawie danych PKW i GUS Bank Danych Lokalnych.  

 
  Czynnikiem marginalnie modelującym szanse uzyskania kolejnej reelek‐

cji,  względem  wyboru  osoby  nierządzącej  w  poprzedniej  kadencji,  jest  też 

udział  środków  inwestycyjnych  w  puli  środków  ogółem  pozyskanych  z  UE 

w   latach  2006‐2009.  Czynnik  ten wzmacnia  jednak  szanse  reelekcji  dopiero 

w  przypadku rządzących najdłużej.  

  Dochody gmin w 2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca w tymże ro‐

ku, wg wskazań modelu wielomianowej regresji logistycznej, mogą w ogóle nie 

mieć wpływu ani na wzrost, ani na spadek szans uzyskania reelekcji. Mimo że, 

jak wcześniej wskazywano, wyższy  poziom  dochodów  per  capita  to  na  ogół 

wyższa wartość reelekcji, przy niskiej sile korelacji.  

  Poszukiwanie efektywnych modeli wielomianowej  regresji  logistycznej 

czy uboższej wersji, w postaci modeli  logitowych, oferuje pewne możliwości 
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predykcji wartości reelekcji, bez konieczności uciekania się do bardziej zaawan‐

sowanych metod prognostycznych. Analiza danych ilościowych charakteryzują‐

cych gminy, czerpanych ze źródeł statystyki publicznej, w zestawieniu z trybem 

wyłaniania egzekutywy gminnej, oprócz potencjalnej prognozy wyborczej w tej 

grupie  stanowisk,  służyć może  również  do  budowy  i  ewaluacji  wskaźników 

i   indeksów, np.  jakości  lokalnej demokracji. Dotyczy  to w szczególności gmin 

z  wójtami i burmistrzami. Duże ośrodki w tym zakresie są mniej przewidywal‐

ne z uwagi na oddziaływanie polityki szczebla centralnego. Duże miasta stają 

się w  takich okolicznościach miejscem prawyborów, w  tym parlamentarnych 

i  prezydenckich. Poza tym próg wejścia do obiegu politycznego w tych ośrod‐

kach jest podwyższony. Inny, niż w gminach z wójtami i burmistrzami, jest też 

sposób głosowania przez wyborców.  

 

Podsumowanie  

W  wyniku  ostatnich  wyborów  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast 

w   45,7% gmin w kraju reprezentantem władzy wykonawczej została ta sama 

osoba,  która  rządzi  gminą,  przynajmniej  od  2002  roku.  Osoby  nie  rządzące 

w  poprzedniej kadencji, potencjalni „debiutanci”, zostali wybrani w 29% gmin 

w  kraju. Z kolei w co czwartej gminie (25,3%) reelekcję uzyskała osoba wybra‐

na po raz pierwszy w 2006 roku.  

W wyniku nadchodzących wyborów  samorządowych prawdopodobnie 

znowu w  krajowych  statystykach dominować będą  gminy, w  których władza 

wykonawcza pozostaje w rękach tej samej osoby od 2002 roku. Taka sytuacja 

nie wystąpi zapewne  jedynie wśród gmin woj.  świętokrzyskiego  i warmińsko‐

mazurskiego. Generalnie wyborcy  preferują  aktualnie  rządzących,  a  sprawo‐

wanie  władzy  przez  więcej  niż  jedną  kadencję  wydaje  się  urastać  do  rangi 

istotnego czynnika zwiększającego szanse kolejnej reelekcji.  
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Wyniki tych wyborów przyczynią się także do weryfikacji słabo rysującej 

się w tym momencie tendencji, która zdaje się sugerować, że długotrwałe rzą‐

dzenie raczej służy dobrostanowi ekonomicznemu.  

Wartości  reelekcji  nie  wykazują  również  „niepokojących”  wahań 

wg   kryterium  liczby  ludności gmin, dochodów gmin czy współzależności  tych 

zmiennych. Nie zaobserwowano, aby wielkość ludnościowa gminy wpływała na 

ukierunkowanie wartości  reelekcji, oprócz wspomnianych wahań brzegowych 

w tym zakresie. Natomiast dochody gmin wykazują tendencję do wzrostu wraz 

ze wzrostem wartości reelekcji, choć odnotowywana w tym zakresie siła zależ‐

ności jest słaba i nadchodzące wybory zweryfikują, czy mamy w tym przypadku 

do czynienia  jedynie z zależnością pozorną. Wreszcie, współzależności zmien‐

nych –  ludność  i dochody gmin w zestawieniu z wartościami reelekcji, nie wy‐

kazują występowania atypowej kumulacji skrajnych wartości reelekcji.  

Dodatkowo  należy podkreślić,  że propozycje ograniczenia dopuszczal‐

nego okresu  sprawowania władzy w  tej grupie  stanowisk  (na ogół do dwóch 

kadencji), pojawiające się w obiegu publicystycznym i politycznym, nie znajdują 

uzasadnienia we wnioskach  prowadzonej  analizy. W  zakresie  analizowanych 

zmiennych nie wykryto bowiem,  że długotrwałe sprawowanie władzy na  tym 

szczeblu może wspierać czy warunkować tendencje, które można by uznawać 

za negatywne.  

 

Abstrakt 

W  artykule,  w  zakresie  analizy  ilościowej,  podejmowana  jest  problematyka 

reelekcji  lokalnej egzekutywy dla 2475 gmin w kraju od wprowadzenia wybo‐

rów bezpośrednich na te stanowiska. Scharakteryzowano czynniki wspierające 

in  plus  oraz  in minus  prawdopodobieństwo  reelekcji  przedstawicieli  lokalnej 

egzekutywy w ostatnich wyborach samorządowych. Określono również niety‐
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powe w skali kraju segmenty gmin według szans reelekcji  lokalnych włodarzy 

w  minionych wyborach. 

 

LOCAL EXECUTIVE ON THE EVE OF THE FOURTH DIRECT ELECTION.  

CONCLUSIONS FROM QUANTITATIVE ANALYSIS 

Abstract 

By means of quantitative analysis, the article discusses the issue of re‐elections 

of  local  authorities  for  2,475  communes  in Poland  since  the  introduction of 

direct elections for these positions. It includes the description of factors affect‐

ing positively and negatively the probability of re‐election of  local authorities 

in the latest self‐government election. It also presents segments of communes 

untypical of the whole country  in terms of the chances of re‐election of  local 

authorities in the previous elections. 


