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Wstęp 

Fenomen funkcjonowania pojęć lewica i prawica w odniesieniu do sfery polityki ma już 

kilkaset lat, jednak z jego powszechnym stosowaniem można spotkać się od czasów 

Rewolucji Francuskiej i procesów zmian industrialnych w świecie zachodnim. Weszły one do 

kanonu języka polityki, początkowo pozycjonując strony sporu politycznego, a następnie 

rozciągając swoje znaczenie na ideologie, partie politycznie czy identyfikacje wyborców. 

Współcześnie trudno byłoby wskazać inne określenia z szerokiego obszaru polityki, które 

byłyby w powszechnym użyciu, a zarazem dotykały tak wielu płaszczyzn i zawierały w sobie 

tyle niejednoznaczności. Stąd też wiele problemów, których przysparzają badaczom przy 

definiowaniu, opisie czy kategoryzacji. 

Klasyczne ujęcia opisujące spektrum polityczne lewica-prawica widziały w nim 

możliwość znalezienia odniesień w trzech podstawowych płaszczyznach: ekonomicznej, 

społecznej i politycznej. Te trzy wymiary definiowały naturalne pola politycznych sporów 

pomiędzy lewicą i prawicą, w ramach których następował proces partyjnej i wyborczej 

identyfikacji. Jeszcze w połowie XX wieku nie nastręczało większych trudności określenie co 

jest postulatem lewicowym, a co prawicowym czy też która partia należy do jakiego 

dominium. 

Późniejsze zmiany, i to zarówno te globalne (upadek komunizmu, procesy globalizacji 

ekonomicznej, rewolucja informacyjna), jak i odnoszące się do kwestii wewnętrznych 

poszczególnych państw, sprawiły, że prawomocność podziału zaczęła być kwestionowana. 

Główne ostrze krytyki skierowane zostało na brak adekwatności binarnej dychotomii w 

warunkach ponowoczesności czy odwołując się do podstawowej płaszczyzny rozważań – 

postpolityki. Wraz z wieszczonym przez Alvina Tofflera końcem industrializmu i epoki 

społeczeństwa przemysłowego, liczba osi konfliktów politycznych wzrosła tak bardzo, że nie 

daje się ich traktować już tylko jako przypisanych do dwóch stron politycznego sporu. Ich 

przemieszanie redefiniuje na nowo polityczne tożsamości, czyniąc je bardziej złożonymi.  

Prezentowana publikacja nie rozstrzyga tych wątpliwości, wręcz bezpośrednio nie 

odwołuje się do możliwości formułowania stanowiska w odniesieniu do adekwatności diady 
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lewica-prawica i jej przyszłości. Punktem wyjścia do jej napisania była konstatacja, że pojęcia 

lewica i prawica są ciągle żywe w świadomości jednostek oraz nadal  funkcjonują w języku 

polityki. Są ważne dla wyborców, którzy w większości w oparciu o nie definiują swoje 

poglądy, postawy i zachowania polityczne. Są istotne dla partii politycznych, które, z reguły, 

mówią o sobie w przytaczanych kategoriach (określając się jako prawicowe czy lewicowe), 

bądź twierdzą, że nie identyfikują się z żadną z tych stron (co przez takie twierdzenie, 

pośrednio, także czynią). 

Główny przedmiot rozważań w prezentowanym tekście stanowią kwestie rozróżnienia 

ekonomicznego w ramach spektrum lewica-prawica. Płaszczyzna ta powstała w głównej 

mierze wraz z konsekwencjami rewolucji industrialnej, w ramach których ze sfery 

partycypacji ekonomicznej stworzono instytucjonalną arenę rywalizacji politycznej. Na niej 

to partie polityczne (i nie tylko) sytuowały się jako zwolennicy bądź rozwiązań rynkowych i 

własności indywidualnej (prawica), bądź interwencjonizmu i własności kolektywnej (lewica). 

Taki uogólniony podział nie wyczerpywał całego uniwersum postaw i poglądów, ale 

systematyzując je ułatwiał klasyfikację poszczególnych sił politycznych. 

Współcześnie, wymienione kwestie gospodarcze w coraz mniejszym stopniu są 

czynnikiem różnicującym strony politycznego sporu. Obserwacja ta stała się podstawą 

podjęcia badań nad tym procesem w Polsce. Pomimo różnych prób, po 1989 roku w rodzimej 

przestrzeni politycznej nie doszło do zainstalowania relewantnych sił politycznych, które 

głosiłyby skrajnie antyrynkowe postulaty. Wszystkie partie tworzące w Polsce gabinety po 

1989 roku (łącznie z Samoobroną i LPR) różniły się jedynie w stopniu akceptacji rynkowych 

rozwiązań, ale, co ciekawe, również ugrupowania opozycyjne miały i mają nadal takie 

oblicze. Szeroki konsensus w tym względzie jest na tyle specyficznym zjawiskiem, że warto 

poświecić mu więcej miejsca. 

  W prezentowanej publikacji, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i powiązane z 

nimi kwestie społeczne, przyjęto możliwie szeroki zakres analizy prawicy i lewicy w Polsce 

po 1989 roku. Punktem wyjścia jest próba zarysowania procesu ewolucji spektrum 

politycznego lewica-prawica w polskim systemie partyjnym od momentu kontraktowych 

wyborów do sejmu. Wnioski są ograniczone do areny parlamentarnej, co warunkowane jest 

możliwością dokonania porównań w okresach kadencyjnych, a także małą istotnością sfery 

pozaparlamentarnej. Treści programowe, które przedstawiono w rozdziale IV i V, wybrano na 

podstawie czynnika reprezentatywności: brano pod uwagę formacje parlamentarne, które 
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wywarły szczególny wpływ na kreowanie działań władczych, poprzez formułowanie założeń 

programowych gabinetów koalicyjnych. Więcej miejsca poświęcono partiom, które działały 

w parlamencie przez kilka kadencji, ale zwrócono również uwagę na byty bardziej 

efemeryczne, poświęcając im część uwagi. 

Prawica i lewica to nie tylko strony politycznego sporu, ale również autoidentyfikacje 

wyborców w przestrzeni politycznej. Z reguły definiują oni swoje miejsce za pomocą 

destynatów ideologiczno-programowych, ale zdarza się również, że nie biorą ich w ogóle pod 

uwagę, a swoją polityczną lokalizację określają w inny sposób. Uogólnione deklaracje w tym 

obszarze stały się przedmiotem analizy materiału empirycznego w rozdziale VII. 

Przedmiotową osią badań był stosunek do wyznaczników wolnego rynku, a kontekstem 

deklarowane preferencje ideologiczne i partyjne.   

Publikacja jest próbą przedstawienia ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania 

spektrum politycznego lewica-prawica w Polsce. Zamiarem autora było przedstawienie 

poruszanej problematyki w możliwie szerokim kontekście, przy założeniu arbitralnego 

powiązania ze sobą płaszczyzn badawczych. Wnioski w niej formułowane nie mają 

charakteru generalnego i nie aspirują do ich przekładania na inne obszary rzeczywistości 

politycznej.  
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1. Spektrum polityczne lewica-prawica 

Polityka jest pojęciem, które może być definiowane z punktu widzenia różnych 

dyscyplin naukowych. Charakter opisu tej sfery wynika z przyjętego kontekstu, którym 

najczęściej bywa obszar zainteresowań badawczych autora i cel, który przed sobą stawia. 

Prawnicy zatem w swoich rozważaniach podnosić będą normatywną i regulacyjną 

płaszczyznę polityki, socjologowie wymiar społeczny, filozofowie aksjologiczny i 

doktrynalny, ekonomiści dystrybutywny, a psychologowie osobowościowy. Każde z tych 

podejść zakładać jednak musi konieczność odwołania się do wiedzy i metodologii nauk 

pokrewnych, gdyż polityka nie jest domeną badań laboratoryjnych, a liczba zmiennych na nią 

wpływających nie może być z góry określona przez badacza jako ostateczna. Stąd 

interdyscyplinarność podejścia w opisie sfery polityki jest nie tyle autonomicznym wyborem, 

ile pewną koniecznością, oczywiście jeżeli badacz stawia sobie za cel możliwie szeroki zakres 

tworzonego opisu, spójność analizy i kompletność formułowanych wniosków. 

Interdyscyplinarność polityki jako zjawiska daje możliwość posługiwania się takimi 

samymi pojęciami, które jednak mogą być definiowane autonomicznie, ze względu na 

reprezentowane podejście. Te same kategorie badawcze, z uwagi na dyscyplinę mogą być 

traktowane jako zjawiska jednorodne lub złożone, mogą być przedstawiane w różnym ujęciu 

przyczynowo-skutkowym, a także może im być nadawana odmienna ranga. Daje to 

możliwość łączenia podejść badawczych, korzystania z różnorodnych co do metody badań i, 

co szczególnie cenne, przynajmniej może skłaniać do prób uniwersalizacji wyciąganych 

wniosków. Zarazem jednak pozwala na posługiwanie się takimi określeniami, których ogólny 

wymiar umożliwia ich implementację na różne płaszczyzny badawcze i prowadzenie opisu 

czy analizy w założonym kontekście. 

Jednym z najpowszechniejszych w humanistyce, ale zarazem najciekawszych pojęć 

związanych z polityką jako dziedziną badań jest diada lewica-prawica, którą można osadzać 

w wielu obszarach interpretacyjnych [Inglehart, Klingemann 1976; de Grazia 1981; Castles, 

Mair 1984; Kitschelt, Hellemans 1990]. Socjolog będzie klasyfikował według niej ruchy 

społeczne, prawnik polityczne źródła stanowionego prawa, psycholog identyfikacje 
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polityczne jednostek, ekonomista postulaty, dotyczące kształtu rozwiązań gospodarczych, a 

filozof możliwą transpozycję ideologii na sferę polityki. Same agregaty pojęciowe, choć 

czasami nieostre i dodatkowo często kwestionowane z punktu widzenia ich użyteczności (o 

czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału) to jednak znalazły swoje trwałe miejsce 

zarówno w dyskursie naukowym, jak i w świadomości społecznej. Ten niezaprzeczalny fakt 

czyni z omawianej dychotomii politycznej nie tylko wdzięczny przedmiot badań, ale również 

pozwala na autorskie interpretacje ich wyników. Marcel Gauchet zwraca uwagę na 

symplifikacyjną właściwość diady lewica-prawica i pisze: „Nieprzypadkowo obydwa terminy 

posiadają zdumiewającą własność, by przyjmować i redukować wszystko: koncentrują w 

rzeczywistości, w ich elementarnym manicheizmie środki i subtelności całej tradycji 

politycznej. Streszczają w podsumowującej formule złożoną algebrę pewnego systemu z 

wieloma wejściami. Ich upraszczający dualizm jest rezultatem przynajmniej dwóch zbiorów 

trzech czynników, które zachodzą jeden na drugi: tego, który kieruje wewnętrznym 

rozproszeniem porządku partii jako partii ruchu, i tego, który określa organizację 

politycznego obszaru wokół pewnego centrum rządzącego, wspomaganego przez dwa 

skrzydła opozycji. Ponieważ wszystkie te znaki, które na pierwszy rzut oka zdają się być 

sprzeczne, są w rzeczywistości mocno współzależne” [Gauchet 1994: 75].  

Spektrum polityczne lewica-prawica jest czynnikiem strukturyzacji przestrzeni 

politycznej, które oddziałuje na nią w kilku najważniejszych płaszczyznach. Jest to więc 

model, w ramach którego dokonuje się schematyzacji sfery polityki, dzieląc ją pod względem 

aksjologicznym, ideologicznym czy społecznym. W badaniach psychologicznych stanowi ono 

wymiar orientacji osobowościowej jednostek, będąc czynnikiem warunkowania preferencji 

politycznych, choć nie muszą mieć one charakteru uniwersalnego i dotyczyć każdej postaci 

identyfikacji prawicowych i lewicowych [Jakubowska 1999: 83]. Niektórzy badacze idą krok 

dalej i przypisują lewicy i prawicy oddziaływanie bez mała religijne, wytwarzające pewien 

rodzaj mistycyzmu w działaniach politycznych, szczególnie grup ekstremistycznych [Tourish, 

Wohlforth 2000: 14]. Jest to również schemat według którego przypisuje się poszczególnym 

partiom miejsce w politycznym uniwersum, warunkując ich pozycję reprezentowanymi 

poglądami i układem odniesienia innych sił. Może to być także mechanizm społecznego 

pozycjonowania preferencji politycznych o uogólnionym ideologicznie charakterze, 

pozwalającym jednostkom znaleźć związek pomiędzy reprezentowanymi wartościami, a ich 

przełożeniem na sferę bieżącej polityki. Norberto Bobbio [1996: 25] pisze: „”Prawica” i 

”lewica” to dwa terminy antytetyczne, od ponad dwóch stuleci używane powszechnie w celu 
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wskazania sprzeczności między ideologiami i ruchami, na jakie podzielone jest głęboko 

skonfliktowane uniwersum myśli i działań politycznych. Jako terminy antytetyczne wykluczają 

się wzajemnie i łącznie wyczerpują w odniesieniu do owego uniwersum”. Diadyczność opisu 

sfery polityki za pomocą uniwersum lewica-prawica, wbrew twierdzeniom Bobbio, może 

mieć również charakter komplementarny (a nie wyłącznie antytetyczny), szczególnie jeżeli 

konfliktowość tego ujęcia zastąpiona zostanie wzajemnym zbliżaniem się pojęć 

(wynikających choćby ze zmniejszania się polaryzacji politycznej), czemu służyć może 

konsensualny wymiar współczesnych demokracji.     

Prosta binarna identyfikacja często jednak nie wystarcza dla samookreślenia przez 

wyborców różnic w reprezentowanych stanowiskach. Wywołuje to potrzebę stosowania 

kategorii pośredniego bądź cząstkowego opisu, szczególnie, gdy badacz stawia sobie zadanie 

dokładnego przedstawienia siatki autoidentyfikacji politycznych. W przypadku kategorii 

cząstkowych najprostszy zabieg polega na takiej strukturyzacji poszczególnych pól, która 

odwołuje się do ekspozycji natężenia cechy (np. skrajna lub umiarkowana lewica i prawica)  

[Smith 2003: 70-71]. Dzięki niemu respondent ma możliwość określenia swojej pozycji w 

wymiarze bardziej szczegółowym, lepiej mu mentalnie odpowiadającym. Strategia 

odwołująca się do wyodrębnienia kategorii pomiędzy lewicą a prawicą zasadza się na 

twierdzeniu, że można wykazać istnienie formuły pośredniej, która znacząco różni się od 

stanowisk otaczających ją na skrzydłach. Zarazem jednak istnieją koncepcje, które trwale 

przywiązują polityczne ekstremizmy do lewicy, centrum i prawicy, nie traktując ich 

bezpośrednio jak skrajnych skrzydeł [Lipset 1995: 141-142].  

O ile w klasycznym ujęciu elementy brzegowe były definiowane za pomocą pojęć 

lewicy i prawicy, o tyle współcześnie zaproponowane przedstawienie bywa rozszerzane na 

element pośredni, nazywany centrum. W zależności od celu jego wyodrębnienia oraz 

subiektywnych, szczególnie badawczo, czynników, może ono mieć charakter autonomiczny 

względem lewicy i prawicy, bądź zawierać w sobie elementy wywodzące się z tych pojęć. 

Centrum może więc być przyczynkiem do prób falsyfikacji twierdzeń o diadycznym 

charakterze sfery polityki, ale zarazem stanowić czynnik konstytutywny dla samych obszarów 

(prawica - na prawo od centrum, lewica na lewo).  

 

1.1 Historia 
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W dosyć powszechnej opinii, geneza dychotomii lewica-prawica w sferze polityki 

wywodzi się bezpośrednio z czasów Rewolucji Francuskiej. Sposób usadowienia sił 

politycznych podczas pierwszego posiedzenia Stanów Generalnych w 1789 roku odcisnął 

swoje piętno na późniejszym określaniu stron politycznych sporów. Popierający króla 

arystokraci zajęli miejsce po jego prawej stronie, podczas gdy radykałowie ze stanu trzeciego 

zasiedli po lewicy [szerzej na temat wpływu Rewolucji Francuskiej na współczesną politykę 

można przeczytać m.in. w: Gauchet 1994: 3-44; Smith 1970: 2-4 i von Kuehnelt-Leddihn 

2007: 25-46].  Taki układ utrzymał się w kolejnych francuskich zgromadzeniach narodowych, 

dając początek tradycji nazywania sił politycznych z perspektywy miejsca zajmowanego w 

uniwersum politycznym [Heywood 2008: 30]. W tamtym okresie pojęcia prawicy i lewicy 

nosiły silne nacechowanie, szczególnie prawica – kojarząca się pozytywnie z prawem i 

praworządnością – jako strona, opowiadająca się za zachowaniem status quo lub powrotem do 

starego porządku. Negatywnych konotacji lewicy można doszukiwać się także w języku 

religijnym, w którym dobrzy zasiadają po prawicy, a źli po lewicy Ojca [Bobbio 1996: 59]. 

Współczesność wyzuła oba pojęcia z pierwotnego nacechowania, sprawiając, że mogą one 

być używane zarówno w neutralnym,  pozytywnym, jak i negatywnym kontekście. 

Polityczne miana lewicy i prawicy były dookreśleniem miejsca najbardziej 

tradycyjnego konfliktu politycznego, który dzielił sferę polityki na konserwatystów i 

zwolenników zmian. Już ponad 100 lat wcześniej niż we Francji, te dwie strony znalazły 

swoje odzwierciedlenie jako stronnictwa wigów i torysów w Anglii. Z resztą, w tradycji 

angielskiej, jak podają źródła z 1672 roku, istniał zwyczaj określania stron sceny politycznej 

„Po prawej ręce Króla i po lewej ręce Króla” [Gauchet 1994: 4]. XIX-wieczne rewolucje 

narodowe ukonstytuowały podziały scen politycznych w nowotworzonych państwach (lub 

tych, gdzie różne rodzaje absolutyzmu ewoluowały w kierunku ustrojów parlamentarnych) 

według schematu powstałego we Francji. Sprawiło to, że lewica i prawica weszły już na stałe 

do słownika politycznego świata zachodniego, determinując język zarówno opisu polityki jak 

i politycznej walki. W I połowie XIX wieku podstawą omawianego zróżnicowania były 

kwestie ustrojowe i aksjologiczne wobec których reprezentantem lewicy byli liberałowie, a 

prawicy konserwatyści (Wykres 1) [Sokół 2003: 50]. 
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Wykres 1. Główni reprezentanci lewicy i prawicy w I połowie XIX wieku. 

 

Źródło: [Sokół 2003: 50]. 

XIX wiek przyniósł jeszcze jedną istotną determinantę, kształtującą przestrzeń polityki i 

uniwersalizującą pojęcia lewicy i prawicy. Była nią rewolucja przemysłowa i jej 

konsekwencje w postaci instytucjonalizacji społecznej sfery polityki. Zmiana struktury 

społecznej i powstanie klasy robotniczej, a w konsekwencji upowszechnienie prawa 

wyborczego stworzyły dogodne warunki dla partii reprezentujących różne warstwy społeczne 

[Kitschelt 1994: 26]. Taka sytuacja, która powstała w II połowie XIX wieku, przesunęła 

akcenty różnicujące lewicę od prawicy na kwestie socjoekonomiczne [Sokół 2003: 50] i 

dokonała zastąpienia liberałów socjaldemokracją (albo, traktując tę kwestię w sposób węższy 

– idea socjalizmu przekształciła się w idee socjaldemokracji [Antoszewski, Herbut 1995: 23]) 

(Wykres 2)  oraz stworzyła również idealne warunki dla petryfikacji podziału lewica-prawica 

na następne 100 lat.   

Wykres 2. Główni reprezentanci lewicy i prawicy w II połowie XIX wieku. 
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Źródło: [Sokół 2003: 50]. 

Czynnikiem, który niewątpliwie wpłynął na historyczne ukształtowanie diady lewica-

prawica, była instytucjonalizacja ruchów politycznych, związana ze zmianą postrzegania ich 

roli w procesach społecznych i systemie politycznym. Partie polityczne (bądź różne rodzaje 

klubów lub stowarzyszeń politycznych) nie od razu uzyskiwały uznanie systemowe, co miało 

związek najczęściej z poziomem demokratyzacji procedur politycznych. W niektórych 

przypadkach, szczególnie w państwach autorytarnych, były one uznawane za nielegalne i 

podlegały przymusowej likwidacji. W późniejszym okresie, od ok. połowy XIX w., chociaż 

wywalczyły sobie społeczne i prawne uznanie, to jednak próby wytyczenia i akceptacji ich 

statusu prawnego napotykały na poważne trudności. Z jednej strony było to spowodowane 

niemożnością odwołania do wcześniejszych doświadczeń historycznych, z drugiej zaś 

postulowanym brakiem ingerencji państwa w ten obręb aktywności społecznej. Do końca 

XIX wieku państwa demokratyczne starały się nie ingerować zbyt mocno poprzez system 

prawny w działalność partii politycznych. Model taki wynikał również z odwołania się do 

doświadczeń tzw. ustaw antysocjalistycznych, które to przyniosły przekonanie o 

antydemokratycznym charakterze regulacji działalności partii politycznych, będącym zarazem 

zagrożeniem dla demokracji i wolności [Chmaj 1999: 70]. Jednocześnie ten początkowy 

okres cechował się zdecydowanie większą swobodą tworzenia i działalności partii 

prawicowych, jako bliższych ówczesnemu establishmentowi. Liberalizacja ustawodawstwa, 

w szczególności legalizacja związków zawodowych i prawa do strajku, pozwoliła partiom 

lewicowym, w większym niż dawniej stopniu, angażować się w procesy reprezentacji klasy 

robotniczej [Wiatr 2000: 13]. 

 

      Socjaldemokracja                                                                                     Konserwatyści 

Wymiar  

socjoekonomiczny 

 

Wymiar  

socjoekonomiczny 

Lewica Prawica 



13 
 

Zmiana opisywanego modelu, który zakładał niski stopień determinacji materii prawnej 

w działalności partii politycznych, nastąpiła wraz z wystąpieniem dwóch tendencji. Pierwsza 

z nich, odwoływała się do doświadczeń faszyzmu i komunizmu, które pokazały 

niebezpieczeństwa związane z brakiem ograniczeń w działalności partii, czerpiących swoją 

ideologię bezpośrednio z doktryn totalitarnych. Łatwość, z jaką partie totalitarne 

doprowadzały do proceduralnego odejścia od ustroju demokratycznego, stanowiła ex post 

kierunek wytyczający nową filozofię nadzoru państwa nad działalnością partii politycznych. 

Druga tendencja, nawiązująca do zwiększającej się roli partii politycznych w systemie 

politycznym, zakładała realizację postulatu szerokiej regulacji prawnej ich powstawania i 

funkcjonowania. Konsekwencją tych zmian było zrównanie warunków działania partii i 

ugrupowań lewicowych z prawicowymi, niwelując swoistą instytucjonalną przewagę tych 

drugich w początkowym okresie [Wojtasik 2006: 14-15].  

  

1.2. Główne modele spektrum 

Istnieje wiele koncepcji, które starają się opisać treść dychotomii lewica-prawica. 

Andrew Heywood [2008: 30] używa pojęcia spektrum politycznego na opis zawartości i 

wzajemnych relacji pomiędzy ideami a ideologiami, choć Norberto Bobbio [1996: 27] 

nazywa takie podejście bezprawnym uproszczeniem. W przywoływanym ujęciu, jest to 

liniowe uniwersum, które umiejscawia przekonania polityczne o obszarze pomiędzy skrajną 

lewicą i skrajną prawicą, jako punktami brzegowymi. Dla stratyfikacji przekonań czy miejsca 

politycznego jednostki stosuje się pojęcia lewicowy i prawicowy (lub centrowy), a grupy 

ludzi o określonych poglądach charakteryzuje się jako lewicę i prawicę (lub centrum). 

Najpowszechniejszą koncepcję kształtu takiego spektrum przedstawia poniższy wykres 

(Wykres 3): 

 

Wykres 3. Spektrum liniowe lewica-prawica. 

 

Komunizm                  Socjalizm                     Liberalizm                     Konserwatyzm              Faszyzm 

Źródło: [Heywood 2008: 30] . 

Podnoszoną przez badaczy wadą ujęcia liniowego jest hipoteza, która leży u jego 

podstaw, mówiąca o zwiększaniu się różnic pomiędzy poszczególnymi stanowiskami 
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ideologicznymi wraz z ich oddalaniem się od siebie. Na pierwszy rzut oka takie twierdzenie 

wydaje się być prawdziwe, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę klasyczne różnice 

pomiędzy lewicą a prawicą. Jednak analiza stanowisk ekstremalnych, znajdujących się na 

końcach osi, wskazywać może na ich pewne podobieństwa, gdyż np. reżimy komunistyczne i 

faszystowskie rozwinęły podobne, represyjne formy rządów określane mianem totalitarnych.  

Alternatywnym, względem przedstawionego powyżej, ujęciem może być spektrum polityczne 

w kształcie podkowy, które ukazuje możliwe zbieżności między stanowiskami skrajnymi i 

zarazem odróżnia je od reszty demokratycznych poglądów [Heywood 2008: 31] (Wykres 4). 

Wykres 4. Spektrum lewica-prawica w kształcie podkowy. 

 

Źródło: [Heywood 2008: 31]. 

Próby bardziej koherentnego opisu spektrum lewica-prawica odwołują się najczęściej 

do odejścia od jego jednowymiarowości. W wymiarze horyzontalnym bazą pozostaje linia 

lewica-prawica, na którą wertykalnie nakładane są czynniki dywersyfikujące. Problemem w 

takim podejściu jest wyodrębnienie tych elementów, które stanowią kwestie różnicujące 

miejsce poszczególnych przeglądów czy idei. Z jednej strony są one elementem 

   Komunizm Faszyzm 

      Socjalizm Konserwatyzm 

                      Liberalizm 
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konkretyzującym opis, z drugiej zaś, czynią takie ujęcia bardziej dyskusyjnymi. Przykład 

prezentuje poniższy wykres (Wykres 5): 

 

Wykres 5. Spektrum lewica-prawica w wymiarze osi władza-wolność. 

 

Źródło: [Heywood 2008: 31]. 

Nieco inaczej, ale wychodząc z podobnego założenia, przedstawiają spektrum lewica-

prawica Alain Noel i Jean-Philipe Therien [2008: 25]. W jego ramach autorzy umieścili 

najpopularniejsze ideologie polityczne, choć odwołania do komunizmu i faszyzmu stanowią 

raczej element strukturyzacji ekstremów politycznych niż przypisywania im znaczącej roli we 

współczesnej polityce. Co ciekawe, poza wymienionymi radykalizmami, wszystkie pozostałe 

stanowiska zostały umieszczone w dolnej części wykresu, bliżej ekstremum wolności niż 

władzy (Wykres 6). 

 

Wykres 6. Spektrum lewica-prawica w wymiarze osi władza-wolność. 

Prawica           Lewica 

 

 

 

 

      Władza 

  Wolnośd 

 

 Stalinizm 

  

                     Socjaldemokracja 

  Nowa Prawica 

 Nazizm 

  

Anarchokapitalizm 



16 
 

 

Źródło: [Noel, Therien 2008: 25]. 

Wśród czynników różnicujących miejsce w spektrum lewica-prawica najważniejszymi 

wydają się być dwie kwestie: aksjologiczne i ekonomiczne. W wymiarze aksjologicznym 

kierunkowe rozróżnienie występuje pomiędzy postawami afirmującymi dominujący system 

wartości a tymi, które je negują. W przypadku demokracji, z kręgu cywilizacji zachodniej, 

takim elementem stratyfikującym jest chrześcijaństwo i system wartości, który ze sobą niesie, 

wyznaczając punkty ekstremalne na fundamentalizm religijny i permisywizm [por. Migalski 

2006: 35] (Wykres 7).  

Wykres 7. Spektrum lewica-prawica w wymiarze osi fundamentalizm-permisywizm. 

Lewica Prawica 

       Władza 

       Wolnośd 

Komunizm 
Faszyzm 

 

Konserwatyzm 

 

Socjaldemokracja 
Chrześcijaoska demokracja 

 

Liberalizm 



17 
 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: [Migalski 2006: 35]. 

W przypadku czynników ekonomicznych, odwołanie następuje do jednej z pierwotnych 

kategorii, dzielących lewicę i prawicę. Konsekwencje rewolucji przemysłowej w postaci 

materializmu, socjalizmu-komunizmu i ukształtowania się proletariatu przemysłowego 

pozwoliły na stworzenie bazy społecznej, ekonomicznej oraz ideologicznej dla lewej strony 

sceny politycznej [von Kuehnelt-Leddihn 2007: 25-46] i w konsekwencji spetryfikowały 

podział wywodzący się z Rewolucji Francuskiej. Skrajnymi punktami takiego rozróżnienia są 

z jednej strony leseferyzm, a z drugiej etatyzm ekonomiczny (Wykres 8):  
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Wykres 8. Spektrum lewica-prawica w kontekście osi leseferyzm-etatyzm. 

Źródło: zestawienie własne. 

 

1.3. Lewica-prawica jako płaszczyzna rywalizacji politycznej 

We współczesnych demokracjach rywalizacja polityczna odbywa się na trzech 

głównych arenach: wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej [szerzej: Antoszewski 2004: 17-

24]. Na arenie wyborczej podstawowym przedmiotem rywalizacji politycznej jest 

konkurowanie o poparcie wyborców przez polityków, ruchy społeczne i partie polityczne. 

Rywalizują one o głosy wyborców, przedstawiając realne lub pozornie alternatywne 

rozwiązania programowe, w oparciu o które możliwy jest proces identyfikacji politycznej i w 
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konsekwencji strukturyzacji sceny partyjnej. Identyfikacja polityczna na arenie wyborczej 

może opierać się na zgodności pozycji, którą zajmują wyborca i preferowana przez niego 

partia w przestrzeni rywalizacji politycznej, przynależności grupowej wyborcy i ujawnianymi 

w związku z nią preferencjami do głosowania na poszczególne partie oraz identyfikacją 

partyjną, w ramach której podstawą decyzji wyborczych jest utrwalony i symbiotyczny 

stosunek do rywalizujących w jej ramach partii politycznych, wyzwalający procesy lojalności 

partyjnej. Tak rozumiana identyfikacja polityczna jest podstawą tzw. przestrzennej teorii 

głosowania [Antoszewski 2004: 18]. Odbywająca się na płaszczyźnie wyborczej 

strukturyzacja sceny partyjnej determinuje istnienie rywalizacji politycznej pomiędzy 

partiami lewicy i prawicy, jako głównymi stronami konfliktu politycznego. Taki 

dychotomiczny podział jest charakterystyczny dla sfery polityki, gdzie rywalizacja polityczna 

odbywa się w oparciu o binarną schematyzację wartości, postaw, poglądów i działań. To 

rozróżnienie na prawicę i lewicę pozwala wyborcom przypisać ideologicznie przedkładane im 

oferty programowe, a partiom dokonać autoidentyfikacji przez wskazanie nurtu ideowego, do 

którego się odwołują [Antoszewski 2009: 72]. Z drugiej jednak strony znane są badania, które 

dowodzą, że treść jednostkowych przekonań politycznych jest niespójna, co oznacza że osoby 

niejednokrotnie przejawiają jednocześnie poglądy przypisywane zarówno prawicy jak i 

lewicy [Czapliński 2007: 299]. 

Na arenie parlamentarnej rywalizacja polityczna jest uzależniona od większej liczby 

czynników, z których najważniejszymi są: poziom fragmentaryzacji partyjnej parlamentu oraz 

wielkości reprezentacji parlamentarnej poszczególnych ugrupowań. Czynniki te wynikają 

przede wszystkim z ujawnionego poparcia i przyjętego systemu wyborczego, który dokonuje 

mandatowej transpozycji tego poparcia. Należy przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 

konsekwencję zastosowania systemu wyborczego – liczbę partii politycznych. System 

proporcjonalny uprawdopodabnia istnienie większej liczby partii na poziomie 

parlamentarnym, niźli miałoby to miejsce w przypadku zastosowania systemu 

większościowego. Cechą charakterystyczną tego drugiego jest tworzenie warunków, 

sprzyjających występowaniu wspomnianej wcześniej binarnej schematyzacji sfery polityki, 

która na poziomie symbolicznym przyjmuje najczęściej wymiar lewica-prawica. 

 Arena gabinetowa jest miejscem, gdzie konkurujące ze sobą partie polityczne 

wykazywać powinny możliwość zawierania trwałych sojuszy, gdyż mają największą 

możliwość bezpośredniego kreowania funkcji władczych i najpełniej mogą dokonać 

urzeczywistnienia swoich celów programowych. W zależności od uzyskanego poparcia 

wyborczego i wielkości reprezentacji parlamentarnej partie polityczne mogą rządzić 



20 
 

samodzielnie lub tworzyć koalicje dla uzyskania wpływu na proces sprawowania władzy. 

Strategie realizowane na omawianej płaszczyźnie pozwalają wyróżnić dwa podstawowe 

modele: inicjujący i dopełniający. Pierwszy charakterystyczny jest dla partii mających 

bardziej sprecyzowane cele przejęcia władzy i rządzenia, ten drugi w większym stopniu może 

być identyfikowalny w formacjach nastawionych na reprezentację mniejszych grup, których 

partycypacja we władzy lepiej zabezpieczy ich interesy [Antoszewski, Herbut 2001: 129-

130]. Specyficzne dla każdego systemu wzorce rywalizacji politycznej na arenie gabinetowej 

nie tylko wskazują na prawdopodobne sojusze, ale również stanowią przyczynek do 

prognozowania ich trwałości i możliwego stopnia zbieżności programowej. 

 

1.4. Triadyczny charakter spektrum 

Jednym z charakterystycznych stanowisk, krytykujących dychotomiczny podział na 

lewicę i prawicę, jest podejście podnoszące istnienie pomiędzy skrajnymi pojęciami elementu 

je separującego (bądź łączącego - w zależności od punktu widzenia). Jego admiratorzy 

podnoszą najczęściej kilka argumentów, które wyjaśnić mają istotę i znaczenie centrum. 

Trzeba w tym miejscu poczynić przynajmniej jedno zastrzeżenie. Otóż, większość z nich, 

wyodrębniając centrum nie kwestionuje zasadności istnienia i posługiwania się pojęciami 

prawicy i lewicy, a odchodzi jedynie od samej diadyczności koncepcji. Prawica i lewica 

funkcjonują nadal jako pojęcia kategoryzujące przestrzeń polityczną, jednak nie obejmują już 

jej całości. Uniwersum polityczne jest w nich podzielone na przynajmniej trzy odrębne byty.  

Andrew Russell i Edward Fieldhouse [2005: 50-51] wskazywali przykład brytyjskich 

liberalnych demokratów jako formacji, będącej zaprzeczeniem jedynie dualistycznego modelu 

spektrum. Ich sukces wyborczy z 2010 roku i partycypowanie w gabinecie D. Camerona 

może być uznawane jako częściowe potwierdzenie takiego twierdzenia. 

Powyższe zastrzeżenie, że mogą być więcej niż trzy obszary, wynika z możliwości 

zastosowania wielu kryteriów podziału. Ich skutkiem może być wyodrębnienie miejsc 

leżących pomiędzy centrum a lewicą i prawicą – wtedy mowa jest o centrolewicy i 

centroprawicy. Pozostaje oczywiście w sferze dyskusji, na ile taki podział wynika z 

faktycznych różnic, a w jakim zakresie np. z preferencji badaczy dla takiego modelu. Gdyby 

zamiast predykatora centrowego użyć miary natężenia cechy, to można zamiast centrowości 

podnosić np. umiarkowanie i te same miejsca opisywać jako umiarkowaną lewicę i 

umiarkowaną prawicę. Z pozoru nieco prostsza wydaje się sprawa z obszarami 
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ekstremalnymi, gdyż nie tyle odwołują się one do pośredniości badanych kategorii, a choćby 

w warstwie semantycznej, podnoszą natężenie badanego czynnika. Dlatego, w takich 

szczegółowych modelach, miejsca te nazywa się ekstremalną lewicą i ekstremalną prawicą, a, 

funkcjonujące w nich ideologie ekstremizmami politycznymi, w przeciwieństwie do 

prawicowego i lewicowego autorytaryzmu w wymiarze psychologicznym [Jakubowska 2005: 

48]. 

 Centrum jest nazywane modelem włączonego środka (w przeciwieństwie do 

diadycznego wyłączonego środka), bądź w specyficznym przypadku środka włączającego 

[Bobbio 1996: 28-31]. Wyodrębnienie centrum politycznego (w sytuacjach, kiedy jest to 

możliwe) pozwala na uzyskanie bardziej koherentnego obrazu uniwersum politycznego, 

szczególnie, gdy można do niego przypisać specyficzne identyfikacje ideologiczne czy wręcz 

partyjne. Sytuację tę opisuje Norberto Bobbio: „Wyodrębnienie tej części pośredniej 

umożliwia lepsze zrozumienie systemu, ponieważ pozwala rozróżnić centrum bliższe lewicy, 

centrolewicę i centrum bliższe prawicy, czyli centroprawicę; tak samo w środowisku lewicy 

mamy lewicę umiarkowaną, która skłania się ku centrum i lewicę skrajną, która centrum się 

przeciwstawia, w środowisku prawicy zaś  prawicę, która skłania się ku centrum, i prawicę, 

która któraż się od tego centrum odsuwa tak dalece, że zajmuje stanowisko równie 

przeciwstawne centrum, co lewicy” [Bobbio 1996: 29]. Separacja centrum może więc być 

zabiegiem nie tylko metodologicznym, często idą za nią rzeczywiste identyfikacje, których 

wymiar nie powala na zamknięcie w jednoznacznych pojęciach „prawica” i „lewica”. 

Rozpatrując możliwość wyodrębnienia elementu pośredniego pomiędzy stanowiskami 

ekstremalnymi, przyjmuje się najczęściej, że będzie on posiadał cechy autonomiczne, 

pozwalające na jego wyraźne odróżnienie. Co się jednak dzieje, kiedy tak nie jest i centrum 

zamiast krzyczeć różnicami i wybijać się na semantyczną niepodległość, nie posiada 

właściwości autonomizujących? Wydaje się, że nie jest to właściwa przesłanka, aby móc 

formułować twierdzenia o niemożności jego wyodrębnienia. Taka sytuacja zachodzi, gdy 

łącznik między lewicą i prawicą jest pewną syntezą ich cech. To mechanizm, który umożliwia 

tworzenie różnorakich koncepcji „trzeciej drogi”, których przykładami może być XX-wieczna 

(szczególnie w II połowie) społeczna nauka Kościoła katolickiego, czy koncepcja opisana 

przez Anthony’ego Giddensa jako trzecia droga [Giddens 1999: 61].   

Dla przedstawianego problemu istotności centrum ważnym jest także zbadanie 

założenia o definiowaniu postaw w jego ramach. Podobnie, jak w przypadku argumentu o 
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ważności diady lewica-prawica, ze względu na powszechność samookreślenia jednostek w jej 

ramach, należy zauważyć, że część obywateli operacjonalizuje swoje postawy właśnie w 

kategorii centrum. Wątpliwość może stanowić jedynie refleksja, na ile jest to spowodowane 

niechęcią lub niemożnością autoidentyfikacji w wymiarze lewica-prawica, a na ile 

rzeczywistymi różnicami. Wykres 9 pokazuje identyfikacje na osi lewica-prawica w 

badaniach globalnych, przeprowadzonych w ramach projektu World Values Survey w latach 

1999-2001. W 10-cio punktowej skali, średnia wartość dla wszystkich badanych państw 

wynosiła 5,65. Najbardziej lewicowe postawy zidentyfikowano w Zimbabwe – 3,66 i 

Czarnogórze – 4,72, zaś ekstremalnie prawicowe w Wietnamie – 9,07 i Bangladeszu – 7,56. 

Polska, z wynikiem 5,35 nie odbiegała znacząco od swoich sąsiadów (Słowacja – 5,14; 

Niemcy – 5,34; Litwa – 5,41; Ukraina - 5,49; Białoruś – 5,68), może za wyjątkiem Czech – 

5,96 [Noel, Therien 2008: 36-38]. W rodzimych badaniach z 2009 roku, na 11 stopniowej 

skali lewica- prawica średnia dla Polski wyniosła 5,48 [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 136].  

Wykres 9. Identyfikacje na skali lewica-prawica w wymiarze globalnym. 

 

Źródło: [Noel, Therien 2008: 34]. 

Rodzime badania przeprowadzane m.in. w ramach Polskiego Generalnego Studium 

Wyborczego przez Tadeusza Szawiela [2003: 228] dowodzą, że Polacy operują 

autoidentyfikacjami w ramach skali lewica-prawica i te identyfikacje powiązane są z 

preferencjami wyborczymi [Raciborski 2003: 230]. Skoro same jednostki używają dla opisu i 
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strukturyzacji swoich postaw pojęć uogólnionych, to można na ich podstawie spróbować 

zidentyfikować charakterystyczne społecznie wymiary lewicowości i prawicowości, 

oczywiście pod warunkiem, że będą one występowały, oraz opisać specyfikę politycznego 

centrum. Radosław Markowski, na podstawie danych z badań Polskiego Generalnego 

Studium Wyborczego, potwierdza tezę o znacznym stopniu autonomii elektoratu centrowego: 

„Ale najważniejszy argument, kwestionujący trafność tezy o przypadkowym charakterze 

zbiorowości osób określanej jako centrum, odnajdujemy analizując średnią spójność ich 

opinii. Otóż na 10 przypadków w czterech ich opinie są bardziej spójne niż zbiorowości bądź 

prawicy, bądź lewicy. Dotyczy to, jak się można było intuicyjnie spodziewać, pozytywnego 

stosunku centrystów do kwestii prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej, przyzwolenia na napływ obcego kapitału do Polski, a także 

negatywnego stosunku do tzw. nomenklatury. Podkreślmy to wyraźnie: w ani jednym 

przypadku na 10 analizowanych ich poglądy nie są najbardziej niespójne – porównując z 

lewicą czy prawicą – co, uwzględniając wyższą liczebność tej zbiorowości, jest wynikiem 

niezwykle przekonującym” [Centrum jest czy go nie ma?].  

Analiza preferencji grup wyodrębnionych na podstawie kryteriów 

socjodemograficznych przynosi ich znaczne zróżnicowanie, ale wzory tych zróżnicowań są 

mniej wyraźne niż dawniej [Raciborski 2003: 226]. Podstawowe zmienne w 

przeprowadzanych dotychczas w Polsce badaniach wykazywały słaby związek z identyfikacją 

lewica-prawica. Przywołując różne badania i dane z lat 1991-2001 Tadeusz Szawiel pokusił 

się o postawienie dwóch ogólnych wniosków [Szawiel 2003: 228-231; 2002: 185-187]. Po 

pierwsze, lewicowe i prawicowe tożsamości są równie powszechne we wszystkich 

kategoriach socjodemograficznych. Nie ma czynników, które w znaczący sposób 

różnicowałyby w ich ramach występowanie postaw lewicowych lub prawicowych. Po drugie, 

struktura społeczna nie jest katalizatorem zróżnicowania postaw ideowych. Klasowość 

podziałów społecznych, będąca w społeczeństwach zachodnich jedną z głównych determinant 

identyfikacji politycznych w Polsce jest „nieczynna”. Podobne wnioski można postawić na 

podstawie badań Tomasza Godlewskiego, który brał pod uwagę spolaryzowane profile 

identyfikacji ideologicznej społeczeństwa polskiego [Godlewski 2008: 133-163].  

Wyróżnione przez badacza cechy antonimiczne, dzielące lewicę od prawicy, stały się 

podstawą dla syntetycznego modelu klasyfikacji postaw, który ukazał niewielkie różnice w 

kategoriach regionu zamieszkania, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Czynnikami 

niemającymi znaczenia okazały się płeć i przynależność pokoleniowa.  
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Najszerszą analizę zmian poglądów politycznych Polaków, definiowanych na skali 

lewica – prawica w Polsce, można przedstawić na podstawie badań CBOS z lat 1990-2005 

[2006]. W tym czasie widoczne są zmiany w popularności identyfikacji lewicowych i 

prawicowych oraz okresy przewagi każdej ze stron politycznego spektrum. W pierwszej fazie, 

od lipca 1990 do października 1992 roku, w okresie największych zmian systemowych, 

występowała wyraźna przewaga deklaracji prawicowych, co zapewne było związane z oceną 

minionego ustroju i przekładało się na odbywające się w tamtym okresie wyniki wyborów. 

Postawy określane jako lewicowe były wtedy wyraźnie w defensywie [Szawiel 1993: 53-54]. 

Drugi okres, od listopada 1992 do maja 1995, charakteryzował się brakiem jednoznacznej 

przewagi którejś ze stron, mimo iż dało się w tym okresie zaobserwować wyraźny, choć 

nietrwały ruch w stronę odrodzenia popularności lewicy [Pełczyńska-Nałęcz 1998: 262-263]. 

Trzecia faza, od września 1995 do kwietnia 1999, to ponownie okres przewagi wskazań 

utożsamiających się z prawicą. Co ciekawe, w tym okresie doszło do zwycięstwa A. 

Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich [Pankowski 1997: 86-88]. Po wspomnianym 

okresie zaobserwować można było wyraźny wzrost liczby respondentów identyfikujących się 

z lewicą, a jednocześnie spadek poparcia dla prawicy (listopad 1999 - marzec 2000). Kolejny 

okres, od kwietnia 1999 roku, to trwająca ponad dwa lata przewaga poglądów lewicowych 

nad prawicowymi. Początek 2000 roku przyniósł drastyczny spadek poparcia dla prawicy, 

która osiągnęła poziom notowany wcześniej tylko w roku 1993. W tym czasie prawicowe 

poglądy polityczne deklarowała jedynie nieco ponad jedna piąta Polaków, natomiast liczba 

zwolenników lewicy wzrosła do nienotowanego wcześniej poziomu - blisko jednej trzeciej 

wskazań. Tak znaczna przewaga poglądów lewicowych nad prawicowymi trwała już do 

końca kadencji rządu Jerzego Buzka i utrzymywała się jeszcze przez pierwszy rok 

sprawowania władzy przez rząd Leszka Millera. Następnie, aż do końca 2004 roku 

obserwować można było stały i dość równomierny spadek popularności poglądów 

lewicowych. W grudniu 2004 roku liczba deklaracji lewicowych była najniższa od początku 

transformacji, poglądy te prezentowało niespełna 12% respondentów. Podobnie nikłą 

popularność lewicowość miała tylko na początku okresu zmian systemowych i do końca roku 

2005 liczba respondentów deklarujących poglądy lewicowe oscylowała w granicach 14-15%. 

Szczyt popularności prawicy odnotowaliśmy niespełna dwa miesiące po wyborach 

parlamentarnych - w listopadzie 2005 roku swoje poglądy jako prawicowe określał co trzeci 

Polak (34%), podczas gdy tylko co siódmy (14%) był zwolennikiem lewicy [CBOS 2006: 2-

4]. 
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1.5. Autoidentyfikacje lewica-prawica w badaniach Preferencje polityczne 2009
1
 

W tej części rozdziału zostaną przedstawione wyniki badań autoidentyfikacji 

politycznych, przeprowadzonych pod koniec 2009 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych 

obywateli Polski (N=1086). Jednym z celów metodologicznych badań było 

wykrystalizowanie społeczno-psychologicznych profili w zakresie odmiennych zachowań 

wyborczych oraz identyfikacji politycznych. Profile te objęły zmienne socjodemograficzne 

(płeć, stan cywilny, wiek, status zawodowy, województwo, miejsce zamieszkania: miasto-

wieś), społeczno-ekonomiczny status badanych (status materialny, dochody w gospodarstwie 

domowym), identyfikacje polityczne oraz zmienne psychologiczne (poziom samooceny, 

dyspozycyjnego optymizmu, uogólnionej własnej skuteczności i dyspozycyjnego lęku). 

 W odniesieniu do kategorii miejsca zamieszkania miasto-wieś nie odnotowano 

istotnych różnic w deklaracjach na skali lewica-prawica.
2
 Najdalej wysunięty w prawo punkt 

na skali lewica-prawica, określający ich autoidentyfikacje polityczne wskazują mieszkańcy 

wsi oraz największych miast. Interesujący jest fakt, iż wraz ze wzrostem wielkości 

zamieszkiwanego miasta maleje procent osób deklarujących orientacje lewicowe lub 

prawicowe na rzecz wzmocnienia orientacji centrowych. Tendencja ta jednak nie dotyczy 

największych miast. Na wsi i w małych miastach można zaobserwować największą 

dominację postaw prawicowych (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Miejsce zamieszkania (miasto-wieś) a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy 

i ilościowy rozkład odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

Ilość procent ilość procent ilość Procent 

Wieś  398 5,51 103 25,9 113 28,4 182 45,7 

miasto do 20 tysięcy 

mieszkańców 

84 5,44 23 27,4 23 27,4 38 45,2 

miasto 20-100 tysięcy 

mieszkańców 

234 5,39 63 27,0 74 31,6 97 41,4 

miasto 100-200 tysięcy 

mieszkańców 

128 5,34 26 20,3 54 42,2 48 37,5 

miasto powyżej 200 tysięcy 

mieszkańców 

242 5,53 60 24,8 85 35,1 97 40,1 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 129]. 

 

                                                             
1
  Ten fragment rozdziału opiera się na części raportu z badao pt. Preferencje polityczne 2009. Postawy-

Identyfikacje-Zachowania, [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 123-138]. Strona projektu: 
http://www.badaniaelektoratu2009.us.edu.pl/cel.html 
2 Wszystkie komentowane w tej części różnice między średnimi zostały poddane T-testowi dla prób 

niezależnych. 
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 Płeć. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni deklarują praktycznie identyczne, miejsce na 

skali lewica-prawica. Różnica między nimi nie jest istotna statystycznie. Niezależnie od płci 

dominują orientacje prawicowe. Można jednak zauważyć, że nieco więcej kobiet określa 

swoje postawy jako centrowe, z kolei mężczyźni częściej konkretyzują swoje sądy jako 

lewicowe lub prawicowe (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Płeć a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilościowy rozkład odpowiedzi 

w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Kobiety 557 5,45 136 24,4 194 34,8 227 40,8 

Mężczyźni 529 5,47 139 26,3 155 29,3 235 44,4 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 130]. 

 

 Wiek. Nie zaobserwowano istotnych różnic w kolejnych grupach wiekowych w 

zakresie deklarowanych orientacji. Dostrzegalne są jednak pewne tendencje. Wyniki badań 

wskazują, że wraz z wiekiem następuje przesunięcie artykułowanych autoidentyfikacji w 

kierunku bardziej prawicowym z odnotowanym ich lekkim spadkiem przy osobach 

najstarszych. Analiza procentowa zwraca uwagę, że orientacje centrowe dominują wśród 

młodszych badanych, w największym natężeniu w przedziale wiekowym 25-34 lata. 

Orientacje prawicowe są częściej prezentowane przez ludzi starszych oraz najmłodszych 

respondentów. Procent osób deklarujących lewicowość jest podobnie rozłożony w każdej z 

grup wiekowych (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Wiek a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilościowy rozkład 

odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

ilość procent ilość procent ilość procent 

18-24 149 5,34 34 22,8 53 35,6 62 41,6 

25-34 219 5,32 54 24,6 88 40,2 77 35,2 

35-44 170 5,29 50 29,4 56 32,9 64 37,7 

45-54 211 5,48 47 22,3 73 34,6 91 43,1 

55-64 166 5,78 44 26,5 36 21,7 86 51,8 

>65 171 5,60 46 27,0 43 25,1 82 47,9 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 130]. 

 

Wykształcenie. Kategoria wykształcenie również nie wykazuje drastycznych 

odmienności w deklaracjach na skali lewica-prawica. Istotnie różnią się osoby z 

wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym większym zaznaczonym przesunięciem w 
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prawo od jednostek ze średnim/policealnym i wyższym. Odnotowano jednak pewne 

prawidłowości. Kategoria zwraca uwagę, że miejsce autoidentyfikacji na skali lewica-prawica 

wraz ze wzrostem wykształcenia zbliża się z prawej strony do centrum.
3
 Potwierdza ten fakt 

analiza procentowa deklaracji w poszczególnych kategoriach, która ukazuje, że orientacje 

prawicowe maleją wraz ze wzrostem wykształcenia. Jednocześnie wraz ze wzrostem 

wykształcenia wzrasta procent deklaracji lewicowych i centrowych (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Wykształcenie a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilościowy rozkład 

odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

Ilość procent ilość procent ilość procent 

Bez wykształcenia 4 5,00 2 50,0 0 0,0 2 50,0 

podstawowe/gimnazjalne 67 6,22 13 19,4 15 22,4 39 58,2 

Zawodowe 187 5,58 46 24,6 52 27,8 89 47,6 

Średnie/policealne 433 5,43 107 24,7 141 32,6 185 42,7 

Wyższe (ukończone studia 

licencjackie lub 

magisterskie) 

395 5,32 107 27,1 141 35,7 147 37,2 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 131]. 

 

Stan cywilny. Najbardziej ukierunkowane w prawo od środka ciężkości skali lewica-

prawica autoidentyfikacje prezentują jednostki zamężne, jest to jedyna grupa istotnie 

wyróżniająca się deklaracjami w zakresie orientacji ideologicznej. Pozostałe osoby wskazują 

zbliżone miejsce, usytuowane nieco bliżej środka. Biorąc pod uwagę rozkłady procentowe 

warto zauważyć, że proporcjonalnie orientacje prawicowe częściej deklarują owdowiali, 

jednocześnie w grupie tej jest najwyższy odsetek deklaracji lewicowości. Z kolei u 

rozwiedzionych zdiagnozowano najliczniejszy rozkład odpowiedzi centrowych, które 

uszczupliły deklaracje lewicowe i prawicowe czyniąc ich odsetki najmniejszymi (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Stan cywilny a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilościowy rozkład 

odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N Średnia Lewica Centrum Prawica 

Ilość procent ilość procent ilość procent 

panna/kawaler 321 5,31 83 25,9 113 35,2 125 38,9 

mężatka/żonaty 604 5,58 150 24,8 188 31,1 266 44,1 

rozwódka/rozwodnik 61 5,34 14 23,0 24 39,3 23 37,7 

wdowa/wdowiec 100 5,36 28 28,0 24 24,0 48 48,0 
Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 131]. 

 

                                                             
3 Najbardziej centrowe deklaracje składają jednostki bez wykształcenia, jednak ze względu na zbyt małą ilość 

tych osób w próbie, trudno na tej podstawie wyciągać rzetelnie wnioski. 
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 Struktura zawodowa. Wszystkie deklaracje autoidentyfikacji na skali lewica-prawica 

jednostek o różnej pozycji zawodowej usytuowane są na prawo od środka. Nie odnotowano 

między nimi istotnych różnic statystycznych. Największą rozpiętość na skali prezentują osoby 

uczące się czy studiujące, sytuujące się bliżej środka skali oraz bezrobotni, wykazujący 

największe przesunięcie w prawo. Analiza procentowa zawartości poszczególnych kategorii 

ukazuje, że częściej orientację prawicową prezentują osoby bezrobotne oraz na 

emeryturze/rencie. Interesujący jest fakt, że jednocześnie wśród bezrobotnych odnotowano 

najmniejszy odsetek postaw lewicowych, z kolei pośród jednostek na emeryturze/rencie – 

najwyższy ich odsetek.  

 
Tabela 6. Struktura zawodowa a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i ilościowy 

rozkład odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

ilość Procent ilość procent ilość procent 

pracuje zawodowo na 

pełnym etacie, również w 

rodzinnym gospodarstwie 

rolnym 

569 5,43 140 24,6 211 37,1 218 38,3 

pracuje dorywczo 78 5,59 21 26,9 22 28,2 35 44,9 

jest bezrobotna/bezrobotny 28 5,82 5 17,9 9 32,1 24 50,0 

uczy się w szkole/studiuje w 

wyższej uczelni 

138 5,17 36 26,0 47 34,1 55 39,8 

jest na rencie/emeryturze 246 5,61 68 27,7 49 19,9 129 52,4 

zajmuje się 

domem/wychowaniem 

dzieci 

27 5,59 5 18,6 11 40,7 11 40,7 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 132]. 

 

Status materialny. Badani proszeni byli o subiektywne określenie swojego statusu 

materialnego. Można zauważyć, że im lepiej oceniana jest własna sytuacja, tym bardziej 

autoidentyfikacje na skali zbliżają się z prawej strony w kierunku centrum.
4
 Podkreślić 

należy, że jest to jednak pewna tendencja, nieistotna statystycznie. Kompatybilny z tą 

prawidłowością jest odnotowany procentowy spadek ilości osób o orientacji prawicowej wraz 

z pozytywniejszymi ocenami. Deklaracje centrowe częściej prezentują jednostki lepiej 

oceniające swoją sytuację, jednak nie dotyczy to kategorii osób „żyjących  bardzo dobrze”. 

Wśród tych ostatnich centrowa orientacja zostaje uszczuplona na rzecz lewicowej (Tabela 7). 

 

Tabela 7.Ocena własnej sytuacji materialnej a średnie na skali lewica-prawica oraz procentowy i 

ilościowy rozkład odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

                                                             
4 Najbardziej centrowe deklaracje składają jednostki deklarujące, że żyją bardzo biednie, jednak ze względu na 

zbyt małą ilość tych osób w próbie, trudno wyciągać rzetelnie wnioski. 
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Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

ilość Procent ilość procent ilość procent 

żyję bardzo biednie – nie 

starcza mi nawet na 

podstawowe potrzeby 

15 5,00 7 46,7 3 20,0 5 33,3 

żyję skromnie – musze na 

co dzień bardzo 

gospodarować 

172 5,76 39 22,7 50 29,1 83 48,2 

żyję średnio – starcza mi na 

co dzień, ale musze 

oszczędzać na większe 

zakupy 

588 5,44 155 25,6 182 30,1 267 44,3 

żyję dobrze – starcza mi na 

wiele bez specjalnego 

oszczędzania 

242 5,40 56 23,1 98 40,5 88 36,3 

żyję bardzo dobrze – mogę 

sobie pozwolić na wygodne 

życie 

53 5,17 18 33,9 16 30,2 19 35,9 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 133]. 

 

Analiza kryterium dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ukazuje większe 

zróżnicowanie. Istotnie wyróżniają się jednostki z najniższym i najwyższym poziomem 

dochodu, sytuujące się nieznacznie na lewo od środka skali od pośrednich kategorii 

dochodowych, które współwystępują częściej z deklaracjami przesuniętymi w prawo. Wyniki 

badań potwierdzają niejako prawidłowość odnotowaną przy subiektywnej ocenie własnej 

sytuacji materialnej, która mówi o przesunięciu deklarowanej autoidentyfikacji z prawej 

strony skali w lewą – im wyższy dochód tym postawa mniej prawicowa. Nie dotyczy to 

jednak osób o najniższych średnich dochodach. Poza tą kategorią można zauważyć, że wraz 

ze wzrostem dochodu na członka gospodarstwa domowego maleje procent deklaracji 

prawicowych oraz wzrasta lewicowych (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym a średnie na skali lewica-prawica oraz 

procentowy i ilościowy rozkład odpowiedzi w układzie lewica-centrum-prawica. 

Zmienna N średnia Lewica Centrum Prawica 

ilość procent ilość procent ilość procent 

do 500 zł. 88 4,99 34 38,6 19 21,6 35 39,8 

501-1000 

zł. 

351 5,70 68 19,4 117 33,3 166 47,3 

1001-2000 

zł. 

423 5,48 108 25,5 134 31,7 181 42,8 

2001-5000 

zł. 

192 5,35 51 26,5 70 36,5 71 37,0 

powyżej 

5000 zł. 

32 4,72 14 43,8 9 28,1 9 28,1 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 133]. 
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1.6. Krytyka diady lewica-prawica 

Opis przestrzeni polityki za pomocą diady lewica-prawica był, jest i należy 

przypuszczać, że w przyszłości również będzie kwestionowany. Wpływ na to mają nie tylko 

niejednoznaczności pojęć, ale również zmiany, jakie zachodzą w definiowaniu samego 

spektrum polityki. Generalnie źródła krytyki można wywodzić z: (1) Nieadekwatności 

samego podziału; (2) Twierdzenia o zbytniej ogólności takiego modelu;  (3) Niezbędności 

zwiększania liczby kategorii podziału dla jego większej koherentności; (4) Wzajemnego 

przenikania się elementów, stanowiących czynniki rozróżniające lewicę od prawicy.   

Krytycy opisu spektrum politycznego za pomocą określeń lewica i prawica, 

występujący z pozycji adekwatności, podnoszą przede wszystkim brak jego ciągłości. 

Wskazują na takie ideologie czy nurty polityczne, których zaliczenie do diady jest co 

najmniej kontrowersyjne, jeżeli nie niemożliwe. Co więcej, współcześnie sami twórcy takich 

koncepcji odżegnują się od zaliczania ich do tak zdefiniowanych stron sporu politycznego, 

twierdząc że są czymś ponad proste, binarne rozróżnienie [Giddens 1999: 39-41]. Alvin 

Toffler [2003: 336] inaczej definiuje oś głównego sporu politycznego. Nie kwestionując 

samego podziału na lewicę i prawicę, pisze: „…najważniejsza walka polityczna nie 

rozgrywała się - jak często się sądzi - pomiędzy prawicą a lewicą. Prawdziwa linia podziału 

przebiegała bowiem pomiędzy - z jednej strony - zwolennikami agraryzmu pierwszej fali i 

tradycjonalizmem, a - z drugiej - siłami industrializmu drugiej fali i modernizmem.” 

Amerykański futurolog twierdzi, że nie chodzi o stosowanie określeń, które jednoznacznie 

definiowałyby opisywane zjawiska (bo to może być niemożliwie przy poziomie ich 

złożoności), a rzecz raczej w próbie ich hierarchizacji. W takim zabiegu zawarte jest zarówno 

umiejscowienie głównych obszarów konfliktu, jak i przypisanie im pewnych mian 

aksjologicznych: tradycjonalizm-prawica i modernizacja-lewica. To właśnie lewica stała się 

w epoce industrialnej synonimem wartości zmiany oraz postępu i to właśnie w epoce 

postindustrialnej napotyka problem ze zdefiniowaniem swojego miejsca w zmieniających się 

okolicznościach. 

Zakładana z istoty diadycznego ujęcia pewna jego ogólność, stanowi przyczynek do 

pojawienia się krytyki, poprzez uwypuklenie elementów niemieszczących się w tak 

zarysowanych ramach. Obok modelu dwubiegunowego może występować rywalizacja 

wielobiegunowa, której podstawą jest szukanie przez ugrupowania polityczne „trzeciej 
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drogi”, bądź akcentowanie przez nie kwestii nieistotnych z punktu widzenia klasycznej 

„lewicowości” lub prawicowości” [Antoszewski 2004: 29-30]. Jest to szczególnie widoczne 

w koncepcjach charakteryzujących ruchy, systemy i ideologie niedemokratyczne, często 

niemające faktycznego oblicza ideologicznego (np. niektóre junty i reżimy wojskowe). 

Konieczność większej strukturyzacji przestrzeni politycznej jest podnoszona jako 

argument przeciw istnieniu spektrum dychotomicznego. Większa liczba biegunów 

politycznych pozwolić ma na ich lepszą stratyfikację, poprzez odejście od prostej 

antytetyczności na rzecz konkretyzacji ich lokalizacji. Andrzej Antoszewski [2009: 77], 

podejmując badania nad systemami partyjnymi w państwach Unii Europejskiej, zrezygnował 

z klasycznego podziału na trzy obozy: lewicę, centrum i prawicę. W zamian zaproponował 

wyróżnienie 6 biegunów: 4 umiarkowanych (socjalistyczny, konserwatywno-chadecki, 

liberalny oraz ekologiczny) i 2 radykalnych ( radykalizmu prawicowego i lewicowego). Nieco 

inaczej na tę kwestię patrzy Anthony Giddens [2001: 20-29], podnosząc istotność procesów 

radykalizacji współczesnej polityki. Ramy tego radykalizmu wyznaczane są przez syntezę 

konserwatyzmu filozoficznego z myślą socjalistyczną, a więc łączą elementy prawicowe i 

lewicowe. Szczegółowe obszary eksploracji nowego radykalizmu to: (1) Naprawa 

naruszonych więzi solidarności; (2) Kwestie stylu życia; (3) Polityka generatywna jako 

obrona sfery publicznej; (4) Demokracja dialogowa; (5) Pozytywna opieka społeczna; (6) 

Zmiana roli przemocy w życiu człowieka. W wymienionych kwestiach klasyczne siły lewicy i 

prawicy nie potrafią współcześnie znaleźć właściwego rozwiązania.   

W klasycznym ujęciu diadycznym problemem wreszcie może być wyodrębnienie 

charakterystycznych linii podziału pomiędzy dwoma analizowanymi stanowiskami. W 

najpopularniejszym ujęciu, cechami różnicującymi lewicę od prawicy jest stosunek do 

wolności i równości [Bobbio 1996: 76-96], choć szczególnie w wymiarze wolności nie jest to 

współcześnie aż tak oczywiste. Poza tym, jak pisze Anthony Giddens: „Wraz ze zgonem 

socjalizmu jako teorii ekonomicznego zarządzania znikła jedna z głównych linii podziału 

pomiędzy prawicą a lewicą i nie odrodzi się, przynajmniej w przewidywanej przyszłości.” 

[1999: 42]. Stąd też podejmowane są próby innych charakterystyk uogólnionej schematyzacji 

sfery polityki, choćby dzielące ją na obszar starej i nowej polityki [Sobolewska-Myślik 2004: 

92-93]. Wykazane różnice odnoszą się tak do bazy społecznej, sfery wartości i specyfiki 

organizacyjnej partii (Tabela 9). 

Tabela 9. Podział na starą i nową politykę 
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Stara polityka Nowa polityka 

Baza wyborcza 

- klasa robotnicza, klasa średnia, starsze 

generacje. 

- nowa klasa średnia, młodsze generacje. 

Podstawowe wartości 

- konflikt między kapitałem a pracą; 

- podkreślanie problemów materialnego 

standardu życiowego, wzrostu 

ekonomicznego; 

- wiara w postęp technologiczny; 

- poszanowanie tradycyjnego stylu życia i 

tradycyjnych ról domowych; 

- wyrażanie interesów określonej klasy; 

- poparcie dla określonej ideologii; 

- ustalone lojalności partyjne. 

- konflikt między wzrostem ekonomicznym a 

problemami ochrony środowiska; 

- podkreślanie jakości życia, obaw o 

środowisko, wyrażanie potrzeb 

samorealizacji; 

- nieufność wobec zaawansowanych 

technologii; 

- promowanie indywidualizmu, feminizmu, 

praw mniejszości, alternatywnego stylu 

życia; 

- wyrażanie problemów uniwersalnych; 

- poparcie dla wielu różnorodnych kwestii 

- nieustalone lojalności partyjne. 

Charakterystyka organizacyjna 

- partie o scentralizowanej, hierarchicznej 

strukturze; 

- decyzje skoncentrowane w rękach elit 

partyjnych; 

- demokracja przedstawicielska. 

- partie zdecentralizowane, elastyczność i 

rotacyjność przywództwa; 

- decyzje podejmowane na zasadach 

szerokiego uczestnictwa; 

- demokracja bezpośrednia. 
Źródło: [Sobolewska-Myślik: 93-93]. 

W literaturze przedmiotu różnice pomiędzy „starą” i „nową” polityką są przedstawiane 

przede wszystkim jako czynnik dynamiki zmiany lewej strony sceny politycznej, zapominając 

często o wpływie, jaki wywierają na prawicę. David McKnight wskazuje na czynniki zmiany 

prawicy w ostatnich dekadach i nazywa je wręcz „prawicową rewolucją” [2005: 8-9]. U jej 

źródeł leży reorientacja ekonomiczna i społeczna rządów M. Thatcher i R. Reagana, która 

wpłynęła na zmianę tradycyjnego modelu prawicy, a opierała się ona na 3 ideach: (1) 

społecznym konserwatyzmie, bazującym na rodzinie i narodzie; (2) wysokim znaczeniu 

liberalizmu społecznego; (3) mniejszym znaczeniu liberalizmu ekonomicznego. Nowa 

prawica, przy podkreślaniu wartości płynących z konserwatyzmu, podnosi hasła radykalnego, 

ekonomicznego liberalizmu [Tamże: 10], czyniąc z niego podstawowy wyróżnik ideowy i 

programowy.  
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2. Lewica i prawica w ujęciu opisowym 

Z historycznego zestawienia zaprezentowanego w poprzednim rozdziale wyłania się 

obraz niejednoznaczności samych pojęć lewicy i prawicy. Nie są to twarde określenia niosące 

ze sobą spójny agregat pojęciowy – wręcz przeciwnie – m.in. ze względu na wzajemne 

przenikanie się, trudno uchwycić wewnętrzne kategorie ich opisu. Na niedookreśloność 

samych pojęć wpływ miały czynniki historyczne, wynikające ze zmieniających się sposobów 

ich pojmowania na przestrzeni rozwoju politycznego i społecznego. Czymś innym były one w 

czasie Rewolucji Francuskiej, inaczej definiowano według nich strony politycznego sporu w 

okresie rewolucji przemysłowej i upowszechnienia partycypacji wyborczej, a odmiennie 

patrzy się na nie współcześnie. Z dzisiejszej perspektywy, ale mając na względzie również 

odniesienia genetyczne, kluczem do uniwersalnego określenia tych różnic wydaje się być 

antytetyczność diady i jej podstawowy skutek w postaci binarnej schematyzacji opisywanych 

zjawisk. Najważniejszą, immanentną cechą przypisywaną diadycznemu ujęciu było 

wyznaczanie linii podziałów politycznych, dzięki którym uzyskiwano uogólniony obraz 

struktury przestrzeni politycznej. 

Ujęcie takie napotykało jednak (i współcześnie naznaczone jest nimi jeszcze bardziej) 

na dwa podstawowe problemy. Pierwszym z nich jest niemożność wskazania w niektórych 

przypadkach opozycji dla twierdzeń jednej strony. Chodzi tutaj przede wszystkim o 

występowanie pewnej asymetrii twierdzeń pomiędzy tym co reprezentowała lewica a tym, co 

miałaby głosić prawica. Współcześnie takim szczególnym elementem w tym względzie jest 

kwestia ekologii i polityki zrównoważonego rozwoju. Dla współczesnej lewicy jest to jedno z 

centralnych założeń programowych, a druga strona politycznego sporu wydaje się lekceważyć 

te kwestie, ewentualnie zbywa je ogólnikami. Nie można przy tym powiedzieć jednak, że 

prawica doktrynalnie jest antyekologiczna. Drugim problemem jest nieostrość linii podziału w 

niektórych kwestiach. Koronnym przykładem w tym względzie może być stosunek do kwestii 

gospodarczych, gdzie po lewej stronie mamy pełne spektrum postaw od komunistycznej 

bezalternatywności gospodarki centralnie planowanej po socjaldemokratyczne postulaty 

społecznej gospodarki rynkowej. Po przeciwnej stronie znaleźć można również szerokie pole 

postaw od żądań ograniczenia działania procedur rynkowych z przyczyn politycznych (np. 

preferencji dla narodowego kapitału) po postawy gospodarczo libertariańskie.  
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Wreszcie można pokusić się o przedstawienie listy politycznie istotnych kwestii, które 

nie różnicują w znaczący sposób lewicy i prawicy. Część z nich wynika z konieczności 

akceptacji przez strony konfliktu procesów odbywających się w na płaszczyźnie globalnej, 

przynajmniej bezpośrednio niezależnych od bieżących decyzji politycznych. Takie sprawy, 

jak procesy demokratyzacji, postęp cywilizacyjny czy mechanizmy kreowania aktywności 

obywatelskiej nie są przedmiotami ostrego konfliktu pomiędzy nimi. W części wynikać to 

może z ich małej politycznej nośności i w związku z tym braku ich nieatrakcyjności w 

debacie politycznej, ale nie bez znaczenia wydaje się być fakt trudności ze sformułowaniem 

w ich obszarze politycznie opozycyjnych stanowisk. 

Jak pośrednio wynika z przedstawionych powyżej wątpliwości interpretacyjnych 

dotyczących diady lewica-prawica, samo określenie treści jej składowych napotyka na 

problemy definicyjne. Głównym czynnikiem wpływającym na ich niejednoznaczność 

pojęciową jest różnorodność postaw partii i ruchów, odwołujących się do głównych stron 

politycznego uniwersum, szczególnie że działają one w różnych warunkach społecznych. 

Determinizm wynikający ze specyficznego kontekstu funkcjonowania systemów partyjnych 

w poszczególnych państwach sprawia, że w ramach ogólnych pojęć lewicy i prawicy 

zawierać się mogą formacje reprezentujące przeciwstawne poglądy. Dodatkowo, w 

niektórych systemach partyjnych (np. Portugalia, Kanada) przemieszane są semantyczne 

kategorie, którymi operuje się dla określenia miejsca poszczególnych ugrupowań w ramach 

rodzin partii politycznych. 

Jak już zaznaczono, definiowalność lewicy i prawicy jako zjawisk politycznych wynika 

z przyjmowanego kontekstu. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto formułę, której 

determinantami są współczesne uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze działań 

politycznych w obszarze państw cywilizacji zachodniej, czyli systemów politycznych państw, 

które stworzono na wzorcach demokracji europejskiej [Sokół 2003: 50]. Można się 

oczywiście pokusić o próbę rozszerzenia tych kategorii na inne miejsca, jednak szczególnie 

aksjologiczny i doktrynalny kontekst funkcjonowania reżimów demokratycznych sprawia, że 

w systemach które odwołują się np. do konfucjanizmu czy islamu byłoby to niezwykle trudne 

i w większości przypadków bezzasadne. I nie chodzi tutaj o prostą stratyfikację w systemie 

partyjnym, a odwołanie do postulatów programowych podnoszonych przez partie polityczne.      

 

2.1. Specyfika pojęciowa lewicy 
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Lewa strona sceny politycznej reprezentuje poglądy, które są funkcją jej historii i 

miejsca, wynikającego z politycznej reprezentacji określonych grup społecznych. 

Współczesna lewica tworzy ukształtowany historycznie stereotyp doktrynalny, którego 

głównymi założeniami są: idea równości społecznej, rola państwa w zakresie nierówności 

społecznych przez redystrybucję dochodu narodowego, społeczne uczestnictwo w 

zarządzaniu, kolektywny model konsumpcji oraz rola sektora publicznego w życiu 

społecznym, w szczególności w ekonomice [Sokół 2003: 50]. Wojciech Sokół [1999: 173] 

zwraca uwagę, że deklaratywne postulaty lewicy, do których zaliczyć można: (1) Socjalny 

model gospodarki rynkowej, oparty na elementach państwowej kontroli rynku i 

rozbudowanym sektorze publicznym; (2) Utrzymanie rozbudowanych programów socjalnych, 

które przy pomocy redystrybucji dochodowej służą wyrównywaniu dochodów obywateli; (3) 

Postulat uniwersalizmu, czyli wchodzenia w międzynarodowe struktury polityczne i 

gospodarcze; (4) Rozdzielenie kościoła od państwa i wspieranie postaw laickich; (5) Miejska 

orientacja i wspieranie strategii industrialnych w procesach modernizacyjnych (6)Akceptacja 

politycznej roli związków zawodowych; (7) Podkreślanie znaczenia praw i wolności 

obywatelskich, ideałów równości, wolności i sprawiedliwości; (8) Indywidualizm i 

podkreślanie modernistycznej koncepcji państwa, w języku retoryki politycznej mogą 

prowadzić do ich pejoratywnego odbioru. 

Lewica to także ogólne określenie „rodziny” partii politycznych i właśnie w ten sposób 

postrzega je Andrzej Antoszewski znajdując ich dystynkcję w odwołaniu się do priorytetu 

równości nad wolnością i akcentowaniu potrzeb gruntownych reform bądź unicestwienia 

kapitalistycznego systemu społecznego [Antoszewski 1999: 89]. „Syndrom lewicowości” 

obejmuje zdaniem Autora przede wszystkim sferę społeczno-ekonomiczną, na którą składają 

się: (1) Poparcie dla publicznego sektora gospodarczego, poszerzenie państwowej kontroli 

gospodarki i rynku, udziału państwa w planowaniu ekonomicznym, aktywnej polityki 

socjalnej oraz redystrybucję dochodów za pomocą progresywnej polityki podatkowej; (2) 

Preferencja dla parlamentarnej formy rządów, proporcjonalnego systemu wyborczego oraz 

aktywnej roli związków zawodowych w formułowaniu i realizacji polityki publicznej; (3) 

Postulowanie rezygnacji z użycia siły w rozstrzyganiu konfliktów międzynarodowych oraz 

afirmacja dla integracji politycznej i gospodarczej; (4) Na płaszczyźnie aksjologicznej 

akcentuje swobodę rozwoju jednostek, równouprawnienie płci, ochronę praw dziecka, 

odrzucenie skrajnego rygoryzmu moralnego oraz rozdział kościoła od państwa [Tamże: 89]. 
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Ryszard Herbut [1996: 187-188] postrzega lewicę jako konwencjonalny sposób 

określenia miejsca partii i innych ugrupowań politycznych oraz masowego wyborcy w 

ramach w przestrzeni rywalizacji politycznej. Katalog kwestii problemowych, obejmujących 

„opcję lewicową” w sferze socjoekonomicznej i aksjologicznej zawiera: (1) Państwową 

kontrolę gospodarki i rozszerzenie roli państwa w planowaniu ekonomicznym; (2) 

Rozbudowę sektora publicznego oparta na procesie nacjonalizacji podstawowych gałęzi 

przemysłu; (3) Popieranie redystrybucji dochodu narodowego i dążenie do wyrównania 

dochodów obywateli; (4) Akceptację utrzymania rozbudowanych programów socjalnych 

państwa i w efekcie utrzymanie dużego centralnego budżetu państwa; (5) Zwiększenie 

wydatków na służbę zdrowia i edukację „sponsorowaną” przez agencje państwa; (6) 

protekcjonizm gospodarczy; (7) Akceptację politycznej roli związków zawodowych; (8) 

popieranie postmaterialnych wartości; (9) Podkreślanie znaczenia ideałów równości, wolności 

i sprawiedliwości społeczne; (10) Szczególne akcentowanie kwestii pokoju i współpracy 

między narodami; (11) Hołdowanie postawom laickim. 

 

2.2. Specyfika pojęciowa prawicy 

Współczesna prawica jest kojarzona przede wszystkim z konserwatyzmem społecznym, 

jako odpowiedzią na modernizacyjne tendencje po lewej stronie. Tak jak rola lewicy została 

w znaczniej mierze określona przez historyczny kontekst jej powstania, tak również prawica 

znalazła swoje genetyczne zakorzenienie. Stereotyp doktrynalny prawicy odwołuje się do 

modelu społeczeństwa opartego na idei wolności jednostek, które tworzą społeczeństwa 

oparte na konkurencji w sferze politycznej i ekonomicznej. Naturalnym efektem konkurencji 

są nierówności społeczne, a państwo nie jest powołane do ich niwelowania tylko do ochrony 

naturalnych podstaw społeczeństwa: wolności politycznej i ekonomicznej jednostki, 

zabezpieczenia mechanizmów konkurencyjnych, ochrony porządku i bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego [Sokół 2003: 52].  

Marek Żmigrodzki [1999: 238] wśród wartości i postulatów, dotyczących organizacji 

ładu społecznego, szczególnie eksponowanych w różnych nurtach prawicowej myśli 

politycznej wskazuje: (1) Religię, moralność, potępienie aborcji; (2) Tradycję, normy 

obyczajowe; (3) Wartości narodowe, afirmacja ojczyzny, Europa narodów; (4) Personalizm; 

(5) Wolny rynek; (6) Aprobatę hierarchii społecznej; (7) Niskie podatki; (8) Ograniczanie roli 

państwa, decentralizacja; (9) Pluralizm informacyjny; (10) Rodzinę o silnym autorytecie 
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rodziców, dobro rodziny, odpowiedzialność rodziców za dzieci; (11) Szkołę z nauką religii, 

opartą o autorytet nauczyciela i wartości moralne; (12) Karę śmierci za ciężkie przestępstwa; 

(13) Równość wobec prawa; (14) Silną armię, policję, bezpieczeństwo. Zdaniem cytowanego 

autora, nawet biorąc pod uwagę krytykę dychotomicznego podziału orientacji politycznych i 

wielość interpretacji pojęcia prawicy, to w dalszym ciągu znajdują one zastosowanie w 

analizie nie tylko sceny politycznej [Tamże: 239]. 

Mianem prawicy określa się również ruchy i partie polityczne, które definiują się jako 

zwolennicy gospodarki rynkowej oraz obrońcy tradycji politycznej [Antoszewski 1996: 306]. 

Partie prawicy, choć są wewnętrznie zróżnicowane, to jednak odwołują się do pewnego 

kanonu poglądów. Ten „syndrom prawicowości” w ujęciu modelowym tworzą: (1) Wolne 

przedsiębiorstwo jako jedyna forma gospodarowania; (2) Ograniczenie roli państwa w 

gospodarce wyłącznie do stwarzania systemu zachęt dla podejmowania aktywności 

ekonomicznej; (3) Negatywny stosunek do polityki socjalnej; (4) „Ortodoksja” ekonomiczna 

wyrażająca się w wierze w „niewidzialną rękę rynku”; (5) Postulowanie maksymalnego 

ograniczenia podatków; (6) Przywiązanie do tradycji narodowych, niechętny stosunek do 

mniejszości, negatywny stosunek do imigrantów (zwłaszcza kolorowych); (7) Niechęć do 

wchodzenia w międzynarodowe struktury gospodarcze; (8) Przywiązanie do idei ładu i 

porządku publicznego, postulat surowego karania przestępców; (9) Poparcie dla kościoła, 

dezaprobata dla zjawisk odchodzenia od tradycyjnych wartości chrześcijańskich; (10) 

Lekceważący stosunek dla postępu społecznego [Antoszewski 1996: 307; 1999A: 204]. 

 

2.3. Dychotomia kontekstowa 

Istnieje wiele koncepcji, które wyznaczają cechy charakteryzujące lewicę i 

przeciwstawne im wymiary prawicowości. Binarna schematyzacja pojęć charakteryzujących 

stanowiska lewicowe i prawicowe stanowi niezbędne uogólnienie, pozwalające w 

świadomości społecznej na dokonanie identyfikacji tego, co należy do jednostkowego obszaru 

tożsamości i tego co jest poza nim. Omawiane wymiary najczęściej grupuje się na 3 

płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Na płaszczyźnie politycznej wskazuje 

się istotność takich wyznaczników jak np. funkcje prawa, forma ustroju państwowego i cele 

prowadzonych działań politycznych. Kryterium ekonomiczne podnosi m.in. kwestie stosunku 

do rynku, własności i wyznacza konkurencyjne cele polityki gospodarczej. Wymiar 

kulturowy odwołuje się do takich kategorii jak naród, społeczeństwo, religia, kościół czy 
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tradycja [Wojtaszczyk 1995: 97-98]. W zależności od przyjętych założeń, wymienione 

płaszczyzny można przedstawiać jako autonomiczne względem siebie bądź jako wzajemnie 

przenikające się. Głównym problemem przy próbach ich separacji jest niemożność 

przeprowadzenia oczywistych linii podziału pomiędzy poszczególnymi obszarami, natomiast 

zabieg stopniowego przechodzenia jednych w drugie skutkować może dyskusyjnością 

klasyfikacji tych zmiennych, które mają niejednoznaczny wymiar. 

    Konstanty A. Wojtaszczyk [1998: 70-72] postrzega strukturyzację przestrzeni 

politycznej w kategoriach dystansu ideologiczno-programowego pomiędzy partiami 

politycznymi w systemie partyjnym, a ten jest wyznaczany przez trzy płaszczyzny 

odniesienia: aksjologiczną, ekonomiczno-społeczną i polityczną. Płaszczyzna aksjologiczna 

to wartości, do których odwołuje się ugrupowanie polityczne. Wśród nich można wskazać 

m.in. inspiracje filozoficzno-doktrynalne, rolę tradycji politycznych, model społeczeństwa i 

typ relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem. Wymiar ekonomiczno-społeczny 

warunkowany jest stosunkiem do ustroju gospodarczego i polityki społeczno-gospodarczej 

państwa. Odniesienie polityczne to preferencje dla reprezentowanych strategii politycznych, 

forma ustroju politycznego oraz role i funkcje prawa w życiu społecznym. Opisywane różnice 

ilustruje poniższa tabela. 

Tabela 10. Stereotyp doktrynalny partii prawicowych i lewicowych. 

Płaszczyzna Prawica Lewica 

A
k
sj

o
lo

g
ic

zn
a
 - priorytet wolności nad równością; 

-odwoływanie się do tradycji, religii; 

wartości chrześcijańskich; 

-ochrona własności chrześcijańskich. 

-priorytet równości nad wolnością; 

-odwoływanie się do sprawiedliwości 

społecznej i postępu; 

-aprobata dla postaw laickich. 

E
k

o
n
o
m

ic
zn

o
-s

p
o
łe

cz
n
a 

-gospodarka rynkowa; 

-własność prywatna; 

-ograniczenie interwencjonizmu 

państwowego; 

-niskie podatki; 

- ograniczone ramy polityki socjalnej 

państwa. 

-gospodarka rynkowa 

(socjaldemokraci) lub rynkowo-

rozdzielcza (komuniści); 

- dopuszczalne różne formy 

własności lub priorytet dla własności 

uspołecznionej; 

- rozwinięty interwencjonizm 

państwowy; 

-wysokie podatki; 

-rozwinięta polityka socjalna: welfare 

state lub model komunistyczny 

rozbudowanej polityki socjalnej. 
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P
o
li

ty
cz

n
a -silna władza wykonawcza: system 

prezydencki, półprezydencki, 

kancelarski. 

-względna lub bezwzględna 

dominacja parlamentu: system 

parlamentarny, parlamentarno-

gabinetowy. 

Źródło: [Wojtaszczyk 1998: 70] 

Ciekawe ujęcie omawianej kwestii zostało zaproponowane przez Andrzeja 

Antoszewskiego, Ryszarda Herbuta i Jacka Srokę [2003: 142], którzy dla stratyfikacji partii 

politycznych w przestrzeni politycznej wykorzystali zasadnicze różnice programowe 

pomiędzy nimi. Wyodrębnione zagadnienia problemowe zawierają aspekty trzech płaszczyzn, 

w obrębie których diagnozowany jest dystans pomiędzy partiami. Płaszczyzny te zawierają 

kwestie z obszaru polityki, ekonomii i aksjologii, co prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 11. Zasadnicze różnice programowe w układzie lewica-prawica.  

Zagadnienia 

problemowe 

Opcja lewicowa Opcja prawicowa 

Obrona narodowa Stabilna polityka obronna, 

kontrola wydatków obronnych. 

Aktywna polityka obronna, 

gotowość do poszerzenia 

wydatków obronnych. 

Rola państwa Wyższa aktywność państwa 

realizowana w obrębie 

rozbudowanych funkcji aparatu 

administracyjnego, 

centralizacja, koncentracja. 

Ograniczona aktywność 

państwa, redukcja funkcji 

aparatu administracyjnego, 

decentralizacja, 

dekoncentracja. 

Gospodarka Postulaty wdrażania 

mechanizmów kontrolnych i 

regulacyjnych w ramach 

systemu gospodarczego. 

Postulaty deregulacji 

gospodarki, orientacja na 

wolność gospodarczą 

mogąca przechodzić w tzw. 

ortodoksję rynkową. 

Planowanie Przypisywanie dużego 

znaczenia planistycznej 

aktywności władzy centralnej, 

tworzenie scentralizowanych 

budżetów, mających służyć 

realizacji szeroko zakrojonych 

programów polityk 

szczegółowych. 

Zadaniem ośrodków władzy 

centralnej jest praca 

koncepcyjno-strategiczna. 

Precyzyjne określenie dróg 

realizacji programów polityk 

szczegółowych powinno 

należeć do terenowych 

komórek liniowych, które 

maja do dyspozycji 

zdecentralizowane środki 

budżetowe, starają się 
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dostosować wydatki do 

potrzeb środowiska. 

Rozwiązywanie 

konfliktów społecznych 

Wspieranie instytucji dialogu 

społecznego. Skłonność do 

kontroli procesu rywalizacji 

interesów. 

Umiarkowane lub niskie 

przyzwolenie na praktyki 

korporatystyczne, wyraźna 

akceptacja lobbingu. 

Polityka społeczna Orientacja na modernizacje 

struktury społecznej. Działania 

na rzecz wyrównywania szans 

przy jednoczesnej ogólnej 

akceptacji nierówności 

generowanych przez rynek. 

Większe wydatki na programy 

polityki społecznej. 

Odwołanie się do harmonii 

społecznej oraz utrzymanie 

status quo w strukturze 

stratyfikacji społecznej. 

Podkreślenie pozytywnej roli 

rywalizacji interesów. 

Mniejsze wydatki na 

programy polityki 

społecznej. 

Moralność i etyka Gotowość do otwarcia na nowe 

treści kulturowe, sekularyzacja. 

Przewaga tradycjonalizmu 

kulturowego, przywiązanie 

do wartości religijnych. 

Tożsamość wspólnoty Tożsamość narodowa 

uzupełniana jest elementami o 

charakterze obywatelskim i 

ponadnarodowym, 

przyzwolenie na różnorodności 

stylu życia. 

Podkreślenie tradycji 

narodowych, idealizacja cech 

wspólnoty etnicznej oraz 

wspólnotowego stylu życia. 

Praworządność  

i bezpieczeństwo 

publiczne 

Wskazywanie na możliwości 

szerszego wykorzystywania 

metod i technik 

resocjalizacyjnych, które nie 

wymagają odosobnienia. 

Poszukiwanie środowiskowych 

przyczyn przestępstw. Niższe 

wymiary kar. 

Skłonność do silniejszej 

penalizacji zachowań 

niezgodnych z prawem. 

Wskazywanie na potrzebę 

konsekwencji kary oraz jej 

nieuchronności. Wyższe 

wymiary kar. 

Integracja europejska Pozwolenie na znaczą 

integrację, której efektem 

będzie ograniczenie 

suwerenności państw 

członkowskich. 

Akceptacja rozwoju 

kooperacji w ramach UE bez 

„pogłębiania” integracji, 

kontynuacja gualistowskiej 

idei „Europy ojczyzn”. 

Polityka zagraniczna Orientacja euroatlantycka 

uzupełniona działaniami na 

rzecz rozwoju więzi z innymi 

regionami świata. 

Wyraźna orientacja 

euroatlantycka, zwłaszcza w 

zakresie współpracy 

wojskowej. 

Źródło: [Antoszewski, Herbut, Sroka 2003: 142-144]. 
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Bardziej uogólnione i akcentujące opozycyjność różnic pomiędzy prawicą a lewicą 

zestawienie zostało zaproponowane przez Marka Migalskiego [2006: 34]. Wyznaczył on dwie 

główne płaszczyzny, które pozwalają na sytuowanie partii politycznych w przestrzeni 

politycznej. Cechą charakterystyczną w tym ujęciu zdaje się być przypisanie dominującego 

znaczenia elementom z płaszczyzny aksjologicznej, przy jednoczesnej marginalizacji kwestii 

ekonomicznych, gdyż zdaniem Autora to właśnie kwestie etyczne są współcześnie najbardziej 

rozpoznawalnym separatorem myślenia prawicowego i lewicowego. Opisywane różnice 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Podstawowe różnice między lewicą a prawicą. 

Zagadnienie Lewica Prawica 

Kara śmierci Przeciw Za 

Aborcja Za Przeciw 

Badania 

genetyczne 

Za Przeciw 

Małżeństwa 

homoseksualne 

Za. Rodzina jest traktowana jako 

pojęcie dynamiczne, także jako 

związek osób tej samej płci. 

Przeciw. Małżeństwo jest 

traktowane jako związek kobiety i 

mężczyzny. Rodzina traktowana 

jest jako jedna z podstawowych 

wartości i państwo ma obowiązek 

chronienia jej, także za pomocą 

polityki podatkowej oraz 

przepisów prawa (np. utrudnianie 

rozwodów, dodatki dla małżeństw 

z dziećmi, zachęcenie do ich 

posiadania itp.). 

Eutanazja Za Przeciw 

Wpływ Kościoła 

na Zycie 

społeczne 

Przeciw. Postulowane jest 

równouprawnienie wszystkich 

wyznań i światopoglądów oraz 

laicki charakter państwa. 

Za. Kościół ma być gwarantem 

przestrzegania moralności w życiu 

prywatnym i publicznym. Mile 

widziana jest jego obecność 

podczas uroczystości państwowych 

i w życiu publicznym. 

Religia w 

szkołach 

Przeciw Za 

Stosunek do 

tradycji 

Otwarty, poddający ją krytyce, 

rewidujący, dążący do stałej 

krytyki. 

Zamknięty, niechętny rewizji, 

konserwatywny. 

Stosunek do 

narodu 

Podejrzliwie traktujący tę 

kategorię, chętnie zastępujący ją 

pojęciem „społeczeństwa”. 

Pozytywny, naród traktowany jest 

jako „rodzina rodzin”. 

Podatki Progresywne. Polityka podatkowa 

musi być narzędziem 

Liniowe (a nawet pogłówne). 

Polityka podatkowa ma za zadanie 
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wyrównywania szans i 

redystrybucji dochodu narodowego. 

Podatki mają być formą polityki 

sprawiedliwości społecznej, to 

znaczy powinny zmniejszać różnice 

między biednymi a bogatymi. 

jedynie ściągnięcie środków 

niezbędnych do wypełnienia przez 

państwo swych minimalnych 

funkcji i nie ma pełnić żadnych 

zadań pozafiskalnych. 

Polityka 

społeczna 

Szeroko rozbudowane programy 

polityki społecznej mają za zadanie 

wyrównywanie szans 

współobywateli w dostępie do 

pracy, edukacji i kultury. Państwo 

ma obowiązek zapewnienia swym 

obywatelom możliwości 

zatrudnienia i udziału w życiu 

politycznym i kulturalnym. 

Ograniczenie programów 

społecznych do minimum. Państwo 

jako „nocny stróż”, wypełniający 

jedynie swe obowiązki w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego. 

Prywatyzacja Własność prywatna ma być jedną z 

wielu form gospodarowania (obok 

własności państwowej i 

spółdzielczej). Prywatyzacja ma 

służyć celom społecznym, a jej 

zadaniem jest zwiększenie 

zatrudnienia i ułatwienie realizacji 

innych kwestii społecznych 

Za. Własność prywatna jest 

preferowana nie tylko ze względu 

na jej największą efektywność ale 

także ze wzglądów 

ideowych(„własność jest święta”). 

Ustrój polityczny 

państwa 

Parlamentarno-gabinetowy. Często 

jest postulowane zniesienie izby 

wyższej i ograniczenie roli głowy 

państwa (najchętniej wybieranej nie 

w głosowaniu powszechnym, lecz 

przez parlament). 

Prezydencki, semi-prezydencki . 

Ustrój z silną władzą wykonawczą, 

najchętniej pochodzącą z 

powszechnej elekcji. 

Polityka 

penitencjarna 

Łagodna. Odbywanie kary uznaje 

się za czas reedukacji więźniów i 

udzielenia im pomocy w 

prawidłowym postrzeganiu sfery 

aksjologicznej. 

Restryktywna. Odbywanie kary 

więzienia ma być formą represji i 

izolacji osadzonego od 

społeczeństwa, a nie procesem jego 

reedukacji. 
Źródło: [Migalski 2006: 33-34]. 

Powrót do klasycznych, z punktu widzenia prowadzonych tutaj rozważań, wymiarów 

charakteryzujących pojęcia prawicy i lewicy zaproponował Wojciech Sokół [2003: 55]. Oparł 

się na 3 wspominanych już płaszczyznach: socjoekonomicznej, politycznej i aksjologicznej. 

W ich ramach wyróżnił 9 par przeciwstawnych stereotypów programowych, które dokonują 

opozycyjnej schematyzacji prawicy i lewicy. Zawiera je poniższa tabela.  

 

Tabela 13. Różnice pomiędzy wartościami lewicy i prawicy. 
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Lewica Prawica 

Wymiar socjoekonomiczny 

Protekcjonalizm gospodarczy, 

socjalny model gospodarki 

rynkowej, oparty na elementach 

państwowej kontroli rynku, przy 

zachowaniu rozbudowanego sektora 

publicznego i opiekuńczych funkcji 

państwa. 

Gospodarka wolnorynkowa, oparta na 

ograniczeniu roli państwa w zakresie kontroli 

rynku oraz przedsiębiorczości związanej z 

preferowaniem tzw. ortodoksji rynkowej. 

Utrzymywanie rozbudowanych 

programów socjalnych, opartych na 

formule redystrybucji dochodu 

narodowego i dążeniu do 

wyrównania dochodów obywateli. 

Negatywny stosunek do programów socjalnych. 

Wyraźnie miejska orientacja i 

wspieranie industrialnych strategii w 

procesie modernizacji. 

Agrarna orientacja i dążenie m.in. do ochrony 

rodzimego rolnictwa przed nieuczciwą 

międzynarodową konkurencją. 

Akceptacja politycznej roli 

związków zawodowych. 

Oparcie na rodzimych grupach biznesu. 

Wymiar polityczny 

Preferowanie demokracji 

parlamentarnej: system 

parlamentarno-gabinetowy. 

Ograniczenie roli państwa, decentralizacja, 

silna władza wykonawcza: preferowany system 

prezydencki, półprezydencki, kancelarski. 

Wymiar aksjologiczny 

Popieranie postmaterialistycznych 

wartości, indywidualizm i 

preferowanie modernistycznej 

koncepcji państwa. 

Popieranie tradycyjnych wartości, kolektywizm 

(kom unitaryzm) i podkreślenie roli 

tradycyjnych wspólnot opartych na 

ograniczonych formach solidaryzmu. 

Podkreślenie znaczenia praw i 

wolności obywatelskich, ideałów 

wolności, równości i 

sprawiedliwości. 

Przywiązanie do idei ładu i porządku 

publicznego. 

Hołdowanie postawom laickim i 

postulat rozdzielenia państwa od 

Kościoła. 

Poparcie dla Kościoła i religijnej etyki; 

dezaprobata dla zjawisk charakteryzujących 

odchodzenie od tradycyjnych wartości 

chrześcijańskich. 

Postulat uniwersalizmu, czyli 

popieranie procesy wychodzenia w 

międzynarodowe struktury 

polityczne oraz gospodarcze. 

Niechęć do wchodzenia w międzynarodowe 

struktury polityczne oraz ekonomiczne 

wynikająca z obawy przed utratą tożsamości 

narodowej oraz uprawnień suwerennych. 
Źródło: [Sokół 2003: 54]. 

Inny sposób identyfikowania różnic w ramach diady lewica-prawica zaproponował 

Janusz Reykowski [1996: 239-241]. Na podstawie badań empirycznych zweryfikował 

społeczne opinie o determinantach badanych postaw wśród osób deklarujących się jako 

zwolennicy poszczególnych identyfikacji ideologicznych. Dla Tomasza Godlewskiego 

stanowi to czytelny sposób pokazania przeciwstawnego postrzegania i odnoszenia się do 
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ideologii lewicowej i prawicowej przez ich zwolenników i przeciwników [Godlewski 2008: 

38]. Zestawienie to zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 14. Postrzeganie i ocena przesłanek ideologii lewicowej i prawicowej. 

Według swych zwolenników 

Ideologia lewicowa uważa za ważne: Ideologia prawicowa uważa: 

Współczucie dla losu pokrzywdzonych. Że sytuacja upośledzenia jest wprawdzie 

źródłem cierpień, ale motywuje do 

wysiłku na rzecz zmian. 

Poczucie społecznej odpowiedzialności. Że natychmiastowe rozwiązywanie 

problemów społecznych mogą zagrażać 

dobru przyszłych pokoleń. 

Prospołeczne postawy. Że na szczególny szacunek zasługuje 

wysiłek poświęcony dla osiągnięcia 

sukcesu. 

Przezwyciężenie nierówności, zniesienie 

sytuacji, w której jedni ludzie zapewniają 

sobie wyższość kosztem drugich. 

Że jest sprawiedliwe, aby każdy miał to, 

na co zasłużył. 

Według swych przeciwników 

Ideologia lewicowa charakteryzuje się: Ideologia prawicowa charakteryzuje 

się: 

Nie tyle współczuciem wobec 

upośledzonych, co zawiścią wobec 

bogatych. 

Niechęcią i lekceważeniem wobec tych, 

którym nie powodzi się w życiu. 

Troską o własny interes (gdyż jej 

zwolennicy rekrutują się często z grup, 

które korzystają z opiekuńczej polityki 

państwa. 

Egoizmem, nastawieniem 

rywalizacyjnym i skrajnym 

indywidualizmem. 

Tendencją do obciążania innych 

odpowiedzialnością za własne 

niepowodzenia. 

Lękiem przed równością, ponieważ 

chodzi jej o zachowanie posiadanych 

przywilejów. 

Postawą uzależnienia od sił opiekuńczych. Brakiem współczucia dla tych, którzy nie 

należą do ich własnej grupy społecznej. 

Według swych zwolenników 

Ideologia lewicowa lepiej rozumie, że: Ideologia prawicowa lepiej rozumie, że: 

Grupy upośledzone bez pomocy z 

zewnątrz nie są w stanie rozwiązać 

własnych problemów. 

Pomaganie ludziom często umacnia w 

nich poczucie bezradności i rozwija 

postawy roszczeniowe. 

Możliwości awansu społecznego 

ograniczone są przez czynniki strukturalne 

(zawarte w samej organizacji 

społeczeństwa). 

Role bodźców do awansu – wie 

Mianowice, że brak pomocy lub 

niewielka pomoc są często najlepszą 

formą pomocy (bo nie zmniejszają 

odpowiedzialności za samego siebie). 

Polepszenie położenia warstw ubogich i 

zmniejszenie nierówności leży w interesie 

całego społeczeństwa. 

Nierówności społecznych nie da się 

usunąć, natomiast można podwyższać 

poziom życia większości członków 
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społeczeństwa. 

Według swych przeciwników 

Ideologia lewicowa nie dostrzega, że: Ideologia prawicowa nie dostrzega, że: 

Rządowe programy pomocy biednych są 

źródłem wielkiego marnotrawstwa. 

Oceny marnotrawstwa są często bardzo 

przesadzone. 

Wolny rynek posiada wielkie możliwości 

rozwojowe. 

Wiele zadań społecznych może być lepiej 

rozwiązywanych w drodze 

współdziałania niż w drodze rywalizacji. 

Konsekwencją wielkich programów 

pomocy społecznej są masowe postawy 

roszczeniowe i gigantyczna biurokracja. 

Sukces na rynku należy w dużym stopniu 

od czynników przypadkowych. 

Zwiększające się programy pomocy są 

wielkim ciężarem dla gospodarki, która 

traci możliwości rozwojowe. 

Swobodna gra sił prowadzi nieuchronnie 

do wielkich nierówności, a wolność dla 

grubych ryb jest tyranią dla małych 

rybek. 
Źródło: na podstawie [Reykowski 1996: 239-241; Godlewski 2008: 38-39]. 

Najpełniejszy w rodzimej literaturze, choć w niektórych fragmentach dyskusyjny, 

podział na grupy cech różnicujących lewicę i prawicę został dokonany przez Tomasza 

Godlewskiego. Nieco inaczej, niż w zaprezentowanych powyżej zestawieniach, wyznaczył on 

3 wymiary biegunowego schematu podziału na lewicę i prawicę: (1) Ideologiczno-

doktrynalny; (2) Ustrojowo-gospodarczy i (3) Społeczny. Na podstawie dostępnej Autorowi 

literatury dokonał wyodrębnienia 103 cech przypisywanych lewicy i 124 charakterystycznych 

odwołań prawicowych. Po przeprowadzeniu analizy synonimicznej, ostatecznie indeks 

werbalny lewicy ograniczył się do 49 cech, a prawicy do 55, w rezultacie czego otrzymano 

dychotomiczny schemat pojęć lewicy i prawicy składający się ze 104 cech, z których 44 

tworzyło opozycyjne pary, a 16 nie posiadało antonimicznego uzupełnienia [Godlewski 2008: 

40-42].   

W wymiarze ideologiczno doktrynalnym znalazły się kwestie uznawanych wartości, 

stosunku do religii, wolności jednostki oraz preferowanego modelu politycznego, co 

prezentuje poniższa tabela: 

 

Tabela 15. Wymiar ideologiczno-doktrynalny dychotomii lewica-prawica. 

Wymiar ideologiczno-doktrynalny (polityka i ideologia) 

 Lewica Prawica 

Dominujące wartości 

1 Idea równości i sprawiedliwości społecznej 

(socjalizm). 

Akceptacja przez obywateli nierówności 

społecznych. 

2 Zwolennik poglądów 

socjaldemokratycznych. 

Zwolennik poglądów liberalnych.  
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3 Poparcie postmaterialistycznych wartości, 

indywidualizm i preferowanie 

modernistycznej koncepcji państwa. 

Poparcie materialistycznych wartości, 

nacisk na posiadanie. 

4 Relatywizm moralny. Absolutyzm moralny, nacisk na 

tradycyjną moralność. 

5 Wiara w możliwość ludzkiego rozumu. Niechęć do radykalnych zmian, 

wynikająca z braku wiary w możliwości 

całkowicie swobodnego kreowania 

rzeczywistości społecznej przez 

człowieka. 

6  Wiara w postęp. Poparcie tradycyjnych wartości 

(poszanowanie rodziny, ojczyzny, narodu 

i państwa). 

7 Wrogość do establishmentu we wszystkich 

jego formach, jak również do urzędów, 

wyróżnień honorowych i innych 

symbolicznych przejawów dostojeństwa 

władzy. 

Poparcie dla tradycyjnego porządku 

społecznego, zasada dziedziczności i 

uprawnienie z przedawnienia jako 

czynniki sankcjonujące instytucje 

społeczne. 

8 Wrogość do wszystkich klas prócz 

proletariatu, a zwłaszcza burżuazji. 

 

9 Upatrywanie źródła praw społecznych w 

prawie stanowionym prze państwo. 

Upatrywanie źródła praw społecznych w 

procesie naturalnym (procesie boskim). 

10  Nacisk na sukces. 

11  Przywiązanie do idei ładu i porządku 

publicznego. 

Stosunek do religii 

12 Hołdowanie podstawom laickim i 

postulat rozdzielenia państwa od 

Kościoła (państwo świeckie). 

Światopogląd i podstawy religijne – 

poparcie dla Kościoła i religijnej etyki – 

kościół ważnym przedmiotem sceny 

religijnej. 

13  Dezaprobata dla zjawisk 

charakteryzujących odchodzenie od 

tradycyjnych wartości chrześcijańskich 

(potępienie aborcji, silny nacisk na 

przestrzeganie norm obyczajowych. 

Podejście do kwestii wolności jednostki 

14 Orientacja na prawa człowieka (ze 

szczególnym uwzględnieniem praw 

mniejszości i grup upośledzonych). 

Nie przywiązywanie wagi do praw 

człowieka. 

15 Podkreślenie znaczenia praw i wolności 

obywatelskich. 

Przywiązanie do wolności i autonomii 

jednostki (gwarancja indywidualnych 

praw jednostki). 

Model polityczny 

16 Autonomia wolności wyboru i 

racjonalnej dyskusji zarówno przy 

podejmowaniu decyzji politycznych, jak 

przy konstruowaniu krytycznej etyki i 

dokonywaniu przeobrażeń, decyzji nie 

wynikających ani z argumentów 

narzuconych przez władzę, ani z 
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dogmatów, którym instytucje religijne 

nadają charakter charyzmatyczny i/lub 

tradycyjny. 

17  Wiara w demokrację a przynajmniej w 

udział ludu w rządzeniu bądź w rządy za 

zgodą rządzących preferowanie 

demokracji parlamentarnej: system 

parlamentarno-gabinetowy. 

Poglądy autorytarne, silna władza 

wykonawcza: system prezydencki, 

półprezydencki, kancelarski. 

18  Szczególny szacunek dla autorytetu 

państwa i prawa. 
Źródło: [Godlewski 2008: 42-43]. 

Wymiar ustrojowo-gospodarczy zawiera w sobie szczegółowe relacje pomiędzy 

państwem a gospodarką, co ukazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 16. Wymiar ustrojowo-gospodarczy dychotomii lewica-prawica. 

Wymiar ustrojowo-gospodarczy (państwo a gospodarka) 

 Lewica Prawica 

Preferowany typ własności 

19 Poparcie państwowej własności środków 

produkcji i przedsiębiorstw. 

Przeciwstawienie się państwowej 

własności środków produkcji i 

przedsiębiorstw, dominacja własności 

prywatnej. 

20 Wiara we własność społeczną jako 

idealną alternatywę wraz z kontrolą 

państwa jako niezbędnym elementem 

osiągnięcia tego ideału. 

Prymat własności prywatnej – własność 

prywatna rozumiana nie jako naturalne 

uprawnienie lecz jako niezbędny filar 

życia społecznego, często liberalizm 

gospodarczy. 

Rola państwa w gospodarce 

21 Państwowa kontrola gospodarki i rynku 

ekonomicznego (gospodarka centralnie 

kierowana). 

Gospodarka wolno rynkowa, oparta na 

ograniczeniu roli państwa w zakresie 

kontroli rynku oraz przedsiębiorczości 

związanej z preferowaniem tzw. 

ortodoksji rynkowej. 

22 Poparcie centralizacji władzy i 

administracji państwowej. 

Poparcie decentralizacji władzy i 

administracji państwowej – postulowanie 

uproszczenia systemu administracji 

państwowej, systemu podatkowego, 

prawa. 

23 Rozbudowa sektora publicznego oparta 

na procesie nacjonalizacji podstawowych 

gałęzi przemysłu. 

Niechęć wobec ingerencji w życie 

gospodarcze, ograniczenie sektora 

publicznego. 

24 Silne zaangażowanie państwa w życie 

społeczne i państwowe. 

Ograniczenie roli państwa w gospodarce 

włącznie do stwarzania systemu zachęt 

(bodźców) do podejmowania aktywności 

ekonomicznej. 

Preferowany model rynku 
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25 Ograniczona rola rynku: gospodarka 

mieszana lub społeczna; ograniczenie 

prywatnej inicjatywy. 

Wolna przedsiębiorczość wolny rynek i 

gospodarka kapitalistyczna; 

nieograniczona inicjatywa prywatna. 

26 Socjalny model gospodarki rynkowej, 

oparty na elementach państwowej 

kontroli rynku, przy zachowaniu 

rozbudowanego sektora publicznego i 

opiekuńczych roli państwa. 

Liberalny model gospodarki rynkowej 

oparty na zasadach wolnego rynku. 

Polityka podatkowa 

27 Opowiadanie się za zwiększeniem 

obciążeń fiskalnych grup zamożnych w 

imię polityki zmniejszania nierówności. 

Poparcie obniżenia wydatków 

publicznych i w ten sposób obniżenie 

podatków. 

28 Rygorystyczna, progresywna polityka 

podatkowa wobec grup biznesu i 

najzamożniejszych warstw 

społeczeństwa. 

Postulowanie maksymalnego obniżenia 

podatków – niski podatek liniowy. 

Polityka podatkowa 

29 Idea państwa 

opiekuńczego/socjalistycznego. 

Idea państwa liberalnego. 

30 Kontrola państwa nad szkolnictwem, 

lecznictwem i ważnym zasobami 

naturalnymi. 

Prywatyzacja sfery socjalnej (m.in. służby 

zdrowia i edukacji). 

31 Opowiadanie się za polityka ochrony 

przez państwo interesów grup słabszych i 

biedniejszych. 

 

32 Podkreślenie priorytetu zaspokajania 

każdemu obywatelowi potrzeb 

podstawowych, jak ochrona zdrowia, 

prawo do wykształcenia, do mieszkania. 

Brak gwarancji zaspokajania potrzeb 

obywatelowi. 

33 Redystrybucja dochodów zgodna z 

zasadą solidaryzmu społecznego, 

utrzymywanie rozbudowanych 

programów socjalnych, opartych na 

formule redystrybucji dochodu 

narodowego i dążeniu do wyrównania 

dochodów obywateli. 

Sprzeciw wobec rozbudowanej polityce 

socjalnej państwa, preferowane 

minimalne wydatki na cele publiczne i 

społeczne, akceptacja jedynie 

ograniczonych form solidaryzmu 

społecznego.  

34  Rynek pracy oparty na zasadach wolnego 

rynku. 

Ochrona rynku 

35 Interwencjonizm państwowy w celu 

pobudzenia wzrostu ekonomicznego i 

zapewnienia miejsc pracy. 

Sprzeciw wobec nadmiernego 

interwencjonizmu państwowego. 

36 Protekcjonizm gospodarczy i polityka 

celna skierowana na ochroną rodzimy 

producentów. 

„niewidzialna” ręka rynku – wolny 

przepływ towarów. 

37 Utrzymanie dotacji i subsydiów (np. 

wobec rolnictwa i kultury). 

 

Rola związków zawodowych 

38 Rozbudowana rola związków 

zawodowych. 

Ograniczona rola związków 

zawodowych. 
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Źródło: [Godlewski 2008: 43-45]. 

Wymiar społeczny dotyczy m.in. porządku społecznego, preferowanego modelu 

społeczeństwa, kontroli społecznej, stosunku do mniejszości, problemów ekologii i systemu 

edukacji, co zobrazowane zostało w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 17. Wymiar społeczny dychotomii lewica-prawica. 

Wymiar społeczny (model społeczeństwa) 

 Lewica Prawica 

Porządek społeczny 

39 Porządek egalitarystyczny wynikający z 

określonego poglądu ma sprawiedliwość 

społeczną. 

Akceptacja nierówności społecznej i 

ekonomicznej, opowiadanie się za 

porządkiem hierarchicznym. 

Model społeczeństwa 

40 Internacjonalizm, wiara w społeczeństwo 

ponadnarodowe; opowiadanie się za ideą 

Europy regionów. 

Nacjonalizm, wartości narodowe, 

afirmacja ojczyzny;  opowiadanie się za 

państwem narodowym, ideą Europy 

narodów. 

41 Wiara w ideał społeczeństwa 

bezklasowego bez przywilejów, protekcji 

i zasady dziedziczności. 

 

Preferowany model państwa 

42 Poparcie dla kosmopolitycznych, a nie 

narodowych (polskich) wartości i kultury. 

Poparcie narodowych (polskich) wartości 

i kultury. 

43 Postulat uniwersalizmu, czyli popieranie 

procesu wchodzenia w międzynarodowe 

struktury polityczne oraz gospodarcze. 

Niechęć do wchodzenia w 

międzynarodowe struktury polityczne 

oraz ekonomiczne wynikające z obawy 

przed utratą tożsamości narodowej oraz 

uprawnień suwerennych. 

44 Większe uwrażliwienie i przyjaźń 

międzynarodowa, akcentowanie pokoju i 

kwestii współpracy między narodami. 

 

Kontrola społeczna 

45 Nacisk na kolektywizm, przewaga 

wartości związanych ze współpracą i 

współdziałaniem nad wartościami z 

konfrontacja i konkurencją. 

Indywidualizm – wyższość dobra 

jednostki nad dobrem społecznym. 

46 Rozbudowany system kontroli, regulacji, 

norm urzędów. 

 

47 Środki masowego przekazu powinny 

mieć prawa do publikowania wszelkiego 

materiału, który uważają za stosowny. 

Opowiadanie się za regulacją treści 

rozpowszechnianych przez środki 

masowego przekazu w imię interesu 

publicznego. 

48  Teorie powinności obywatelskich ujęte w 

kategoriach posłuszeństwa, legitymacji i 

czci nie zaś w kategoriach umowy, zgody 

i sprawiedliwości. 
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49  Nacisk na restrykcyjność prawa. 

50 Troska o przestępców, pacyfizm. Dążenie do posiadania silnej zawodowej 

armii, policji, aparatu bezpieczeństwa. 

Stosunek do mniejszości 

51 Równy status praw mniejszości. Dyskryminacja mniejszości. 

52 Preferencje dla mniejszości, dysydentów 

i dewiantów. 

Niechętne nastawienie do mniejszości i 

imigrantów, szczególnie kolorowych. 

53 Proponowanie liberalnej polityki w 

zakresie aborcji eutanazji, praw 

homoseksualistów. 

Przeciwstawienie się liberalnej polityce w 

zakresie aborcji, eutanazji, praw 

homoseksualistów. 

54 Tolerancja dla odmiennych, a 

jednocześnie wzbogacających życie 

społeczne poglądów. 

 

55 Wysoka wrażliwość na nowe ruchy 

społeczne i ich pacyfistyczne, 

ekologiczne i feministyczne postulaty. 

 

Stosunek to kary śmierci 

56 Opowiadanie się za zniesieniem kary 

śmierci. 

Opowiadanie się za karą śmierci za 

ciężkie przestępstwa. 

Ekologia i ochrona środowiska 

57 Poparcie ochrony środowiska nawet 

kosztem zmniejszenia wzrostu 

gospodarczego. 

Poparcie wzrostu gospodarczego nawet 

kosztem pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego. 

58 Wysoka świadomość ekologiczna. Niska świadomość ekologiczna. 

Model rodziny 

59 Postrzeganie rodziny jako wspólnoty 

wolnych ludzi, apologia praw jednostki, 

wolność dzieci w rodzinie. 

Rodzina o silnym autorytecie rodziców 

dobro rodziny, odpowiedzialność 

rodziców za dzieci. 

Model edukacji 

60 Szkoła laicka podporządkowana 

uczniom, instytucje edukacyjne 

podporządkowane państwu. 

Szkoła z nauką religii oparta o autorytet 

nauczyciela i wartości moralne. 

Źródło: [Godlewski 2008: 45-46]. 

 

2.4. Rozróżnienie ekonomiczne 

Główny kontekst przedmiotowy niniejszej publikacji nakazuje przyjrzenie się kwestiom 

ekonomicznym w treści lewicy i prawicy. Stosunek do kwestii ekonomicznych był 

historycznie jednym z podstawowych elementów różnicujących te dwa pojęcia. Dziedzictwo 

rewolucji industrialnej na długi czas pozycjonowało dwie strony sporu ekonomicznego, z 

których jedna odwoływała się do zindywidualizowanej, prywatnej własności i mechanizmów 

wolnego rynku, a druga podnosiła konieczność interwencjonizmu w mechanizmy rynkowe i 

głosiła przynajmniej równoprawność różnych form własności (często wręcz akcentując 

prymat wybranych form własności kolektywnej). W klasycznym ujęciu, postawy 
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wolnorynkowe przypisywane są prawej stronie sceny politycznej, zaś podnoszenie istotności 

mechanizmów regulacyjnych jest uznawane za wyróżnik lewicy. Han Dorussen i Michaell 

Taylor [2002: 95] zaliczyli do głównych ekonomicznych postulatów partii lewicowych 

dążenie do pełnego zatrudnienia i interwencjonizm państwa w gospodarkę. Postulatami 

prawicy w prezentowanym ujęciu są stabilność cen i zrównoważenie budżetu. Giovani Sartori 

[2005: 300] wśród postulatów lewicy wskazał kontrolę państwa nad sferą ekonomii i 

wyrównywanie różnic w poziomie dobrobytu. Prawicę cechuje zaś rynek bazujący na 

własności prywatnej oraz niechęć do ingerencji w gospodarkę. Geoffrey Garrett [1998: 46] 

wymienił silną rolę rządu w planowaniu ekonomicznym i progresywny system podatkowy 

(gdyż takie połączenie redukuje nierówności generowane przez rynek) jako wyróżniki lewicy. 

Prawica preferuje strategie rynkowe, prowadzące do zmniejszenia roli rządu i płaskiej 

struktury podatkowej. Arend Lijphart [1999] dokonał uogólnionego podziału cech 

różnicujących lewicę od prawicy w kwestiach gospodarczych [Szawiel 2003: 223]. 

Zaproponował on podział programowych stanowisk w wymiarze lewica-prawica według 

czterech osi podziału: 

(1) rządowa - prywatna własność środków produkcji, 

(2) silna - słaba rola rządu w planowaniu ekonomicznym, 

(3) popieranie - sprzeciwianie się redystrybucji dochodu od bogatych do biednych, 

(4) rozwijanie - sprzeciw wobec rozwijania przez rząd programów socjalnych. 

W powyższych odniesieniach lewica opowiada się przeciw prymatowi prywatnych 

środków produkcji, za silną rolą rządu w planowaniu ekonomicznym, za popieraniem 

kierunkowej redystrybucji dochodu od bogatych do biednych i za rozwijaniem przez rząd 

programów socjalnych. Zaprezentowany podział, choć jego podstawą są współczesne 

obserwacje, ma jednak walory ujęcia klasycznego, charakterystycznego dla okresu XIX i XX 

wieku, przy założeniu, że pod koniec tego okresu szczególnie istotnym elementem 

rozróżnienia stała się polityka fiskalna, która wpływa na budżet i redystrybucję. Swoistym 

znakiem rozpoznawczym Nowej Prawicy stała się tzw. rewolucja fiskalna, której niektóre 

założenia zostały przejęte przez polityków lewicy [Roy, Denzau 2004: 3]. 

Badania empiryczne prowadzone w państwach Europy Zachodniej dowodzą, że 

stosunek do kwestii ekonomicznych jest trwałą dyspozycją wpływającą na poglądy polityczne 

i decyzje wyborcze [np. Knutsen 1995: 58-60]. W zmieniających się warunkach społeczno-

ekonomicznych, szczególnie wobec wzrastającej akceptacji mechanizmów liberalizmu 

ekonomicznego, po lewej stronie sceny politycznej następowało stopniowe otwarcie na 

rozwiązania rynkowe. 
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Wojciech Sokół, w ramach stworzonego rozróżnienia pomiędzy lewicą a prawicą 

wskazał 4 płaszczyzny socjoekonomicznej identyfikacji postaw. Wśród cech lewicy Autor 

wyróżnił protekcjonizm gospodarczy, rozbudowane programy socjalne, industrialne strategie 

rozwoju i akceptację dla politycznej roli związków zawodowych. Prawica opowiada się za 

gospodarką wolnorynkową i ograniczaniem regulacyjnej roli państwa, ograniczeniem 

programów społecznych, ochroną rolnictwa i rodzimych producentów i preferowaniu 

narodowego kapitału [Sokół 2003: 55]. Nieco inaczej opisuje linie podziałów Marek 

Migalski. W kwestiach ekonomicznych, główne różnice są widoczne w zakresie stosunku do 

polityki społecznej, która dla lewicy jest czynnikiem oczekiwanego wyrównywania różnic, a 

dla prawicy powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Lewicowość cechuje się 

także progresywnością obciążeń fiskalnych jako realizacją funkcji społecznej i społecznym 

celem prywatyzacji, przy zapewnieniu równoprawności różnych form własności. Prawa 

strona opowiada się odpowiednio za jedynie fiskalnym celem opodatkowania dochodów i 

preferencją dla własności prywatnej [Migalski 2006: 33-34]. 

Szerokie rozróżnienie ekonomicznych wyznaczników lewicy i prawicy można znaleźć u 

Tomasza Godlewskiego, który odwołuje się do kategorii płaszczyzny ustrojowo-gospodarczej 

[2008: 43-45]. 19 czynników, które binarnie schematyzują diadę w opisywanym zakresie, 

zostało pogrupowanych w 7 kategorii, których wyróżnikiem jest przedmiotowy kontekst. 

Wśród istotniejszych z nich warto wskazać na preferowany typ własności – społeczny po 

lewej stronie, prywatny po prawej, oraz preferowany model rynku – socjalny model 

gospodarki rynkowej na lewicy i liberalny po przeciwnej stronie.   

Z czasem, szczególnie w II połowie XX wieku, wraz z coraz powszechniej widoczną 

niewydolnością systemów gospodarczych opartych na innych rozwiązaniach niż rynkowe, 

zaczęto obserwować szersze zwracanie się lewicy w kierunku akceptacji procedur 

rynkowych. Upadek komunizmu w państwach Europy Wschodniej doprowadził do faktycznej 

dewaluacji idei gospodarki opartej na procedurach nierynkowych, co pod koniec XX wieku 

doprowadziło do powstania koncepcji Trzeciej Drogi, która miała być hybrydą lewicowej 

wrażliwości i rozwiązań rynkowych [Kowalik 2003: 166-170]. W pewnym stopniu, zmiany te 

były pochodną wcześniejszej ewolucji drugiej strony spektrum politycznego, w ramach której 

polityka M. Thatcher i R. Reagana nazywana była Nową Prawicą [Hamilton 2006: 13].  

 Michael Ehrke określa opisywaną przemianę lewicy jako „drugą rewizję” [2001: 48-

52]. Pierwsza wyeliminowała z programów centrolewicy twierdzenie o ostateczności 

socjalizmu jako końcowego stadium rozwoju społeczno-ekonomicznego poprzez zmianę 

postrzegania rzeczywistości na rzecz większej akceptacji racjonalności wolnorynkowego 
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porządku ekonomicznego. Koniec XX wieku przyniósł kolejną falę zmian, nazywaną jak 

wspomniano powyżej „drugą rewizją”, która wyłoniła się z próby zmiany sposobów osiągania 

celów, określanych za pomocą generalnych wartości [Callaghan 2000: 300-301]. W 

propozycji T. Blaira i G. Schroedera wartościami tymi były: „uczciwe traktowanie, wolność i 

równość szans, sprawiedliwość i odpowiedzialność za innych” [Ehrke 2001: 48]. Są to 

wartości tak humanistyczne, oczywiste i uniwersalne, że trudno się z nimi nie zgadzać i 

budować front sprzeciwu przeciwko nim. Stanowią one jednocześnie możliwy czynnik 

zbliżania się partii lewicowych do programowych założeń prawicy w kwestiach 

ekonomicznych [Wojtasik 2009B: 279]. Przykładem takiego zbliżenia jest tzw. doktryna 

neokeynesizmu, której jedno z głównych założeń opiera się na modelu NAIRU (Non-

Accelerating Inflation Rate of Unemployment), czyli próbie łączenia postulatów monetarnych 

(niska inflacja) ze społecznymi (niskie bezrobocie) [Arestis, Sawyer 2001: 2-3].  

 

2.5. Polska specyfika lewicowości i prawicowości 

W przedstawionych wcześniej uogólnionych kategoriach opisujących zawartość pojęć 

lewicy i prawicy, nie odniesiono się bezpośrednio do jednego z ich najbardziej istotnych 

zróżnicowań – aspektu regionalnego. Można bowiem pokusić się również o próbę 

przedstawienia ich znaczenia w specyficznym układzie kontekstowym, wynikającym z 

miejsca, w którym przeprowadza się analizę. Podstawą takiego zabiegu jest teza, że znaczenie 

pojęć lewicy i prawicy będzie determinowane geograficznym układem odniesienia. Nawet 

przyjmując założenie, żeby nie rozszerzać pola badawczego poza państwa wzorujące się na 

zachodnim modelu demokracji, można pokusić się o wykazanie różnic pomiędzy nimi. Zakres 

przedmiotowy tej publikacji nie predestynuje do przeprowadzenia takiej analizy 

komparatystycznej w tym miejscu, ale warto przyjrzeć się jak Polacy charakteryzują te dwa 

pojęcia. 

Najszersze czasowo badania w tym zakresie były przeprowadzane przez CBOS, który 

od 1993 roku pytał respondentów jakie cechy przypisują oni lewicy i prawicy. Dzięki 

temporalnemu zakresowi tych badań można przedstawić również kierunki ewolucji 

zawartości pojęć tworzących diadę, co umożliwia nie tylko uchwycenie zmian zachodzących 

w ich społecznej percepcji, ale również przedstawia ich dynamikę. W 1993 roku [CBOS 

1993] lewicę najczęściej charakteryzowano odwołując się do przeszłości i kojarzono z 

minionym okresem (komunizm i socjalizm uzyskał 40% wskazań). 16% badanych łączyło tę 
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orientację z wymiarem programowym - państwem opiekuńczym, troską o ubogich i 

egalitaryzmem. W wymiarze stratyfikacyjnym, jako opozycję w stosunku do ówczesnego 

prawicowego rządu definiował lewicę co 10 badany. W przywoływanym badaniu prawicę 

charakteryzowano najczęściej w wymiarze stratyfikacyjnym - jako rządy solidarnościowe 

wskazywano w jednej piątej odpowiedzi, a dla 6% respondentów pojęcie to oznaczało 

obecność demokracji, co można pośrednio traktować jako dopełnienie tej płaszczyzny. W 

wymiarze ekonomicznym około 10% badanych łączyło ją z gospodarką rynkową, a jeszcze 

mniej z cechami kulturowymi, takimi jak respektowanie wartości chrześcijańskich. 12% 

respondentów, zapewne w wyniku oceny rządów z lat 1989-1993, utożsamiało prawicę 

negatywnie - z bezrobociem, ogólnym zubożeniem i „wyzyskiem”. W przytaczanym badaniu 

więcej skojarzeń negatywnych wywoływała prawica. W przypadku obu pojęć odsetek braku 

odpowiedzi wynosił około jednej trzeciej wskazań.  

W roku 1996 roku lewicowość również najczęściej kojarzono z poprzednim systemem, 

na co wskazuje 19% wskazań [CBOS 1996]. U 16% badanych występowało negatywne 

skojarzenie z lewicą poprzez powiązanie z kumoterstwem, niezrealizowanymi obietnicami, 

powstrzymywaniem reform, co zapewne miało związek z doświadczeniami wynikającymi z 

prawie trzyletnich rządów SLD [por: OBOP 1996]. Tylko w 12% odpowiedzi ujawniano takie 

wartości jak wolność, równość i sprawiedliwość społeczna. Socjalne odwołanie tej strony 

politycznej, postrzegane przez pryzmat państwa opiekuńczego, troski o ubogich i bezpłatnego 

szkolnictwa, zauważało 8% badanych. Jeżeli chodzi o prawicę, to ponad jedna piąta wskazań 

definiowała ją przez takie pojęcia jak: demokracja, równouprawnienie, wolność, troska o 

wspólne dobro. Dla 17% ankietowanych ta strona przestrzeni politycznej wiązała się ze 

stosunkiem do gospodarki - wolnym rynkiem, kapitalizmem. Z Kościołem, wartościami 

chrześcijańskimi, wiarą łączyło prawicę 15% badanych. Ze sprawiedliwością, patriotyzmem i 

wartościami narodowymi kojarzyło tę opcję 8% respondentów. Odsetek braku odpowiedzi w 

obu przypadkach wyniósł nieco ponad 40%. Jak więc widać, na przestrzeni 3 lat, wzrosła 

liczba respondentów niepotrafiących lub niechcących wskazać lewicy i prawicy. W 

przypadku lewicy nadal dominował sposób jej genetycznej identyfikacji, a po przeciwnej 

stronie widać było nieco słabsze echa solidarnościowego rodowodu. Przy negatywnym 

wartościowaniu istotnym był nadal układ stratyfikacji rządzący-opozycja, który tym 

pierwszym nadawał pejoratywne miana. 

W badaniach z 2000 roku dalszemu zmniejszeniu uległ genetyczny sposób kojarzenia 

lewicy [CBOS 2000], gdyż już tylko dla 15% respondentów kojarzona ona była z poprzednim 

systemem. Dla ponad 1/5 głównym odwołaniem lewicowym była troska o obywatela, 
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wyrażająca się w takich cechach jak: polepszenie warunków życiowych, pomoc ludziom 

biednym, wrażliwość na ludzką krzywdę, sprawiedliwość społeczna, równość szans, państwo 

opiekuńcze, zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. U 6% badanych na plan pierwszy wysuwają 

się takie cechy jak: wolność, tolerancja, stabilizacja, odcięcie od przeszłości. W przypadku 

prawicy, w porównaniu z poprzednimi badaniami, stabilne okazało się jej przypisanie do 

kontekstu aksjologicznego, gdyż na takie cechy jak wiara, wartości narodowe, patriotyzm 

wskazało 16% badanych. Nieco mniej wskazań niż poprzednio uzyskało odwołanie 

gospodarcze, ponieważ własność prywatna, liberalna polityka gospodarcza i wolny rynek 

pojawiły się w wynikach 14% badanych. Dla 10% respondentów istotny był związek z 

bieżąca polityką- Akcją Wyborczą Solidarność, Marianem Krzaklewskim czy Lechem 

Wałęsą. W przypadku lewicy przestał dominować sposób jej genetycznej identyfikacji. Ponad 

dwa razy więcej negatywnych skojarzeń budziła prawica, co wskazywać może, że nadal układ 

stratyfikacji rządzący-opozycja był istotny przy wskazywaniu pozytywnych i negatywnych 

sentymentów. 
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3. Lewica i prawica w okresie transformacji systemowej w Polsce 

Mijające 20 lat było okresem krzepnięcia systemu demokratycznego w Polsce. Istotą 

transformacji systemowej jest liberalna przebudowa trzech sfer: politycznej, gospodarczej i 

społecznej. Wspólne skojarzenie tych obszarów jest charakterystyczne dla zmiany 

systemowej zachodzącej na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej, chociaż nie były one w tym względzie jednostkowym przykładem. 

Można wskazać podobne procesy demokratyzacji i przebudowy społecznej (np. Portugalia, 

Hiszpania i Grecja), z tym wszak zastrzeżeniem, że w państwach postkomunistycznych 

zmiana miała inny charakter, ze względu na obowiązującą formułę gospodarki nakazowo-

rozdzielczej, tak w wymiarze praktycznym, jak i doktrynalnym [Grabowska, Szawiel 1993: 

14]. Sama specyfika zmiany systemowej w państwach bloku wschodniego wynikała z wielu 

czynników, z których najważniejszymi były [Wojtasik 2008: 44]: 

- baza społeczna. Społeczeństwa państw socjalistycznych charakteryzowały się niskim 

stopniem otwartości i partycypacji społeczeństwa; 

- baza ekonomiczna. Gospodarka centralnie planowana skutkowała niskim poziomem 

zamożności społeczeństw socjalistycznych (w stosunku do państw demokratycznych);     

- rozwój cywilizacyjny. Zapóźnienia cywilizacyjne w państwach Europy Środkowej i 

Wschodniej były czynnikiem, który przynajmniej nie ułatwiał zmiany, chociaż z drugiej 

strony na ich bazie powstały zręby koncepcji rozwoju dościgającego [Chołaj 2004: 65-66]; 

- konsekwencje zmian. Zmiana systemowa w państwach socjalistycznych nie 

ograniczała się tylko do nich samych, ale zmieniła układ stosunków międzynarodowych na 

świecie (m.in. koniec zimnej wojny). 

Transformacja systemowa odwoływała się w swoich inspiracjach do ogólnych 

procesów demokratyzacyjnych, zachodzących w podobnym czasie w innych państwach bloku 

komunistycznego. Za jedne z istotniejszych elementów, wpływających na tempo i przebieg 

procesów zmian systemowych, uznaje się poprzedni model ustrojowy oraz wcześniejsze 

doświadczenia demokratyzacyjne [Huntington 1995: 47; Wojtasik 2006: 244-245]. Biorąc 

pod uwagę rodzimy przypadek modelu ustrojowego PRL-u, w którym funkcjonował system o 

charakterze quasi wielopartyjnym, trudno pokusić się o opinię, że był to czynnik sprzyjający 

demokratyzacji. Podobnie wygląda kwestia wcześniejszych doświadczeń demokratycznych, 

które czasowo są bardzo odległe, a ich wymiar raczej symboliczny, szczególnie po 1926 roku. 

Stąd też, współczesny system partyjny wykazuje słabą korelację z historycznymi 

odniesieniami, nawet tymi, które mogłyby być trwałą i pozytywną podwaliną do jego 
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budowania. Przykładem braku tego typu odniesień może być również nieobecność w 

głównym nurcie politycznym środowisk związanych z zachodnią emigracją, która to mogła 

zadbać szczególnie o intelektualne zaplecze przemian [Wojtasik 2009: 150].  

 

3.1. Historyczne doświadczenia demokratyczne 

Doświadczenia demokratyczne, które były udziałem społeczeństwa polskiego przed 

1989 rokiem, nawiązują do dwóch okresów. Pierwszy z nich, związany z odległymi w czasie 

ustrojowymi odniesieniami, odwołuje się do okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

Jednak zarówno czas, który minął, jak i specyfika tamtego modelu ustrojowego, utrudniają 

znalezienie bezpośrednich implikacji we współczesności. Chociaż sama restytucja senatu i 

przywrócenie instytucji prezydenta w 1989 roku, nie odnosząc się bezpośrednio do ustrojowej 

roli tego procesu, stanowić mogły pośrednią próbę historycznego uprawomocnienia zmiany 

ustrojowej, poprzez instytucjonalne nawiązanie do systemu politycznego sprzed okresu 

socjalistycznego.  

Przed 1918 rokiem, na ziemiach polskich, należących do zaborców, nie można było 

mówić o podziale na lewicę i prawicę w znanym zarówno współcześnie jak i ówczesnym, 

zachodnim modelu tej dychotomii. Ze względu m.in. na warunki geopolityczne oraz agrarną 

w większości specyfikę rodzimych obszarów, można określać pierwotną strukturyzację 

partyjną w ramach trzech ośrodków: Ligi Narodowej, Komisji Skonfederowanych Stronnictw 

Niepodległościowych oraz środowisk ludowych. Skupiały one ugrupowania polityczne z 

różnych zaborów, o odmiennym (często skrajnie) obliczu ideologicznym. Środowisko Ligi 

Narodowej, związane z Romanem Dmowskim, miało wpływ m.in. na Stronnictwo 

Demokratyczno-Narodowe, Stronnictwo Polityki Realnej i część liberałów z zaboru 

rosyjskiego. Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych była płaszczyzną 

działania Józefa Piłsudskiego i skupiała m.in. PPS- Frakcję Rewolucyjną, Narodowy Związek 

Robotniczy i Narodowy Związek Chłopski [Holzer 1974: 57-58]. 

Po odzyskaniu niepodległości, czas do drugiej wojny światowej można, z oczywistych 

względów,  podzielić na dwa okresy, których cezurą jest przewrót majowy z 1926 roku. W 

latach 1918-1926 określenia prawica, lewica i centrum nie odwoływały się bezpośrednio do 

reprezentowanej przez nie ideologii, a stanowiły raczej wyraz wspólnych działań i 

realizowanych strategii. Lewica obejmowała Polską Partię Socjalistyczną, PSL-Wyzwolenie, 
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niektóre mniejsze partie ludowe i Stronnictwo Chłopskie. W centrum skupiały się PSL-Piast, 

Narodowy Związek Robotniczy, Narodowa Partia Pracy oraz mniejsze partie chrześcijańsko-

społeczne, konserwatywne i liberalne. Prawica z kolei koncentrowała m.in. Związek Ludowo-

Narodowy, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Stronnictwo Rolnicze i 

Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe [Holzer 1974: 77]. Poza zaprezentowanym spektrum 

pozostawały partie mniejszości narodowych, które dopiero podczas kampanii w 1922 roku 

utworzyły wspólny blok, skupiający te środowiska. 

Przewrót majowy i jego polityczne konsekwencje wpłynęły na dotychczasowe 

spektrum polityczne w taki sposób, że model ten zaczął stopniowo tracić na znaczeniu. 

Mechanizm tego procesu polegał na odwróceniu logiki rywalizacji politycznej z 

demokratycznej, w której występuje pluralizm polityczny, w kierunku rozwiązań 

autorytarnych. Konsekwencją tego był podział sceny politycznej na obóz sanacyjny 

(Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Obóz Zjednoczenia Narodowego), bliski Józefowi 

Piłsudskiemu i zdezintegrowaną opozycję. Były co prawda czynione próby zjednoczenia sił 

opozycyjnych względem Sanacji (m.in. Front Ludowy, Front Demokratyczny czy Front 

Morges), ale poza początkowym, umiarkowanym sukcesem Centrolewu, trudno mówić o 

realnej alternatywie względem sił popierających Marszałka Piłsudskiego [Holzer 1974: 79-

80]. Sytuacja dominacji sił reżimowych została prawnie usankcjonowana zapisami 

Konstytucji z 1935 roku, które faktycznie wykluczały mechanizmy konkurencji politycznej. 

W konsekwencji opozycja gremialnie zbojkotowała wybory parlamentarne zarówno w 1935, 

jak i następne w 1938 roku.  

Zbliżający się koniec II wojny światowej mógł nieść ze sobą nadzieję na powrót 

pluralizmu partyjnego, tym bardziej, że część elit partyjnych schroniła się przed wojenną 

pożogą na emigracji. Pierwszym sygnałem, że nie będzie to możliwe, był Manifest PKWN i 

rozpoczęcie w Lublinie jawnej działalności przez Polską Partię Robotniczą. Jedyną realną 

alternatywą polityczną dla komunistów było umocowane na podstawie porozumienia 

moskiewskiego PSL, w takim względzie, w jakim doprecyzowało ono warunki ugody trzech 

mocarstw w Jałcie. Restytuowane na tej samej podstawie w czerwcu 1945 roku Stronnictwo 

Pracy, pomimo wsparcia Kościoła katolickiego, zostało po wcześniejszym zawieszeniu 

działalności przejęte przez osoby wierne PPR [Wrona 1997: 136]. Ten początkowy okres, 

choć nacechowany działaniami komunistów, które ukierunkowane były na eliminację 

konkurencji politycznej, nosił jednak znamiona politycznej rywalizacji, zarazem jednak 

należy zauważyć, że nie odwoływała się ona do modelu spektrum lewica-prawica. 
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Przejmowanie władzy przez komunistów odbywało się poprzez stopniowe osłabianie i 

podporządkowanie sobie sił opozycyjnych. Pierwszym elementem tego procesu było 

„zjednoczenie” partii robotniczych, które faktycznie polegało na likwidacji PPS. Równolegle 

PSL zostało zmuszone do podobnego działania, doprowadzającego w 1949 roku, do 

powstania ZSL. Jeśli zaś chodzi o SP to uległo ono formalnej likwidacji, a jego członkowie 

zostali „przekazani” do Stronnictwa Demokratycznego.
5
 Likwidacja SP zakończyła 

kształtowanie się systemu partyjnego po II wojnie światowej. Stworzony system trzech partii 

– PZPR, ZSL i SD - przetrwał formalnie do 1989 roku, uniemożliwiając rzeczywiste 

mechanizmy rywalizacji politycznej [Wrona 1997: 312]. 

Druga grupa doświadczeń demokratycznych odwołuje się do pluralistycznych idei w 

sposób pośredni, bazując na istnieniu ruchów opozycyjnych względem sił reżimowych w 

okresie PRL. Chodzi tutaj o działające najczęściej nieformalne organizacje polityczne, 

Kościół katolicki oraz NSZZ „Solidarność”, który na początku lat 80-tych był (do momentu 

delegalizacji) reprezentantem politycznych przeciwników ówcześnie rządzących. Przytoczone 

fakty wskazują, że na powstanie i kształt systemu partyjnego po 1989 roku szczególny wpływ 

miały Kościół i NSZZ „Solidarność”, które wspierały i skupiały ruchy opozycyjne względem 

reżimu oraz pojedynczych działaczy wolnościowych. W przypadku Kościoła mieliśmy do 

czynienia z odwrotną sytuacją niż w przypadku dyktatur śródziemnomorskich – Hiszpanii i 

Portugalii - w których hierarchia mniej lub bardziej jawnie sprzyjała siłom reżimowym. W 

Polsce, Kościół od samego początku był definiowany przez realny socjalizm jako przeciwnik 

polityczny, co niejako w sposób naturalny zbliżało go ze środowiskami opozycyjnymi i było 

szczególnie widoczne w okresie pierwszej Solidarności. 

System partyjny PRL-u był stworzony, aby zapewniać pozory legitymacji dla 

rządzących, przy jednoczesnej pełnej kontroli sprawowanej władzy. Dlatego, przy spełnieniu 

kryterium cyklicznych wyborów i odwołując się do ich quasi rywalizacyjności (wyboru 

jedynie pomiędzy kandydatami zaakceptowanymi przez reżim) uniemożliwiona była 

faktyczna alternacja władzy. Zapisy o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej wraz koniecznością współdziałania ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i 

Stronnictwem Demokratycznym, wyczerpywały dostępny zakres możliwych rozwiązań 

kreacji władzy, sytuując partię komunistyczną jako faktycznie jedyny ośrodek podejmowania 

strategicznych decyzji. Konstatację taką potwierdza również kwestia semantyczna, w której 

                                                             
5
 Janusz Wrona podaje, że z 17 tys. członków SP w chwili jego likwidacji, do SD przystąpiło jedynie ok. 1 tys. 

[1997: 311]. 
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koalicjanci nie posługiwali się pojęciem „partia” w nazwie, tylko „stronnictwo”. 

Dopełnieniem wachlarza politycznej panoramy przed 1989 rokiem była obecność w sejmie 

akceptowanych przez reżim przedstawicieli środowisk katolickich. Taka konstrukcja systemu 

partyjnego sprawiała wrażenie wielopartyjności, jednak jej koncesjonowany charakter oraz 

brak możliwości wpływania przez społeczeństwo na rozstrzygnięcie kwestii władzy, nie 

stanowiły przesłanek ani dla pluralistycznego charakteru proponowanych rozwiązań, ani 

spełniania funkcji legitymizacyjnej [Wojtasik 2009: 151].   

Z przedstawionego powyżej opisu kształtu i funkcjonowania systemu partyjnego w 

Polsce przed 1989 rokiem jawi się obraz, w którym nie można odnaleźć klasycznego modelu 

spektrum lewica-prawica, znanego z demokracji zachodnich. Dlatego rozwiązania, 

przyjmowane w chwili zmiany ustrojowej, musiały mieć charakter autonomiczny, nie mogły 

w swoich źródłach ani mechanizmach bezpośrednio odwoływać się do historii. Choć partie w 

Polsce wcześniej posługiwały się określeniami i mianami nawiązującymi do układu lewica-

prawica, to nie zdołały w świadomości społecznej wytworzyć trwałych mechanizmów 

kategoryzacji tych pojęć. Do 1926 roku lewica, prawica i centrum były określeniami 

grupującymi partie i ugrupowania polityczne, które realizowały podobne strategie współpracy 

politycznej i koalicyjnej. Po przewrocie majowym do II wojny światowej i przez cały okres 

PRL, nawet to cząstkowe odniesienie zostało w świadomości społecznej zniesione. 

 

3.2. Uwarunkowania procesu przywrócenia pojęć lewica i prawica po 1989 roku 

Przywrócenie do języka polityki lewicy i prawicy w znaczeniu, które mogłoby 

spełniać swoje uogólnione funkcje, przynajmniej teoretycznie, mogło odbyć się na dwa 

sposoby. Pierwszym, było odwołanie się do ich treści obecnej w demokracjach zachodnich i 

następna implementacja na rodzimy grunt. Stało się tak z wieloma dziedzinami polityki, które 

uległy gwałtownym zmianom na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Mechanizm ten 

zastosowano np. w przypadku wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w 

1987 roku (wzorowanej na klasycznych rozwiązaniach szwedzkich) [Kowalska 2009: 294], 

restytucji samorządu terytorialnego [Okrzesik 2009: 270] czy cywilnej kontroli nad armią 

[Skrzypiński 2002: 187]. Drugi sposób zakładać musiał oddziaływanie czynników 

wewnętrznych, które ze względu na lokalną specyfikę uniemożliwiały takie mechaniczne 

odzwierciedlanie i w konsekwencji nadanie specyficznej treści pojęciom lewicy i prawicy.  
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Abstrahując (bo wykracza to poza ramy prezentowanych rozważań, ale wskazywać 

powinno na możliwe kłopoty) od możliwości wyodrębnienia jednorodnego, zachodniego 

modelu odniesienia lewica-prawica,  to gdyby to się nawet udało, pozostaje kwestia możliwej 

implementacji. Wiele czynników wskazywać może na bezzasadność takiego działania, 

szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę długoletni proces formułowania treści lewicy i 

prawicy. Pierwszym z nich może być odniesienie społeczne, które jest specyficzne dla 

każdego systemu partyjnego, a więc także struktury społecznej, która go kształtuje. Kolejny 

ma charakter temporalny i wynika z założenia, że agregaty pojęciowe lewicy i prawicy są 

zmienne w czasie – ich znaczenie jest kształtowane przez wydarzenia zarówno te bieżące, jak 

i te mające umiejscowienie w przeszłości. Wreszcie, przełożenie takiej zewnętrznej sztancy 

może byłoby i możliwe, jednak przy założeniu braku miejscowej struktury organizacji 

politycznych. Ich istnienie wytwarza specyficzne dla siebie wzorce rywalizacji, na które nie 

można założyć wzorca zewnętrznego. 

Dlatego też należy przyjąć, że transformacja demokratyczna przyniosła ze sobą 

ukształtowanie specyficznego dla Polski podziału lewica-prawica, który dodatkowo podlegał i 

podlega nadal procesom ewolucji. Analizując stanowiska polskich partii pod koniec ubiegłego 

wieku, Łukasz Tomczak [2009: 108] konstatuje, że kryterium lewicowości i prawicowości 

było dla nich znaczące. Ugrupowania określały swoje miejsce na scenie politycznej w oparciu 

o ten podział, ignorując jednak często kryterium ekonomiczne. Poza tym, partie polityczne 

charakteryzowały się stosunkowo częstym odejściem od klasycznego systemu wartości, na co 

wpływ miały zarówno przyczyny historyczne, jak i pragmatyczne. 

Andrzej Antoszewski [2005: 14-16] wskazuje na 3 istotne konteksty procesu 

powstawania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej: społeczny, 

polityczny i organizacyjny. Wszystkie z nich oddziaływały na proces powstawania kształtu 

spektrum lewica-prawica w Polsce. Na gruncie społecznym istotne jest rozróżnienie, które 

ukazuje odmienne drogi formowania się systemów partyjnych w starych i nowych 

demokracjach. W przypadku Polski i innych państw dawnego bloku wschodniego, partie 

które powstały w okresie transformacji systemowej nie reprezentują klasycznych podziałów 

socjopolitycznych, o których pisali Lipset i Rokkan, gdyż nie mogły się one ukształtować w 

okresie komunistycznych rządów. Pomimo, że osie głównych podziałów są obecne w 

dyskursie politycznym, to jednak nie strukturyzują one zasadniczo grup społecznych, 

będących klientami partii politycznych. Zostały one zastąpione takim kategoriami jak 

stosunek do przeszłości, wartości czy udziału religii i Kościoła w życiu społecznym [Szawiel 
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1999: 125]. Charakterystycznym wydaje się również brak istotnych podziałów 

ekonomicznych i grup społecznych, które w oparciu o nie determinowałyby swoje poparcie 

dla partii politycznych. Ryszard Herbut  [2002: 153] uznaje jednak, że treść apelu 

ideologicznego ugrupowań politycznych jest zasadniczym czynnikiem strukturyzacji 

przestrzeni rywalizacji politycznej opartej na skali lewica-prawica. 

Kontekst polityczny tworzenia lewicy i prawicy w Polsce po 1989 roku zwraca uwagę 

na dwie odmienności, w porównaniu do takiego procesu w demokracjach zachodnich 

[Antoszewski 2005: 15]. Pierwszą z nich jest brak atrybutu aspiracyjności podmiotowości 

wyborczej w społeczeństwie – zachodnie partie polityczne funkcjonowały przez długi czas w 

warunkach walki o upowszechnienie prawa wyborczego. Wpływało to strukturyzująco na 

sferę polityki poprzez przypisanie lewicy (z reguły) roli przedstawiciela środowisk 

aspirujących do pełnego uczestnictwa w życiu politycznym. Partie w państwach 

postkomunistycznych funkcjonowały w warunkach, ukształtowanego od początku, 

powszechnego rynku wyborczego. Drugim specyficznym elementem była ewidentna 

nierówność na starcie procesu demokratyzacji, jeżeli chodzi o działanie partii politycznych, 

gdyż to byłe formacje reżimowe posiadały, otrzymane w spadku po minionych czasach, 

zasoby materialne i organizacyjne, których to konkurenci polityczni byli pozbawieni. Sam ich 

start w pierwszych wyborach doprowadzał do podziału sceny politycznej na stronę reżimową 

i antykomunistyczną (z wyjątkiem Węgier i Słowenii, gdzie najistotniejszą rolę pełnił podział 

socjoekonomiczny) [Antoszewski 2009A: 6].  

Trzecim odniesieniem są kwestie organizacyjne, a dokładniej powstanie, model 

strukturalny i instytucjonalna stabilność bytów partyjnych. Przyjmując kryterium genetyczne, 

partie funkcjonujące w Polsce możemy podzielić na 3 grupy: wywodzące się (również 

pośrednio) sprzed 1989 roku, których protoplastami były siły reżimowe; organizacje 

wywodzące się z opozycji komunistycznej skupionej wokół Solidarności w wyborach 

kontraktowych oraz te niezwiązane bezpośrednio ze stronami ówczesnego konfliktu. To 

istotna konstatacja, szczególnie, gdy prześledzi się losy partii niebędących w trwałych 

związkach ze stroną postkomunistyczną lub postsolidarnościową. Bez względu czy to starsze 

partie (KPN, UPR), czy powstałe nieco później (Samoobrona, LPR), to cechą je łączącą jest 

marginalizacja wyborcza – żadna z nich nie przetrwała więcej niż dwóch kadencji w sejmie. 

Stabilnością organizacyjną cechują się przede wszystkim formacje postreżimowe – SLD (jako 

koalicja i partia) i PSL są jedynymi podmiotami, które funkcjonują na arenie parlamentarniej 

nieprzerwanie od 1991 roku. Po przeciwnej stronie sceny politycznej do końca XX wieku 
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obserwować można było parkosyzmy dezintegracji, które jednak nie przeszkadzały niektórym 

czołowym politykom strony solidarnościowej funkcjonować (pod różnymi politycznymi 

szyldami) prawie nieprzerwanie na arenie parlamentarnej.  

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej można wskazać 4 formy organizacji 

partii lewicowych [Antoszewski 2003: 79]: (1) Ortodoksyjna lewica neokomunistyczna; (2) 

Zreformowana lewica postkomunistyczna; (3) Odtworzona lub nowopowstała 

socjaldemokracja o komunistycznym rodowodzie; (4) Lewica zakamuflowana (Łotwa i 

Estonia). Ten ostatni przypadek jest o tyle specyficzny, że ugrupowania te zostały stworzone 

przez  byłych działaczy komunistycznych, ale nie akcentują w swoich programach postulatów 

lewicowych. W przypadku partii postkomunistycznych, można wyodrębnić 3 strategie 

adaptacji do warunków demokratycznych [Tworzecki 2003: 95-96]: (1) Akceptację 

dziedzictwa marksistowsko-leninowskiego i trwanie na skrajnych pozycjach. Przykładami 

tego rodzaju jest Komunistyczna Partia Czech i Moraw oraz, w ograniczonym zakresie, Partia 

Demokratycznego Socjalizmu w Niemczach. (2) Zastąpienie dotychczasowego apelu 

ideologicznego postulatami narodowo-patriotycznymi i uczynienie z nacjonalizmu głównego 

przesłania programowego. Przykładami w tym względzie są komuniści rosyjscy i serbscy. (3) 

Adaptację zachodniej doktryny socjaldemokratycznej, szczególnie w zakresie procedur 

demokratycznych i rynkowych. Drogę „socjaldemokratyzacji” najpełniej obrazuje SLD oraz 

Węgierska Partia Socjalistyczna. 

Interesującą koncepcję powstania i ewolucji systemów partyjnych w państwach 

postkomunistycznych oraz specyfiki układu lewica-prawica w ich ramach przedstawił Herbert 

Kitschelt [1992: 16-18]. U jej podstaw legło przyjęcie założenia szerokiego wpływu partii 

politycznych na procesy społeczne i polityczne, poprzez pozostawanie ich w dynamicznych 

układach powiązań z innymi podmiotami systemu politycznego. Konsekwencją takiego 

stanowiska jest upodmiotowienie partii politycznych w procesach kreacji politycznej 

redystrybucji ograniczonej z natury ilości dóbr (materialnych i abstrakcyjnych). W 

prezentowanych uwarunkowaniach partie polityczne spełniają większą rolę niż w stabilnych 

demokracjach, co wynika z pewnej (nieformalnej) zastępowalności przez nie często 

niewydolnych instytucji społecznych i politycznych, w zakresie uczestnictwa w procesach 

decyzyjnych. Taka sytuacja wpływa na kształt jednostkowych identyfikacji partyjnych w 

społeczeństwie, które w głównej mierze są pochodną spersonalizowanych interesów, a więc 

pragmatycznej oceny korzyści z udzielenia poparcia konkretnej partii [Wojtasik 2006A: 249]. 

Historyczne źródła takiego układu odniesienia (jak to zostało wcześniej opisane) mogą być 
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osadzone w okresie socjalistycznym, kiedy to partie reżimowe były najważniejszymi 

kreatorami rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, co w świadomości 

społecznej mogło przenieść taką rolę ugrupowań politycznych na czasy demokracji. 

Przywoływane zjawisko Andrzej Antoszewski nazywa paradoksem Kitschelta 

[Antoszewski 2005: 17] i polega ono na zamianie miejsc, które lewica i prawica zajmowały w 

ramach klasycznej strukturyzacji przestrzeni politycznej. Dokonany podział odnosi się do 

istnienia dwóch głównych osi, które różnicują społeczeństwo z punktu widzenia afiliacji 

partyjnych. Pierwsza z nich dzieli społeczeństwo na zwolenników wolnego rynku i 

admiratorów redystrybucji dóbr według kryteriów politycznych. Druga oś odwołuje się do 

kategorii aksjologicznej – z jednej strony wskazuje na istnienie identyfikacji liberalnej, na 

drugim biegunie sytuując stanowisko autorytarne. Wzajemna zależność pomiędzy oboma 

przytoczonymi stanowiskami nie ma charakteru równoprawnego. Kitschelt twierdzi, że w 

przypadku państw postkomunistycznych pierwotny charakter mają identyfikacje liberalne 

oraz autorytarne i to one determinują przypisanie na osi wolny rynek – redystrybucja. Kształt 

tego powiązania jest możliwy do przewidzenia. Zwolennicy opcji liberalnej będą popierali 

rynkowy podział zasobów, a zajmowanie stanowiska autorytarnego będzie powiązane z 

popieraniem politycznej redystrybucji. Takie ujęcie w dosyć wiarygodny sposób zdaje się 

tłumaczyć specyfikę genetycznego modelu afiliacji partyjnych w Polsce [Grabowska 2003: 

41-44 i 49-51], w którym do wyborów 2001 roku zwolennicy rozwiązań rynkowych  dosyć 

powszechnie popierali w wyborach partię lewicową (SLD), a przecież w tradycyjnym 

podziale spektrum politycznego lewica przypisywana jest do pozycji etatystycznych, a 

prawica do wolnorynkowych [Wojtasik 2006A: 249].  

Specyficzna dwubiegunowość, którą opisano powyżej, była również wynikiem 

oddziaływania opisanego przez Mirosławę Grabowską, charakterystycznego dla państw 

Europy Środkowej podziału postkomunistycznego, którego najbardziej istotnym skutkiem dla 

systemu partyjnego było istnienie przez kilkanaście lat dwóch biegunów politycznych: 

postkomunistycznego i postsolidarnościowego [Grabowska 2004: 255-260]. Pierwszym 

widomym skutkiem jego oddziaływania w Polsce i większości krajów postkomunistycznych 

była segmentacja stron konfliktu politycznego w pierwszych, krytycznych elekcjach, które 

Andrzej Antoszewski [2009: 6] nazywa „otwierającymi” (Mirosława Grabowska posługuje 

się pojęciem founding elections). W ich wyniku wygenerowany został specyficzny model, 

niemający prawie nic wspólnego z kryterium ideologicznym czy tożsamościowym, niezwykle 

rzadko przekraczający linie podziału genetycznego oraz mający związek z religijnością i 
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preferowanym modelem stosunków państwo-Kościół [Lipiński 2009: 189]. Jedną stroną 

konfliktu politycznego stały się siły związane z minionym systemem, reżimowe partie 

polityczne, a w późniejszym okresie ich prawni i historyczni następcy. Antytetycznie, 

połączone siły opozycji antykomunistycznej zostały stroną przeciwną, choć najczęściej w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej były to organizacje typu Forum, grupujące 

środowiska polityczne o różnym zabarwieniu ideowym. Dopiero ich rozpad (w Polsce 

efektem tego procesu była tzw. „wojna na górze” i faktyczny rozpad parlamentarnej 

reprezentacji antykomunistycznej opozycji – Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego) 

doprowadził do stworzenia na ich gruzach różnorodnych partii i ugrupowań politycznych.   

 Takie genetyczne uwarunkowanie głównej osi podziału w systemie partyjnym było 

korzystne dla obu stron politycznego sporu, gdyż zamykało system dla partii odwołujących 

się do innych korzeni. Partie reżimowe, w początkowym okresie przemian, podlegały 

procesom stopniowej izolacji, co wynikało z ich organizacyjnej dyfuzji (szczególnie w 

przypadku PZPR) oraz nadziei strony solidarnościowej na ich marginalizację. Jak już 

wspomniano, ugrupowania solidarnościowe, po naturalnym, początkowym rozpadzie,  

wykazywały dalszą tendencję do fragmentaryzacji, co w konsekwencji doprowadziło je do 

klęski w wyborach parlamentarnych z 1993 roku (trzeba dodać że w głównej mierze na 

skutek zastosowania nowej formuły wyborczej, a nie globalnego spadku poparcia) [Sokół 

2007: 323]. Długoletnim skutkiem opisywanego procesu była zależność, związana z 

powstawaniem genetycznych koalicji gabinetowych w Polsce, odwołująca się do zasady 

niezawiązywania sojuszy pomiędzy partiami postkomunistycznymi i wywodzącymi się z 

antykomunistycznej opozycji [Antoszewski 2002: 151-152]. Zasada ta w praktyce przestała 

oddziaływać dopiero po wyborach 2007 r., kiedy stworzono koalicję PO-PSL (szczególnie 

jeżeli uznać Samoobronę i LPR za partie nieodwołujące się do kryterium genetycznego) 

[Wojtasik 2009: 152]. 

Ciekawym elementem uzupełniającym opis uwarunkowań wewnętrznych mogą być 

kwestie międzynarodowe. Hipotezy o możliwym wpływie wzorców zachodnich w tym 

względzie, szczególnie w perspektywie procesów globalizacji i tworzenia światowego 

społeczeństwa informacyjnego mogą znajdować jedynie swoje ograniczone potwierdzenie, 

choć nie można nie zauważać wpływu organizacji międzynarodowych partii politycznych 

[Zięba 2005: 14]. Robert Wiszniowski [2008: 74] zauważa, że partie polityczne są 

„organizmami” krajowymi o wręcz narodowym charakterze i dlatego poziom państwowy 

determinuje je programowo oraz decyduje o strategiach, a w rezultacie o zachowaniach w 
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przestrzeni politycznej. Kwestią wartą zastanowienia w tym miejscu jest możliwość 

oddziaływania frakcji w Parlamencie Europejskim na wytworzenie wspólnych dla państw UE 

podziałów lewica-prawica. Dotychczasowe doświadczenia w tym względzie nie dają podstaw 

do stawiania scenariuszy dotyczących zwiększenia jednorodności w tym względzie, ale 

dynamika procesów integracji europejskiej może wpłynąć na ich przyspieszenie [Kozera 

2010: 90]. Akcentowanie prawicowości lub lewicowości jest jedną z najpowszechniejszych 

metod określania swojej stratyfikacji politycznej względem innych grup w Parlamencie 

Europejskim. Warto w tym miejscu zauważyć, że PO i PSL są w Parlamencie Europejskim w 

jednej frakcji. 

Przytoczone powyżej fakty czynią prawdopodobnymi dwa wnioski. Otóż okres 

transformacji systemowej przyczynił się do wytworzenia specyficznego względem wzorców 

zachodnich spektrum politycznego lewica-prawica w Polsce, a dodatkowo podlegało ono w 

tym okresie dynamicznym zmianom. Zmiany te można przedstawić za pomocą wpływu 

kolejnych elekcji na konstytuowanie się znaczenia pojęć lewica-prawica na płaszczyźnie 

rywalizacji wyborczej i parlamentarnej oraz oddziaływania na miejsce poszczególnych partii 

w tak określanym spektrum politycznym. W takim układzie odniesienia można wyróżnić trzy 

fazy ewolucji spektrum lewica-prawica w Polsce po 1989 roku: 

- fazę dezintegracji politycznej i braku bezpośredniego odniesienia do spektrum lewica-

prawica w latach 1989-1993; 

- fazę genetycznej dwublokowości opartej na oddziaływaniu  podziału postkomunistycznego 

w latach 1993-2004; 

- fazę marginalizacji lewicy postkomunistycznej i dominacji partii prawicowych po 2004 

roku. 

Wskazane okresy mają, do pewnego stopnia, charakter umowny, chodzi tutaj bardziej 

o wykazanie różnic pomiędzy nimi niż wyznaczenie konkretnych dat (co pewnie do końca i 

tak nie byłoby możliwe). Dla jasności przekazu, jak zaznaczono wcześniej, granicznymi 

wydarzeniami są powszechne wybory, których wyniki obrazowały zachodzące zmiany. Dla 

fazy pierwszej są to wybory „otwierające” z 4 czerwca 1989 roku, gdyż stanowiły one 

instytucjonalny koniec monopolu sił reżimowych na arenie parlamentarnej i jako kończące 

wybory z 1993 roku, które wyniosły do władzy formacje postkomunistyczne. Faza druga 

kończy się wraz z utratą monopolistycznej pozycji przez SLD po lewej stronie sceny 

politycznej. Można tutaj przyjąć dwie daty – pierwszych wyborów do PE w 2004 roku lub 

następujących rok po nich wyborów parlamentarnych. Z przyczyn, o których będzie w dalszej 
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części tego rozdziału, przyjęto tę pierwszą. Faza trzecia trwa nadal, każde kolejne wybory od 

2004 roku (niezależnie czy brać pod uwagę tylko parlamentarne czy również prezydenckie, 

samorządowe i do PE), kończą się w skali kraju miażdżącym zwycięstwem partii, mających 

genotyp solidarnościowy lub kandydatów wskazanych właśnie przez nie. 

 

3.3. Faza dezintegracji politycznej 1989-1993 

Przejście od ustroju komunistycznego do demokracji odbyło się w Polsce drogą 

politycznej ewolucji. Ten fakt wpłynąć musiał na stratyfikację sił politycznych w 

kształtującym się dopiero modelu wielopartyjnym, gdyż dawał polityczną przewagę siłom tę 

zmianę planującym i przeprowadzającym. Upodmiotowienie, jako stron kontraktu 

politycznego, z jednej strony sił reżimowych a z drugiej środowisk skupionych wokół 

Solidarności i L. Wałęsy, wytwarzało wrażenie wypełnienia całego uniwersum politycznego, 

pomimo tego, że istniały znaczące środowiska polityczne pominięte tym kontraktem 

(szczególnie opozycyjne względem reżimu i odmawiające zawierania jakichkolwiek 

porozumień z jego przedstawicielami). Scenariusz demokratyzacji determinowany był 

świadomością, że konfrontacyjne metody transformacji ustroju groziły ofiarami w znaczeniu 

bezpośrednim (o czym przekonał choćby późniejszy przypadek transformacji w Rumunii)  

oraz tym, „że rewolucja może obrócić się przeciwko wartościom, w imię których by się 

dokonywała” [Chmaj 1998: 61]. 

Fenomen tego symbiotycznego porozumienia polegał na dokonaniu procesu 

wzajemnego uprawomocnienia, w ramach którego Solidarność i jej przedstawiciele uznawali 

partie i polityków związanych z PRL za zdolnych do demokratycznej transformacji, a ci 

dopuszczali „drużynę Wałęsy” do gry o władzę, jako podmioty tzw. odpowiedzialnej 

opozycji, w przeciwieństwie do licznych środowisk, które z komunistami zawierać żadnych 

kompromisów nie chciały. Dla ówczesnej władzy pośrednim celem była możliwość 

podzielenia się odpowiedzialnością za skutki często niepopularnych decyzji politycznych, 

poprzez wprzęgnięcie opozycji w różne fazy procesu decyzyjnego [Janowski 2003: 192]. 

Proces nieformalnego domykania rynku wyborczego, na skutek ustaleń okrągłego stołu i 

kontraktowego charakteru wyborów z 4 czerwca 1989 roku, wpłynął nie tylko na 

pozawyborcze zdefiniowanie stron politycznego sporu, ale również na funkcjonalne 

ograniczenie politycznego pluralizmu [Piasecki 2003: 16]. Partiom i środowiskom 

politycznym niezwiązanym z Solidarnością trudno było trafić do opinii publicznej ze swoim 
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przesłaniem w sytuacji, gdy w rodzących się dopiero wolnych mediach trwał swoisty 

„karnawał Solidarności”. Warto jednak pamiętać, że pomimo tych niesprzyjających 

okoliczności, wiele środowisk postanowiło wystawić swoich kandydatów w wyborach (KPN, 

UPR, RWD, Grupa Robocza Komisji Krajowej), ale też, że część postanowiła je zbojkotować 

(np. Solidarność Walcząca, PPS-RD czy Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość) 

[Dudek 1997: 43-44]. 

Poza kontraktowym wymiarem, specyfika „otwierających” wyborów  polegała jeszcze 

na ich plebiscytarnym charakterze, choć Mirosława Grabowska twierdzi [2004: 165], że ze 

względu na ich zakorzenienie w przeszłości taka teza jest fałszywa. Trudno jednak nie 

zauważyć, że ówczesny dyskurs kampanijny, choć to pojęcie nie jest tożsame z jego 

dzisiejszym znaczeniem, nie zawierał w sobie praktycznie żadnych elementów ideologiczno-

programowych, poza opozycyjnym żądaniem pełnej demokratyzacji i zmiany politycznej. 

Plebiscytowego charakteru dowodzą również wyniki wyborów – koncentracja głosów 

wyborców na kandydatach Solidarności i klęska listy krajowej, utożsamianej z siłami 

reżimowymi. Dla większości wyborców były to „wybory protestu” odzwierciedlające nie 

tylko poparcie dla Solidarności ale również negatywny stosunek do PZPR [Antoszewski, 

Herbut, Jednaka 1993: 46]. Wreszcie, o takiej specyfice czerwcowej elekcji świadczy słaby 

wynik kandydatów niezwiązanych z okrągłostołowymi ugrupowaniami, z których tylko H. 

Stokłosa uzyskał senatorski mandat (choć akurat w jego przypadku występowały powiązania 

z obozem władzy) [Dudek 1997: 49]. Skupienie antyreżimowych głosów na kandydatach 

popieranych przez Solidarność było wyrazem nie tylko prostych preferencji wyborczych, ale 

również społecznej oceny możliwości instytucji i środowisk, mogących odsunąć komunistów 

od władzy.  

Pomimo uzyskania w wyniku czerwcowej elekcji binarnego schematu głównych  sił 

politycznych, trudno w wymiarze ideologicznym mówić o funkcjonowaniu spektrum 

politycznego lewica-prawica. Po 4 czerwca sytuację skomplikowało jeszcze przejście do 

obozu faktycznych zwycięzców stronnictw sojuszniczych PZPR, a w późniejszym okresie 

stworzenie gabinetu T. Mazowieckiego, który m.in. ze względu na udział w nim osób 

kojarzonych z komunistycznym establishmentem, miał charakter ponadpartyjny, 

przełamujący klasyczny schemat rywalizacji politycznej na arenie parlamentarnej: rządzący-

opozycja. Zniesienie klasycznych wzorców alternacji [Sobolewska-Myślik 2005: 54-55] 

władzy w wyniku wyborów kontraktowych wynikało po części z ewolucyjnego charakteru 

przejścia do demokracji, a po części z konsekwencji wytworzenia politycznego układu 
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odniesienia, w którym nie było możliwości utrzymania władzy przez siły reżimowe (misja 

Cz. Kiszczaka). Zarazem jednak nie sprzyjało to wytworzeniu czytelnych linii podziałów 

politycznych, charakterystycznych dla spektrum lewica-prawica. 

Jakościową zmianę w tym względzie wprowadziły pierwsze w pełni wolne wybory 

parlamentarne z 1991 roku, chociaż  nie miały one charakteru biegunowego, konstytuującego 

układ lewica-prawica, ani też sama ich data nie była przełomowa. Rozpad obozu 

solidarnościowego przypieczętowany startem przeciw sobie Wałęsy i Mazowieckiego w 

wyborach prezydenckich oraz klęska pierwszego niekomunistycznego premiera stanowiły 

jedną stronę politycznej układanki. Tadeusz Godlewski [2005: 36]. zauważa, że „wojna na 

górze” doprowadziła do powstania w obozie solidarnościowym krótkotrwałego układu dwóch 

„partii-koalicji”: Unii Demokratycznej i Porozumienia Centrum. Drugą była wyraźna 

defensywa sił mających reżimowe pochodzenie, którą pogłębiał dodatkowo coraz większy 

ostracyzm przeciwników politycznych. Nie pomagała ani zmiana szyldu z PZPR na SdRP, ani 

lifting przywództwa w postaci A. Kwaśniewskiego, ani też obiektywnie słaby wynik W. 

Cimoszewicza w wyborach prezydenckich 1990 roku (choć wyniku Cimoszewicza nie należy 

lekceważyć, szczególnie w perspektywie procesu odbudowy poparcia dla SLD). Od 1990 

roku postępował proces politycznej marginalizacji środowiska postkomunistycznego, który w 

sejmie przybrał postać jego izolowania., a w niektórych sytuacjach wręcz politycznej 

wrogości. Przykładem utraty znaczenia przez to środowisko było wycofanie w lipcu 1990 

roku z rządu T. Mazowieckiego ministrów związanych z rozwiązaną wcześniej PZPR [Chmaj 

1998A: 38].  

Polityczne skutki wyborów z 1991 roku, w odniesieniu do pojęć lewica i prawica, 

generalnie można przedstawić na trzech płaszczyznach.  Pierwszą, najbardziej oczywistą, jest 

ekstremalna wielopartyjność, nie mająca analogii w innych państwach Europy Środkowej, a 

mogącą być porównywalną jedynie z chaotyczną zabudową przestrzeni politycznej w Rosji i 

na Ukrainie [Antoszewski 2009: 17]. Po wtóre, wzorce rywalizacji politycznej na arenie 

gabinetowej ograniczały się do możliwej współpracy gabinetowej partii, mających 

solidarnościowe korzenie. Trzecim elementem było jego zamrożenie na początkowym 

stadium rozwoju procesów demokratyzacyjnych, które skutkowało brakiem przyjmowania 

cech charakterystycznych dla systemów partyjnych w demokracjach skonsolidowanych 

[Migalski 2006: 67].  
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Wśród przyczyn wysokiego stopnia rozbicia partyjnego wskazać należy zapisy 

ordynacji wyborczej, która nie stanowiła czynnika integracji partyjnej oraz początkowy okres 

funkcjonowania systemu partyjnego w Polsce, w którym intencja ustawodawcy zakładała 

niski poziom formalnych ograniczeń w działalności rodzących się dopiero partii politycznych 

[Wojtasik 2006B: 52]. W konsekwencji system partyjny charakteryzował się jedną z 

najwyższych wartości indeksu frakcjonalizacji Rae’a, który wynosił 0,92, a efektywna liczba 

partii na poziomie wyborczym wynosiła 15,0 (na poziomie parlamentarnym 10,5) [Jednaka 

2004: 93]. 

W wyniku wyborów, partie mające reżimowe korzenie (SLD, PSL i SD) uzyskały 

reprezentację sejmową, jednak w skali całej izby ich zdobycze były niewielkie (choć w 

wymiarze bezwzględnym SLD zajęło drugie miejsce). Sytuacja ta i narastająca tendencja do 

ich izolowania sprawiły, że wzorce rywalizacji politycznej na poziomie gabinetowym w 

latach 1991-1993 odwoływały się do kryterium genetycznego w tym znaczeniu, że pomijały 

SLD i PSL jako możliwych uczestników przetargów. Należy w tym miejscu zaznaczyć 

jednak, że sytuacja ludowców była nieco inna, przede wszystkim ze względu na pewne 

nadzieje prezydenta Wałęsy co do taktycznego wykorzystywania W. Pawlaka i jego 

ugrupowania czy to przy obalaniu rządu J. Olszewskiego, czy misji tworzenia rady ministrów 

[Kowalska, Żmigrodzki 1998: 95-96]. 

Okres 1989-1993 charakteryzował się brakiem występowania dychotomii lewica-

prawica w systemie partyjnym, jeżeli weźmie się pod uwagę klasyczne znaczenie tych pojęć. 

Pomimo zabiegów organizacyjnych środowiska wywodzącego się z PZPR, tożsamych z 

podobnymi w większości innych państw Europy Środkowej, nie udało się zdjąć społecznego 

odium „komunistyczności” i przekształcić się w ugrupowania na wzór europejskiej lewicy. 10 

% poparcie SLD w wyborach 1991 roku świadczy dobitnie o fiasku takich zabiegów. Nawet 

w warstwie symbolicznej, poza SLD, żadne z dużych ugrupowań nie odwoływało się w 

swojej nazwie do diady lewica-prawica (chyba, że pośrednio traktować tak PC). Większość 

badaczy tamtego okresu podkreśla nieadekwatność używania pojęć lewica prawica dla opisu 

stron politycznego konfliktu w Polsce [Herbut, Jednaka 1994: 144; Jasiewicz 1995: 50;  

Wojtaszczyk 1995: 96; Gizowski 2003: 9; Szawiel 2003: 224], choć są również głosy 

przeciwne [Ostrowski, Przeworski 1996: 185-206; Grabowska, Szawiel 1993: 153-168]. 

Jednak te drugie odwołują się przede wszystkim do mechanizmów kreacji poparcia 

politycznego dla poszczególnych ugrupowań wśród wyborców i działaczy partyjnych, 

nawiązując do takich pól konfliktu jak: państwo-Kościół, sekularyzm-fundamentalizm czy 
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autorytaryzm-demokracja. W tamtym okresie, najtrafniej wątpliwości te ujął Konstanty A. 

Wojtaszczyk [1995: 96] pisząc: „Schemat lewica-prawica nie jest adekwatnym punktem 

odniesienia dla opisywania polskiej sceny politycznej. Ten klasyczny model europejskich 

kontynentalnych systemów partyjnych – którego zastosowanie napotyka współcześnie 

problemy nawet w krajach demokracji zachodniej – nie przylega do warunków ustrojowych 

kraju znajdującego się w procesie transformacji, gdzie główne linie podziału nie są 

ideologiczne, ale biegną wokół problemów politycznych – przede wszystkim wynikają z genezy 

historycznej.” 

  

3.4. Faza genetycznej dwublokowości 1993-2004 

Upadek rządu H. Suchockiej i przeprowadzone w jego wyniku wybory 

zapoczątkowały proces przebudowy sceny politycznej w Polsce, choć nie można wskazać go 

jako głównej przyczyny zmian. Był to raczej finał degrengolady partii postsolidarnościowych, 

które nie potrafiły stworzyć stabilnych wzorców kreowania władzy, pomimo komfortowej 

sytuacji, w której się znajdowały. Jak wykazano wcześniej, przez cały poprzedni okres partie 

postkomunistyczne były w politycznej defensywie i nie stanowiły realnej alternatywy ani dla 

wyborców, ani dla ewentualnej alternacji władzy. Była to jedna z przyczyn koncentracji 

działań na rywalizacji wewnątrz obozu solidarnościowego, co doprowadziło w nim do 

głębokich rozłamów. 

   Źródłem niestabilności parlamentarnej polityki była również działalność Lecha 

Wałęsy, w interesie którego leżało utrzymywanie wysokiego stopnia politycznej niepewności 

oraz wygrywanie jednostkowych przewag w doraźnych sojuszach z poszczególnymi 

ugrupowaniami, a nawet pojedynczymi politykami. Prezydentowi, pomimo starań, nie udało 

się zbudować zaplecza partyjnego, które mogłoby służyć realizacji jego wizji i zamierzeń. 

Można powiedzieć, że było wręcz odwrotnie, z czasem opuszczali go współpracownicy 

(Kaczyńscy, Olszewski), którzy posiadali parlamentarne zaplecze. 

Jednak najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na zmianę dotychczasowego 

układu politycznego, był aspekt instytucjonalny w postaci zmiany ordynacji wyborczej do 

sejmu, a szczególnie wprowadzenie klauzul zaporowych. Jak się później okazało, wymiar 

selekcyjny tego instrumentu był szczególnie istotny dla partii solidarnościowych i to je przede 

wszystkim dotknął. Wyniki elekcji, z punktu widzenie dychotomii lewica-prawica, można 
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interpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, SLD i PSL nie tylko zwyciężyły, ale uzyskały 

wynik dwukrotnie lepszy niż dwa lata wcześniej. Ponad jedna trzecia głosów w sumie 

stanowiła jakościową zmianę w porównaniu z poprzednią klęską. Krzysztof Knyżewski 

[1998: 61] wskazuje jako przyczyny zwycięstwa SLD i PSL dwa podstawowe czynniki: (1) 

Postępującą fragmentaryzację dawnych elit opozycyjnych, które były niezdolne do tworzenia 

trwałych układów koalicyjnych;  (2) Powrót wyborców do partii deklaratywnie lewicowych, 

co spowodowane było społecznymi i ekonomicznymi kosztami reform. 

 Po drugie,  gdyby nie rekordowa liczba głosów „straconych” (oddanych na partie, 

które nie dostały się do sejmu), zdobycze mandatowe partii postsolidarnościowych mogły 

zrównoważyć zdobycze zwycięzców. Takim sposobem polityczne wahadło przesunęło się z 

pozycji ekstremalnych po jednej stronie w kierunku nadrepezentacji genetycznych 

antypodów. Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę, która zaszła w systemie 

partyjnym w wyniku nowego politycznego rozdania. Było nią zmniejszenie polaryzacji 

politycznej, w konsekwencji czego powstały warunki do ukształtowania się systemu 

umiarkowanego pluralizmu, cechującego się tym, że różnice ideologiczne pomiędzy partiami 

nie były na tyle duże, aby uniemożliwić zbudowanie stabilnego rządu, a model relacji 

pomiędzy partiami rządzącymi a opozycyjnymi nosił znamiona dwubiegunowości 

[Knyżewski 1998: 124]. O jej nieekstremalnym charakterze świadczyła możliwość 

współpracy pomiędzy przeciwnymi blokami w takich sprawach, jak uchwalenie nowej 

konstytucji, integracja europejska czy przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego.  

Wybory z 1993 roku dokonały więc tego, czego nie uczyniła poprzednia elekcja. 

Ukonstytuowały drugą względem solidarnościowej stronę sporu politycznego w zakresie jej 

politycznej relewancji, nadając jej wyborczą legitymację do bycia pełnoprawnym podmiotem 

rywalizacji politycznej na arenie gabinetowej. Katarzyna Sobolewska-Myślik [1999: 30] 

stwierdza nawet, że partie, wywodzące się z minionego reżimu, niejako z konieczności, 

przyjęły socjaldemokratyczny (a więc lewicowy) profil. W ten oto sposób stworzony został 

charakterystyczny, dwubiegunowy model spektrum politycznego, w którym obie strony 

posiadały pełną podmiotowość do uczestnictwa w procesach politycznych (czego wcześniej 

nie można było stwierdzić w odniesieniu przede wszystkim do SLD i SdRP). W początkach 

demokratycznej ewolucji, szczególnie do wyborów 1993 roku, funkcjonował pogląd o 

nieadekwatności kategorii lewicy i prawicy w zakresie możliwości opisu rzeczywistości 

politycznej w Polsce i innych krajach postkomunistycznych [Szawiel 2003: 224].  Dopiero po 

wyborach parlamentarnych 1993 roku powszechnie przyjęto diagnozę, że lewica je wygrała, a 
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prawica przegrała [Antoszewski 2005: 20]. W świadomości społecznej ukonstytuował się 

podział, który Mirosława Grabowska określiła mianem „podziału postkomunistycznego” i 

który genetycznie strukturyzował przestrzeń polityczną na postkomunistyczną lewicę i 

postsolidarnościową prawicę [Grabowska 2004: 123-204]. Pojęcia te weszły do 

powszechnego języka, którym posługiwali się nie tylko badacze czy publicyści, ale również 

wyborcy. Jednak, o ile w dyskursie naukowym czy publicystycznym określenia te nie miały 

(z reguły) charakteru wartościującego, to w świadomości społecznej określenia związane z 

postkomunizmem mogły nieść ze sobą pejoratywny wydźwięk. 

Kolejnym, charakterystycznym elementem opisywanego okresu funkcjonowania 

systemu partyjnego, było duże znaczenie związków zawodowych, jako sił wspomagających 

partie polityczne. Swoiste uzwiązkowienie polityki wynikało ze sposobu przejścia od systemu 

socjalistycznego do demokracji, w którym to Solidarność była partnerem przemian dla strony 

reżimowej, gdzie częścią była również duża centrala związkowa (w formule liderów 

związkowych odbywała się pierwsza telewizyjna debata pomiędzy L. Wałęsą a A. 

Miodowiczem). W konsekwencji takiego schematu politycznego odniesienia, OPZZ stało się 

w przyszłosci częścią koalicji SLD, a w wyborach 1997 r. wokół Solidarności utworzył się 

komitet wyborczy AWS. Wszystko to sprzyjało wytworzeniu dwubiegunowego modelu 

rywalizacji politycznej w tamtym okresie. Później znaczenie związków zawodowych w 

systemie partyjnym zaczęło spadać, co wynikało z nowych regulacji prawnych dotyczących 

wyborów i partii politycznych, a także naturalnego procesu instytucjonalizacji partii i 

stopniowej utraty znaczenia przez związki zawodowe w społeczeństwie [Wojtasik 2009: 153].  

Dualny model spektrum politycznego funkcjonował aż do wyborów parlamentarnych 

z 2001 roku, choć z jego faktycznym końcem trzeba było poczekać do 2004 roku. Jakie były 

charakterystyczne cechy tego okresu? Po pierwsze, nastąpiła stabilizacja na poziomie 

kalendarza wyborczego – wybory parlamentarne odbywały się w pełnych, kadencyjnych 

cyklach. Po drugie, po kolejnych wyborach następowała biegunowa alternacja władzy, 

między stroną postkomunistyczną a postsolidarnościową, warunkowana genetycznymi 

strategiami koalicyjnymi polskich partii [Sobolewska-Myślik 2009: 6]. Kolejną cechą 

charakterystyczną była postępująca koncentracja poparcia SLD. W omawianym okresie, w 

każdych kolejnych wyborach uzyskiwał wynik lepszy niż w poprzednich (co i tak nie 

zapobiegło utracie władzy w 1997 roku). Natomiast po prawej stronie sceny politycznej 

specyficznym syndromem była niestabilność instytucjonalna bytów partyjnych – podlegały 

one procesom utraty poparcia i zaniku. Należy przy tym zauważyć, że nie towarzyszyła temu 
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gwałtowna wymiana elit – tacy przywódcy jak m.in. D. Tusk, bracia Kaczyńscy. S. 

Niesiołowski, J. Rokita czy R. Sikorski wymieniali tylko partyjne szyldy, przesiadając się co 

jakiś czas do nowych politycznych wehikułów. Dlatego też zasadnym jest twierdzenie 

Radosława Markowskiego i Mikołaja Cześnika [2002: 28], że po prawej stronie sceny 

politycznej mieliśmy do czynienia z kontynuacją bytów partyjnych, np. AWS należy 

traktować jako spadkobierczynię tych ugrupowań, które weszły w jej skład, zaś UW jako 

kontynuatorkę zjednoczonych UD i KLD.  

Przyspieszone wybory parlamentarne są jednym z wyznaczników niestabilności sfery 

polityki, gdyż u ich przyczyn leży najczęściej brak możliwości wyłonienia funkcjonalnego 

układu politycznego, który zdolny jest do stworzenia rządu. W kryzysowej sytuacji następuje 

wtedy bądź alternacja władzy (jak w latach 1990-1992), bądź przyspieszone wybory 

parlamentarne (1991, 1993 i 2007 rok). Koalicja SLD-PSL rządziła przez całą kadencję po 

wygranych wyborach, a najważniejszymi elementami braku wewnętrznej stabilizacji były 

roszady na stanowisku premiera (W. Pawlak, J. Oleksy, W. Cimoszewicz). W późniejszym 

okresie, instytucjonalnym elementem stabilizacji była konieczność przeprowadzenia 

śródkadencyjnej zmiany władzy za pomocą instytucji konstruktywnego wotum nieufności, 

która chroniła premierów tracących większość parlamentarną (J. Buzek, L. Miller). Można 

zastanawiać się, na ile ta kwestia jest czynnikiem stabilizującym a na ile degradującym 

mechanizmy władzy [Rycerska 2004: 135], jednak warto na nią spojrzeć także w 

perspektywie funkcji petryfikacji genetycznych biegunów w ówczesnym systemie partyjnym. 

Wybory 2001 roku przyniosły bezprecedensową klęskę partii rządzących, gdyż ani 

AWSP (sukcesorka AWS z 1997 roku), ani UW nie zdołały przekroczyć progu 

parlamentarnej reprezentacji. Na ich miejsce powstały, również odwołujące się do 

solidarnościowego etosu, PO i PiS, jednak ich zdobycze były znacząco mniejsze niż 

zjednoczonej prawicy 4 lata wcześniej. Do parlamentu wprowadziły swoich przedstawicieli 

ugrupowania, które kontestowały dotychczasowy porządek polityczny – Samoobrona, będąca 

mieszanką populizmu z przywoływaną instrumentalnie społeczną nauką Kościoła 

katolickiego i budująca swoją pozycję na kwestionowaniu porządku okrągłostołowego, 

antyeuropejska LPR.
6
  

                                                             
6
 Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że sukces tych partii, szczególnie w wyborach 2004 i 2005 roku, wynikał z 

ich orientacji na wygrywanie antyintegracyjnych fobii i resentymentów [Wojtasik 2009: 154]. 
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O słabnięciu mechanizmów oddziaływania podziału postkomunistycznego świadczy 

także utworzenie wyborczego porozumienia SLD-UP, a więc formacji postkomunistycznej z 

postsolidarnościową. Warto spojrzeć na ten fakt w perspektywie następujących później 

zdarzeń, przede wszystkim powstania w 2007 roku koalicji LiD. Spadek poparcia SLD od 

2002 roku, przypominający swoją skalą polityczną degrengoladę AWS, kazał liderom 

Sojuszu poszukiwać możliwości, które pozwoliłyby uniknąć losu ekipy J. Buzka. 

 

3.5. Faza dominacji partii prawicowych po 2004 roku 

Źródeł utraty poparcia politycznego przez SLD można szukać w wielu obszarach, 

zastanawiając się przy tym, na ile ten proces spowodowany był czynnikami wewnętrznymi, a 

na ile wyczerpywaniem potencjału oddziaływania podziału postkomunistycznego. Nie 

rozstrzygając tutaj o istotności oddziaływania poszczególnych elementów, warto zwrócić 

uwagę jednak na degrengoladę postkomunistycznej lewicy, do której przyczyniała się z 

pewnością wizja braku politycznej konkurencji po wyborach 2001 roku, wzmacniana jeszcze 

siłą prezydentury A. Kwaśniewskiego.  

Wewnętrznymi znamionami, które wskazywać mogły na zmieniającą się polityczną 

koniunkturę były m.in. nieobserwowalne wcześniej na taką skalę tarcia pomiędzy liderami 

(szorstka przyjaźń między L. Millerem a A. Kwaśniewskim), dekompozycja środowiska 

związana z secesją M. Borowskiego i utworzeniem SdPL, oraz afery których, płaszczyzną 

było sprawowanie władzy (starachowicka, Rywina). Dodatkowo ambicją premiera L. Millera 

było symboliczne wprowadzenie kraju w struktury UE, co nie przysparzało mu zwolenników 

ani w partii, ani wśród wyborców, którzy mogli mieć wrażenie kurczowego trzymania się 

stanowiska pomimo spadających notowań. Wszystkie te elementy sprawiały, że 2004 rok miał 

znaczenie nie tylko symboliczne (Polska w UE,) ale również można go traktować jako cezurę 

oddzielającą fazę dwubiegunowości od następującej po niej fazie marginalizacji znaczenia 

lewej – postkomunistycznej strony sceny politycznej i dominacji partii prawicowych. 

Pomimo, że do tej pory istotne zmiany związane były z wyborami parlamentarnymi, to 

rozpoczęcie fazy dominacji partii prawicowych wiąże się z wynikiem pierwszych wyborów 

do Parlamentu Europejskiego. Chociaż ich znaczenie dla wewnętrznych uwarunkowań 

politycznych jest mniejsze niż elekcji parlamentarnych czy prezydenckich [Wojtasik 2010: 

133-147], to ich wynik był przełamaniem pewnych schematów, które można było 
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obserwować w Polsce po 1989 roku. Do tamtej pory lewica postkomunistyczna w wyborach 

parlamentarnych  uzyskiwała zawsze co najmniej drugi rezultat, dostając z elekcji na elekcję 

coraz wyższe poparcie. Tym razem poszła do wyborów podzielona, ponosząc sromotną 

klęskę i uzyskując najgorszy wynik w historii. SLD przegrało nie tylko z siłami 

postsolidarnościowymi (PO i PiS), ale również ze stosunkowo nowymi ugrupowaniami (LPR 

i Samoobrona).  

Symbolem klęski SLD była nie tyle  sama dymisja L. Millera ze stanowiska premiera, 

ale narzucenie przez A. Kwaśniewskiego SLD kandydatury M. Belki na nowego szefa rządu. 

Belka był uznawany za człowieka prezydenta do specjalnych poruczeń, a od czasu 

wypowiedzi o kosztach reform w przededniu wyborów 2001 roku (co wśród ludzi SLD było 

traktowane jako manipulacja Kwaśniewskiego, mająca na celu obniżenie wyniku Sojuszu tak, 

aby nie mógł on samodzielnie sformować gabinetu i w konsekwencji mieć słabszą pozycję w 

stosunku do urzędującej głowy państwa), aparat partii traktował go z nieskrywaną niechęcią. 

Jednak, nie mając ochoty na utratę władzy (w wyniku ewentualnych przyspieszonych 

wyborów), musiał przystać na upokarzające warunki Kwaśniewskiego. Po uzyskaniu wotum 

zaufania premier Belka jawnie kontestował SLD, doprowadzając do kuriozalnej sytuacji 

werbalnego wyrażania sympatii do pozaparlamentarnej PD. 

O ile wybory do PE mogły być traktowane jako „wypadek przy pracy” w odniesieniu 

do ich znaczenia i niskiej frekwencji, to odbywające się rok później wybory parlamentarne 

potwierdziły obserwowane zjawiska. Wynik SLD, choć lepszy niż w eurowyborach, to nadal 

był dalece niesatysfakcjonujący dla samej partii, a w porównaniu do zdobyczy PO i PiS 

ukazywać się zdawał wejście na ścieżkę marginalizacji w systemie partyjnym. Relewancja 

Sojuszu była mniejsza niż wcześniej nie tylko poprzez wynik wyborczy i jego przełożenie na 

mandaty, ale również poprzez radykalne ograniczenie potencjału koalicyjnego, wynikające z 

deklaracji ideowych dwóch największych ugrupowań. Niespełniona ostatecznie wizja koalicji 

PO-PiS brutalnie ukazała polityczne znaczenie SLD, który z głównej partii na płaszczyźnie 

parlamentarno-gabinetowej stał się politycznym outsiderem.  

Dla kompletności wniosków należy również zastanowić się nad źródłami politycznych 

sukcesów formacji postsolidarnościowych, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę ich 

głęboką defensywę, w której znajdowały się jeszcze na początku XXI wieku. Za część 

odpowiedzi mogą służyć poprzednie rozważania – PO i PiS stały się silne słabością 

dotychczasowych przeciwników z drugiej strony sceny politycznej, podobnie jak stało się to 
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w przypadku SLD i klęski AWS i UW. Jednak w tym miejscu analogie się kończą, gdyż 

wygrana w 2001 roku była, jak się później okazało, wstępem do marginalizacji Sojuszu. 

Licząc od 2004 roku, PO i PiS w każdych kolejnych wyborach poprawiają swój wynik 

(traktowany tutaj jako miara koncentracji - ich zsumowane poparcie), a w wyborach 

prezydenckich (2005 i 2010 roku) obie partie wprowadzają swoich kandydatów do drugiej 

tury.  

Niewątpliwy sukces PO i PiS może być również wynikiem zastosowania przez nie 

innowacyjnych wzorców rywalizacji międzypartyjnej na poziomie gabinetowym. Jak 

wykazano, w poprzedniej fazie dominującym modelem tworzenia gabinetów w Polsce był 

ten, który odwoływał się do podziału postkomunistycznego, ograniczając możliwości 

zawieranych sojuszy rządowych do kryterium genetycznego (przy założeniu tylko 

symbolicznego znaczenia UP w koalicji z SLD). Innowacyjnymi wzorcami wspomnianej 

rywalizacji były [Sobolewska-Myślik 2008: 34]: (1) Otwarcie w strukturze rywalizacji 

międzypartyjnej po wyborach 2005 roku ze względu na innowacyjną postać koalicji rządowej 

oraz z punktu widzenia wejścia w obszar  relewancji gabinetowej ugrupowań, które nie były 

do tej pory tam obecne; (2) Brak biegunowej zmiany koalicji rządzącej po wyborach 2007 

roku (w tym znaczeniu, że dominującym elementem nowego gabinetu była dalej partia 

postsolidarnościowa, choć oczywiście inna); (3) Stworzenie koalicji przez ugrupowanie 

postsolidarnościowe z mającym rodowód postkomunistyczny (PSL). Przytaczane zmiany w 

ramach rywalizacji gabinetowej zadziałały in favorem partii prawicowych, rozszerzając ich 

potencjał koalicyjny na inne ugrupowania, zarazem pozycja SLD uległa osłabieniu, 

szczególnie jeżeli się weźmie pod uwagę słabe zdobycze mandatowe w sejmie po 2005 roku. 
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4. Ekonomiczne założenia programowe partii lewicowych i 

centrolewicowych 

Lewa strona sceny politycznej i jej założenie programowe po 1989 roku miały swoje 

źródła w kontekście, jaki został im przypisany w procesie transformacji systemowej.  Z jednej 

strony wynikało to z podziału na stronę postkomunistyczną i postsolidarnościową, z drugiej, 

na symboliczne odwołanie, szczególnie widoczne po wyborach z 1993 roku, po których, jak 

już wspomniano, uznano, że lewica je wygrała, a prawica przegrała. Przywołany mechanizm 

sprawił, że w polskiej rzeczywistości politycznej podział na lewicę i prawicę nie zasadzał się 

na kryterium ekonomicznym. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie można wskazać 

relewantne partie, które cechowały się bądź liberalizmem gospodarczym, bądź etatyzmem w 

swoich programach, choć należy dodać, że na lewicy spójność programowa w podnoszonej 

kwestii była większa. Gdyby nie liberalna wycieczka SLD z lat 2000-2004, to bazując tylko 

na zapisach programowych z końca ubiegłego stulecia, można byłoby pokazać wiele typowo 

lewicowych postulatów w dokumentach SLD, PSL, UP czy Samoobrony. 

Historyczny charakter podziału sceny politycznej, który zaobserwować można po 1989 

roku działał w pewnych płaszczyznach do 2001 roku na korzyść lewicy postkomunistycznej, 

gdyż to względem niej definiowane było miejsce innych partii i stratyfikowany był układ 

lewica-prawica. Stąd też osłabienie oddziaływania podziału postkomunistycznego 

[Grabowska 2004: 240] pośrednio wpłynęło na klęskę SLD w wyborach 2005 r. 

Przedstawione okoliczności stawiały formację postkomunistyczną w specyficznym położeniu 

jeszcze z jednego powodu. W praktyce jej politycznego działania po 1989 r. sprawy 

ideologiczne i programowe na lewicy stopniowo schodziły na plan dalszy, ustępując miejsca 

pragmatyzmowi i akcentowaniu politycznej skuteczności działania, gdyż właśnie to 

uczyniono wyróżnikiem w stosunku do skłóconej i podlegającej procesom dezintegracji 

prawicy. O ile w początkowym okresie transformacji systemowej odejście od lewicowej 

ideologii wydawało się być dziejową koniecznością, wynikającą przede wszystkim z  

powszechnego, negatywnego odbioru społecznego wszelkich lewicowych konotacji, o tyle 

kontynuowanie tej strategii mogło stać się zarzewiem przyszłych kłopotów SLD. Pragmatyzm 

i wewnętrzna spójność wystarczały dla stworzenia politycznej alternatywy dla targanej 

paroksyzmami dekompozycji postsolidarnościowej prawicy, nie mogły jednak stanowić 

podstaw dla budowania nowej, ideologicznej tożsamości.  
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Logika transformacji politycznej wymuszała specyficzną antytetyczność podziału 

lewica-prawica, której osią była ich przeszłość. Mechanizm ten uzyskiwał potwierdzenie w 

kształcie podziałów obecnych w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, w którym faktyczne 

afiliacje polityczne przebiegały na linii liberalizm-konserwatyzm, a nie lewica-prawica 

[Wojtasik 2008A: 42-47], choć również po tej stronie obecne były siły głoszące socjalne 

postulaty. Skutkiem oddziaływania tych podziałów była rywalizacja L. Wałęsy z T. 

Mazowieckim w wyborach prezydenckich 1990 r. i w konsekwencji powstanie dwóch 

głównych nurtów politycznych wywodzących się opozycji postsolidarnościowej - 

konserwatywnego (m.in. PC, ZChN) i liberalnego (m.in. ROAD, UD, KL-D). Równolegle, w 

latach 1990-1992, postępowało zjawisko marginalizacji politycznej i izolacji parlamentarnej 

lewicy, do czego, przynajmniej po części, przyczyniały się problemy organizacyjne, związane 

choćby z likwidacją PZPR i powstaniem szeregu mniejszych ruchów i partii odwołujących się 

(najczęściej jedynie w warstwie hasłowej) do lewicowej ideologii. Dekompozycja 

postkomunistycznej lewicy nie niosła jednakże ze sobą szerszego otwarcia na nowe 

środowiska czy idee, gdyż główna uwaga liderów i struktur terenowych była ukierunkowana 

na utrzymanie swojego organizacyjnego stanu posiadania. Strategia taka nie mogła jednak 

dziwić, szczególnie w ówczesnej perspektywie politycznej, w której to co jakiś czas 

pojawiały się głosy postulujące dekomunizację i rozliczenie działalności PZPR, a w 

konsekwencji trwałe usunięcie tych środowisk z życia politycznego.  

Dodatkowym kłopotem dla SdRP i SLD na początku lat 90-tych było istnienie partii 

lewicowych, odwołujących się do przedwojennych korzeni. W tamtym okresie, w Polsce 

działały m.in. dwie Polskie Partie Socjalistyczne: jedna odwołująca się do tradycji środowisk 

emigracyjnych, druga w większym stopniu akceptująca powojenną historie lewicy. W 

pewnym uproszczeniu, pierwszą z nich nazywano PPS Ikonowicza, a drugą PPS Osóbki-

Morawskiego (od nazwisk liderów politycznych) [Wojtasik 2008A: 48]. PPS Ikonowicza 

proponowała w ramach programu ówczesnych zapisów programowych: „system oparty na 

decentralizacji władzy, gdyż wzór prezydencki grozi autorytaryzmem, a prezydencko-

parlamentarny dwuwładzą. Parlament winien być jednoizbowy. Strukturę terytorialną należy 

tak zbudować, aby skuteczność działania zarówno samorządu, jak i agend rządowych w 

terenie była optymalna. Fundamentalną zasadą istnienia i działania samorządu 

terytorialnego jest autonomiczność finansowa, osobowość prawna i własność komunalna 

gmin. Udział Kościoła w życiu publicznym powinien ograniczyć się do szerzenia zasad 

moralnych. (...) PPS opowiada się za wielosektorowym systemem gospodarki rynkowej z 
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prawem i obowiązkiem państwa do interwencji w wolną grę rynkową, jeśli interes obywatela, 

społeczeństwa lub państwa tego wymaga. Partia dopuszcza istnienie różnych form własności, 

jednak popiera spółdzielczość, rzemiosło i drobną wytwórczość. Państwo powinno sterować 

procesami gospodarczymi i społecznymi w pożądanym dla społeczeństwa kierunku. Musi 

prowadzić badania rynku i określać stan realizacji potrzeb socjalnych, a także ustalać 

podstawowe parametry ekonomiczne, takie jak ceny niektórych surowców, ceny niektórych 

podstawowych produktów, stopę dyskontową i progresję podatkową. Partia jest przeciw 

prywatyzacji całego sektora państwowego.” [Gargas, Wojciechowski 1991: 101].       

PPS Osóbki-Morawskiego formułowała program bardziej radykalny niż wspomniana 

wyżej organizacja Ikonowicza. Można było w nim przeczytać m.in.: „Należy kategorycznie 

zabronić używania przemocy, zwłaszcza przez aparat państwowy, dla narzucenia innym 

jakichkolwiek politycznych, społecznych, religijnych czy narodowych programów. Wolność 

polityczna musi gwarantować sprawiedliwy podział dochodu narodowego. W polityce 

zagranicznej partia solidaryzować się będzie z losem narodu litewskiego, któremu polska 

burżuazja niegdyś zbrojnie wydarła jego wileńską stolicę, czy z narodem czeskim i słowackim, 

któremu polska sanacja w spółce z hitlerowskimi Niemcami zrabowała Zaolzie. (...) Należy 

przeciwstawiać się unicestwieniu prywatnej własności opartej na własnej pracy 

zatrudnionego, dokonywanej przez kapitalistów bądź grupowe związki pasożytnicze. 

Akumulacja kapitalistyczna winna odbywać się tylko za zgodą zainteresowanego człowieka 

pracy. Naczelnym hasłem polskich socjalistów jest: Każdemu według jego pracy społecznie 

niezbędnej.” [Tamże 1991: 104].        

 

4.1. Sojusz Lewicy Demokratycznej 

 Proces głównych przekształceń organizacyjnych i politycznych lewicy 

postkomunistycznej zachodził w latach 1989-1991 i charakteryzował się głęboką defensywą 

polityczną i izolacją na scenie parlamentarnej. Po przeciągnięciu na swoją stronę środowisk 

byłych PZPR-owskich stronnictw sojuszniczych, politycy solidarnościowi rozpoczęli proces 

politycznego izolowania lewicy, widząc w tym sposób na całkowitą jej marginalizację. W 

początkowym okresie taktyka taka zdawała się przynosić sukces, szczególnie w sytuacji 

deklarowanej jednorodności opozycji. Defensywna taktyka lewicy stanowiła pośredni dowód 

na taki stan rzeczy. I tutaj można wskazać istnienie pewnego paradoksu. Polityczna izolacja 

lewicy (nie tylko przez siły solidarnościowe, ale również przez nie tak dawnych jeszcze 

sojuszników) w sejmie kontraktowym była działaniem dla lewicy korzystnym i sprzyjającym 
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odbudowie jej potencjału wyborczego. Stawiała ona SLD jako jedyny parlamentarny ośrodek 

polityczny będący w opozycji do przeprowadzanych reform gospodarczych (nawet nie tyle co 

do ich kierunku, ale co do tempa, zakresu i skutków wprowadzanych zmian) i ustanawiała z 

niej głównego krytyka skutków społecznych transformacji gospodarczej.  

Jednakże to właśnie w tym okresie lewica przyjęła oblicze „odpowiedzialnej opozycji”, 

które było na tamte czasy politycznie użyteczne i wpisywało się w logikę wspominanego już 

paradoksu Kitschelta. W przeciwieństwie do większości awanturniczych (w ramach 

rywalizacji partyjnej) i nieodpowiedzialnych (w działaniach parlamentarnych) partii 

prawicowych, postkomunistyczna lewica za kryterium prowadzonych działań przyjęła 

racjonalizm polityczny i szeroko rozumianą prosystemowość. Stąd też z czasem coraz 

bardziej przechodziła w podejmowanych działaniach na pozycje wolnorynkowe gospodarczo, 

co było raczej wynikiem konieczności zapewnienia stabilizacji politycznej w kraju i 

odpowiedzią na populizm szerzący się po prawej stronie sceny politycznej.  

Pomysł „odpowiedzialnej lewicy”, będącej stabilizatorem kierunku i tempa przemian 

politycznych i gospodarczych, był pośrednią próbą wyjścia poza krąg politycznej izolacji i 

nabierał rozpędu wraz z pojawiającymi się pęknięciami na prawicy. Podział na polityczne 

obozy Wałęsy i Mazowieckiego oraz jawna wrogości pomiędzy nimi w perspektywie 

zbliżających się wyborów prezydenckich świadczyła pośrednio o tym, że lewica 

postkomunistyczna przetrwała pierwszy, najtrudniejszy okres i przestało grozić jej 

wykluczenie poza efektywny obszar systemu partyjnego. Jednocześnie jednak, wydarzenia te 

nie dawały odpowiedniego potencjału zewnętrznego do głębszej refleksji programowej, 

stanowiąc raczej alibi dla trwania na pozycjach defensywnych. Wybory prezydenckie z 1990 

r., poza przypieczętowaniem rozpadu obozu solidarnościowego, przyniosły lewicy jeszcze 

dwa pozytywne wydarzenia. Pierwszym był start kandydata SDPR W. Cimoszewicza, 

rozpatrywany nie poprzez wynik jaki osiągnął (9,21%), lecz poprzez wrażenie które wywarł 

na wyborcach. Jak twierdzi Marek Mazur [2002: 158]: „Celem jego kampanii nie było 

zwycięstwo lecz zaprezentowanie nowego oblicza postpezetpeerowskiego ugrupowania 

politycznego”. W. Cimoszewicz uosabiał zmianę, którą chciał przejść lewica: był 

wykształcony, elokwentny, nowoczesny oraz różny od przaśnego L. Wałęsy i 

przeintelektualizowanego T. Mazowieckiego. Drugie wydarzenie, choć niezwiązane 

bezpośrednio z lewicą, również stanowić mogło dobrą wróżbę dla niej na przyszłość. Chodzi 

o wynik S. Tymińskiego (23,1% w pierwszej turze), który pokazywał istnienie dużego, 
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niesolidarnościowego (a więc jeszcze niezagospodarowanego politycznie) elektoratu, 

mogącego w przyszłości stanowić bazę dla sukcesu wyborczego lewicy. 

Drugim obszarem pozytywnie rokującym postkomunistycznej lewicy były nieudane 

próby stworzenia innych partii o podobnym charakterze ideologicznym. Inicjatywy takie były 

przeprowadzane zarówno po stronie solidarnościowej, jak i nie były związane z dwoma 

głównymi nurtami politycznymi. Przyczyn słabości innych ruchów lewicowych można 

wymienić przynajmniej kilka: początkowa nieatrakcyjność lewicowości związana z 

postkomunistycznym stygmatem, brak niezbędnego potencjału organizacyjnego, 

proporcjonalna ordynacja wyborcza do sejmu (szczególnie od wyborów 1993 r.) oraz 

nieostrość programowa i ideologiczna lewicy postkomunistycznej, pozwalająca znaleźć 

formułę szerokiego politycznego uczestnictwa pod szyldem SLD. Oczywiście czynniki te 

oddziaływały na system partyjny w różnym stopniu i w różnym czasie, jednak zagregowane 

przyniosły skutek w postaci zmajoryzowania lewej strony sceny politycznej przez SLD. 

   Sytuacja w momencie przełomu ustrojowego oraz plebiscytowy charakter wyborów 

czerwcowych sytuowały lewicę nie tylko w defensywie politycznej, ale również sprawiały, że 

musiała, przynajmniej w świadomości społecznej, przyjąć na siebie odium odpowiedzialności 

za miniony ustrój. Z takim stygmatem musiały zmierzyć się wszystkie bez wyjątku partie i 

ugrupowania polityczne odwołujące choćby hasłowo do lewicy, nawet takie, które miały 

solidarnościowe korzenie. Te ostatnie były oskarżane przez przeciwników politycznych o 

próbę odwołania lub tylko złagodzenia anatemy, którą prawica obłożyła na początku lat 

dziewięćdziesiątych wszystko co kojarzyło się z lewicą. Lewicowość w tamtym okresie nie 

cieszyła się społeczną popularnością, będąc w niektórych sytuacjach synonimem politycznej 

inwektywy. W takim środowisku politycznym nie było odpowiedniego klimatu dla trwałości 

istnienia nowych partii lewicowych. Słaby potencjał organizacyjny takich nowych ruchów  

wynikał z kilku względów, wśród których do najważniejszych zaliczyć można: niski stopień 

aktywności politycznej społeczeństwa, brak możliwości trwałego finansowania działalności, 

ograniczone możliwości rekrutacyjne, brak doświadczenia w budowie kanałów 

komunikowania tak wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczeniem, czy też nieatrakcyjność 

polityczna dla dużej części społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że stan taki miał miejsce 

przy stosunkowo mało dolegliwym trybie rejestracji partii politycznych (obowiązującym na 

podstawie pierwszej ustawy o partiach politycznych z 1990 r.), co jeszcze bardziej uwypukla 

ich słabość organizacyjną. Zmiany ordynacyjne, będące konsekwencją konieczności 

dostosowania trybu wyborów parlamentarnych do reguł pluralizmu i rywalizacji politycznej, 
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przebiegały w dwóch fazach. Pierwsza, zawierająca w sobie skrajnie proporcjonalną 

ordynację i odbyte na jej podstawie wybory w 1991 r., nie była w swoim kształcie 

nieprzyjazna dla nowych partii politycznych. W jej wyniku, do parlamentu dostali się 

przedstawiciele ponad 20 ugrupowań, ale w praktyce jedynie o dwóch można powiedzieć, że 

były deklaratywnie lewicowe: SLD oraz Solidarność Pracy. Na słabym wyniku lewicy 

zaciążył obecny jeszcze wtedy dosyć powszechnie w społeczeństwie negatywny resentyment 

do tej strony sceny politycznej. Nieostrość programowa SLD dawała społeczeństwu szansę, 

aby każdy wyborca, poszukujący swojej lewicowej autoidentyfikacji politycznej, wypełnił ją, 

bez mała, dowolną treścią. Sojusz od 1991 r. (aż do wyborów 1997 r.) nie formułował 

komunikatu politycznego jaki jest. Nie mówił też jaki będzie w przyszłości. Wysyłał 

natomiast do wyborców dwa inne komunikaty: jaki nie jest – nie jest jak partie prawicowe i 

jaki nie będzie – nie będzie jak partie prawicowe. SLD nie stworzył na początku lat 90-tych 

autonomicznego (w sensie ideowym i programowym) bytu partyjnego. Stworzył alter ego 

postsolidarnościowej prawicy.   

Podobnie jak to się stało po wyborach kontraktowych, postkomunistyczna lewica nie 

musiała szukać ani wypracowywać swojego oblicza programowego, została wpasowana jako 

naturalna opozycja w stosunku do solidarnościowych rządów lat 1989-1993. Jej apelem 

programowym był sprzeciw przeciwko skutkom (szczególnie ekonomicznym i społecznym) 

wprowadzanych reform i obietnica, że, cytując hasło wyborcze SLD z 1991 r., „Tak dalej być 

nie może. Nie obronisz się sam”. To wystarczyło, plus nieszczęśliwa dla partii prawicowych 

ordynacja (ale którą łącznie z SLD sobie same uchwaliły), aby już po 4 latach od przełomu 

demokratycznego, lewica powróciła do władzy. I o ile samo zwycięstwo w wyborach 1993 r. 

nie było w świetle przedwyborczych sondaży jakimś wielkim zaskoczeniem, to ordynacyjna 

klęska partii prawicowych doprowadziła do możliwości przejęcia przez lewicę władzy. 

Liderzy Sojuszu wyciągnęli stąd dla siebie pragmatyczny wniosek, że w zderzeniu z 

wartościami promowanymi przez prawicę, wygrać mogą pragmatyzmem i obietnicą 

skuteczności rządzenia. Zamiast odwracania głowy w przeszłość proponowali spojrzenie w 

przyszłość, zamiast politycznych igrzysk – obietnicę nieokreślonej bliżej opieki. Strategia 

taka, przy słabości organizacyjnej partii prawicowych, przynosiła SLD sukces w każdych 

kolejnych wyborach aż do 2001 r. (rozumiany tutaj jako powiększanie zdobyczy wyborczych 

liczonych w % oddanych głosów w wyborach parlamentarnych, co nie zawsze (wybory 1997)  

przekładało się na możliwość partycypowania w rządzeniu [Wojtasik 2008A: 47]. Ogół 
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postulatów programu gospodarczego lewicy w latach 1993-1997 można generalnie 

sprowadzić do [Fakty-Dokonania-Opinie 1997: 153-155]:  

(1) Dyscyplinowania sfery finansów publicznych; 

(2) Hamowania inflacji; 

(3) Umacniania rynkowego charakteru gospodarki; 

(4) Swobody przedsiębiorczości; 

(5) Wyzwolenia trwałej tendencji wzrostu gospodarczego. 

Asumptem dla SLD do wypracowania konkretniejszych rozwiązań programowych było 

zawiązanie koalicji wyborczej z UP. Czynnikiem który wzmocnił ten proces była 

perspektywa przejęcia władzy, realna w sytuacji postępującej dezintegracji partii 

prawicowych. Zawiązanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego było naturalną konsekwencją 

zbieżności programowej tworzących go ugrupowań. Znajdując się przez cztery lata w 

opozycji początkowo do rządów najpierw AWS – UW, a następnie samej AWS, SLD 

krytykował poczynania rządzących odnosząc się do okresu sprawowania władzy przez siebie 

w koalicji z PSL. Unia Pracy, która była pozbawiona reprezentacji parlamentarnej, miała 

nieco utrudnione zadanie w ramach przedstawiania swojego stanowiska programowego 

[Wojtasik 2003: 43-45]. 

W odniesieniu do prywatyzacji koalicja SLD – UP podkreślała w programie 

wyborczym konieczność zmiany modelu przeprowadzanych przekształceń własnościowych w 

zakresie odejścia od prostej sprzedaży majątku państwowego na rzecz połączenia 

wymienionych działań z restrukturyzacją prywatyzowanych branż i przedsiębiorstw. 

Prywatyzacja powinna być narzędziem w osiąganiu celów polityki ekonomicznej, a 

pozyskiwane środki powinny zostać przeznaczone na wspomaganie rozwoju polskiej 

gospodarki. W miejscach gdzie było to możliwe i celowe powinna być preferowana 

prywatyzacja pracownicza [Program wyborczy SLD 2001: 8]. Ważnym elementem 

proponowanych zmian własnościowych była konsolidacja i integracja przedsiębiorstw 

funkcjonujących w tych samych branżach, czego skutkiem miało być powstanie grup o 

charakterze produkcyjnym bądź produkcyjno – dystrybucyjnym. Koalicja SLD – UP 

opowiadała się również za pozostawieniem nadzoru nad częścią  majątku państwowego, co 

skutkować miało zachowaniem kontroli nad przedsiębiorstwami o strategicznym znaczeniu. 

Wśród nich wymieniane były m.in. poczta, sieci telekomunikacyjne i energetyczne, gazociągi, 

naftociągi, linie kolejowe, porty morskie i lotnicze. Postulowane było także pozostawienie 

kontroli państwa nad grupą bankową opartą o PKO BP oraz umocnienie Banku Gospodarki 

Żywnościowej jako polskiego podmiotu obsługującego wieś i rolnictwo. Odnosząc się do 
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regulacyjnej roli państwa w procesach nadzoru nad rzetelnością obrotu gospodarczego, 

sugerowano zwiększenie uprawnień organów państwowych w zakresie funkcji kontrolnych i 

egzekucyjnych. Majątek Skarbu Państwa miał stanowić rezerwę strategiczną dla realizowania 

podstawowych programów społeczno–gospodarczych. Roszczenia reprywatyzacyjne byłych 

właścicieli i ich spadkobierców miały być zaspokajane przy radykalnym ograniczeniu ich 

skali i zakresu, co pozwoli na wykorzystanie większej części przychodów z prywatyzacji na 

cele rozwojowe. Sugerowano również przeznaczenie do 10% majątku Skarbu Państwa na 

program rekompensat za niezgodnie z prawem przeprowadzone procesy nacjonalizacyjne w 

latach 1944 – 1962. 

Koalicja SLD – UP w programie wyborczym sugerowała również konieczność 

przeprowadzenia pewnych korekt w polityce fiskalnej państwa. Zmiany powinny dotyczyć 

zmniejszenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców rozwijających nowe technologie i 

tworzących nowe miejsca pracy w okręgach o dużym bezrobociu oraz wprowadzenia 

mechanizmów zachęcających do długoterminowego oszczędzania w pracowniczych 

programach emerytalnych, Celem miało być także uproszczenie systemu podatkowego przez 

likwidację tzw. dużej ulgi budowlanej i powiązanie ulgi remontowej z faktycznymi kosztami 

remontów substancji mieszkaniowej. Fundamentalne znaczenie miało zachowanie 

progresywnego systemu opodatkowania osób fizycznych. Pomimo pojawiających się 

propozycji wprowadzenia podatku liniowego, koalicja uważała, iż zróżnicowanie wysokości 

podatku w zależności od uzyskiwanego dochodu jest najbardziej sprawiedliwe i koryguje 

nadmierne rozpiętości dochodowe. 

Kryzys finansów państwa, który ujawnił się w 2001 roku, wpłynął na program 

wyborczy koalicji SLD – UP w zakresie postulowanej przebudowy polityki budżetowej. 

Źródeł stabilizacji budżetu doszukiwano się przede wszystkim w powrocie gospodarki na 

ścieżkę szybkiego rozwoju. Aby to osiągnąć postulowano zapewnienie spójności działań w 

sferze makro i mikroekonomicznej, koordynację polityki pieniężnej i fiskalnej, oraz dążenie 

do stopniowego obniżania inflacji w tempie dostosowanym do wymogów wzrostu 

gospodarczego. Aktywnej polityce gospodarczej państwa powinna towarzyszyć dyscyplina 

finansowa i dbałość o utrzymanie deficytu budżetowego w bezpiecznych granicach, a w 

perspektywie także jego zmniejszanie. Proponowanym sposobem na uzdrowienie struktury 

dochodów i wydatków budżetu państwa była z jednej strony racjonalizacja wydatków 

przeprowadzona z punktu widzenia ich celowości, a z drugiej zwiększenie efektywności w 
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celu uniknięcia konieczności ich mechanicznego obniżania. Aby polska gospodarka mogła 

wrócić na ścieżkę szybszego wzrostu sugerowano: 

- zapewnienie spójności działań podejmowanych w sferze makro i mikroekonomicznej oraz 

dokonanie koncentracji dostępnych środków w wybranych dziedzinach;  

- oparcie trwałego ożywienia gospodarki - dającego znaczący przyrost nowych miejsc pracy i 

środków na modernizację kraju - na skoordynowanej polityce pieniężnej i fiskalnej;  

- wprowadzenie regulacji, aby aktywnej polityce gospodarczej rządu towarzyszyła dyscyplina 

finansowa i dbałość o utrzymanie deficytu budżetowego w bezpiecznych granicach, a w 

perspektywie także jego zmniejszanie;  

- dążenie do stopniowego obniżania inflacji w tempie dostosowanym do wymogów wzrostu 

gospodarczego. 

Wybory 2005 roku odbywały się w niesprzyjającej politycznie atmosferze dla SLD i 

przy spadających sondażach, co mogło, w czarnym scenariuszu, doprowadzić do podzielenia 

losu AWS sprzed 4 lat. Przygotowując się do wyborów SLD był świadom zarówno swojej 

ówczesnej pozycji na scenie politycznej, jak i zagrożeń, które wynikały ze zmian 

zachodzących na rynku wyborczym. Cztery lata sprawowania władzy, które stały się jego 

udziałem od 2001 r., doprowadziły do wystąpienia dwóch, jak się wydaje przeciwstawnych na 

pierwszy rzut oka tendencji. Z jednej strony unaoczniono niekoherentność struktury 

wewnętrznej SLD względem wymagań działania partii na rynku wyborczym (bo upadła 

organizacyjna koncepcja oparta na  szerokim członkostwie przy praktycznym braku jego 

przedmiotowej i jakościowej weryfikacji), a z drugiej, szczególnie w końcowym okresie, 

procesy wewnętrznej dyfuzji doprowadziły do wystąpienia oczekiwanego zjawiska 

samooczyszczenia szeregów partyjnych [Wojtasik 2006: 137]. W opisywanych 

okolicznościach sprawy programowe musiały zejść i zeszły na plan dalszy. 

Dwoma głównymi dokumentami programowymi SLD w 2005 roku były Manifest 

Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Sprawiedliwość Społeczna i Praca - 

Programowa Deklaracja Wyborcza. Manifest zawierał odniesienie do ówczesnej 

rzeczywistości i można w nim było przeczytać:  „Korzyści  ze wzrostu nie objęły w 

sprawiedliwy sposób wszystkich obywateli. Z niepokojem stwierdzamy, że przepaść między 

biednymi a bogatymi powiększyła się. Jest to powód do zmiany naszego myślenia o 

gospodarce. Zdecydowanie odrzucamy jej skrajnie neoliberalny, nieludzki model. 

Gospodarka musi służyć rozwojowi całego społeczeństwa, a nie bogaceniu się elit! (…) Jaką 

formę własności chcemy uprzywilejować? Każdą, w ramach, której zatrudnia się owych 

pracowników. Dlatego własność spółdzielcza i państwowa obok własności prywatnej 
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rodzimej i obcej) jest równoprawna na rynku aktywności gospodarczej, produkcji, usług i 

finansów.” [Manifest Wyborczy 2005]. 

W deklaracji programowej SLD na wybory 2005 r. pt. Sprawiedliwość Społeczna i 

Praca, dokonano uszczegółowienia przytoczonych powyżej pól programowych poprzez 

dookreślenie niektórych przynajmniej „kotwic programowych”. Dodatkowo nadano jej 

bardziej drapieżny retorycznie, a poprzez to również politycznie charakter, nie stroniąc od 

krytycznych odwołań do dokonań (lub ich braku) ówczesnych przeciwników politycznych. 

Zarazem jednak dokonano hasłowego rozliczenia ze swoją przeszłością, przepraszając 

społeczeństwo za błędy popełnione w przeszłości. W kwestiach gospodarczych deklaracja 

odwoływała się do kilku podstawowych płaszczyzn. W obszarze zmniejszania różnic 

pomiędzy bogatymi a biednymi postulowano [Sprawiedliwość społeczna i praca… 2005]:  

- sprzeciw dla podatku liniowego – podatku korzystnego wyłącznie dla najbogatszych;  

- sprzeciw dla jednej stawki VAT, czyli droższej żywności, lekarstw i produktów dla dzieci; 

- pomoc Państwa dla najbardziej potrzebujących to warunek zmniejszenia ogromnego 

rozwarstwienia społecznego;  

- tworzenie i wspieranie programów promujących niepełnosprawnych na rynku pracy; 

- dodatki dla najbiedniejszych oraz emerytów i rencistów; 

- poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej – możliwie najtańsze lekarstwa;  

- pomoc państwa w likwidacji obszarów biedy w miastach i byłych PGR-ach;  

- powszechnie dostępne i bezpłatne porady prawne, a także pomoc prawna dla najuboższych; 

 - zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających. 

Dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wskazywano jako niezbędne: 

- stały wzrost inwestycji w gospodarce;  

- pomoc Państwa dla firm chcących zwiększać eksport swoich produktów; 

- wzrost popytu wewnętrznego dzięki zwiększeniu siły nabywczej Polaków; 

- ułatwienia przy tworzeniu nowych firm;  

- pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;  

- usprawnienie efektywności gospodarczej polskiego rolnictwa;  

- szybki i łatwy dostęp do kredytów – gwarancje kredytowe i ubezpieczenia tych kredytów;  

- rozwój różnych form własności gospodarczej, a zwłaszcza spółdzielczości; 

- tworzenie nowych form samopomocy i ekonomii społecznej. 
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SLD postulował wprowadzenie jasnego, czytelnego i stabilnego systemu podatkowego 

poprzez: 

- progresywny system podatkowy dla osób fizycznych z większą liczbą progów podatkowych;  

- utrzymanie niskiego 19 - procentowego podatku dla przedsiębiorstw;  

- ulgi podatkowe za tworzone nowe miejsca pracy i inwestycje w nowoczesne technologie. 

Długoterminowy wzrost miałby być zagwarantowany przez rozwój gospodarki opartej 

na wiedzy, którego elementami byłyby:  

- wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych;  

- lepsza współpraca nauki i gospodarki – wykorzystanie dorobku polskich uczonych i 

wynalazców;  

- inwestycje w edukację i wspieranie kształcenia ustawicznego;  

- zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez inwestycje w badania naukowe i rozwój 

oraz nowoczesne technologie;  

- lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy; 

- zwiększenie dostępności do Internetu. Internet w każdej szkole i urzędzie. 

Wybory 2007 roku z racji ich przedterminowego charakteru zastały SLD w fazie 

realizacji idei budowy szerokiego porozumienia programowego, które z jednej strony miało 

zapewnić zagospodarowanie przestrzeni politycznej po lewej stronie, a z drugiej dokonać 

ostatecznego przełamania stygmatu postkomunizmu. Dosyć pozytywnie zakończony 

eksperyment z wyborów samorządowych 2006 roku miał szansę być kontynuowany, co 

odbyło się ostatecznie poprzez sojusz z wcześniejszym partnerem koalicyjnym (UP) oraz 

dokoptowanie PD oraz SdPL. Trudno było jednak oczekiwać, aby tak szeroka formuła 

przełożyła się na przedstawienie konkretnego i spójnego programu. 

SLD w 2007 roku dokonał podsumowania swoich dyskusji programowych, których 

wynikiem był Zeszyt programowy, zawierający zapisy z konwencji programowych [Zeszyt 

Programowy SLD 2007] oraz Biuletyn po Krajowej Konwencji Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej [Biuletyn… 2007]. W pierwszym z nich, znalazły się zalecenia ekspertów, 

m.in. prof. Tadeusza Kowalika, który określał polski system społeczny jako jeden z 

najbardziej niesprawiedliwych modeli społeczno – ekonomicznych,  ponieważ odbiega on od 

zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP, a poza tym, złą polityką gospodarczą 

państwa można zepsuć pozytywne efekty cyklu koniunkturalnego, ale nie można zmienić jego 

parametrów. Ekspert określał kapitalizm jako system, w którym musi istnieć równowaga 

społeczna między kapitałem i pracą. Podstawowym obowiązkiem lewicy byłoby w tym 

przypadku budowanie tej równowagi społecznej [Zeszyt Programowy SLD 2007: 19].  
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W Biuletynie zawarto uchwałę przygotowaną przez Radę Strategii Programowej i 

zaakceptowaną w ogólnopartyjnym referendum, która przyjmowała konstytucję programową 

SLD Polska Demokratyczna i Socjalna jako podstawę do tworzenia programów i zawierania 

porozumień wyborczych [Biuletyn… 2007: 11]. Konstytucja zawierała ogólne założenia 

programowe, wśród których o sprawach gospodarczych można było przeczytać m.in. 

„Państwo nie może całkowicie wycofywać się z gospodarki. Nie wszystkie sprawy rozstrzyga 

wolny rynek. Państwo i jego instytucje jednakowo traktując wszystkie formy własności muszą 

odgrywać istotną rolę regulacyjną, korygując rynkową dystrybucję, pomagając biedniejszym i 

słabszym, a od bogatszych wymagając większego wkładu w dobro wspólne. (…) Wzrost 

gospodarczy i inwestycje powinny służyć podnoszeniu poziomu życia wszystkich obywateli. 

Państwo musi inwestować w zrównoważony rozwój, nie zrobią tego ani pojedyncze jednostki, 

ani prywatne firmy. To państwo musi zorganizować infrastrukturę i dbać o jakość usług 

publicznych. Nie możemy godzić się na urynkowienie wszystkich dziedzin życia społecznego, 

szczególnie takich jak edukacja i służba zdrowia. Szeroki wachlarz usług publicznych na 

wysokim poziomie należy traktować nie jako konieczny koszt, ale jako inwestycję w rozwój 

społeczny kraju.” [Polska Demokratyczna i Socjalna 2007: 4-5]. 

Stworzony na potrzeby koalicji wyborczej LiD program wyborczy 100 Konkretów, nie 

skupiał się na sprawach gospodarczych. Wynikać to mogło ze znaczących różnic w kwestiach 

spojrzenia na gospodarkę pomiędzy podmiotami tworzącymi koalicję, gdyż poza wspólnym 

interesem politycznym, najsilniejszym ich spoiwem wydawały się być postulaty społeczne. 

Program gospodarczy zawierał następujące założenia [100 Konkretów 2007]: 

- ograniczenie o co najmniej jedną trzecią liczbę koncesji i licencji wymaganych do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwienie rejestracji firm przez Internet w 3 dni, 

co byłoby możliwe dzięki ustawie przyjętej za rządów SLD, ale nie wprowadzonej przez 

administrację;  

- wprowadzenie zasady wiążącej interpretacji przepisów obowiązującej dla interpretacji 

wydanych przez organy państwa. Powołanie Rzecznika Drobnego Przedsiębiorcy;  

- upowszechnienie formy elektronicznego przekazu deklaracji podatkowych. Dofinansowanie 

sądów i przyspieszenie rozpatrywania spraw przed sądami gospodarczymi. Zwiększenie 

dostępność do kredytów poprzez wzmocnienie Funduszu Gwarancyjno-Pożyczkowego;  

- w okresie 4 lat utrzymanie stawek podatkowych PIT, CIT i VAT na ówczesnym poziomie, 

wynikającym z obowiązujących ustaw podatkowych. Wprowadzenie możliwości stosowania 
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odpisów podatkowych na cele społecznie użyteczne, w tym w szczególności na rozwój 

kultury narodowej, edukację, sport oraz walkę z patologiami społecznymi; 

- prowadzenie wyważonej polityki budżetowej. Wprowadzenie planowania kroczącego: 

opracowywanie i przedstawianie Sejmowi corocznie, wraz z projektem budżetu na następny 

rok, perspektywy budżetowej na kolejne dwa lata; 

- zwolnienie na 3 lata pracodawców z opłat na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem 

zatrudnienia absolwentów lub rodziców powracających z urlopów wychowawczych bądź 

macierzyńskich (rodzicielskich); 

- rozpoczęcie rozłożonego na kilka lat procesu wprowadzania podatku PIT do rolnictwa oraz 

urealniania składek na KRUS - rozpoczynając od grupy rolników, osiągających najwyższe 

dochody; 

- wprowadzenie ulgi podatkowej dla małych i średnich firm, ponoszących nakłady na badania 

i rozwój oraz zachęty finansowe dla drobnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy na 

terenach wiejskich;  

- uchwalenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą w zakresie dochodów, 

uzyskanych w latach 2004-2006. Podjęcie działania na rzecz zawarcia umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania ze wszystkimi krajami, w których pracuje znacząca liczba 

Polaków. 

Deklaratywnie lewicowy SLD, w kwestiach gospodarczych jawił się do tej pory jako 

ugrupowanie o umiarkowanie rynkowym nastawieniu. Po 2005 roku obserwować można 

próbę poszukiwania nowego oblicza partii w tym obszarze, która jednak nie doprowadziła na 

razie do programowej rewolucji. Można w tym miejscu zapytać, czy taka rewolucja jest 

możliwa i przede wszystkim potrzebna, szczególnie w perspektywie braku sukcesu partii, 

które odwoływały się do antyrynkowych postulatów. SLD jest partią i umiarkowanie 

rynkowym obliczu, a kwestie ekonomiczne nie wydają się być istotnymi dla wyborców. 

 

4.2.  Polskie Stronnictwo Ludowe
7
 

Gospodarcze postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego są wynikiem odwoływania się 

do tradycji ruchu ludowego w Polsce, naturalnego nakierowania na problematykę związaną ze 

swoją pierwotną bazą elektoratową oraz poszukiwaniem możliwości szerszego otwarcia na 

nowych wyborców [Wojtasik 2010B: 30-66]. Podstawowym postulatem w zakresie rolnictwa 

                                                             
7
 Ta część rozdziału opiera się na artykule: Programy gospodarcze Polskiego Stronnictwa Ludowego i 

Samoobrony RP, [w:] Ł. Tomczak (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wrocław: 

Wydawnictwo Marina. 
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jest konieczność państwowego interwencjonizmu, którego zakres powinien obejmować: 

wspieranie rozwoju infrastruktury wsi i rolnictwa, tworzenie stabilnych warunków 

ekonomicznych, pobudzanie i upowszechnianie postępu rolniczego, stosowanie 

gwarantowanych-minimalnych cen skupu podstawowych produktów rolnych. Celem 

postulowanych działań jest przezwyciężanie trzech barier hamujących rozwój rolnictwa. 

Pierwszą z nich jest bariera popytu na produkty rolne, będąca konsekwencją spadku siły 

nabywczej ludności. Druga akcentuje niekorzystne tendencje rynkowe w kształtowaniu się 

cen płodów rolnych w stosunku do innych produktów. Ostatnia dotyczy zmian społecznych, 

których konsekwencjami są m.in. strukturalne bezrobocie i degradacja ekonomiczna 

mieszkańców wsi [Jachymek 2008: 176].    

Ewolucja programowa PSL w latach 90-tych ubiegłego stulecia polegała na 

poszukiwaniu bardziej uniwersalnej formuły ideologicznej niż tylko klasycznie agrarna, przy 

jednoczesnym, silnym akcentowaniu postulatów dotyczących wsi. Szersze otwarcie 

programowe można było zaobserwować już w trakcie kampanii J. Kalinowskiego, który był 

kandydatem PSL w wyborach prezydenckich 2000 roku. Dotyczyło to również 

programowego zainteresowania partii kwestiami ekonomicznymi. W wyborach 

parlamentarnych 2001 roku program gospodarczy PSL  był w głównej mierze funkcją krytyki  

poczynań rządu J. Buzka, co związane było z czteroletnim zasiadaniem w ławach opozycji.  

PSL opowiadał się w 2001 roku za budowaniem takiego ustroju gospodarczego, którego 

podmiotem jest człowiek. Celem prowadzonej polityki stała się społeczna gospodarka 

rynkowa, w której rozwój warstwy średniej i aktywna rola państwa ogranicza zróżnicowanie 

dochodowe i społeczne. W sposób jednoznaczny wskazuje to na przypisywanie dominującego 

znaczenia w zakresie kreowania właściwego środowiska ekonomicznego procedurom i 

strukturom państwa. Polityka wyrównywania szans rozwoju powinna prowadzić do 

wspierania drobnych właścicieli i ludzi pracy najemnej, dzięki którym można będzie 

przeciwstawić się narastaniu różnic społecznych. Podkreślana aktywna rola państwa w 

zakresie reform gospodarczych jest wyrazem przypisywania im nadrzędnej  rangi w stosunku 

do rozwiązań opierających się na wolnym rynku. Stanowisko to jest związane z postulatem 

odejścia od ówczesnej polityki gospodarczej, który sugerował odrzucenie zbankrutowanej, 

zdaniem PSL, filozofii egoizmu społecznego jakim okazał się liberalizm w polskim wydaniu. 

Liberalizm jest pojmowany jako nierówność szans związanych z posiadaną sytuacją 

materialną, której wynikiem jest to iż silny i bogaty jest skazany na sukces a słaby na 

przegraną [Wystąpienie Jarosława Kalinowskiego]. 
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W programie wyborczym z 2001 roku krytyce poddano również procesy 

prywatyzacyjne. Prywatyzacja została przeprowadzona w sposób nieprzemyślany, czego 

skutkiem było pozbycie się znacznej części majątku narodowego, najczęściej na rzecz 

kapitału zagranicznego. Dodatkowo sprzedaż przedsiębiorstw odbywała się bez 

uwzględnienia ich realnej wartości, co radykalnie zaniżało wpływy do budżetu i nie 

zapewniało możliwości realizacji w oparciu o te środki działań restrukturyzacyjnych. PSL 

postulował ograniczenie prywatyzacji, brak preferencji w procesach prywatyzacyjnych dla 

kapitału zagranicznego, przeznaczenie środków z prywatyzacji na restrukturyzację i rozwój 

przedsiębiorstw oraz branż tego wymagających. W trudnej sytuacji ekonomicznej nie było 

stać państwa na przeprowadzenie reprywatyzacji, gdyż najważniejsza jest przyszłość i to 

właśnie w nią należy inwestować [Na kłopoty…Ludowcy]. 

W polityce fiskalnej PSL opowiadał się od początku za progresywnym podatkiem od 

osób fizycznych, którego konstrukcja służy wyrównywaniu nadmiernych różnic w dochodach 

pomiędzy najbiedniejszymi i najlepiej zarabiającymi. Podatki płacone przez przedsiębiorstwa 

powinny być ujednolicone, szczególnie że kapitał zagraniczny korzystać mógł z ulg i 

przywilejów, które obniżają wpływy budżetowe, a także uniemożliwiają równą konkurencję 

rodzimemu kapitałowi. Sprawny, prosty i sprawiedliwy system fiskalny powinien zapewniać 

zaspokajanie potrzeb budżetu w zakresie pozyskiwania tą drogą środków. Według ludowców 

trudna sytuacja budżetu państwa została spowodowana nieodpowiedzialnymi rządami oraz 

niewłaściwą polityką pieniężną banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. Deficyt 

budżetowy należy zmniejszać nie poprzez obcinanie wydatków, co proponują środowiska 

liberalne, ale przez ich racjonalizację, zwiększanie przychodów budżetowych, oraz 

powiązanie polityki pieniężnej z sytuacją gospodarczą [Polska Scena Polityczna  2001: 9-10]. 

Plany Rady Polityki Pieniężnej i działania banku centralnego powinny być powiązane z 

decyzjami władz w ten sposób, aby służyły rozwojowi gospodarczemu. Redukcja inflacji i 

deficytu budżetowego nie powinna być jedynym priorytetem polityki gospodarczej państwa. 

Zwiększenie wpływów budżetowych powinno zostać osiągane poprzez wprowadzenie 

podatku importowego, który dodatkowo stymulowałby gospodarkę w kierunku zwiększania 

eksportu i stanowić mógłby szansę dla polskich producentów na konkurowanie z wyrobami 

importowanymi [Wojtasik 2003: 48-50].  

Program wyborczy z 2005 roku powstawał w diametralnie innych okolicznościach 

politycznych, bo w warunkach wstąpienia Polski do UE i częściowej partycypacji PSL w 

rządzeniu (lata 2001-2003). Głównymi punktami tego programu były: 
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(1) Wyrównywanie szans rozwojowych i troska o najsłabszych; 

(2) Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, przywrócenie wiary w państwo i prawo; 

(3) Tworzenie nowych miejsc pracy, jasne reguły w gospodarce; 

(4) Trwała i spójna polityka rolna; 

(5) Niwelowanie różnic w rozwoju regionów Polski, ekologia, kultura i sport; 

(6) Godne miejsce Polski na arenie międzynarodowej.  

W swoistej preambule do programu gospodarczego PSL deklarował: „dążenie do 

budowania ustroju społecznej gospodarki rynkowej, który zakłada istnienie równych szans 

życiowych dla wszystkich obywateli, bez względu na ich miejsce zamieszkania, status 

społeczny czy ekonomiczny”. Wymagało to sprawnej i szybko rozwijającej się gospodarki, w 

której owoce wzrostu byłyby sprawiedliwie dzielone. Partia chciała działać na rzecz 

sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej, której mechanizmy  korygowane 

byłyby przez politykę państwa, zgodnie z zasadą: „tyle rynku, ile trzeba dla sprawnego 

rozwoju i tyle państwa, ile konieczne dla społeczeństwa” [KIG 2006: 33].  

W 2007 roku PSL postulowało dalej zapewnienie prowadzenia polityki pełnego 

zatrudnienia, co samo w sobie nie jest sprzeczne z regułami gospodarki rynkowej, jednak 

realnie niemożliwe jest do osiągnięcia. Do tworzenia nowych miejsc pracy powinno 

przyczynić się prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej o promodernistycznym 

nastawieniu. Środkami zapewnienia pełnego zatrudnienia byłyby także elementy polityki 

regionalnej oraz szerokich robót publicznych, a także zwiększanie elastyczności polityki 

zatrudnienia. Szczególnie istotne dla zwiększenia zatrudnienia jest jego promowanie w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach ich rozwoju PSL proponowało 

uproszczenie przepisów prawnych, uruchomienie systemu poręczeń i gwarancji, 

przeciwdziałanie powstawaniu i wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych przez duże 

przedsiębiorstwa, oraz ochronę i promocję polskiej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej a 

także poza jej granicami. Dla zwiększenia zatrudnienia postulowano również, aby w polityce 

gospodarczej preferować pracochłonne techniki i technologie produkcji, co jednak stało w 

sprzeczności z postulatami modernistycznymi.  

Pewne uszczegółowienie programu nastąpiło w kwestiach fiskalnych, w których 

akcentowano konieczność podnoszenia kwoty wolnej w podatku PIT do poziomu minimum 

socjalnego, z utrzymaniem dotychczasowej formuły progresywnej oraz uproszczeniem 

opodatkowania dochodów małych firm. W stosunku do dużych gospodarstw rolnych i 

ogrodniczych postulowano wprowadzenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, przy 
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zaliczaniu  pełnej amortyzacji w koszty uzyskania przychodu. Małe gospodarstwa rodzinne 

powinny zachować możliwość opodatkowania w formie podatku rolnego. W kategorii 

podatków pośrednich PSL proponował zmniejszanie podstawowej stawki VAT z 22 do 16%, 

w cyklach po 1% rocznie, co jednak byłoby do zrealizowania tylko w warunkach wysokiego 

wzrostu gospodarczego, pozwalającego na brak uszczupleń dochodowych budżetu. 

W kwestiach prywatyzacji i reprywatyzacji PSL opowiadał się za stworzeniem 

instytucji do nadzoru nad prywatyzacją majątku narodowego - Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa. Miałaby się ona zająć m.in. przeglądem dotychczasowych projektów 

prywatyzacyjnych oraz merytoryczną weryfikację realizacji zawartych umów. Z programu 

wynikało, że zamiast finansować deficyt budżetowy „środki uzyskane ze składników majątku 

narodowego byłyby gromadzone na specjalnym Funduszu Rozwoju Gospodarczego Kraju z 

przeznaczeniem na wspieranie nowatorskich i zyskownych inicjatyw gospodarczych” [KIG 

2006: 36]. Poza tym, postulowano „utrzymanie kontroli państwa nad ostatnimi polskimi 

bankami PKO BP, BGK, BGŻ, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, a także polskimi 

strategicznymi gałęziami gospodarki” oraz „aktywniejsze włączanie w procesy 

prywatyzacyjne posiadaczy drobnego kapitału krajowego”. Dalej podtrzymywano negatywne  

stanowisko w kwestii reprywatyzacji, która jeżeli nawet to powinna mieć wymiar 

symbolicznego zadośćuczynienia byłym właścicielom, z zachowaniem warunku polskiego 

obywatelstwa i tylko dla majątku przejętego od ówczesnych właścicieli z naruszeniem 

obowiązującego wówczas prawa. 

Program gospodarczy PSL, pomimo widocznych prób otwarcia, cały czas jest 

determinowany przez bazę społeczną i wyborczą partii. Rewindykacyjne postulaty 

wyrównywania różnic dochodowych i rozwojowych różnych grup społecznych trafiają jednak 

tylko do własnego elektoratu, nie będąc atrakcyjnymi dla innych grup. Analizując program 

gospodarczy PSL z ostatnich kilkunastu lat można zauważyć, że rola tych postulatów jest 

coraz mniejsza, a przekazowi brakuje logiki i jednoznaczności. 

 

4.3. Samoobrona 

Samoobrona powstała jako rolniczy ruch protestu, którego początkowe postulaty 

programowe miały charakter nieuporządkowany, a wspólnym mianownikiem był ich 

etatystyczny charakter i antyestablishmentowy wydźwięk [Wojtasik 2010B: 37-40]. Podobnie 

jak w przypadku PSL, zmianę miejsca Samoobrony na scenie politycznej można było 
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zaobserwować już w trakcie kampanii prezydenckiej A. Leppera, kiedy to zarówno sposób 

formułowania i przedstawiania stanowiska politycznego, jak i uzyskany wynik wskazywały 

na wzrost znaczenia tego ugrupowania. W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi 

2001 roku Samoobrona odwoływała się do koncepcji tzw. trzeciej drogi, rozumianej poniekąd 

jako znalezienie złotego środka pomiędzy niegdysiejszą gospodarką sterowaną centralnie a 

współczesnym ustrojem gospodarczym, opartym na doktrynie liberalnego kapitalizmu. 

Według Samoobrony, tak rozumianej trzeciej drogi nie należy jednak traktować jako 

konstrukcji ulepionej z elementów socjalizmu i kapitalizmu, chociaż nie mogła być ona 

również oderwana od doświadczeń historycznych obu systemów. Jednak podstawą myśli 

społeczno - ekonomicznej i politycznej trzeciej drogi jest wprowadzenie do tej koncepcji 

nowych pojęć i definicji, zmiana hierarchii dotychczas uznawanych i przywrócenie do obiegu 

wielu wartości odrzuconych lub zapomnianych przez kapitalistyczną i marksistowską 

moralność i doktrynę społeczną [samoobrona.org]. 

Pozycjonując się w opozycji względem relewantnych sił politycznych, Samoobrona od 

początku swojej działalności uznała zasadność poszukiwania innych rozwiązań społeczno-

ekonomicznych niż reprezentowane w głównym nurcie. Motywem takiego postępowania była 

diagnoza sytuacji gospodarczej w Polsce, która doprowadziła do odwołania się do nowej 

drogi rozwoju. Dzięki temu, jak twierdziła Samoobrona, bez utraty suwerenności i odzyskanej 

dopiero niepodległości, bez masowego bezrobocia, złodziejstwa i korupcji, bez powszechnej 

nędzy i likwidacji socjalnych zdobyczy ludzi ciężkiej pracy, możliwy będzie sprawiedliwy 

społecznie rozwój. Dlatego też postulowano, że należy głębiej sięgnąć do problemów 

ekonomicznych i na ich tle ukazać zasadność dążeń do nowych rozwiązań, określanych w 

programie mianem trzeciej drogi. Obowiązująca doktryna liberalizmu wolnorynkowego, a 

jednocześnie ucisku fiskalnego i totalnej komercjalizacji, nie powinna być kontynuowana, 

gdyż niosła, zdaniem Samoobrony,  tragiczne konsekwencje dla państwa i narodu.  

Odnosząc się do prywatyzacji, Samoobrona w swoim programie z 2001 roku 

postulowała zrównanie różnych form własności, gdyż preferowana była własność prywatna ze 

szczególnym uwzględnieniem kapitału zagranicznego. Należałoby przywrócić należne 

miejsce własności państwowej i spółdzielczej, utrzymać w rękach państwa strategiczne dla 

gospodarki  branże i przedsiębiorstwa, uchwalić ustawę o dopuszczalnych formach własności 

i prywatyzacji w obszarze gospodarki narodowej, dopuszczalnych układach kapitału 

zagranicznego w tej gospodarce oraz o zachowaniu własności państwowej w strategicznych 

jej działach. 
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W ramach polityki fiskalnej Samoobrona postulowała daleko posuniętą progresję 

stawek podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zróżnicowanie 

stawek podatkowych byłoby elementem wyrównywania różnic w dochodach, zgodnie z 

zasadą, iż biedni płacą mniej a bogaci więcej. Podatki, poza pokryciem części potrzeb 

państwa, są mechanizmem pobudzającym rozwój gospodarczy, co nakłada na państwo 

obowiązek prowadzenia aktywnej polityki w tym zakresie. Większość wpływów do budżetu 

powinna, zdaniem Samoobrony, pochodzić z działalności gospodarczej sektora państwowego 

i od prywatnych firm produkcyjnych, a nie od  osób fizycznych. 

Zdaniem partii, kryzys finansów państwa unaocznił błędy w dotychczas prowadzonej 

polityce budżetowej, której głównymi wytycznymi były ograniczenie ilości pieniędzy i 

hamowanie rozwoju gospodarki. Samoobrona postulowała w tym zakresie taką konstrukcję 

budżetu, w której stałby się on mechanizmem aktywnego sterowania rozwojem gospodarki i 

inwestycjami. Państwo powinno wyznaczać główne kierunki działań w gospodarce, a  

polityka pieniężna powinna zostać dostosowana do potrzeb socjalnych i rozwoju 

gospodarczego kraju, poprzez uchwalenie ustawy o ustroju finansowo-bankowym i 

budżetowym państwa, przywracającej w tej sferze jego suwerenność (także w dziedzinie 

handlu zagranicznego) [Wojtasik 2003: 46-48]. 

Kolejny program gospodarczy Samoobrony został zaprezentowany w marcu 2003 roku i 

stał się podstawą programu wyborczego z 2005 roku. Opisując sytuację ekonomiczną w 

Polsce partia wskazywała na błędną politykę NBP i politykę fiskalną państwa, wadliwą 

prywatyzację oraz niekontrolowany import towarów. Zjawiska te przyczyniły się do upadku 

całych branż rzemiosła, rolnictwa i przemysłu. W celu ukierunkowania polityki gospodarczej, 

Samoobrona wskazywała dziedziny, w których państwo powinno się zaangażować: rolnictwo 

i przetwórstwo rolne, budownictwo i infrastruktura, przemysł elektroniczny, leśnictwo i 

przemysł drzewny, przemysł lekki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ważnym 

programowo odniesieniem jest społeczna gospodarka rynkowa, której trwałym i 

oczekiwanym mechanizmem jest kreacyjna rola państwa. 

Poszukując źródeł finansowania kreacyjnej polityki gospodarczej wskazano je w 

rezerwach walutowych NBP oraz nadpłynności sektora bankowego. Immanentnym 

postulatem wszystkich programów było wykorzystanie rezerwy rewaluacyjnej NBP, która 

powinna być ulokowana w bankach inwestycyjnych i wspierać rozwój gospodarczy. Warto w 

tym miejscu dodać, że eksperci krytykowali ten pomysł, który ich zdaniem wynikał z 

niezrozumienia charakteru rezerwy rewaluacyjnej. Ta i inne propozycje wydawały się trudne 
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do realizacji ze względu na ryzyko kursowe, które mogłoby korelować z pozbyciem się części 

rezerw. Sytuacja niewielkiego zapotrzebowania na rezerwy walutowe mogła ulec szybkiej 

zmianie wraz z wejściem Polski do mechanizmu poprzedzającego wprowadzenie euro i 

koniecznością podejmowania interwencji kursowej aby utrzymać się w 15% paśmie wahań. 

[KIG 2006: 23] 

Etatystyczne postulaty dało się ponownie zauważyć również w kwestiach polityki 

socjalnej. Partia proponowała wprowadzenie zasiłków dla bezrobotnych na poziomie 

minimum socjalnego, co stanowiłoby radykalną zmianę logiki prowadzonej do tej pory 

polityki. Finansowanie tej propozycji byłoby tożsame z wprowadzeniem podatku obrotowego, 

z którego wpływy byłyby podstawą prowadzonej polityki socjalnej. Podatek ten stosowany 

miał być dla wszystkich transakcji kupna-sprzedaży i funkcjonować obok podatku VAT. W 

zakresie opodatkowania osób prawnych propozycje obejmowały obniżenie CIT do 10%, co 

było postulatem wewnętrznie sprzecznym z wprowadzeniem podatku obrotowego. Jak się 

wydaje ta sprzeczność wynikała z braku zrozumienia dla reguł polityki fiskalnej i 

konsekwencji głębokiej ingerencji w system podatkowy.  Dodatkowo, brak było faktycznych 

możliwości oceny wpływu takiego posunięcia na politykę budżetową.  Poza wprowadzeniem 

powszechnych zasiłków dla bezrobotnych, postulowano również zwolnienie dochodów 

osobistych z PIT do wysokości minimum socjalnego i równoczesne wprowadzenie kwoty 

wolnej w podatku PIT w wysokości równiej minimum socjalnemu. Jednocześnie Samoobrona 

proponuje wprowadzić czwarta stawkę podatkową w podatku PIT  w wysokości 50% [Tamże 

2006: 25]. 

W 2005 roku uszczegółowione zostały również postulaty Samoobrony w zakresie 

polityki rolnej, szczególnie ze względu na konsekwencje procesów integracji europejskiej. 

Pakiet proponowanych rozwiązań obejmował m.in. wprowadzenie zerowej stawki VAT na 

produkty rolne, wprowadzenia mechanizmu cen minimalnych oraz funduszy 

interwencyjnych. Celem postulowanych zmian miała być możliwość prowadzenia bardziej 

skutecznej polityki w zakresie negocjacji kwot produkcyjnych w Unii Europejskiej, większa 

elastyczność działań interwencyjnych oraz utrzymanie konkurencyjności względem rolnictwa 

europejskiego. Zdaniem Samoobrony, recesja transformacyjna i inne negatywne zjawiska 

dotykające tę dziedzinę gospodarki, za sprawą neoliberalnej polityki, doprowadziły do 

znacznego pogorszenia się dochodowości gospodarstw rolnych, której poziom stanowił 

przeszkodę nie tylko w dalszym rozwoju, ale również w niezbędnym odtworzeniu zdolności 

produkcyjnych. 
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Przytoczone założenia programu gospodarczego Samoobrony każą patrzeć na tę partię 

jako nie przeciwnika rozwiązań rynkowych, ale na ugrupowanie, które rynkowi nie ufa oraz 

stara się go programować i kontrolować. Postulowana Trzecia droga wydaje się być w tym 

wydaniu niczym innym, jak wysokim stopniem regulacji i etatyzmu w sferze gospodarki. 

Zwracać uwagę powinno również szerokie powiązanie kwestii ekonomicznych i socjalnych w 

takim kontekście, który w realizacji postulatów gospodarczych widzi możliwość osiągnięcia 

celów społecznych.  

 

4.4. Unia Pracy 

Najbardziej specyficzną formacją polityczną, z omawianych w tej książce, jest Unia 

Pracy. Inne analizowane partie mają rodowód postsolidarnościowy (PO, PiS, UD/UW, KL-

D), postkomunistyczny (SLD, PSL), bądź nieodwołujący się do kryterium genetycznego 

(Samoobrona, LPR). W przypadku UP określano ją i sama się tak określała jako partię o 

mieszanym – pezetpeerowsko-solidarnościowym rodowodzie [Czerwiński 2004: 76]. 

Założyciele UP deklarowali trzy zasadnicze cele. Pierwszym było powstanie szerokiego 

ideologicznie nurtu lewicowego wyrastającego z ruchu solidarnościowego. Drugim było 

skorelowanie ze sobą podziałów partyjnych i socjopolitycznych poprzez powstanie partii 

socjaldemokratycznej, zdolnej do wypracowania nowej koncepcji przemian w kraju i 

reprezentowania grup słabszych społecznie. Trzeci cel to otwarcie na ludzi o 

niesolidarnościowym rodowodzie, czyli faktyczne przyzwolenie na członkowstwo w UP 

byłych działaczy PZPR. Uznano, że podziały polityczne oparte na historycznych i 

biograficznych czynnikach uległy dezaktualizacji [Chwedoruk 2004: 84-85]. 

Głównymi kategoriami programu politycznego UP były: wolność, demokracja, 

społeczna sprawiedliwość, efektywność ekonomiczna, ludzka solidarność, obywatelska 

samorządność, tolerancja i poszanowanie praw mniejszości, zwłaszcza narodowych 

[Paszkiewicz 1996: 285]. W wyborach 1993 roku jednym z głównych haseł UP było „Nowa 

lewica-program bez skrajności”, które wyraźnie podkreślało chęć odróżnienia się od starej, 

czyli postkomunistycznej lewicy, dla której formacja miała stanowić alternatywę programową 

i personalną. Odnosząc się jednak do ówczesnej sytuacji gospodarczej krytykowano 

„niszczenie dorobku narodowego stworzonego wielkim wysiłkiem obywateli w poprzednich 

kilkudziesięciu latach” [Sieklucki 2006: 29].  
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Najszerszy program polityczny został przyjęty przez UP na IV Kongresie w czerwcu 

1995 roku. Stwierdzono w nim m.in., że nie ma alternatywy dla gospodarki rynkowej, co 

wpisywało się w nurt rodzimej lewicowości. W warunkach podziału pracy rynek, według 

partii, okazał się najsprawniejszym mechanizmem koordynacji działań ekonomicznych wielu 

milionów niezależnych firm i gospodarstw domowych. Uznano, że sprawny system 

gospodarczy musi więc być oparty na dominującej roli mechanizmów rynkowych. Sam rynek 

nie jest jednak zdolny do regulowania wszystkich procesów gospodarczych. Jego niczym nie 

korygowane działanie rodzi też poważne problemy społeczne. W szczególności rynek jest 

ułomnym mechanizmem regulowania wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Rachunek 

inwestora nie uwzględnia ani zewnętrznych kosztów (np. niszczenie środowiska), ani 

pewnych korzyści społecznych (np. wynikających ze wzrostu zatrudnienia). Szczególnie mało 

skuteczny jest rynkowy mechanizm pełnego wykorzystywania zasobów pracy, a często także 

aparatu produkcyjnego. Działający rynek prowadzi do polaryzacji społeczeństwa i 

marginalizacji znacznych grup społecznych oraz pogłębiania się różnic regionalnych. 

Akceptując decydującą rolę rynku, sugerowano jednocześnie stosowanie instrumentów 

zapobiegających jego ułomnościom. Zdaniem UP historia rozwiniętych krajów 

kapitalistycznych dowodzi bezspornie, że istnieją poważne różnice w zakresie i formach 

działania mechanizmu rynkowego. Dlatego nieprawdziwe jest twierdzenie, że istnieje jeden 

ściśle określony wzorzec dobrego systemu gospodarczego. Postulowano korzystanie z 

doświadczeń krajów wyżej rozwiniętych, nie tylko kopiując nowoczesne technologie, ale 

również adaptując do polskich warunków rozwiązania w dziedzinie organizacji produkcji, 

zatrudnienia, stosunków pracy, ochrony konsumentów.  

Celem kształtowania mechanizmów rynkowych była według partii humanizacja 

procesów społecznych. Świadoma polityka państwa oraz działalność różnego typu organizacji 

społecznych i zawodowych miała kształtować system gospodarki rynkowej o ludzkim 

obliczu. Również charakter, główne kierunki oraz tempo rozwoju gospodarczego i 

społecznego powinny być kształtowane zgodnie z wolą społeczeństwa, za pomocą 

instrumentów polityki gospodarczej. Model polskiego systemu gospodarczego należało przy 

tym dostosować do rodzimych realiów, tradycji i - w pewnym zakresie - do celów rozwoju 

gospodarczego. Zdaniem UP, w Polsce gospodarka rynkowa przybrała kształt dzikiego 

kapitalizmu, tworzącego glebę dla konfliktowych stosunków pracy i radykalnego ruchu 

społecznej samoobrony oraz wytwarzającego ogromne nierówności i wielką grupę ludzi 
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zbędnych. Unia Pracy stanowczo się przeciwstawiała się utrwaleniu takiego ładu 

ustrojowego.  

Unia Pracy opowiadała się za takimi formami i tempem prywatyzacji, które nie 

prowadziłyby do wzrostu bezrobocia, spadku dochodów podatkowych państwa, sprzedawania 

majątku po zaniżonych cenach lub wzrostu napięć społecznych, szczególnie w sytuacji 

zmiany kontroli nad prywatyzowanym majątkiem. Stąd też pojawił się w programie postulat 

określenia „mapy prywatyzacji", ustalającej zarówno priorytety, jak i dopuszczalne formy i 

jasne jej procedury. Głównym sposobem prywatyzacji dużych przedsiębiorstw powinna być 

prywatyzacja kapitałowa, która mogłaby przynosić budżetowi państwa znaczne dochody, 

stanowiąc ważne źródło finansowania rozwoju i kosztownej reformy systemu emerytalnego. 

UP występowała przeciwko prywatyzacji w postaci Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, 

ostrzegając przed jej możliwymi negatywnymi następstwami. Partia przywiązywała dużą 

wagę do upowszechnienia własności majątku produkcyjnego, szczególnie do spółek 

pracowniczych oraz trwałego udziału pracowników we własności ich firm, co sprzyjać miało 

integracji załóg i motywacji do wydajniejszej pracy. Dla wzrostu udziału pracowników we 

własności chciano utworzyć Funduszu Własności Pracowniczej, który ułatwiałby zakup akcji 

z kredytu. „Mapa prywatyzacji” miała zawierać także listę kilkuset dużych przedsiębiorstw, 

które byłyby przedsiębiorstwami publicznymi, działających samodzielnie i na zasadach 

komercyjnych lub posiadałyby jasno określony status przedsiębiorstw użyteczności 

publicznej. Również te przedsiębiorstwa mogłyby być prywatyzowane, ale  tylko częściowo, 

tak, aby państwo zachowało wpływ na ich decyzje strategiczne.  

UP optowała za systemową racjonalizacją polityki budżetowej. Dochody budżetu w 

stosunku do produktu krajowego nie były w Polsce wysokie, natomiast za duże były 

obciążenia przedsiębiorstw z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia. Rozmiary koniecznych i 

pożądanych wydatków budżetowych były jednak trwale znacznie wyższe od dochodów. 

Drastyczny spadek wydatków zrodził wiele odłożonych, niezaspokojonych potrzeb, a 

jednocześnie budżet został obciążony kosztami obsługi zadłużenia zagranicznego i 

wewnętrznego. W przytaczanych warunkach postulowano, by wzrost dochodów budżetu był 

szybszy niż wzrost PKB, zwłaszcza że przewidywane wydatki powinny być trwale wyższe od 

dochodów. Jednakże dążenie za wszelką cenę do likwidacji deficytu budżetowego mogło 

rodzić tendencje recesyjne. Wyższe tempo wzrostu dochodów budżetu niż produktu 

krajowego miało nie prowadzić do podniesienia nominalnych stawek podatkowych. Wzrost 
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dochodów podatkowych byłby możliwy dzięki zaostrzeniu egzekwowania należnych 

podatków, zmniejszeniu zakresu niektórych ulg oraz opodatkowaniu dochodów kapitałowych. 

Długoterminowo polityka strukturalna miała być główną częścią polityki gospodarczej 

rządu w tamtym okresie. Operując instrumentami podatkowymi, celnymi, gwarancjami 

kredytowymi, zamówieniami rządowymi, państwo miało aktywnie zmierzać do 

ukształtowania pożądanej struktury działowo-gałęziowej ze względu na racjonalną politykę 

zatrudnienia, specjalizację w handlu zagranicznym, czynniki ekologiczne, uwarunkowania 

obronne. Tym zadaniom, zdaniem UP, powinno być również podporządkowane kształtowanie 

wydatków na szkolnictwo i badania naukowe. Brak programu aktywnej polityki strukturalnej 

stanowił ważną przyczynę wyższych niż konieczne kosztów polskich przemian [Program 

Unii Pracy 1995]. 

Prezentowane zapisy stały się podstawą deklaracji programowej w wyborach 1997 

roku, w których UP poniosła porażkę, nie przekraczając progu reprezentacji parlamentarnej. 

Deklaracja wyborcza Zasługujesz na więcej [1997] zawierała jedynie hasłowe odniesienia do 

gospodarki, w ramach których można wskazać: 

- stymulowanie inwestycji prywatnych; 

- państwowy program inwestycji w infrastrukturę; 

- kompleksowy program przekształceń własnościowych; 

- stabilizację sektora publicznego; 

- integrację gospodarczą z Europą. 

Po 1997 roku UP związała się względnie trwałym sojuszem wyborczym i 

programowym z SLD, co wpłynęło na uwiąd jej prac programowych. Zadawalała się raczej 

tworzeniem wspólnych deklaracji, czy to w ramach koalicji SLD-UP, czy wewnątrz LiD. 

Pewną aktywność programową partia przejawiała w odniesieniu do bieżących wydarzeń, 

wydając co jakiś czas oświadczenia i deklaracje, jednak trudno porównać tę działalność do 

prac ideowych choćby SLD. 

 

 4.5. Socjaldemokracja Polska 

Postępujący po 2001 roku kryzys SLD wywoływał również napięcia wewnętrzne. W 

partii ujawniały się konflikty, których źródłem były nie tylko spadające notowania, ale także 

m.in. kryzys przywództwa, ambicje prezydenta A. Kwaśniewskiego czy zadawnione animozje 

pomiędzy liderami Sojuszu. Sytuację dodatkowo dynamizował fakt czekających w 2005 roku 
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podwójnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, a rok wcześniej pierwszej elekcji do 

Parlamentu Europejskiego. 

W takich okolicznościach dokonała się secesja grupy parlamentarzystów SLD. 25 

marca 2004 roku podpisano deklarację w sprawie powołania nowej partii, a jako główne 

powody takiego kroku wskazywano brak możliwości uzdrowienia SLD i poprawy jego 

wizerunku. Doktrynę nowego ugrupowania zamierzano oprzeć na 3 filarach [Sieklucki 2006: 

120]: 

-zdrowym państwie, jako odpowiedzi na patologie okresu rządów SLD; 

- wartościach socjaldemokratycznych - wrażliwości społecznej, równości, neutralności 

światopoglądowej; 

- aktywność na forum UE.   

SdPl, biorąc pod uwagę przedmiot prezentowanej publikacji, jest tworem bardzo 

interesującym, gdyż w przeciwieństwie do wszystkich innych prezentowanych ugrupowań  

nie zajmuje się w swoim programie kwestiami gospodarczymi prawie wcale. W wyborach do 

PE, które były pierwszą elekcją partii, podstawą programową startu był apel wyborczy 

Wykorzystajmy Europejską Szansę, w którym temat gospodarki został potraktowany jednym 

zdaniem: „Wykorzystajmy europejską szansę na (…)silną, dynamiczną gospodarkę i 

sprawiedliwy udział wszystkich obywateli w dobrobycie i poprawie jakości życia.” 

[Słodkowska, Dołbakowska 2005: 111]. 

W następnych elekcjach, którymi były parlamentarne i prezydenckie w 2005 roku, SdPl 

przedstawiła nieco szersze założenia programowe, zawarte w dokumencie Program nowej 

lewicy. Nie wpłynęło to jednak radykalnie na zwiększenie ekspozycji postulatów 

gospodarczych, zauważyć natomiast można było ich  (nawet tych nielicznych) powiązanie ze 

sferą społeczną [Wojtkowski 2006: 229]. Wśród  nich można wymienić: 

1. Niższe podatki 

-  refundowanie przez rok przedsiębiorcom składki ZUS od zatrudnianych bezrobotnych 

i absolwentów; 

- obniżenie składki ZUS dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą do 

15% obecnej składki przez 2 lata; 

-  ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój; 

 2. Przyjazny klimat dla działalności gospodarczej i inwestycji 

- skuteczna walka z korupcją (Niezależna Agencja Antykorupcyjna); 
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- jednoznaczność i spójność przepisów podatkowych (interpretacje przepisów podatkowych i 

sporządzanie jednolitych tekstów ustaw po istotnych zmianach); 

- skierowanie środków UE w większym stopniu na budowę infrastruktury na terenach Polski 

B i C; 

- stworzenie skutecznego Funduszu Poręczeniowo-Gwarancyjnego dla MSP; 

 - współpraca z organizacjami pozarządowymi w promocji Polski; 

- prezentowanie możliwości polskiej gospodarki zagranicznym przedsiębiorcom i 

dziennikarzom, w celu zwiększenia zainteresowania inwestorów zagranicznych Polską; 

- powołanie Rzecznika Podatnika-Przedsiębiorcy reprezentującego MSP wobec urzędów 

publicznych, w szczególności urzędów skarbowych i ministra finansów; 

3. Walka z nieuczciwą konkurencją, prowadzącą do likwidacji miejsc pracy 

- importem po umyślnie zaniżonych cenach; 

-  praktykami stosowanymi przez hipermarkety, m.in.: (transferem kosztów, naruszaniem 

praw pracowników, stosowaniem praktyk monopolistycznych przy zakupie towarów. 

Jak się wydaje z dzisiejszej perspektywy, miałkość programowa SdPL wynikać może z 

procesu jej powstania. Partia zgromadziła lewicowych neofitów, których głównym spoiwem 

była kontestacja SLD. Okazało się to za mało, pomimo tego, że partia współpracowała ze 

znanymi ekonomistami (np. D. Rosatim) i mogła pokusić się o wykorzystanie ich potencjału.  
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5. Ekonomiczne założenia programowe partii prawicowych i 

centroprawicowych 

Jak wykazano we wcześniejszej części książki, w państwach Europy Środkowej 

faktyczne różnice programowe pomiędzy partiami lewicy i prawicy przebiegają wg innych 

linii podziału niż w demokracjach zachodnich. W kwestiach gospodarczych, poza 

odniesieniem historycznym i jego konsekwencjami dla ugrupowań politycznych, 

najważniejszym czynnikiem wpływającym na pozycjonowanie programów gospodarczych 

była, przynajmniej w pierwszym okresie, transformacja gospodarcza. Ona to wkomponowała, 

w większości przypadków, partie prawicowe jako promotorów zmian politycznych i 

ekonomicznych, nadając im (często bezzasadnie) stygmat ugrupowań promujących 

rozwiązania wolnorynkowe. Po dezintegracji obozu solidarnościowego na początku lat 90-

tych ubiegłego wieku, ujawniły się wśród ugrupowań z niego wywodzących różne preferencje 

co do polityki gospodarczej. Można wskazać wśród nich zarówno ugrupowania liberalne 

ekonomicznie, jak i te, które niosły ze sobą różną dozę etatyzmu. 

Poza partiami mającymi swoją genezę w OKP, należy zwrócić uwagę również na 

ugrupowania prawicowe, które nie miały takiego pochodzenia. Ich znaczenie systemowe było 

stosunkowo niewielkie, gdyż ani wielkość parlamentarnej reprezentacji, ani relewancja 

gabinetowa nie predestynowały do większego wpływu na realizowaną politykę. Nie można 

jednak lekceważyć ich wpływu na tworzenie i promocję zrębów programów gospodarczych, 

szczególnie poprzez wprowadzanie do dyskursu politycznego postulatów wywodzących się z 

niszy, których inne partie nie eksplorowały. 

Przedstawiane poniżej założenia programowe wybranych partii prawicowych, zostały 

stworzone przede wszystkim w oparciu o zapisy z ich programów, z wyborów 

parlamentarnych, gdyż to właśnie tam kwestie gospodarcze zajmują najwięcej miejsca. W 

niektórych przypadkach odwołano się również do innych dokumentów oraz pojedynczych 

głosów członków partii wypowiadających się na tematy ekonomiczne.     

 

5.1. Platforma Obywatelska
8
 

Program gospodarczy Platformy Obywatelskiej wydaje się być funkcją jej politycznej 

genezy, czyli dobrego wyniku wyborczego A. Olechowskiego w wyborach prezydenckich z 

                                                             
8
Ta część rozdziału opiera się na: W. Wojtasik (2010), Gospodarka w programach politycznych polskich 

ugrupowań liberalnych, [w:] Ł. Tomczak (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wrocław: Wydawnictwo 

Marina.  
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2000 r., wyjścia z UW grupy polityków liberalnej proweniencji oraz pewnej naturalnej niszy 

programowej, która powstała w latach 2000-2001 pomiędzy SLD a partiami prawicowymi 

[szerszej na temat Platformy Obywatelskiej w: Wojtasik 2010: 59-78]. Co prawda Platformę 

tworzyli nie tylko liberałowie z UW czy środowiska skupione wokół komitetów wyborczych 

A. Olechowskiego [Kowalczyk 2004: 122 i n.], ale to właśnie grupa byłych unitów miała 

największy bagaż liberalnych programowo doświadczeń [por. Matyja 2009: 55]. Ich 

przeniesienie do nowej formacji odbyło się naturalnie wraz z transferem liderów politycznych 

i chociaż w niektórych sytuacjach (np. polityczny mariaż ze Stronnictwem Konserwatywno-

Ludowym) pojawiały się elementy krytyki liberalnej ekonomii, to jednak nigdy nie zdobyły 

szerszego uznania. Liberalna nisza programowa była efektem wyczerpywania się potencjału 

politycznego Unii Wolności, który wynikał z wielowymiarowości jej kryzysu politycznego. 

Pierwsza płaszczyzna kryzysu została już przywołana, a dotyczyła faktycznego rozłamu w 

partii w chwili, gdy opuściła ją grupa skupiona wokół D. Tuska. Drugą był błąd strategiczny 

władz partii w postaci braku własnego kandydata w wyborach prezydenckich w 2000 r. 

Trzecia wiązała się z politycznymi kosztami koalicji z Akcją Wyborczą Solidarność, która, 

choć już nie istniała, to cały czas w świadomości społecznej obciążała polityczne konto Unii 

Wolności. W konsekwencji partia balansowała na granicy progu wyborczego, a liberalny 

elektorat mógł poczuć się zagrożony możliwym brakiem parlamentarnej reprezentacji.         

W takich warunkach, przy faktycznym rozpadzie Akcji Wyborczej Solidarność i bardzo 

mocnej pozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, majoryzującego lewą stronę sceny 

politycznej, Platforma walczyła o przetrwanie, gdyż niepowodzenie wyborcze mogło 

zakończyć jej polityczny żywot (jak innych partii, które nie dostawały się do sejmu). Liderzy, 

świadomi istotności wagi sytuacji w jakiej się znaleźli, postawili na liberalizm ekonomiczny 

jako znak firmowy nowej formacji, chociaż biorąc pod uwagę układ odniesienia innych partii, 

zasadnym wydaje się mówienie o centrowości Platformy [Antoszewski, Herbut, Sroka 2003: 

147]. Choć trudno było podejrzewać, że nowe ugrupowanie zagrozi w nadchodzących 

wyborach Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, to ewentualny nawet skromny sukces mógł 

dać czas potrzebny do budowy trwałego elementu sceny politycznej. 

Wybory parlamentarne 2001 roku wymagały od Platformy Obywatelskiej 

sformułowania, po raz pierwszy całościowo, programu gospodarczego. Jego rolą było nie 

tylko ukazanie oblicza programowego i zamierzeń w przypadku ewentualnego sukcesu 

wyborczego, ale również zajęcie przestrzeni rywalizacji politycznej pomiędzy innymi 

partiami. Było to o tyle ważne, że w omawianym okresie bez mała hegemoniczną rolę na 
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scenie partyjnej pełnił SLD i inne partie musiały definiować swoje miejsce przede wszystkim 

względem niego. Dodatkowo, w przypadku Platformy istotnym elementem dynamiki 

partyjnej było obserwowane od początku lat 90-tych przesuwanie się Sojuszu w kierunku 

centrum politycznego, a więc w miejsce, w które w znacznej mierze celowała również PO 

[Wojtasik 2008: 55-57]. Z tego też powodu, programowe deklaracje były, co oczywiste, 

wynikiem ideowych przekonań jej twórców, ale również wynikały z programowej 

konkurencji innych partii politycznych. Bo chociaż Platforma była ugrupowaniem 

politycznym, którego historia sięgała niedługiego okresu przed wyborami parlamentarnymi 

2001 roku, to jednak nie sposób traktować osób ją tworzących jako nowicjuszy na polskiej 

scenie politycznej. Ani Tusk, ani Olechowski, ani Płażyński nie byli politycznymi 

beniaminkami. Powstanie nowej partii było efektem fiaska koalicji AWS – UW, szczególnie 

w odpowiedzi na postępujące rozwarcie programowe (uwypuklające różnice) ugrupowań 

wchodzących w skład Akcji oraz wspominanego już konfliktu wśród polityków Unii 

[Wojtasik 2003: 45-46]. 

Założenia programu gospodarczego z 2001 roku powstały w oparciu o doświadczenia i 

poglądy liderów zakładających Platformę. Podstawowe tezy zostały zawarte w Zobowiązaniu 

wyborczym, którego główne priorytety gospodarcze odwoływały się do zniesienia przepisów 

utrudniających rozwój przedsiębiorstw (szczególnie średnich i małych), dokończenia reformy 

podatkowej poprzez spłaszczenie systemu fiskalnego i uwolnienie od opodatkowania 

najniższych dochodów, zracjonalizowanie polityki budżetowej oraz uelastycznienie regulacji 

zawartych w kodeksie pracy w kierunku zwiększenia możliwości zatrudniania [Olechowski, 

Płażyński, Tusk, 2001]. Charakter Zobowiązania wyborczego, chociaż bardzo ogólny, to 

jednak pokazywał szczególny charakter wagi postulatów gospodarczych PO w całości jej 

programu. Była to zapowiedź wolnorynkowego kursu programowego, będącego w części 

dziedzictwem powiązań personalnych z UW, ale również stanowiło próbę dotarcia do 

liberalnych gospodarczo przekonań części elektoratu.  

W 2001 roku PO opowiadała się za możliwością prywatyzacji niektórych usług 

świadczonych przez sferę publiczną, mających charakter obowiązkowy. Zdaniem autorów 

programu, nieskuteczne procedury i chroniczny brak środków finansowych powodowały, że 

ważne dla przedsiębiorczości i wymagane przez prawo usługi świadczone były w sposób 

nieudolny, prowadzący do korupcji na masową skalę i obciążający przedsiębiorców wysokimi 

kosztami. Taka diagnoza skutkowała postawieniem wniosku, że nie istnieją żadne 

przeszkody, aby np. usługi w zakresie BHP, stanu sanitarnego (monopol Państwowej 
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Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej), obsługi administracyjnej sądów czy też 

prowadzenia ksiąg wieczystych i niektórych rejestrów mogłyby być świadczone przez 

zakontraktowane firmy prywatne. Doświadczenia wielu krajów w tym obszarze wskazują, że 

wspomniane rozwiązania byłyby tańsze i lepszej jakości. Swoboda wyboru tych usług 

powodować mogłaby wyeliminowanie częstych przypadków wymuszania od przedsiębiorców 

„haraczu” w imię realizacji obowiązujących norm prawnych. 

W odniesieniu do systemu podatkowego Platforma postulowała odejście od progresji 

podatkowej, którą proponowała zastąpić jednolitą stawką podatku od osób fizycznych czyli 

tzw. podatkiem liniowym. Progresywny system podatkowy stanowić miał przeszkodę w 

awansie cywilizacyjnym kraju, dodatkowo zmniejszając konkurencyjność gospodarki. 

Skutkować to mogło ucieczką kapitału do krajów charakteryzujących się mniejszą 

zachłannością fiskusa, a w konsekwencji kurczeniem się rynku pracy i spowolnieniem 

wzrostu gospodarczego. Kreacja jednolitej stawki podatkowej w wysokości 15%, oznaczałaby 

według PO nie tylko zmniejszenie podatków, ale również wprowadzenie racjonalnego i 

sprawiedliwego systemu obciążeń fiskalnych dla obywateli. Integralną częścią tej propozycji 

było jednoczesne zlikwidowanie wszystkich ulg podatkowych i tzw. kwoty wolnej. Jednolity, 

niski podatek nie tylko upraszczałby cały system, ale również zapobiegałby sytuacji, gdy 

osoby o wysokich dochodach, dzięki wykorzystywaniu ulg ,płacą i tak mniej. Odwołując się 

do zasady solidarności społecznej PO twierdziła, że to nie progresywny system podatkowy 

służy wyrównywaniu różnic społecznych, ale sprawny system opieki socjalnej. Pozytywne 

skutki wprowadzenia podatku liniowego odnosić się mogły do zwiększenia wzrostu 

gospodarczego, gdyż niższe obciążenia wpłynęłyby na zwiększenie oszczędności i inwestycji, 

wzrost ściągalności podatków, a także atrakcyjność inwestycyjną Polski. Oczekiwaną 

konsekwencją byłby również wzrost liczby miejsc pracy. 

PO zdawała sobie sprawę, że jednolita stawka podatkowa ma wielu przeciwników. 

Propozycja redukcji progów podatkowych, zgłoszona po raz pierwszy przez L. Balcerowicza 

w czerwcu 1998 r., napotkała silny opór polityczny, czego dowodem był sprzeciw prezydenta 

Kwaśniewskiego dla proponowanej reformy systemu podatkowego. Uzasadnieniem 

sprzeciwu wobec jednolitej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych była troska o 

sprawiedliwość społeczną, w której zamożni winni łożyć na dobro wspólne więcej niż ludzie 

biedniejsi. Dlatego taki podatek, zdaniem Platformy, ten fakt uwzględniał – kwoty łożone 

przez osoby bardziej zamożne byłyby wyższe niż te, które wpłacałyby osoby zarabiające 

mniej. To nie podatki powinny służyć wyrównywaniu nierówności społecznych, ale sprawny 
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system opieki socjalnej, do której zadań należy ochrona najsłabszych i zwalczanie ubóstwa. 

Partia w swoim programie przedstawiła również oczekiwane skutki wprowadzenia jednolitej 

stawki podatku od dochodów osobistych. Zaliczono do nich: zmniejszenie obciążeń 

fiskalnych, zmniejszenie sfery ubóstwa, małe obniżenie wpływów dochodowych, 

zmniejszenie bezrobocia, przyspieszenie wzrostu gospodarczego i atrakcyjności Polski dla 

inwestorów zagranicznych. 

Przedsiębiorczość była przedmiotem specjalnego zainteresowania w omawianym 

programie. Uproszczenie procedur obowiązujących w gospodarce winno się przyczynić do 

wzrostu tempa rozwoju gospodarczego, co było niezbędne dla przyspieszenia na drodze 

dochodzenia do poziomu ekonomicznego państw rozwiniętych, szczególnie w perspektywie 

integracji ze strukturami europejskimi. Osiągnięcie tego byłoby możliwe poprzez 

zmniejszenie ilości koncesji, pozwoleń i innych form ograniczania aktywności gospodarczej, 

stworzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, prywatyzację niektórych usług świadczonych przez sektor publiczny oraz 

zdjęcie z pracodawców obowiązków, które powinna wypełniać administracja. Obniżenie 

kosztów przedsiębiorczości byłoby możliwe w wyniku zmniejszenia stawki podatku od 

dochodów osobistych, zmianę zasad wypłacania zasiłków w trakcie choroby, racjonalizację 

pozapłacowych kosztów pracy i poprawę w dostępie do kapitału.  

Celem planowanych działań była poprawa wiarygodności prowadzonej polityki 

gospodarczej, szczególnie w zakresie jej stabilizacji i przewidywalności. Efektem 

ustabilizowania polityki podatkowej miała być większa wiarygodność prowadzonych działań. 

Obok wprowadzenia jednolitej stawki podatku od dochodów osobistych i uproszczenia 

przepisów dotyczących wszystkich podatków, Platforma postulowała uwolnienie od 

nomenklatury partyjnej ważnych dla gospodarki urzędów, poprzez wyłanianie ich szefów 

wyłącznie w drodze konkursów. Dotyczyć to miało zwłaszcza urzędów nadzorujących 

obszary regulacji rynkowych, m.in. funduszy emerytalnych, bankowości i ubezpieczeń. 

Stabilność gospodarcza zostałaby osiągnięta przez potwierdzenie decydującej roli 

Narodowego Banku Polskiego w polityce pieniężnej oraz trwałe wzmocnienie i poszerzenie 

dialogu społecznego. Partnerami w stałej debacie na temat rynku pracy miałyby być: 

samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy, organizacje pracodawców, pracowników i 

konsumentów oraz stowarzyszenia przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych. 



109 
 

Wcześniejsza polityka budżetowa, zdaniem PO, prowadzona była w sposób zły – 

finanse państwa znalazły się w fatalnym stanie – źle zorganizowane i systematycznie 

marnotrawione. Aby ten stan zmienić postulowane było prowadzenie polityki budżetowej w 

oparciu o trzy zasady: ładu organizacyjnego (polegającego na porządkowaniu finansów w 

świetle celów i zadań państwa), ustanowienia profesjonalnych standardów kontroli finansów 

publicznych (stanowiący sposób zmniejszania marnotrawstwa pieniędzy podatników) oraz 

wprowadzeniu zasady jawności (informowania obywateli o stanie finansów w sposób 

uporządkowany, klarowny, sprawdzony i wiarygodny). W ramach racjonalizacji polityki 

budżetowej była sugerowana przez PO konieczność likwidacji zakładów budżetowych, 

gospodarstw pomocniczych, zdecydowanej większości funduszy celowych i agencji 

rządowych oraz kas chorych w ich ówczesnym kształcie [Program Platformy Obywatelskiej 

2001: 13]. Racjonalizacja polityki budżetowej w obliczu kłopotów państwa miała odnosić się 

do zmniejszania i kontroli wydatków, a nie zwiększania przychodów poprzez podnoszenie 

obciążeń fiskalnych. PO opowiadała się za niezależnością Narodowego Banku Polskiego i 

Rady Polityki Pieniężnej od organów administracji państwowej w kreowaniu polityki 

monetarnej.  

 Strategicznym celem programowym Platformy było wprowadzenie systemu 

obywatelskiej kontroli nad systemem finansów publicznych. Obywatele, płacąc podatki i 

ponosząc inne ciężary, tworzą zasoby pieniądza publicznego. Mają więc prawo wiedzieć, co 

się z tym pieniądzem dzieje oraz żądać lepszej organizacji służb państwowych i ich bardziej 

wydajnej pracy. Niezbędnym, zdaniem partii, stało się rzetelne ustalenie faktycznych 

możliwości finansowych państwa i poddanie wydatków publicznych obywatelskiej kontroli. 

Postulowana zmiana mechanizmów finansowych odwoływała się do trzech zasad organizacji 

finansów publicznych: [Tamże: 12] 

- ładu organizacyjnego, nazywanego też przejrzystością finansów publicznych, polegającego 

na porządkowaniu finansów w świetle celów i zadań państwa. Podstawowy kierunek działań 

miała wyznaczać zasada pomocniczości. Zastosowanie jej w polskich warunkach oznaczałoby 

wzmocnienie systemu budżetowego (budżetu państwa, gmin, powiatów i województw); 

- ustanowienia profesjonalnych standardów kontroli finansów publicznych, stanowiących 

bardzo skuteczny sposób zmniejszenia marnotrawstwa pieniędzy podatników. W ten sposób 

można by zmniejszyć rozmiar destrukcyjnych zjawisk, dotykających sferę finansów 

publicznych; 
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- zasady jawności. Stan odpowiednio uporządkowanych i kontrolowanych finansów 

publicznych miał być jak najszerzej i regularnie podawany do wiadomości publicznej. 

Jawność jest podstawową zasadą finansów publicznych w demokratycznym państwie. 

Szacunek dla obywateli wymaga, aby ujawniane informacje były uporządkowane, klarowne, 

sprawdzone i wiarygodne. 

Jednym z głównych problemów gospodarczych zdaniem PO było złe gospodarowanie 

finansami publicznymi. Rzutowało to negatywnie zarówno na system organizacji finansów 

państwa, jak i wydolność całej administracji. Skutkiem tego było narastające wśród obywateli 

poczucie obcości wobec państwa, przy równoczesnym niedostatecznym wywiązywaniu się 

administracji z nałożonych na nią zadań. Istotą tego zjawiska było złe dysponowanie 

pieniędzmi publicznymi. Dlatego Platforma Obywatelska postulowała wprowadzenie 

następujących, najważniejszych środków zmieniających ten stan rzeczy: [Tamże: 12] 

- konieczność likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jako tworów 

organizacyjno-finansowych, dla których nie ma miejsca w normalnej gospodarce 

wolnorynkowej. Pieniądze publiczne ukryte w środkach specjalnych miały zostać ujawnione 

poprzez włączenie do odpowiednich budżetów; 

- likwidacja zdecydowanej większości funduszy celowych. Dochody publiczne z rozmaitych 

opłat pobieranych przez fundusze celowe miały trafić tam, gdzie jest ich miejsce – do 

budżetów: państwa i samorządowych, ponieważ do wykonywania zadań publicznych są 

powołane odpowiednie organy władzy i tylko one ponoszą odpowiedzialność prawną i 

polityczną za dysponowanie pieniędzmi publicznymi oraz podlegają demokratycznej kontroli; 

- likwidacja większości agencji rządowych typowego przejawu ekspansji branżowego, 

scentralizowanego państwa. Ich majątek i zasoby finansowe miały zostać przywrócone 

prawowitym dysponentom – organom władzy publicznej. Platforma Obywatelska postulowała 

przegląd istniejących agencji w celu wyeliminowania tych, których istnienie nie jest 

uzasadnione z punktu widzenia racjonalności zarządzania środkami publicznymi; 

- dla zapewnienia rzetelnej kontroli finansów publicznych Platforma Obywatelska 

proponowała przyjęcie zasady systematycznego i profesjonalnego kontrolowania sprawozdań 

o stanie finansów publicznych (z bilansami włącznie), wszystkich podmiotów władzy 

publicznej oraz wszystkich podmiotów finansów publicznych, pozostających poza systemem 

budżetowym (po zaprowadzeniu ładu w finansach publicznych takich nietypowych 



111 
 

podmiotów byłoby niewiele). Wykonanie tego zadania powierzyć należałoby 

wyspecjalizowanej, niezależnej od administracji, Państwowej Służbie Audytorskiej. Służba 

taka istnieje w większości państw Unii Europejskiej jako instytucja tzw. audytu 

zewnętrznego. Do tej służby miałoby należeć przede wszystkim coroczne sprawdzanie 

poprawności tzw. zamknięć rachunków budżetowych, bez których procedura udzielania 

absolutorium jest w dużym stopniu fikcyjna, a następnie podawanie do publicznej 

wiadomości wyników przeprowadzanych badań finansowych.  

Opracowanie programu gospodarczego PO przed wyborami 2005 roku powierzone 

zostało J. Rokicie, co, jak się później okazało, nie było najlepszym pomysłem. Ocena taka 

wynika z trudności w sformułowaniu całościowego, spójnego programu gospodarczego oraz 

późniejszych problemów z jego umiejscowieniem w kontekście innych propozycji 

wyborczych [Analiza porównawcza… 2005: 13]. Punktem wyjścia dla rozważań 

programowych była ocena stanu gospodarki, która zdaniem PO pogarszała się 

systematycznie, jeżeli brało się pod uwagę miejsce Polski w międzynarodowych rankingach 

oceniających atrakcyjność gospodarczą. Jak podkreślono w programie, biorąc pod uwagę 

warunki prowadzenia biznesu, Polskę wyprzedzały w 2005 roku wszystkie 15 krajów starej 

Unii Europejskiej, jak i niektóre nowe kraje członkowskie. Równocześnie Polska należała do 

jednych z najdroższych krajów pośród dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej pod 

względem kosztów życia oraz kosztów prowadzenia biznesu. Opisywane warunki były, 

zdaniem Platformy, skutkiem utrzymywania struktur monopolistycznych i ograniczania 

konkurencji w gospodarce, wysokich obciążeń podatkowych i kosztów ubezpieczeń 

społecznych. Aby temu przeciwdziałać, zapowiadano likwidację barier administracyjnych w 

gospodarce, w tym również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym zakresie 

program był jednak mało konkretny i skupiał się przede wszystkim na uproszczeniu rejestracji 

firmy, co było uznawane za kwestię o drugorzędnym znaczeniu. Program zapowiadał również 

działania na rzecz zwiększenia efektywności procesu stanowienia prawa i przeprowadzenie 

przeglądu obowiązujących regulacji w zakresie oceny ich jakości i celowości. Nieefektywne 

rozwiązania miały być poprawione, a niepotrzebne regulacje usunięte.  

 Najbardziej eksponowaną częścią programu gospodarczego PO była zmodyfikowana 

propozycja reformy systemu podatkowego i wprowadzenie powszechnej stawki 15% podatku 

liniowego (3x15). Poprzez równoczesną likwidację niektórych ulg podatkowych oraz 

podwyższenie preferencyjnych stawek podatku VAT, wprowadzenie stawki 15% 

skutkowałoby brakiem negatywnych efektów dla dochodowej strony budżetu. Postulat 3x15 
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był przedstawiany jako korzystny dla wszystkich grup społecznych. Dla małych firm 

oznaczać mógł zmniejszone koszty prowadzonej działalności i mniejsze ryzyko 

interpretacyjne kwestii podatkowych przez organy administracyjne. Postulat wprowadzenia 

podatku liniowego od osób fizycznych przyczyniłby się, poza zmniejszeniem obciążeń 

fiskalnych, do powstawania nowych miejsc pracy poprzez zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski w oczach inwestorów zagranicznych. Dodatkowym argumentem 

przemawiającym za przedstawianą propozycją były oczekiwania mniejszych kosztów poboru 

podatków dla budżetu i generalnego uproszczenia systemu podatkowego.    

Postulat 3x15 od samego początku kampanii wyborczej znalazł się w ogniu krytyki 

innych partii politycznych. Wynikało to, jak się wydaje, w równym stopniu z radykalizmu 

samego zapisu (w stosunku do zapisów programowych innych ugrupowań), jak i stosunkowo 

dużej medialności inkryminowanej propozycji. Trudno bowiem było oczekiwać, aby 

konkurencyjne partie nie wykorzystały szansy do krytyki najbardziej kontrowersyjnego 

punktu programu gospodarczego PO. W konsekwencji działań innych partii PO zmuszona 

była w trakcie kampanii wyborczej, przynajmniej w warstwie semantycznej, do modyfikacji 

tego postulatu. W materiałach wyborczych, a także w wypowiedziach prominentnych 

polityków Platformy, wyrażenie „podatek liniowy” zaczęło być zastępowane przez 

eufemizmy w rodzaju m.in. sprawiedliwy podatek, płaski podatek czy nawet solidarny 

podatek.  

W ramach postulowanych rozwiązań ekonomicznych ze sfery makro w programie PO 

znalazła się propozycja zrównoważenia finansów publicznych. Działaniami sugerowanymi 

dla osiągnięcia stanu równowagi było prowadzenie świadomej polityki wydatków 

budżetowych poprzez ich rygorystyczną kontrolę, oraz odejście od powszechnej praktyki 

rozdawnictwa publicznych pieniędzy. Postulowana była również zmiana sposobu zarządzania 

finansami publicznymi z modelu opierającego się na systemie przydzielającym środki dla 

poszczególnych resortów na rzecz finansowania zadaniowego i przyjmowania wieloletnich 

planów finansowych. Likwidacja agencji i funduszy celowych skutkowałaby zastąpieniem ich 

roli przez ministerstwa, a poprzez to środki publiczne podlegałyby większej kontroli rządu i 

parlamentu. Kwestią niewyjaśnioną w programie pozostawał sposób dysponowania przez 

ministerstwa środkami pomocowymi i celowymi oraz czy nie byłoby to działanie 

przeciwskuteczne w stosunku do postulowanego w innej części programu odchudzenia 

resortów. Oczekiwanym i pozytywnym skutkiem sugerowanych działań mógłby być wzrost  
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efektywności prowadzonej polityki budżetowej i doprowadzenie do racjonalizacji zarówno jej 

strony dochodowej, jak i wydatkowej. 

W ramach prowadzonej polityki gospodarczej zwrócono również uwagę na problem 

kursu walutowego i możliwe konsekwencje umacniania się złotówki. Malejąca opłacalności 

działalności eksportowej i polepszające się warunki działania dla importu mogłyby skutkować 

niekorzystną zmianą warunków konkurencyjnych dla rodzimej produkcji. PO, chociaż 

utożsamiana z liberalnym programem gospodarczym, dopuszczała możliwość wykorzystania 

środków, które mogłyby przeciwdziałać niebezpiecznemu wzrostowi wartości złotówki. 

Twórcy programu zdawali się lekceważyć (albo jej nie rozumieli) pozytywną rolę silnej 

waluty jako czynnika wymuszającego większą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a 

także zbawienny wpływ silnej złotówki dla budżetu państwa. W tej części programu zabrakło 

jednak odniesienia do kwestii związanych z planem wprowadzenia w Polsce euro, nie tylko 

jako dalekosiężnego projektu strategicznego, ale również jako swoistej mapy drogowej 

najbliższych działań, niezbędnych do podjęcia w tym względzie.  

Znaczące miejsce w postulatach gospodarczych zajmowały również kwestie obniżenia 

niefiskalnych kosztów pracy, które miały się odbyć poprzez racjonalizację wydatków 

socjalnych m.in. ograniczenie świadczeń przedemerytalnych, uprawnień przechodzenia na 

wcześniejsze emerytury i ograniczenie emerytur pomostowych. Pomysł ograniczania 

obciążeń płacowych zrealizowany miał być poprzez finansowanie ograniczonej części 

świadczeń przez budżet, celem odciążania bezpośrednich kosztów pracy ponoszonych przez 

pracodawców i pracowników. Opisywane zamierzenia umożliwić miały podjęcie decyzji o 

obniżeniu kosztów ubezpieczenia społecznego. Znaczna obniżka składek ubezpieczenia 

społecznego wraz z wspomnianym powyżej planem obniżenia podatków miałaby być 

przesłanką do tworzenia nowych miejsc pracy i w konsekwencji zmniejszenia bezrobocia. 

Przedstawiane rozwiązania miały pozytywny, z gospodarczego punktu widzenia, wydźwięk, 

jednak drugą stroną medalu musiałby być spadek, w wyniku ich wprowadzenia, wpływów 

budżetowych. Proponowanym w programie rozwiązaniem, przynajmniej doraźnym, była 

sugestia pokrycia niedoborów budżetowych wpływami z prywatyzacji. Rozwiązanie takie 

budziło jednak wątpliwości co do jego ekonomicznej zasadności, szczególnie w zakresie 

wykorzystania środków z prywatyzacji na bieżące finansowanie budżetu, co było przez PO 

wcześniej (za rządów SLD) ostro krytykowane.  
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Poza deklaracją przeznaczenia środków z prywatyzacji na finansowanie deficytu, 

program Platformy zakładał również unormowanie spraw dotyczących przekształceń 

własnościowych. Odbywać to się miało poprzez rozwój polityk sektorowych i wyznaczenie 

obszarów, które powinny pozostać w rękach skarbu państwa oraz zadbanie o transparentność 

procesów prywatyzacyjnych. Plan prywatyzacyjny PO postulował upłynnienie pozostających 

w gestii państwa tzw. resztówek, czyli mniejszościowych udziałów sprywatyzowanych już 

spółek. Strategicznym celem prywatyzacji było również zracjonalizowanie działań 

własnościowych w kontekście powiązania ich z wpływami budżetowymi, szczególnie 

powiązania ze skalą deficytu sektora ubezpieczeń społecznych. Długoterminowym efektem 

prowadzonych działań mogło być wtedy tworzenie optymalnych warunków dla wzrostu 

gospodarczego i rozwoju rynku kapitałowego.  

Celem zwiększenia efektywności zarządzania planowano wprowadzić nowy system 

rozliczania administracji i wykonywanych przez nią zadań oraz przyznawania jej środków 

budżetowych. Podstawowym założeniem była konkretyzacja celów działania, wraz z 

opracowaniem mierników oceny ich wykonania. Środki budżetowe miały być dawane tym 

instytucjom, które skuteczni wykonywałyby swoje zadania, a odbierane tym, które swoich 

celów nie umieją efektywnie osiągać. Administracja powinna bowiem świadczyć coraz lepsze 

usługi, sama będąc coraz mniej kosztowna. Wyższa efektywność działań skutkować miała 

obniżeniem stopy bezrobocia, na co wpływ miała mieć planowana poprawa systemu 

aktywizacji zawodowej. Najważniejszą częścią tej propozycji było wprowadzenie prywatnego 

pośrednictwa pracy, z zasadą wynagradzania za efekty, czyli za znalezione zatrudnienie. 

Postulat ten był kontynuacją zapisów programowych z 2001 roku, które sugerowały 

konieczność komercjalizacji niektórych usług administracyjnych. 

Program Platformy Obywatelskiej z 2005 roku sprawia wrażenie mniej przemyślanego i 

bardziej chaotycznego niż ten z 2001 roku. Koncentrował się przede wszystkim na kwestiach 

fiskalnych, polityki budżetowej i postulatach ograniczania kosztów pracy. W przeciwieństwie 

do czasu poprzednich wyborów, program nie zawierał uzasadnień dla niektórych działań i 

wyliczeń skutków proponowanych rozwiązań, co potwierdzać może wstępną tezę o jego 

nieco przypadkowym i niedopracowanym charakterze. Można w nim zauważyć pojawienie 

się nowej filozofii sposobu konstruowania budżetu państwa, co było nową jakością. Według 

ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej program PO był raczej zbiorem haseł i sloganów niż 

przemyślaną propozycją, dlatego jego ocena musi odwoływać się do pewnej generalności 

wniosków. Pomimo tego główne idee tego programu zostały ocenione pozytywnie przez 
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przedsiębiorców, szczególnie te, które dotyczyły kwestii podatkowych [Analiza 

porównawcza…2005: 32]. 

Przegrane przez PO wybory jesienią 2005 roku doprowadziły do refleksji w łonie samej 

partii [Antonowicz 2006: 97-99], co do znaczenia programu gospodarczego. W powszechnej 

opinii, jednym ze źródeł porażki PO było niedopracowanie programu gospodarczego i 

propozycja 3x15, która stała się przedmiotem krytyki innych partii. Dlatego też, niedługo po 

wyborach rozpoczęto pracę nad korektami w dotychczasowym programie. Pierwszym 

działaniem było opracowanie przez grupę ekspertów i polityków PO raportu pt. Państwo dla 

obywateli. Plan rządzenia 2005-2009. Następnie raport został uzupełniony o opracowanie 

Zasadnicze cele naprawy państwa przyjęte na III Krajowej Konwencji w maju 2006 roku 

[Kowalczyk 2007: 139-140]. Z interesujących modyfikacji programu gospodarczego, które 

znalazły się wśród nowych postulatów warto wymienić dwie kompromisowe propozycje 

podatku liniowego: w pierwszej zmieniono znane już 3x15 na 3x16, w drugiej postulowano 

16% VAT oraz 19% CIT i PIT, wraz z 3% obniżką składki ubezpieczenia rentowego [Tamże: 

141].  Wszystkie te działania dały szansę na opracowanie nowego programu, który powstał 

przy okazji następnych, przedterminowych wyborów w 2007 roku. By żyło się lepiej, bo o 

tym dokumencie mowa, stanowił kontynuację dotychczasowych prac programowych PO, 

będąc zarazem najbardziej dojrzałą, kompleksową i przemyślaną propozycją programową tej 

partii.     

W ramach postulatów fiskalnych zawartych w programie By żyło się lepiej, PO 

zaproponowała wprowadzenie nowej strategii podatkowej, w której system podatkowy 

powinien zapewnić wygenerowanie niezbędnej kwoty podatków, wywołując możliwie jak 

najmniejsze negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej i życiu obywateli. Inna 

filozofia przyświecałaby również stronie wydatków budżetowych, w ramach których to 

potrzeby społeczne powinny być rozwiązywane poprzez odpowiednie kształtowanie 

wydatków budżetu. Równoległym celem sugerowanej strategii było maksymalne 

uproszczenie podatków i zwiększenie jednoznaczności przepisów fiskalnych. Oczekiwanym 

efektem wprowadzanych zmian byłoby zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności przez 

przedsiębiorców, związane z analizą przepisów podatkowych i dostosowaniem się do nich 

oraz zasadnicze obniżenie ryzyka podatkowego, związane z ich nieprzewidywalnością. 

Postulowana strategia oddziaływałby zarówno na stronę dochodową, jak i wydatkową, a jej 

wprowadzenie doprowadziłoby do radykalnego przeorientowania w zakresie systemu 

podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 
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Punktem wyjścia w opisywanej strategii podatkowej była konstatacja, że obciążenia 

fiskalne są bardzo wysokie w relacji do PKB i w interesie publicznym leży ich obniżanie, po 

to, aby nastąpiło dalsze, trwałe przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. System 

podatków i świadczeń społecznych charakteryzuje się przy tym wysokim stopniem 

skomplikowania. Poszczególne elementy systemu mogą wywoływać sprzeczne efekty dla 

sytuacji dochodowej podatników, czego przyczyną jest złożoność systemu i brak klarownego 

powiązania środków z celami. Szczególnie jaskrawym obszarem skomplikowania i 

sprzeczności, który przywoływała PO jako przykład, były obciążenia fiskalne związane z 

umową o pracę, w których progresywny podatek od dochodów osobistych PIT występuje 

jednocześnie z degresywnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Chociaż istniała duża 

rozpiętość w efektywnych stopach obciążeń podatkowych od 0 do blisko 40%, to rozpiętość 

efektywnych stóp wszystkich obciążeń podatkowych była znacznie mniejsza. Ponadto, po 

przekroczeniu pewnego poziomu dochodów całkowite obciążenie stawało się degresywne, 

tzn. efektywna stopa obciążenia fiskalnego obniża się wraz ze wzrostem dochodu. 

Uproszczenie systemu podatkowego polegać miało na likwidacji dotychczasowego 

podziału na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób 

prawnych i wprowadzeniu dwóch innych podatków: 

- podatku od dochodów osobistych (wynagrodzeń); 

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej, bez względu na formę jej prowadzenia.  

Ponadto program zakładał wprowadzenie jednolitej stawki procentowej dla wszystkich 

dochodów podlegających opodatkowaniu, usunięcie obowiązujących zwolnień podatkowych, 

wprowadzenie zasady powszechności opodatkowania na jednolitych zasadach oraz zasady, 

według której dochód opodatkowany zostaje jednorazowo, w momencie wytworzenia. 

Skutkami wprowadzenia postulowanych zmian byłaby m.in. likwidacja opodatkowania 

dywidend oraz całkowita likwidacja opodatkowania spadków, w formie dotychczasowego 

podatku od spadków i darowizn, wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania dla 

podatnika i każdego dziecka  w  formie ulgi prorodzinnej. 

Forsowana przez PO od chwili jej powstania koncepcja podatku liniowego miała w 

założeniach zapewnić jednolite zasady opodatkowania dochodów ze wszystkich źródeł oraz 

uchylenie wszelkich zwolnień skutkujących nieuzasadnionymi przywilejami dla niektórych 

grup podatników. Cechą zwolnień podatkowych jest przerzucanie ciężaru opodatkowania na 

osoby, które z takich zwolnień nie korzystają. Podatek liniowy był więc zdaniem Platformy 

najprostszym z możliwych podatków dochodowych, o czym decyduje nie tylko jednolita 
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stawka podatku, ale również wiele innych elementów koncepcji. Podatek liniowy 

umożliwiałby uproszczenie systemu jako całości poprzez między innymi uproszczenie 

deklaracji podatkowych i przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osobistych oraz 

dochodów z działalności gospodarczej. Proste i jednolite zasady powszechnego podatku 

liniowego pomogłyby skoncentrować ekonomiczne wysiłki na pracy oraz przedsiębiorczości, 

gdyż zanikałoby zjawisko podejmowania decyzji gospodarczych pod wpływem przesłanek 

wynikających z cech systemu fiskalnego. Warto zauważyć, że kwestia podatku liniowego 

była jednym z najbardziej trwałych i rozpoznawalnych postulatów programu gospodarczego 

Platformy na przestrzeni lat, swoistym okrętem flagowym. Stanowiła zarazem swoisty 

wyróżnik wśród programów innych relewantnych partii politycznych, z których żadna nie 

popiera opisywanego rozwiązania. 

Założenia podatku dochodowego od przedsiębiorstw były tożsame z propozycjami 

opodatkowania dochodu od osób fizycznych i zawierały postulat wprowadzenia jednolitych 

zasad opodatkowania dla właścicieli wszystkich przedsiębiorstw według takiej samej stawki 

podatkowej 15%. Dodatkowo, uzupełnieniem głównych założeń były postulaty nakładania 

podatku tylko na etapie osiągnięcia zysku przez przedsiębiorstwo, braku opodatkowania 

dywidendy, kosztowego charakteru racjonalnych wydatków służących prowadzeniu 

działalności gospodarczej  (pomniejszałyby podstawę opodatkowania) z chwilą faktycznego 

poniesienia wydatku. Kontrowersyjnym pomysłem wydaje się możliwość wprowadzenia 

możliwości „przeniesienia” straty podatkowej na następne lata, bez żadnych ograniczeń 

czasowych ani kwotowych (strata poniesiona w roku podatkowym mogłaby zostać odliczona 

w roku/latach przyszłych bez żadnych ram czasowych, aż do wyczerpania straty), gdyż 

stanowiłoby to podstawę do możliwych manipulacji w zakresie inżynierii i optymalizacji 

podatkowej.  

W zakresie podatków pośrednich, PO przedstawiła w 2007 roku projekt nowej ustawy o 

podatku VAT, który był inspirowany zapisami dyrektywy UE 2006/112 dotyczącej podatków 

pośrednich. Ustawa zakładała między innymi eliminację wielu uciążliwych dla 

przedsiębiorców obowiązków administracyjnych. W programie stwierdzono, że 

zróżnicowanie stawek podatku VAT nie jest największą wadą istniejącego systemu, gdyż 

społeczne przesłanki przemawiają za pozostawieniem stawki zredukowanej na część towarów 

(żywność, leki). Akcent położono na maksymalne uproszczenie procedur oraz eliminację 

zbędnej biurokracji i obowiązków administracyjnych. Stanowisko takie było najbardziej 

radykalną zmianą w stosunku do programu Platformy z 2005, gdzie „płaski” 15% podatek 



118 
 

obejmował też VAT. Postulat ten został wykorzystany w kampanii 2005 roku przez Prawo i 

Sprawiedliwość, ukazując projekt PO jako potencjalne zagrożenie dla najmniej zamożnych 

(telewizyjna reklamówka z lodówką). Odejście od jednej stawki podatku od towarów i usług 

w programie Platformy z 2007 roku było „zejściem z linii politycznego ciosu”, a także 

stanowiło ukłon w stosunku do biedniejszych warstw społeczeństwa. 

Wśród przyszłych zamierzeń rządu Platformy w sferze gospodarki jednym z 

najważniejszych był postulat obniżania „klina podatkowego”, który w pierwszej kolejności 

powinien dotyczyć pracowników osiągających najniższe dochody. W praktyce istotne 

obniżenie „klina podatkowego” było uzależnione w programie PO od przeprowadzenia 

prawdziwej reformy finansów publicznych. Poza tym propozycja zakładała obniżenie o 50% 

składki rentowej płaconej przez pracodawcę i pracownika oraz likwidację składki 

chorobowej. Celem aktywizacji zawodowej młodych, proponowano radykalne obniżenie 

kosztów pracy dla tej grupy osób, poprzez zniesienie składki rentowej lub ewentualnie 

ustalenie jej na niskim poziomie dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę. 

Istotne miejsce w programie PO zajmowała kwestia przedsiębiorczości, a szczególnie 

ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej. Postulaty w tym zakresie odnosiły się do  

obniżenia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności oraz uzyskaniem stosownych 

koncesji i zezwoleń. W programie znalazł się projekt ustanowienia funkcji rzecznika praw 

przedsiębiorców, który byłby niezależny od administracji rządowej. Celem poprawy jakości 

obsługi administracyjnej przedsiębiorców odwoływano się do wprowadzenia zmian w trybie 

pracy sądów gospodarczych i pracy, oraz  proponowano wprowadzenie kodeksu działalności 

gospodarczej, który systemowo uregulowałby zakładanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej. Chcąc przeciwdziałać złym praktykom w tworzeniu prawa pojawił się postulat 

wprowadzenia systemu badania kosztów obowiązków administracyjnych. W jego ramach 

każdy przepis prawa powinien być rozpatrywany pod kątem kosztów jego realizacji. Żaden 

projekt przepisów prawa, tak na poziomie ustawowym, jak i wykonawczym, nie mógłby być 

poddany procedurze legislacyjnej, jeśli nie byłoby w uzasadnieniu projekcji kosztów 

wprowadzenia go w życie. 

Kwestia finansów publicznych zajmowała ważne miejsce w programie PO, co było 

kontynuacją zainteresowania sygnalizowaną już w programach z lat 2001 i 2005. Reforma 

sfery finansów publicznych powinna być przeprowadzona w następujących obszarach: [By 

żyło się lepiej… 2007: 31] 
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- struktury i stanu dochodów publicznych; 

- struktury i stanu wydatków publicznych; 

- struktury i stanu długu publicznego (wewnętrznego i zewnętrznego); 

- organizacji sektora finansów publicznych oraz zarządzania finansami publicznymi. 

Celem reformy finansów publicznych było zaprogramowanie polityki o charakterze 

prowzrostowym. Dzięki reformie prognozowano zmniejszenie obciążeń podatkowych, spadek 

rynkowych stóp procentowych oraz możliwe zwiększenie aktywizacji i mobilności 

zawodowej. W efekcie prowadzone działania miałyby być drogą dojścia do zarządzania 

finansami publicznymi zorientowanymi na osiąganie zaplanowanych rezultatów. Mechanizm 

ten wykorzystuje w możliwym stopniu praktyki zarządzania stosowane w sektorze 

prywatnym. Dlatego PO postulowała w tym obszarze dopełnienie metody zarządzania 

poprzez rezultaty, osiąganej przez wypracowanie odpowiedniej metodologii 

przygotowywania i rozliczania budżetu oraz przyznawanie środków budżetowych na zadania 

(w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego). W takim przypadku istniałaby możliwość 

przesuwania środków budżetowych na kolejne lata wraz z wprowadzeniem budżetów 

wieloletnich, a dla każdego działu administracji rządowej powinny zostać określone 

odpowiednio zhierarchizowane cele działania i w powiązaniu z nimi dookreślone środki. 

Pozostałe, postulowane zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi odwoływały się do: 

[Tamże: 34] 

- poprawienia dotychczasowej organizacji sektora finansów publicznych; 

- wprowadzenia stałego systemu prognozowania, programowania i planowania finansowego 

w skali makro i mikroekonomicznej, a zwłaszcza planowania finansowego w horyzoncie 

czasowym stosowanym w planowaniu finansowym UE; 

- wprowadzenia powiązań finansowych i koordynacji rozliczeń wewnątrz sektora finansów 

publicznych pomiędzy jednostkami; 

- równoważenia finansów publicznych w skali sektora finansów publicznych; 

- podniesienia efektywności i sprawności systemu kontroli finansowej (wewnętrznej 

i zewnętrznej); 

- podniesienia sprawności administracji finansowej. 

Pewną nowością w programie PO było zwrócenie uwagi na problematykę 

bezpieczeństwa energetycznego i powiązanie jej z procesami integracji europejskiej, w 

których Polska powinna stać się liderem w kreowaniu nowych pomysłów i inicjatyw. 

Przykładem takiej aktywności była propozycja rozszerzenia traktatowej klauzuli solidarności 

europejskiej na bezpieczeństwo energetyczne [Tamże: 24]. PO postulowała zwiększenie 
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bezpieczeństwa energetycznego poprzez odwołanie się do własnych zasobów oraz 

zwiększenie konkurencji w sektorze energetyki. Możliwe byłoby to poprzez zwiększenie 

dywersyfikacji źródeł energii, odwrócenie procesu polegającego na utrwalaniu sektorowości 

kompleksu paliwowo-energetycznego, osiąganego poprzez konsolidację elektroenergetyki i 

brak postępów w liberalizacji rynku gazowego. Celem strategicznym dla Platformy był proces 

ewolucyjnego przeorientowania całego kompleksu paliwowo-energetycznego w kierunku 

bardziej innowacyjnych technologii energetycznych (obejmujące rozproszoną energetykę 

odnawialną i w szczególności aeroenergetykę, kogenerację gazową, infrastrukturę dla 

samochodów hybrydowych, infrastrukturę transportu lądowego LNG i CNG). 

Długoterminowym celem takiego działania byłoby odwołanie się do technologii będącej 

zdolną do odpowiedzi na sygnały rynkowe, oraz dającą możliwość efektywnego zarządzania 

bezpieczeństwem energetycznym, przy odwołaniu się do mechanizmów rynkowych [Tamże: 

41]. 

Podobnie, jak w przypadku bezpieczeństwa energetycznego, wyglądała w programie 

PO kwestia zaprezentowania polityki dla wybranych sektorów gospodarki. Zwiastun tego był 

już widoczny w programie z 2005 roku, lecz w tamtym przypadku stanowił tylko sygnał 

zainteresowania tą kwestią. Oczywiście, sam charakter programu wyborczego wykluczał 

możliwość sformułowania szczegółowych wytycznych dla poszczególnych branż, jednak już 

samo skierowanie zainteresowania w ten obszar ukazywało szczegółową operacjonalizację 

całego programu gospodarczego PO. Fakt ten stanowi kolejny przykład jakościowej zmiany 

w przygotowaniu założeń programowych w stosunku do 2005 roku. Jako sektory szczególnie 

istotne, którym poświęcono osobne miejsce program wymieniał: 

- przemysł energetyczny; 

- przemysł farmaceutyczny; 

- przemysł stalowy; 

- przemysł stoczniowy; 

- przemysł zbrojeniowy. 

Wśród innych kwestii gospodarczych, które znalazły się w programie PO z 2007 roku 

wymienić można m.in. postulaty ograniczenia nadzoru regulacyjnego w gospodarce, 

dokończenia prywatyzacji, wzrostu innowacyjności i wprowadzenia euro. Ograniczenie 

funkcji regulacyjnych państwa jest uzupełnieniem postulatów zmniejszania barier 

administracyjnych dla prowadzonej działalności gospodarczej. Prywatyzacja reszty majątku 

państwowego jest formą przeciwdziałania patologii, które, zdanie Platformy, ten typ 
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własności za sobą niesie. Z resztą, kwestie własności w programie Platformy zostały bardzo 

szeroko potraktowane, była nim poświęcona jedna z głównych części programu. Dla 

prowadzenia polityki innowacji właściwa byłaby synergia pomiędzy funduszami 

strukturalnymi a funduszem nowych technologii i badań. Podstawą powinno być tworzenie 

porozumień trzech instytucji: samorządu, nauki i biznesu. Podobnie jak w programie z 2005 

roku zostało podkreślone przywiązanie Platformy do wprowadzenie w Polsce euro, które 

jednak będzie możliwe dopiero po spełnieniu kryteriów z Maastricht. Zdaniem PO, 

proponowana przez nią polityka makroekonomiczna ułatwiłaby wprowadzenie wspólnej 

waluty poprzez szybsze osiągnięcie wspomnianych kryteriów. 

Propozycje programowe PO tworzą katalog zamierzeń, którym przyświeca zwiększenie 

obszaru wolności rynkowej i liberalizacja stosunków gospodarczych. Jest to wizja spójna i 

programowo logiczna, w ramach której propozycje żadnej innej, z istotnych systemowo partii 

politycznych, nie są ani tak szerokie, ani tak daleko idące. Daje to Platformie polityczny 

handicap, gdyż pozostałe partie rywalizują między sobą na podobnych polach programowych, 

pozostawiając tylko do jej dyspozycji szerokie pasmo liberalnych rozwiązań. Wysoki stopień 

etatyzmu pozostałych parlamentarnych partii politycznych wynika również z ich zaplecza 

politycznego, które jest tworzone m.in. przez centrale związkowe (SLD-OPZZ, PiS-

Solidarność), a PSL bywa nazywany przez publicystów „związkiem zawodowym rolników”. 

Brak w przypadku PO takiego umocowania politycznego, pozwala na wykazywanie większej 

elastyczności programowej i generowanie poparcia wyborczego w obszarach, które są albo 

całkowicie niedostępne, albo bardzo trudne do osiągnięcia dla innych partii. 

 

5.2. Prawo i Sprawiedliwość  

Historia powstania PiS była bliźniaczo podobna do PO w tym wymiarze, że partia 

narodziła się na gruzach AWS, lecz jej zamierzenia programowe dosyć radykalnie różniły się 

od największego obecnie konkurenta. Prawo i Sprawiedliwość w ramach swojego programu 

gospodarczego z 2001 roku akcentowało konieczność dokonania przeglądu efektów 

dotychczas przeprowadzanych reform i dopiero na podstawie tego działania miały zostać 

wskazane kierunki zmiany polityki ekonomicznej. Związane było to z przeświadczeniem o 

głębokich patologiach dotykających polską gospodarkę. Zdaniem PiS gospodarce polskiej 

groziła stagnacja, a nawet regres, którego skutkiem byłaby konieczność nadrabiania 

zapóźnień przez długie lata. Proste rezerwy rozwojowe były bliskie wyczerpania, a nie 

stworzono mechanizmów wzrostu gospodarczego opartego na postępie technologicznym i 

organizacyjnym. Niezależnie od tego aktywność gospodarcza była dławiona zarówno przez 
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błędne z punktu widzenia całości gospodarki - choć korzystne dla wąskich grup - decyzje 

dotyczące polityki monetarnej, jak i wielką sferę patologii państwa i gospodarki. Zmiana tej 

sytuacji polegać miała na podjęciu w gospodarce polityki czynnej, wyrwanie się z błędnego 

koła niemożności tworzonego przez mechanizm, w którym walka z inflacją tłumi 

koniunkturę, dobra koniunktura napędza inflację, a permanentny brak środków finansowych 

uniemożliwia rządowi aktywną politykę gospodarczą, choć jednocześnie duża część środków 

z danin publicznych jest przejmowana przez różne grupy gospodarcze i pojedyncze 

przedsiębiorstwa, tworząc zjawisko głęboko chorej i całkowicie patologicznej gospodarki 

okołobudżetowej. Taki system gospodarczy, prezentowany przez znaczną część środków 

masowego przekazu, środowisk ekonomicznych i biznesowych jako rynkowy, w oczywisty 

sposób nie mógł przynieść efektu, jakiego Polska potrzebowała, to jest trwającego wiele lat 

szybkiego rozwoju gospodarczego [Nowa Szansa]. 

 Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się za przeprowadzeniem prywatyzacji z 

zagwarantowaniem odpowiedniej polityki prywatyzacyjnej w branżach i przedsiębiorstwach 

decydujących o bezpieczeństwie gospodarczym Polski, poprzez zachowanie przez państwo 

pakietów kontrolnych akcji lub udziałów, lub tak zwanej złotej akcji, a także 

zagwarantowanie udziału w prywatyzacji polskim inwestorom pasywnym. Z racji 

specyficznej konstrukcji polskiego systemu emerytalnego, w odniesieniu do otwartych 

funduszy emerytalnych postulowane było utrzymanie regulacji nakazujących inwestowanie 

znacznej części zgromadzonych kapitałów na rodzimym rynku, co gwarantować miało 

łatwość pozyskiwania kapitału dla rozwoju gospodarczego. W ramach przedstawionej 

koncepcji miały być podejmowane działania, dążące do ustawowego zagwarantowania 

możliwości inwestowania tego kapitału we wszelkie przedsięwzięcia infrastrukturalne: 

budowę i eksploatację autostrad, portów morskich i lotniczych, ropociągów, gazociągów, 

produkcję, przesył i sprzedaż energii elektrycznej, komunalne przedsiębiorstwa dostarczające 

wszelkiego rodzaju media (woda, energia cieplna, odbiór ścieków). 

W odniesieniu do polityki fiskalnej program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości 

zawierał postulat obniżenia podatków od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących 

rzeczywistą działalność gospodarczą. Celem obniżki miała być poprawa płynności finansowej 

przedsiębiorstw i zwiększenie inwestycji, dlatego proponowany system ulg inwestycyjnych 

miał być posunięciem tymczasowym, które w dalszej perspektywie zostałoby zastąpione 

przez znaczne obniżenie podatków oraz obwarowane pewnymi ograniczeniami np. wydatki 

na płace kadry kierowniczej przekraczające ustaloną granicę przestałyby być zaliczane do 

kosztów, a więc byłyby opodatkowane. To samo dotyczyłoby wszystkich wydatków 
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luksusowych. W nieco dalszej perspektywie miały zostać obniżone podatki od osób 

fizycznych (bez możliwości wprowadzenia podatku liniowego) [Gottesman, Skórzyński 

2001], we wskazanej sekwencji działania: najpierw miała zostać podniesiona suma wolna od 

opodatkowania, co realnie obniżyłoby podatki przede wszystkim od najbiedniejszych, potem 

zostanie podniesiona suma podlegająca drugiemu i trzeciemu progowi podatkowemu, a po 

ustabilizowaniu sytuacji zostałyby wprowadzone nowe dwie stawki podatkowe. Pierwsza dla 

zdecydowanej większości obywateli uzyskujących niskie, średnie i dość wysokie dochody, i 

druga - wyższa - dla osób mających dochody wysokie. W ramach wzmocnienia władzy 

państwowej sugerowana była również zmiana pozycji Narodowego Banku Polskiego i Rady 

Polityki Pieniężnej [Wojtasik 2003: 50-51]. 

W programie PiS z 2005 roku, kwestie gospodarcze dalej nie zajmowały centralnego 

miejsca, ustępując problematyce zmiany ustrojowej, bezpieczeństwa czy polityce 

międzynarodowej, jednak poświęcono im zdecydowanie więcej miejsc niż 4 lata wcześniej. 

Należy przy tym zauważyć również, że nastąpiło trwałe powiązanie postulatów 

gospodarczych ze społecznymi, co wskazywać może na intencjonalny sposób postrzegania 

sfery gospodarki poprzez pryzmat oczekiwanych skutków procesów społecznych [Kamola-

Cieślik 2008: 207-209]. W preambule do tej części programu można przeczytać: „Nie da się 

rozważać spraw polskiej gospodarki w oderwaniu od najważniejszych problemów naszego 

kraju, jakimi są bezrobocie, szeroka sfera biedy, kryzys mieszkaniowy, a w efekcie kryzys 

rodziny oraz depopulacja, która zagraża podstawom naszego narodowego bytu. Zagrożenie to 

najszybciej przejawiać się może poprzez wielki kryzys finansów publicznych i zabezpieczenia 

socjalnego, co musi prowadzić do zachwiania państwa i całej konstrukcji porządku 

publicznego i społecznego.” [IV Rzeczypospolita…2005: 55]. 

W ramach polityki budżetowej PiS chciało wprowadzić szereg rozwiązań 

racjonalizujących wydatki budżetowe. Postulowano zmianę systemu tworzenia budżetu 

państwa z „współczynnikowego”, polegającego na przechodzeniu wszystkich wydatków z 

roku poprzedniego pomnożonych przez współczynnik obowiązujący w danym roku, na 

budżet „zadaniowy”. Założenia budżetu państwa miała tworzyć kancelaria premiera, która 

również kontrolowałaby ich realizację. Ministerstwo Finansów nadzorowałoby jedynie 

bieżące wykonywanie budżetu. Partia chciała wprowadzić informatyczny system zarządczy, 

który pozwoliłby odpowiedniemu departamentowi Ministerstwa Finansów monitorować on-

line stan operacji i sald oraz kontrolować wydatki w jednostkach budżetowych i urzędach. 

Dostęp do tego systemu rezerwowano również dla Najwyższej Izby Kontroli, co 

umożliwiłoby jej stałą i bieżącą kontrolę wydatków administracji publicznej. PiS opowiadało 
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się za wydłużeniem horyzontu planowania budżetowego z jednorocznego na rzecz 

średnioterminowej procedury budżetowej, w ramach trzyletniej procedury budżetowania. 

Procedura taka, szeroko stosowana w krajach UE, utrudniłaby zmienianie z roku na rok 

obciążeń podatkowych oraz pozwoliłaby w oparciu o trzyletnią prognozę makroekonomiczną 

planować wpływy i wydatki państwa na kolejne lata. Partia zamierzała ustalić 

nieprzekraczalną wysokość deficytu budżetowego na poziomie 30 mld zł, jako posunięcie 

niezbędne do uzdrowienia finansów publicznych. Wykreowałoby to mechanizm, w którym 

każde dodatkowe zwiększenie wydatków budżetowych wymagałoby ograniczenia innych 

wydatków lub odpowiedniego zwiększenia dochodów. Zaproponowana kwota, przy 

systematycznym wzroście PKB, prowadzić powinna do stałego ograniczenia procentowego 

poziomu deficytu w stosunku do PKB.  

Program zawierał propozycje co do kształtu systemu podatkowego, których jednak 

główny wymiar skierowany był przeciwko ówczesnym propozycjom PO. Sztandarowym 

postulatem Platformy było wprowadzenie podatku liniowego, który PiS określało mianem 

niesprawiedliwego, gdyż podwyższał on efektywną stawkę podatkową dla osób najuboższych 

i obniżał dla osób najbogatszych. Ze względu na różnicę w dochodach najbiedniejszych i 

najbogatszych, która jest jedną z największych w Europie, wprowadzenie podatku liniowego 

było dla PiS nie do przyjęcia. W zamian partia proponowała uproszczenie systemu poprzez 

docelowe zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch: 18% i 32%, a po czterech 

latach stawka wyższa zostałaby obniżona do 28%. Zachowane zostałoby wspólne rozliczanie 

się małżonków. W przypadku podatków pośrednich opowiadano się za utrzymaniem stawek 

podatku VAT, wraz z preferencyjną stawką na artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność 

i leki. Postulowano również likwidację podatku giełdowego i od lokat bankowych, lub 

wprowadzenie takich ulg, które sprowadzałyby go do minimum, gdyż nie miały one 

specjalnego znaczenia dla dochodów budżetu państwa, a także zmniejszenie i uproszczenie 

podatku spadkowego. Nie przewidywano wprowadzenia podatku katastralnego. 

PiS nie zrezygnowało z postulatów powiązania polityki monetarnej z bieżącą sytuacją 

gospodarczą. Jego zdaniem, zbyt wysokie realne stopy procentowe, połączone z aprecjacją 

złotówki, miały decydujący wpływ na wyhamowanie wzrostu, co przekładało się na 

negatywne konsekwencje dla rynku pracy. Sugerowano dalszą redukcję stóp procentowych, 

która wraz z niezbędnymi reformami w dziedzinie finansów publicznych stworzyłaby pole do 

aktywnego i bezpiecznego działania dla przedsiębiorczości. Polityka pieniężna wymagała 

istotnej zmiany, tak, aby mogła stanowić pozytywny element polityki gospodarczej 

prowadzonej przez rząd w celu ograniczenia bezrobocia, kryzysu demograficznego i kryzysu 
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finansów publicznych oraz pobudzenia inwestycji i stabilnego przyrostu tempa wzrostu 

gospodarczego. Niezależna, stabilna polityka pieniężna powinna zdaniem PiS sprzyjać 

eksportowi, a obniżone stopy procentowe – inwestycjom. Te dwa czynniki stanowić miały 

fundament wzrostu gospodarczego, który bezpośrednio miałby się wiązać ze wzrostem 

zatrudnienia. Obniżenie realnych stóp procentowych powinno być jednym z czynników 

pozwalających na obniżenie nadmiernej, zdaniem partii, wartości złotego, co sprzyjać 

miałoby zarówno polskiemu eksportowi, jak i popytowi na produkty krajowe poprzez 

ograniczenie atrakcyjności importu. Spadek wartości złotego umożliwiłby również poprawę 

bilansu handlowego Polski. W tym kontekście postulowano jest następną zmianę w polityce 

pieniężnej, która zamiast restrykcyjnego podejścia do likwidowania inflacji powinna 

zapobiegać jej nawrotowi.  

Dla PiS, posiadanie niezależnej polityki monetarnej było kluczowe dla polskiej 

gospodarki, wciąż przystosowującej się do warunków konkurencyjnych, panujących w Unii 

Europejskiej. Szybkie wprowadzenie euro spowodowałoby poddanie polskiej gospodarki zbyt 

silnej presji konkurencyjnej ze strony mocnych na rynkach światowych gospodarek strefy 

euro i silnych przedsiębiorstw unijnych, od dziesięcioleci przygotowanych do konkurencji na 

rynkach światowych. Wprowadzenie euro zdecydowanie osłabiłoby również konkurencyjność 

polskiego eksportu. Cytowany program wręcz stwierdzał, że partia będzie przeciwna 

narzuceniu Polsce wspólnej waluty do czasu, kiedy koszty integracji monetarnej będą 

zdecydowanie niższe od ewentualnych korzyści. 

PiS zakładało, że w rękach skarbu państwa pozostaną te spółki i przedsiębiorstwa, które 

są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego, ważnych powodów regionalnych 

lub konieczności tworzenia marki polskiej. Do pierwszej grupy zaliczono kilkanaście spółek, 

które pozostałyby własnością państwa m.in. BGK, Totalizator Sportowy, sieci energetyczne, 

gazowe i kolejowe, górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, Lasy Państwowe, LOT, 

Telewizja Polska i Polskie Radio. Druga grupa – to około 20 spółek, w których państwo 

zachowa pełną kontrolę, tj. 50 procent plus jedna akcja. Byłyby to m. in. PKO BP, PZU SA, 

LOTOS, LOT, Poczta Polska, KGHM Polska Miedź (ok. 45%), koncern energetyczny BOT i 

PKE, PSE a także Polski Holding Farmaceutyczny. Trzecia grupa to kilkadziesiąt spółek, w 

których państwo zachowałoby dla siebie 25% plus jedna akcja, co zapewnia tzw. negatywną 

kontrolę, czyli blokadę szkodliwych dla takich spółek decyzji – przede wszystkim zmian w 

statutach. Tu znalazłby się PKN Orlen. Program prywatyzacyjny PiS przewidywał, że z tego 

tytułu do budżetu państwa wpłynie w latach 2006–2009 od 7 do 10 mld zł rocznie. Z tego od 

4 do 6 mld zł przez prywatyzację poprzez giełdę. 
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Wraz z procesem prywatyzacji PiS dostrzegało potrzebę stworzenia stałego i 

przejrzystego systemu kontroli nad rynkiem kapitałowym, który umożliwiłby rozwój 

krajowych podmiotów tego rynku. Dla takiego nadzoru stworzonego aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz podtrzymanie polskiej 

przedsiębiorczości, konieczne byłoby utrzymanie GPW w rękach państwa. Niebezpiecznym z 

punktu widzenia tego rynku byłoby zwiększenie liczby podmiotów zagranicznych w gronie 

akcjonariuszy. Koniecznym wydawało się także zapewnienie Otwartym Funduszom 

Emerytalnym możliwości inwestowania w kraju w interesie przyszłych emerytów, co 

przyczyni się także do rozwoju polskiej gospodarki. Miały zostać utrzymane limity 

inwestowania środków za granicą, gdyż inwestycje zagraniczne przynoszą mniejsze zyski niż 

krajowe, a eksport oszczędności emerytalnych grozić będzie spowolnieniem wzrostu PKB i 

spadkiem bezrobocia. W bardziej odległej przyszłości mógłby zagrozić także niższym 

poziomem emerytur wypłacanych w Polsce.  

PiS proponowało jednocześnie system ulg i zwolnień, które miały służyć stymulacji 

wybranych obszarów. Postulowano, aby każdy przedsiębiorca, tworząc jedno nowe miejsce 

pracy, otrzymywał przez 2 lata w formie potrącenia od podatku CIT comiesięcznie kwotę 

1000 zł. Dla osób fizycznych zamierzano obniżyć stawkę podatkową dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą do 18%, a wszystkich pracodawców przez 2 lata 

zwolnić z uiszczania składki na ubezpieczenia społeczne, w części płatnej przez pracodawcę 

za pracowników zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy. W ten sposób 

pracodawcy w pierwszym okresie po zatrudnieniu nowego pracownika mieliby środki na 

wynagrodzenia, a z drugiej strony, nie ponosiliby kosztów związanych ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne tychże pracowników.  

Postulat wprowadzenia ulgi prorodzinnej był elementem programu zapewnienia 

przetrwania i dalszego rozwoju narodu, który, jak podkreślano w programie, jest sprawą 

najważniejszą. Dlatego proponowano zmianę sposobu myślenia o podatku dochodowym od 

osób fizycznych w taki sposób, aby zasady opodatkowania uprościć. Ulga prorodzinna miała 

polegać na wprowadzeniu zwolnień podatkowych na dzieci dla rodzin. Ulgami objęte miały 

być rodziny o dochodzie brutto nie większym niż 500 złotych na jedną osobę w rodzinie. 

Proponowane ulgi prorodzinne wynosiłyby 50 złotych na jedno, 200 złotych na dwoje oraz 

100 złotych na każde kolejne dziecko. 

Program gospodarczy kończył się deklaracją, wskazującą na priorytety gospodarcze 

PiS: „Silne Państwo musi zadbać o Silną Gospodarkę. Silna Gospodarka to gospodarka, 

która przede wszystkim tworzy miejsca pracy. Silna Gospodarka to gospodarka, która osiąga 
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szybki wzrost gospodarczy. To z kolei doprowadzić ma do uzdrowienia finansów publicznych. 

Zdrowe finanse publiczne dają państwu możliwość rozwiązania problemów społecznych 

Polaków. Aby powstawały nowe miejsca pracy, proponujemy obniżenie poziomu podatków i 

kosztów pracy. Dążąc do zapobieżenia kryzysowi demograficznemu, proponujemy ulgi 

rodzinne. Posiadamy konkretne propozycje „odchudzenia” administracji państwowej. Mamy 

dla przedsiębiorców propozycje ułatwień w działaniu ich firm oraz popierania nowych 

inwestycji. Stawiamy na Rozwój Przez Zatrudnienie. [IV Rzeczypospolita…2005: 72-73] 

Wybory 2007 roku odcisnęły swoje piętno na PiS i jego programie gospodarczym, 

szczególnie ze względu na miejsce zajmowane przez tę partię w układzie władzy. Będąc przy 

władzy przez ostatnie 2 lata przed wyborami, obsadzając stanowisko premiera oraz 

kluczowych ministrów i firmując działania osobą J. Kaczyńskiego, PiS stworzyło na potrzeby 

kampanii wyborczej program gospodarczy, który zawierał przede wszystkim katalog realnych 

i domniemanych sukcesów z okresu rządów. Determinuje to niejaki problem z 

przedstawieniem nowych postulatów programowych, szczególnie, że znów nastąpiło 

przemieszanie kwestii gospodarczych ze społecznymi. Świadczy o tym również preambuła do 

części gospodarczej programu: „Dwa lata rządów PiS to najlepszy okres dla polskiej 

gospodarki od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz rząd – tworzony przez PiS 

– jako pierwszy i jedyny rząd po 1989 roku bardzo znacząco obniżył koszty pracy oraz 

równocześnie zmniejszał faktyczny deficyt budżetowy – z ponad 28 mld zł w 2005 roku do 

niespełna 23 mld zł w 2007 roku. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w połowie roku 

budżetowego zanotowaliśmy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Najpoważniejsze światowe 

agencje ratingowe (Standard&Poor’s i Fitch Ratings) w ciągu ostatniego roku podniosły 

catingi Polski, dzięki czemu nastąpił gwałtowny wzrost zaufania inwestorów zagranicznych 

do naszego kraju. Tylko w pierwszej połowie 2007 roku inwestycje zagraniczne w Polsce 

wyniosły ponad 6 mld dolarów! Nasz sukces doceniła też Komisja Europejska, otwarcie 

przyznając, że tak „olśniewający wzrost gospodarczy” w Polsce nie jest głównie skutkiem 

napływających funduszy unijnych, lecz rezultatem działań wewnętrznych” [Dbamy o Polskę… 

2007: 19]. 

Wśród możliwych do wyodrębnienia zamierzeń zawartych w nowym programie, na 

plan pierwszy wysuwają się kwestie zrównoważenia polityki budżetowej. W dokumencie tym 

można przeczytać: „Polska jest zobowiązana do stabilizowania finansów publicznych zgodnie 

ze standardami obowiązującymi każde państwo członkowskie UE. Cele dostosowywania się 

do wymogów UE są klarownie określone w Traktacie z Maastricht, nasza zgoda jest zapisana 

w Traktacie Akcesyjnym, natomiast zasady i tempo osiągania kryteriów zgodności zostały 
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przez nas podane w Programie Konwergencji. Polska sama w 2004 r. zadeklarowała rytm 

konwergencji makroekonomicznej i finansowej, jest zatem z tej deklaracji systematycznie 

rozliczana przez Komisję Europejską. Rząd PiS bardzo skrupulatnie analizuje poszczególne 

parametry konwergencji, z których najważniejszy jest obecnie wskaźnik opisujący relację 

deficytu sektora finansów publicznych do Produktu Krajowego Brutto. Od początku 2006 r. 

wskaźnik ten ulega systematycznej poprawie, zmniejszając się do poziomu traktowanego jako 

dopuszczalny, czyli do wartości 3% PKB. Zmniejszanie deficytu sektora z 3,9% PKB w 2006 

r. do poziomu 3-3,1%PKB w 2007 r. jest wielkim sukcesem możliwym głównie dlatego, że 

faktyczne deficyty w naszych finansach publicznych okazują się mniejsze od deficytów 

planowanych. Stąd wynika, że Rząd ostrożnie planuje dochody oraz bardzo oszczędnie nimi 

gospodaruje. Taka polityka gospodarcza umożliwia równoważenie finansów państwa i jest 

konieczna dla utrzymania równowagi makroekonomicznej.” [Tamże: 25]. 

PiS zwróciło uwagę na kwestie obniżenia podatków i swoich działań w tym zakresie. 

Do przeprowadzonej likwidacji podatku od spadków i darowizn, akcyzy na sprowadzane z 

zagranicy samochody, podatku akcyzowego od kosmetyków dodano obniżkę składki rentowej 

i zmniejszanie obciążeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten ciąg działań 

wydawał się wyczerpywać potencjał w tym zakresie na następny okres, szczególnie że 

przyszła sytuacja dochodowa budżetu nie rysowała się nadmiernie pozytywnie. W 

politycznych deklaracjach przed wyborami politycy PiS zapewniali jednak dalsze obniżanie 

podatków [ankieta_wybory2007]. 

Kolejnym elementem programowym, który został podniesiony w 2007 roku była 

kwestia konsolidacji finansów publicznych. Pierwsze decyzje dotyczące próby sanacji 

polityki budżetowej zrealizowano poprzez włączenie środków unijnych do budżetu państwa. 

Celem strategicznym w tym względzie było staranne projektowanie niezbędnego 

dofinansowania projektów ze środków krajowych, zarówno w ramach wspólnej polityki 

rolnej, jak i funduszy strukturalnych. PiS stwierdzało, że Polskę było stać na ten wysiłek oraz 

maksymalne wykorzystanie udziału w największym współczesnym projekcie 

modernizacyjnym jakim jest Unia Europejska.  

Zdaniem PiS, w państwie demokratycznym jawność i przejrzystość działania stanowi 

najsilniejszy oręż w walce z korupcją i marnotrawstwem, dlatego przygotowano zmiany zasad 

działania instytucji finansowanych ze środków publicznych. Ich celem miała być likwidacja 

tych sposobów gospodarowania, które zakorzeniły się w Polsce jeszcze w latach 50-tych i 

nienaruszone trwają drugą dekadę. Konieczne byłoby przekształcenie finansów publicznych 

w sektor nowocześnie zorganizowany, sprawny i oszczędny, starannie zarządzany i 



129 
 

kontrolowany przez obywateli. Efektem zamierzeń partii było przygotowanie koncepcji 

organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych, przedstawionej w projektach 

dwóch ustaw: ustawy o finansach publicznych oraz ustawy wprowadzającej ustawę o 

finansach publicznych., które zostały skierowane do prac parlamentarnych. Wprowadzenie 

radykalnych zmian w organizacji finansów publicznych byłoby ważne dla zwalczania 

bałaganu, korupcji i marnotrawstwa pieniędzy podatników. Służyć temu miało nadanie 

zadaniowego charakteru głównym etapom procedury budżetowej (projektowanie budżetu 

państwa, układ załączników, uzasadnienie, informacje o budżecie zaprojektowanym, 

uchwalonym i wykonanym) oraz wprowadzenie audytu zewnętrznego wszystkich jednostek 

sektora rządowego i samorządowego – audyt coroczny, obligatoryjny i połączony z 

procedurami zamknięcia rachunków budżetowych. 

Partia powróciła także do kwestii konstrukcji budżetu w wymiarze zadaniowym. 

Odwołując się do doświadczeń krajów, które podjęły działania, mające na celu oparcie ich 

systemów budżetowych (wyłącznie lub w większym niż dotychczas stopniu) na użytecznej i 

mierzalnej informacji o wynikach i skuteczności zarządzania środkami publicznymi, można z 

całą stanowczością stwierdzić, że ta charakterystyczna dla zadaniowego planowania i 

wykonywania budżetu zasada zasługuje na miano skutecznej. Celem przewodnim 

wprowadzenia zadaniowego charakteru budżetu i ponoszenia tym samym znacznego wysiłku 

organizacyjnego i instytucjonalnego byłoby wypracowanie wartości dodanej, która przejawia 

się w postaci znacznego zwiększenia efektywności i jakości podejmowania ważnych dla 

państwa decyzji oraz odzyskania przez państwo kontroli nad prawidłowym i celowym 

wykorzystaniem środków publicznych dzięki możliwości dostępu do wysokiej jakości i 

przydatności danych wynikowych. Jest to proces ciągły, polegający na zmianie sposobu 

myślenia z tradycyjnego, roszczeniowego i skupieniu się na efektywności. Na szczególne 

podkreślenie zdaniem PiS zasługiwały następujące korzyści: jakościowa zmiana w sposobie 

postrzegania środków publicznych przez rząd, polegająca na skupieniu się przede wszystkim 

na rezultatach   prowadzonej polityki oraz personifikacja odpowiedzialności za planowanie, 

wdrażanie, kontrolowanie, realizację i wynik podejmowanych działań. Uzyskana 

transparentność działań  ma znaczenie zarówno z punktu widzenia przewodniej roli 

Parlamentu w procesie stanowienia prawa, jak i budowania dialogu społecznego z 

obywatelami, znacznego podniesienia efektywności i jakości zarządzania środkami 

publicznymi. 

W programie podnoszono także potrzebę wprowadzenia w życie jednolitych 

standardów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, niezależnie 
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od tego, w jakim powstały trybie i jaka była podstawa prawna ich utworzenia oraz 

wprowadzenia kompleksowych regulacji, dotyczących funkcjonowania wszystkich spółek z 

udziałem Skarbu Państwa, w tym także spółek zależnych od spółek z udziałem Skarbu 

Państwa. Zamierzano wzmocnić dwa kluczowe aspekty zarządzania majątkiem Skarbu 

Państwa: określenie jasnej perspektywy właścicielskiej oraz wieloletniego harmonogramu 

prywatyzacji. Celem tych planów było zwiększenie wiarygodność procesów 

prywatyzacyjnych, a także ich efektywności, oraz wzmocnienie nadzoru nad spółkami o 

istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Drugim kierunkiem postulowanych działań było 

wprowadzenie nowych instrumentów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 

Skarbu Państwa, zapewniających właściwą dbałość o narodowy majątek.  

Z zaprezentowanych powyżej założeń programu z 2007 roku widać jednoznacznie, że 

sprawowanie władzy nie sprzyjało konkretyzacji przyszłych zamierzeń. W stosunku do nader 

konkretnego, jak na rodzime standardy, programu z 2005 roku, przytoczone założenia 

zamierzeń gospodarczych są nie tylko pozbawione głębszej konkretyzacji, ale również nie 

tworzą spójnego katalogu planowanych działań. Doraźny charakter dokumentu 

programowego może wynikać ze specyfiki wyborów z 2007 roku, które odbywały się w 

przyspieszonym terminie i partia mogła nie mieć czasu na dokładniejsze i bardziej 

przemyślane odwołanie do planowanych działań. 

Postulaty gospodarcze PiS, choć czasami niespójne i wzajemnie się wykluczające, są 

konkurencyjne względem formułowanych współcześnie przez inne partie, szczególnie PO. 

Program od 2001 roku nie podlegał gwałtownym zmianom, choć można pokusić się o 

wykazanie tendencji stopniowego odchodzenia od najbardziej etatystycznych postulatów. 

Okres sprawowania rządów przez PiS pokazał dodatkowo, że będąc partią deklaratywnie 

etatystyczną, można, sprawując rządy, prowadzić stosunkowo liberalną politykę gospodarczą.  

 

5.3. Kongres Liberalno-Demokratyczny 

Partią, która w pierwszym okresie transformacji systemowej w największym stopniu 

była utożsamiana z koncepcjami liberalizmu gospodarczego był Kongres Liberalno-

Demokratyczny [szerzej na temat KL-D: Wojtasik 2010: 54-56]. Ugrupowanie to wywodziło 

się z Kongresu Liberałów, stowarzyszenia powstałego w Gdańsku i skupiającego działaczy 

opozycyjnych względem formacji reżimowych, których ideologicznym i programowym 

wyróżnikiem był właśnie liberalizm. W Deklaracji Kongresu można przeczytać: „…czujemy 

się spadkobiercami myśli liberalnej i etyki chrześcijańskiej stanowiących kulturowy rdzeń 
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wolnego społeczeństwa” [Wójcik 2008: 184-185]. Fundamentami programu gospodarczego 

Kongresu były wolność ekonomiczna, własność prywatna i gospodarka rynkowa.  

Własność prywatna, zdaniem Kongresu była materialną rękojmią ludzkiej wolności i 

odpowiedzialności. Własność w wolności znajdowała swoje uzasadnienie i ograniczenie oraz 

pozostawała w organicznym związku z wolnością ekonomiczną i polityczną. Logika 

liberalnej wolności prowadzi do materialnych nierówności. Nierówność, zdaniem Kongresu, 

była ceną wartą zapłacenia za kreatywność i dostatek społeczeństwa, a równość szans jest 

jedynym rodzajem równości, jaki daje się uzgodnić z liberalnym ideałem wolności [Biuletyn 

Kongresu…1991].  

Do wyborów 1993 roku KLD szedł z hasłem „Milion nowych miejsc pracy”, w którym 

położono akcent na artykulację postulatów gospodarczych. Co ciekawe, charakter tego 

programu był znacząco różny od prezentowanych przez inne partie polityczne, gdyż zasadzał 

się na odwołaniu do stworzonego na jego potrzeby średniookresowego modelu rozwoju 

polskiej gospodarki i obliczaniu na jego bazie konkretnych efektów wdrożeniowych. Ten 

swoisty eksperyment programowy, skutkował przedstawieniem przez KLD zapisów, w 

których było dużo konkretnych liczb i kwantyfikowanych prognoz skutków planowanych 

działań. 

Głównym założeniem programu było wyznaczenie 6 obszarów, w których proponowane 

zmiany skutkowałyby zwiększeniem elastyczności rynku i kreacji nowych miejsc pracy. 

Obszarami tymi były: [Milion Nowych Miejsc… 1993] 

- obniżenie podatków, które zakładało redukcję o 25% podatku dochodowego od 

przedsiębiorstw poprzez udzielenie ulg inwestycyjnych oraz analogiczne ulgi w podatku 

dochodowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Realizacja tych planów miała 

dać ponad 300 tys. nowych miejsc pracy; 

- promocja polskich towarów i usług pt. „Kupuj Polskie Produkty”, która miała wspierać 

rodzime produkty dobrej jakości. Wsparcie polskich producentów oraz dynamiczny program 

promocji polskiego eksportu wraz z planowanym wprowadzeniem systemu poręczeń i 

ubezpieczeń eksportowych miało się przełożyć na ponad 400 tys. nowych miejsc pracy; 

- wprowadzenie „Polskiego Programu Umiejętności”, polegającego na reformie kształcenia 

młodzieży, bonów szkoleniowych dla bezrobotnych zamiast bezwarunkowych zasiłków oraz 

zwiększeniu potencjału gospodarczego polskiej nauki. Skutkiem programu miało być 

przygotowanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającego się rynku pracy; 
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- rozwój własności prywatnej, polegający na upowszechnieniu własności, zwiększeniu roli 

inwestycji zagranicznych i realizację Programu Powszechnej Prywatyzacji. Trwały wzrost 

gospodarczy mógł być realizowany jedynie o rozwój przedsiębiorczości prywatnej, który przy 

równoczesnym wzroście produkcji i inwestycji stworzyć miał ponad 60 tys. miejsc pracy; 

- wolność rynku pracy, która miała być osiągana poprzez swobodę umów o pracę, zrównanie 

praw pracodawców i pracowników, oraz pomoc państwa w promowaniu legalnego 

zatrudnienia za granicą. Rynek pracy pełnić miał również rolę indykatywną, wyznaczając 

właściwy, zgodny z potrzebami rozwoju gospodarczego poziom płac; 

- Państwowy Program Rozwoju Transportu i Łączności, będący przykładem interwencji 

państwa w tych obszarach, gdzie skala przedsięwzięć przekracza możliwości pojedynczych 

inwestorów. Państwo miało odegrać rolę inicjującą, pozyskując niezbędne środki krajowe i 

zagraniczne i zachęcając sektor prywatny do udziału w takich przedsięwzięciach. Wdrożenie 

programu miało przynieść ponad 120 tys. miejsc pracy.  

Stosunkowo krótki okres politycznego życia KL-D nie sprzyjał sformułowaniu 

szerokiego programu gospodarczego. Poza tym czas jego największej aktywności przypadł na 

pierwszą połowę lat 90-tych XX wieku, kiedy to kwestie programowe nie należały akurat do 

najważniejszych. Wszystkie te uwarunkowania sprawiły, chcąc sięgnąć do propozycji 

szczegółowych rozwiązań należałoby się zapoznać z wcześniejszymi propozycjami Kongresu 

Liberałów. Pomimo niezbyt imponującego dorobku programowego KL-D, warto zwrócić 

uwagę, że politycy tej partii pełnią do tej pory czołowe funkcje w polityce krajowej i 

europejskiej.   

           

5.4. Unia Demokratyczna/Unia Wolności 

Unia Demokratyczna i jej sukcesorka Unia Wolności były postrzegane na rodzimej 

scenie politycznej jako ugrupowania stojące w gospodarce na straży wartości 

wolnorynkowych z pewną dozą społecznej wrażliwości [szerzej na ten temat: Wojtasik 2010: 

56-59]. Po zjednoczeniu Unii Demokratycznej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i 

powstaniu Unii Wolności w 1994 roku, rola czynnika ekonomicznego w programach 

politycznych uległa uwypukleniu, stanowiąc jakościową zmianą w stosunku do okresu 

poprzedniego i będąc próbą nieco innego rozłożenia akcentów programowych [Fil 2009: 204-

205].  
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W programie wyborczym z 1991 roku Unia Wolności postulowała stworzenie 

nowoczesnego systemu ustawodawstwa gospodarczego i podatkowego, ułatwienia dla 

przedsiębiorstw poprzez efektywne wykorzystanie kredytów zagwarantowanych przez 

państwa zachodnie i zachodni kapitał. Programowe dyrektywy miały charakter bardzo 

ogólny, co było zresztą znakiem firmowym większości ówczesnych partii. Specyficznym, 

gdyż nieliberalnym postulatem była chęć wprowadzenia preferencji dla przedsiębiorstw 

państwowych poprzez umorzenie zadłużenia i ich efektywną, planową restrukturyzację. 

Zakładano również  reformę dywidendy w kierunku umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw 

oraz zastąpienie „popiwku” (podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń, będącego 

administracyjną formą wpływania na podaż pieniądza i wzrost cen) mniej uciążliwymi 

sposobami walki z inflacją. 

Program z 1993 roku był dużo bardziej rozbudowany, tak jeżeli chodzi o jego całość, 

jak i podnoszone w nim kwestie gospodarcze. Docelowy, oczekiwany model gospodarki 

został  określony jako społeczna gospodarka rynkowa, w ramach której państwo winno pełnić 

głównie funkcje nadzorcze i regulacyjne, a każdemu przysługiwać powinno minimum 

świadczeń społecznych. W takich założeniach niezbędnym warunkiem rozwoju jest silny 

pieniądz, który powstaje w warunkach niskiej inflacji i stabilnego rozwoju. Do osiągnięcia 

takiego stanu gospodarki konieczne było prowadzenie stabilnej i długookresowej polityki 

przez Narodowy Bank Polski, tak w zakresie emisji pieniądza, jak i stóp procentowych. 

   Strefa finansów publicznych powinna podlegać procesowi równoważenia poprzez 

zmniejszanie deficytu budżetowego, którego redukcja zostałaby osiągnięta poprzez 

zmniejszenie zobowiązań państwa i decentralizację finansów publicznych. Konstrukcja 

systemu podatkowego miała zapewniać zaspokojenie potrzeb dochodowych państwa, jednak 

z ukierunkowaniem na rozwój, a nie konsumpcję. Unia Wolności w przywoływanym 

programie postulowała stosowanie zasady progresji podatkowej w dochodach osobistych, w 

ramach której grupy o wyższych dochodach, realizując zasadę solidarności społecznej, 

łożyłyby więcej na wspólne potrzeby. Postulat progresywnego systemu podatkowego trudno 

uznać za odwołanie się do koncepcji liberalnych. 

W kwestii form własności partia opowiadała się za zmniejszeniem udziału własności 

państwowej w gospodarce do rozmiarów właściwych rozwiniętym gospodarkom rynkowym. 

Głównym celem prywatyzacji powinna zaś być restrukturyzacja przedsiębiorstw i stworzenie 

modelu powszechnego akcjonariatu obywatelskiego jako podstawowej formy partycypacji 
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właścicielskiej społeczeństwa. W ówczesnych zapisach programowych dziwić może brak 

preferencji dla prywatnej formy własności, która to jest jednym z najbardziej wyrazistych 

liberalnych postulatów[ Stabilizacja i rozwój…:  1993]. 

Jak wcześniej wspomniano, fuzja z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i powstanie 

Unii Wolności nie stanowiło asumptu dla biegunowych zmian w zapisach programowych. 

Choć trzeba również zauważyć, że zarówno partyjne przywództwo L. Balcerowicza jak i 

osobowości byłych liderów Kongresu, szczególnie w pierwszym okresie, wpłynęły na 

większą ekspozycję kwestii ekonomicznych w partyjnym programie i działaniu. Już 

Deklaracja Programowa przyjęta na kongresie zjednoczeniowym stanowiła, że nowe 

ugrupowanie będzie przeciwstawiać się tendencjom do upolitycznienia i administracyjnego 

zarządzania gospodarką [Deklaracja programowa… 1994]. Program z 1997 roku pt. 

„Wolność.Bezpieczeństwo.Rozwój”, choć formalnie składał się z pięciu części, to kwestie 

gospodarcze zajmowały w nim naczelne miejsce. 

Główne zręby postulatów gospodarczych Unii Wolności wynikały z przyjętego 

założenia, że niezbędne jest ukierunkowanie oczekiwanych działań na reformy, które służyć 

miały intensyfikacji rozwoju społeczno-ekonomicznego. Efektami ich wprowadzenia byłoby: 

[Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój 1997] 

- osiągnięcie wzrostu gospodarczego trzy razy szybszego niż w Europie Zachodniej; 

- obniżenie bezrobocia o 30%; 

- spadek inflacji do poziomu 5% a oprocentowania kredytów do 10% rocznie; 

- likwidacja monopoli; 

- zwiększenie praw konsumentów; 

- obniżenie, uproszczenie i stabilizacja podatków; 

- specjalny program prywatyzacyjny adresowany dla pracowników sfery budżetowej; 

- nowy system emerytalny; 

- więcej mieszkań poprzez zwiększenie ilości gruntów budowlanych i potanienie kredytu; 

- zwiększenie praw członków spółdzielni; 

- poprawa oświaty i nowe źródła dochodów dla polskiej wsi; 

- gospodarka przyjazna dla środowiska; 

- zakończenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych do 2000 roku. 

 Wybory 2001 roku odbywały się w innej sytuacji politycznej. Swój program 

gospodarczy w wyborach parlamentarnych UW zbudowała z jednej strony na odniesieniu do 
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sprawowania rządów w koalicji z AWS, a z drugiej na krytyce poczynań głównych 

ugrupowań politycznych. Jej zdaniem problemy finansów publicznych w znacznej mierze 

wynikały z nieodpowiedzialnych decyzji zwiększających wydatki publiczne. Ustawy przyjęte 

wspólnymi głosami Akcji i Sojuszu Lewicy Demokratycznej wywołały skutek finansowy w 

wysokości ponad 15 mld złotych nowych wydatków. Ani rząd ani minister finansów nie 

sprzeciwiali się tym propozycjom. Jednak to z racji współrządzenia krajem w pierwszym 

okresie, a później wspierania rządu mniejszościowego w niektórych kwestiach 

gospodarczych, ostrze krytyki innych partii zostało zwrócone przeciwko stanowisku i 

poczynaniom Unii [Wojtasik 2003: 54-56]. 

Unia Wolności pozytywnie oceniała główny kierunek zmian zachodzących w polskiej 

gospodarce po 1989 roku, jednak wskazywała również na konieczność dokończenia reform 

strukturalnych, w tym toczących się procesów prywatyzacyjnych. Restrukturyzacja oraz 

odbiurokratyzowanie gospodarki stanowić miały trwałą podwalinę dla wzrostu 

gospodarczego. Szczególne miejsce w systemie gospodarczym zostało przypisane małym i 

średnim przedsiębiorstwom, które zadecydowały o sukcesie rodzimej gospodarki na początku 

okresu transformacji. Dla wspierania tych podmiotów Unia postulowała utrzymanie 

zryczałtowanych form podatku dochodowego dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą oraz rozszerzenia tej formy opodatkowania, zwiększenie roli małych 

przedsiębiorstw i rzemiosła w kształceniu uczniów, zatrudnianiu absolwentów i 

przekwalifikowaniu bezrobotnych. Wprowadzane działania powinny skutkować 

wyrównywaniem szans w przetargach związanych z realizacją zamówień publicznych, 

zwiększeniem dostępu do kredytów na przedsięwzięcia przystosowujące do standardów Unii 

Europejskiej oraz wspieraniem przez państwo szkoleń i innych działań organizowanych przez 

związki przedsiębiorców w celu przygotowania małych firm do integracji z UE [Program 

wyborczy Unii Wolności 2001]. 

Założenia programowe odnośnie polityki fiskalnej postulowały uproszczenie systemu 

podatkowego połączone z obniżeniem stawek podatkowych. Redukcja podatków jest 

czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy i inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc 

pracy. Z inicjatywy Unii zmieniono podatek dochodowy od osób prawnych, poprzez  

coroczne obniżanie tej daniny, aż do poziomu docelowego w wysokości 22%. Postulowano  

wprowadzenie docelowo jednej stawki 18% podatku dochodowego od osób fizycznych - z 

zachowaniem kwoty wolnej od opodatkowania. W pierwszym etapie, obejmującym okres 

kadencji wybranego po wyborach parlamentu, proponowano wprowadzenie dwóch stawek 
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podatku dochodowego - 18 i 28%. W programie został wyrażony sprzeciw dla propozycji 

zmian w systemie podatkowym, które polegałyby na likwidacji możliwości wspólnego 

opodatkowania małżonków. Spowodowałoby to wzrost obciążeń podatkowych dla ok. 10 mln 

podatników. Sprzeciw ten obejmował również pozostawienie systemu ulg podatkowych, co 

proponował SLD. System rozbudowanych ulg prowadzić miał do nadmiernego 

skomplikowania systemu podatkowego, prowadząc do uznaniowości decyzji urzędników i do 

nadużyć. 

Unia Wolności poczuwała się do odpowiedzialności za pozostawiony w 2001 roku stan 

finansów publicznych. W sferze polityki budżetowej postulowała przeprowadzenie naprawy 

finansów publicznych, której celem byłoby stworzenie stabilnych warunków dla wzrostu 

gospodarczego. Oszczędności w wydatkach miały się rozpocząć od administracji rządowej i 

samorządowej oraz od kosztów działania Parlamentu. Niedopuszczalnym określono stan, w 

którym ciężar zmian spadłby na barki najuboższych, dlatego też w programie nie akceptuje 

się zamrożenia świadczeń emerytalno - rentowych i płac sfery budżetowej. Deficyt 

budżetowy w roku 2002 miał według propozycji zamykać się w nieprzekraczalnym przedziale 

4-4,5% PKB. Przekroczenie tej granicy narażałoby gospodarkę na wysoką inflację, wzrost 

bezrobocia i spadek dochodów realnych polskich rodzin. Dlatego postulowano dążenie do 

trwałego ograniczania zjawiska występowania deficytu budżetowego [Unia Wolności 

wobec… 2001: 32-33]. 

Unia Wolności okazała się nie do końca udanym eksperymentem łączącym w sobie 

postulaty liberalizmu gospodarczego z wrażliwością społeczną. Traktując łącznie byty obu 

Unii, można wskazać okresy, kiedy na plan pierwszy wysuwały się postulaty społeczne 

(początek lat 90-tych i przełom wieków), a także czas, gdy dominowały kwestie gospodarcze 

(przywództwo L. Balcerowicza). To właśnie ta faza w największym stopniu zaważyła o 

możliwości wykreowania nowego, bardziej liberalnego bytu politycznego – PO.  

 

5.5. Liga Polskich Rodzin 

LPR była formacją specyficzną po prawej stronie sceny politycznej, gdyż jako jedyna 

niesolidarnościowa partia potrafiła nie tylko w XXI wieku uzyskać reprezentację 

parlamentarną, ale również partycypować we władzy. Przed wyborami parlamentarnymi 2001 

roku R. Giertych skupił wokół siebie radykalne środowiska o rodowodzie narodowym i 

katolickim. Głównym motorem powstania tego ruchu był faktyczny brak formalnej 

reprezentacji parlamentarnej dla wymienionych wartości – skrajnego apelu narodowego 
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połączonego z neokonserwatyzmem społecznym. Dotychczasowe próby  ulokowania partii i 

ugrupowań politycznych na gruncie mocno akcentowanego przywiązania do wartości 

narodowych i katolickich kończyły się ich postępującą radykalizacją i marginalizacją. 

Podstawową cechą postulatów gospodarczych Ligi był autarkizm [Polsce- niepodległość…]. 

Według ówczesnego programu LPR w pełni realizowany był czarny scenariusz uknuty przez 

czerwono - różową komunę przy "okrągłym stole". Naród był wywłaszczany ze swojego 

majątku, 60% dóbr narodowych sprzedano obcym za 10% wartości, 40% Polaków żyło na 

granicy minimum biologicznego, oraz postępowała degradacja infrastruktury technicznej, 

gospodarczej, ekonomicznej i społecznej kraju. Przedstawiona diagnoza sytuacji społeczno – 

ekonomicznej w sposób jednoznaczny wskazywała na negatywny stosunek tego ugrupowania 

do ostatnich lat historii Polski. 

Ówczesna sytuacja gospodarcza zdaniem LPR była wynikiem tego, że klasa polityczna 

liczyła, iż wraz z gospodarczym i biologicznym zanikiem znaczenia Polski uda się roztopić 

naród w zunifikowanej i kosmopolitycznej Unii Europejskiej. „Temu celowi służyły tzw. 

reformy Sachsa i Sorosa realizowane przez Balcerowicza, Bauca i innych wspieranych przez 

Kwaśniewskiego, Michnika oraz kosmopolityczne media.” Do tego dochodziła restrykcyjna 

polityka fiskalna, brak rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej, 

utrzymywanie sztucznej inflacji i wysokooprocentowanych kredytów, drenaż polskiego rynku 

finansowego przez spekulacyjny kapitał zagraniczny. Dane makroekonomiczne zdaniem Ligi 

wskazywały na brnięcie Polski w ślepą uliczkę, na której byłoby tylko miejsce na to, by być 

europejskim rezerwuarem taniej siły roboczej i skansenem technologicznym. 

Przeprowadzany proces przekształceń własnościowych w formie prywatyzacji polegał 

na wyprzedaży za bezcen składników majątku narodowego, czego głównym beneficjentem 

był kapitał zagraniczny. LPR chciała zrewidować wszystkie dotychczas przeprowadzone 

transakcje prywatyzacyjne tak w zakresie zasadności samego procesu, jak i przyjętych 

warunków. Celem przeprowadzenia opisywanych działań miała zostać powołana instytucja 

Prokuratorii Generalnej, która powinna troszczyć się również o nadzór nad majątkiem 

narodowym. Skutkiem oczekiwanych zmian własnościowych miał zostać oddany Polakom 

majątek państwowy w formie uwłaszczenia narodowego i stworzony akcjonariat narodowy, 

obejmujący strategiczne gałęzie przemysłu takie jak: energetyka, telekomunikacja, rafineria, 

banki. W sposób miał być szczególnie uwzględniony interes załóg pracowniczych. 

Głównym wyznacznikiem polityki fiskalnej prowadzonej przez LPR miało być 

obniżenie podatków w ten sposób, aby osoby najmniej zarabiające były obciążone nimi w 

stopniu minimalnym. Zapewnienie znacznych środków do budżetu z tytułu podatków miało 
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nastąpić w skutek opodatkowania kapitału zagranicznego i prawnego zmuszenia go do 

reinwestowania zysków w Polsce. Proponowany system progresji podatkowej w zakresie 

dochodów osób fizycznych nie obejmowałby rodzin wielodzietnych, gdyż te byłyby 

zwolnione z jego płacenia. 

Zatrważający stan budżetu był zdaniem Ligi wynikiem błędnej polityki państwa, które 

nie prowadziło działań w zakresie aktywnego pozyskiwania dochodów budżetowych. 

Narodowy Bank Polski miał zostać zobowiązany do inwestowania na polskim rynku rezerw 

dewizowych, wynoszących według danych partii prawie 30 mld USD i alokowanych na 

amerykańskich i niemieckich rynkach papierów wartościowych. Ten postulat przywołuje na 

myśl podobne zapisy z programu Samoobrony. Inwestycje NBP kierowane miały być na 

budowę autostrad, mieszkań, na rozwój infrastruktury wsi, wspieranie eksportu. NBP miałoby 

wprowadzić rachunki dla osób fizycznych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, 

uzyskując w ten sposób ograniczenie wywozu zysków za granicę. Fundusze te zwiększyłyby 

kapitał inwestycyjny. Ograniczenie niezależności banku centralnego miało zostać połączone z 

likwidacją Rady Polityki Pieniężnej, która byłaby odpowiedzialna za błędną politykę 

wysokich stóp procentowych w Polsce [Wojtasik 2003: 51-53]. 

W przypadku LPR, wraz z kolejnymi wyborami, można było odnieść wrażenie, 

podobnie jak w przypadku innych małych partii, że postępował jej uwiąd programowy. O ile 

nie dziwi do końca faktyczny brak programu gospodarczego w wyborach 2007 roku (partia 

była totalnie zaskoczona przyspieszonymi wyborami i nie przygotowała się do nich), to 

budzącymi zdziwienie mogą być suche i ogólne zapisy programowe z 2005 roku, które jednak 

nie przeszkodziły partii po raz drugi dostać się do parlamentu. Podstawą ówczesnego 

programu gospodarczego były zapisy przyjęte przez partię w 2003 roku, wykorzystane 

następnie w kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego [Program gospodarczy LPR 

2003]. Na podstawie nawet pobieżnej analizy zawartości programu LPR widać, że akcenty 

nie były rozłożone równo. Na plan pierwszy wysuwały się kwestie narodowe, które 

emanowały na treści zawarte w pozostałych zapisach. Program z 2005 roku zawierał 

następujące plany, postulaty i zalecenia gospodarcze [Program LPR 2005]: 

- rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski wykorzystujący edukację i naukę jako siłę 

napędową rozwoju oraz własne zasoby przyrodnicze i techniczne;  

- uproszczenie procedury prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej;  

- upowszechnienie własności prywatnej wśród obywateli Polski;  

- sprzeciw wobec prywatyzacji sektorów strategicznych dla Państwa jak: energetyka 

systemowa i sieci energetyczne wysokiego i średniego napięcia, główne sieci przesyłowe 
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gazu, magistrale telekomunikacyjne, podstawowe kopalnie, lasy, strategiczne z mocy ustawy 

dla funkcjonowania Państwa zakłady, transport lądowy (autostrady, koleje) i morski, główne 

porty, podstawowe źródła wody pitnej, zasoby kopalne, złoża surowców energetycznych,  

kopalin i zasobów odnawialnych;  

- ponowną nacjonalizację majątku państwowego sprzedanego z naruszeniem prawa, 

użytkowanego niezgodnie z zawartymi umowami i przeznaczeniem, dyskryminującego 

polskie podmioty gospodarcze i finansowe;  

- sprzeciw wobec dalszej wyprzedaży pozostałego majątku państwowego, 

zinwentaryzowanego w gminach, powiatach i województwach;  

- gminy miały być właścicielem zasobów przyrodniczych i zasobów technicznych (woda, 

prąd, wodociągi, kanalizacja, gaz, energetyka, odpady komunalne), które maiłyby stanowić 

główne źródło finansowania i rozwoju ekonomicznego gminy i jej mieszkańców;  

-  przegląd procesów prywatyzacyjnych przez powołaną Prokuratorię Generalną, działającą 

zgodnie z interesem narodowym;  

- rozwój gospodarczy każdej gminy - samowystarczalnej energetycznie, wykorzystującej 

największe narodowe bogactwo, jakim są zasoby geotermiczne - spowoduje zasadniczą 

zmianę w funkcjonowaniu gminy; stworzy wielofunkcyjne centrum produkcyjno-usługowe, 

tworzące samowystarczalny rynek pracy. Stworzyłoby to warunki dla uzyskania taniej 

energii, tańszej wytwórczości, nastąpiłby rozwój gmin wiejskich i miejskich. Ożywiłoby to 

gospodarkę i przedsiębiorczość;  

- ochrona polskiego rynku przed nieuczciwą konkurencją wewnętrzną i zagraniczną. We 

współpracy międzynarodowej kontrola zasad wzajemności i partnerstwa, we wszystkich 

sferach działalności Państwa (cła, wymiana handlowa, finanse, polityka społeczna);  

- współpraca ze wszystkimi krajami świata na tych samych zasadach równości, partnerstwa i 

przestrzegania prawa, tak z Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak i z 

krajami pozostałych kontynentów; 

- zrównoważenie obrotów i bilansu handlowego;  

- sprzeciw wobec uprzywilejowania obcego kapitału, produkcji i opodatkowania w stosunku 

do polskiego;  

- koncentracja polskich przedsiębiorstw i polskiego kapitału bankowego. Bank Gospodarki 

Żywnościowej, Bank Gospodarki Krajowej oraz Bank Ochrony Środowiska miały stanowić 

jedną, silną strukturę kapitałową, polską, która winna aktywnie uczestniczyć w procesach 

rozwoju gospodarczego Polski i inwestycjach;  
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- postulowano włączenie do budżetu Państwa wszystkich fundusze celowe (które stanowią 

blisko 50% środków publicznych) oraz nierentowne od lat Agencje Rządowe;  

- właściwie dobrane projekty gminne, dobrze przygotowane zamówienia publiczne gmin 

miały szybko nakręcić koniunkturę gospodarczą, pobudzić rozwój gospodarczy, szczególnie 

w słabszych gminach;  

- sprzeciwiano się wobec podatku katastralnego. Postulowano zmniejszenie radykalnie 

podatków na rzecz intensyfikacji wszelkiej produkcji w gminach, rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego, stworzenia nowych miejsc pracy;  

- wprowadzenie ulgi podatkowej od zysków inwestowanych w nowe miejsca pracy;  

- sklepy wielkopowierzchniowe, firmy zagraniczne i koncerny międzynarodowe działające w 

Polsce miały płacić analogiczne podatki jak Polacy, zaś zyski w 50% inwestować w Polsce; 

- określenie narodowych priorytetów rozwoju badań i wdrożeń w najważniejszych 

dziedzinach;  

- podstawowym celem nowej polityki gospodarczej miała być maksymalna 

samowystarczalność kraju, głównie energetyczna, z zasobów własnych, tańsza niż w Europie 

energia oraz pełne zatrudnienie.  

Poza wymienionymi postulatami obszarem specjalnego zainteresowania programowego 

LPR były kwestie polityki pieniężnej i niezależności banku centralnego. Program zawierał 

zapis, że polityka NBP musi być koordynowana przez rząd, gdyż tak jest w szeregu państw 

europejskich i jak było w przedwojennej Polsce, przy zachowaniu niezbędnej, statutowej 

niezależności Banku Centralnego, ale bez pozycji dominującej, którą stwarzała Konstytucja, 

wspierając działania spekulacyjne. Zasadniczym celem polityki pieniężnej winno być 

obniżenie stóp procentowych NBP do poziomu inflacji, ewentualnie niewielkiej nadwyżki, 

przy czym kredyt redyskontowy, jako główny instrument zasilania banków, winien być 

udzielany przy 1% stopie kredytowej w rozmiarach wynikających z programu rządowego, a 

przyznawany w oparciu o wnikliwą analizę portfela wekslowego przedkładanego przez banki. 

Liga zapowiadała, że będzie dążyć do likwidacji RPP i przejęcia  kontroli i nadzór nad NBP 

przez parlament i Urząd Nadzoru Bankowego. 

Program LPR stanowił najbardziej etatystyczną i antyrynkową propozycję wśród 

przedstawianych programów gospodarczych partii politycznych. Choć Liga nie odżegnywała 

się od rynku i jego logiki, to jednak przedstawiane propozycje były niespójne i wewnętrznie 

sprzeczne. Co interesujące, cechą charakterystyczną zapisów programowych był 

ekonomiczny nacjonalizm oraz nastawienie na samowystarczalność gospodarczą. 
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6. Analiza komparatystyczna czynnika ekonomicznego w 

programach i działaniach partii politycznych 

Konfliktowość stosunków społecznych, poza wieloma innymi obszarami, przejawia się 

również na płaszczyźnie polityki, zarówno w wymiarze tworzenia areny rywalizacji, jak i 

sposobów rozwiązywania generowanych sporów politycznych. Jedną z podstawowych 

determinant kształtowania się stosunków politycznych i społecznych jest obszar ekonomii, co 

wynika m.in. z redystrybucyjnej roli sfery polityki. Gospodarka jest pragmatycznym wyrazem 

modelowego ładu przyjętego na płaszczyźnie polityczno-ekonomicznych oczekiwań, będąc 

zarazem czynnikiem regulacji konfliktowego, z natury rzeczy, układu na osi polityka-

gospodarka [szerzej np.: Fedorowicz 1992: 128-140]. Procesy urynkowienia gospodarki w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej były czynnikiem niezbędnym dla stabilizacji i 

ugruntowania przemian politycznych, dając możliwość odwzorowania interesów społecznych 

na płaszczyźnie gospodarczej [Hinds 1993: 8-18]. Współcześnie, opisując wzajemne stosunki 

pomiędzy polityką i ekonomią, bierze się pod uwagę przede wszystkim dwa aspekty. 

Pierwszym z nich, w wymiarze przedmiotowym, jest ustrój gospodarczy państwa, drugim zaś, 

biorąc pod uwagę kategorie podmiotowe, państwo i jego regulacyjne kompetencje w sferze 

ekonomii. Podstawowym problemem w takim modelu jest wzajemna niekoherentność obu 

aspektów, które nie są od siebie funkcjonalnie oddzielone i w związku z tym dochodzi do ich 

wzajemnego przenikania. Skutkiem tego są dwa konkurencyjne modele, różniące się tak co 

do zasady ich działania, jak i filozofii tworzenia. Model funkcjonalistyczny, zakłada sprawczą 

rolę ustroju gospodarczego w zakresie określania regulacyjnej roli państwa. Drugi, 

wynikający z normatywizmu, sytuuje ustrój gospodarczy jako wyraz intencji państwa 

ukierunkowanych na kształtowanie stosunków społeczno-ekonomicznych, zakładając 

konieczność pewnego stopnia etatyzmu [np. Wojtasik 2006C: 157]. 

Partie polityczne, dla racjonalizacji własnych działań i ukazania ideowego oblicza, 

tworzą programy polityczne. Program taki stanowi próbę modelowego ujęcia opisu 

oczekiwanego kształtu rzeczywistości, zakładającego możliwość kierunkowego wpływu na 

realizowane działania polityczne. Ujęcia modelowego, ponieważ odnosi się do znacznego 

stopnia uogólnień i uproszczeń dokonywanych w celu tworzenia, w miarę posiadanych 

możliwości i wiedzy, całościowego obrazu. Opisywana rzeczywistość ma charakter 

wyidealizowany, gdyż poprzez odwołanie się do kategorii typów idealnych daje możliwość 

zaprezentowania pozytywnych (dla potencjalnych odbiorców programu) aspektów realizacji 
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proponowanych rozwiązań. Zdaniem Anthony’ego Downsa [za: Michalak 2005: 85-86] 

naczelnym imperatywem aktywności politycznej jest zdobycie władzy w celu osiągnięcia 

związanych z jej redystrybucją korzyści. Dlatego politycy bardziej formułują programy 

polityczne w celu zdobycia władzy, niż dążą do niej celem wprowadzenie tychże programów 

w życie. Pragmatyka polityczna zaś sprawia, że po wygraniu wyborów starają się spełnić 

możliwie jak najwięcej obietnic wyborczych, gdyż może to zwiększyć ich szanse podczas 

następnej elekcji. Dlatego też można założyć, że programy partii politycznych bardziej służą 

wskazywaniu ogólnego kierunku ich przyszłego działania, niźli są agendą planów 

dotyczących konkretnych zamierzeń. Realizacja tychże zamierzeń jest uzależniona od wielu 

czynników, z których znaczna część może nie zależeć od samej partii politycznej.  

Partie tworzą program w ramach realizacji funkcji programowej. Odbywa się to 

przynajmniej na dwóch głównych płaszczyznach: (1) Przekładania ogólnych zasad i wartości 

reprezentowanych przez partie na postulaty konkretnego działania politycznego; (2) 

Społecznego upowszechnienia programu, w celu zdobywania na podstawie jego zapisów 

członków i sympatyków oraz generowania poparcia wyborczego. Program partii politycznej 

pełni więc uniwersalne funkcje, co z jednej strony wymusza jego pewną ogólność, a z drugiej 

zakładać musi możliwość wprowadzania dosyć częstych zmian w celu adaptacji do 

dynamicznie zmieniających się warunków [Budge 1987: 15-38]. Główną okolicznością 

wprowadzanych modyfikacji w programach jest utrzymywanie pewnych fundamentalnych 

zapisów, które stanowią pragmatyczne przełożenie najważniejszych wartości. Tak rozumiana 

stabilność programowa jest jednym z podstawowych elementów budowania więzi z 

wyborcami i oczekiwania ze ich lojalności ze strony partii. Badacze różnią się co do 

kierunkowości procesu tworzenia programów politycznych i wyborczych przez partie 

polityczne oraz wpływu na ten proces zdywersyfikowanych preferencji elektoratu czy też elit 

partyjnych. Zdaniem Benjamina I. Page’a to teorie przypisujące partiom formułowanie celów 

programowych wydają się mieć przewagę nad liczniej występującymi teoriami public opinion 

[Page 1993: 139], choć procesy profesjonalizacji i mediatyzacji polityki istotnie wpływają na 

formułowanie oferty programowej, rozumianej jako produkt marketingu politycznego 

[Kolczyński 2007: 268-271]. 

Obszerne deklaracje polityczne i programy wyborcze partii politycznych zawierają 

ekonomiczne i gospodarcze odniesienia. Paul Pennings i Jan-Erik Lane [1998: 61] zwracają 

uwagę na następujące związki pomiędzy partiami a postulatami gospodarczymi: (1) Partie 

różnią się w zakresie kluczowych poglądów ekonomicznych; (2) Skala lewica-prawica jest 



143 
 

niewystarczająca w zakresie wykazywania ekonomicznych różnic w programach partii; (3) 

Istotne zmiany w postulatach ekonomicznych zachodzą w wyniku występowania kryzysów 

gospodarczych. Szczególnie drugie twierdzenie jest ciekawe z punktu widzenia przedmiotu 

tej publikacji, gdyż dla jego zobrazowania autorzy podają przykład partii liberalnych i 

religijnych jako centrowych, a mogących mieć różne podejście do wolnego rynku czy 

interwencjonizmu. Abstrahując od dyskusyjności takiej klasyfikacji, można sobie wyobrazić 

również, że oba wskazywane typy mogą mieć zbieżne poglądy ekonomiczne. Argument o 

nieadekwatności skali lewica-prawica pojawia się również w badaniach ekonomicznych 

determinant postaw politycznych, gdyż określenie ich wpływu i ewentualnej wagi 

wymagałoby procesu separacji czynników ideologicznych [Lewis-Beck 1990: 71].    

 

6.1. Predykcyjne elementy programów ekonomicznych 

Badania nad programami wyborczymi odwołują się najczęściej do przestrzennych teorii 

współzawodnictwa międzypartyjnego, które zakładają konkurencję w obszarach 

postrzeganych przez partie i elektoraty jako ważne. Wachlarz możliwych rozwiązań tworzy 

kontinuum od jednego skrajnego rozwiązania do drugiego (z wieloma pośrednimi) 

[Bukowska, Cześnik 2002: 268]. Analiza treści programów polskich partii w okresie do 2001 

roku ukazuje, że kwestiom ekonomicznym poświęcone zostało stosunkowo mało miejsca, w 

przeciwieństwie do postulatów natury ustrojowej i społecznej [Tamże: 273].  

W ramach analizowanych programów partii politycznych można wyróżnić powtarzające 

się elementy, będące płaszczyznami występowania różnych propozycji i postulatów 

proponowanych rozwiązań. Ich nagromadzenie wynika z dwóch podstawowych czynników, 

które nawiązują z realizacji przez ugrupowania polityczne funkcji programowej. Pierwszym z 

nich jest konieczność odwoływania się do problematyki podnoszonej w dyskursie 

publicznym, ze względu na jej istotność i społeczną nośność. Drugim jest uogólnienie 

poruszanych kwestii, które z uwagi na poziom skomplikowania materii muszą być 

symplifikowane tak, aby stały się zrozumiałe dla ogółu. Zobrazowaniem tego problemu może 

być stwierdzenie A. Einsteina, że najtrudniejszą rzeczą na świecie są podatki. Możliwą 

konsekwencją przedstawianych uwarunkowań jest wulgaryzacja dyskursu, jednak może to 

również być efektem niskich kompetencji ekonomicznych polityków. W programach polskich 

partii politycznych można wyróżnić 5 wiodących elementów, które dotykają kwestii 

ekonomicznych: (1) System podatkowy; (2) Rodzaj stosunków własnościowych; (3) 



144 
 

Niezależność banku centralnego (NBP); (4) Model polityki budżetowej; (5) Zakres 

programów społecznych. Można pokusić się o wskazanie jeszcze innych postulatów 

ekonomicznych występujących w programach, ale nie są one tak powszechne i uniwersalne 

jak wymienione. Podział najważniejszych kwestii na dominium lewicowe i prawicowe 

przestawia tabela. 

Tabela 18. Wybrane kwestie ekonomiczne w podziale na lewicę i prawicę. 

 LEWICA PRAWICA 

Stosunek do podatku liniowego przeciw Za 

Prymat własności prywatnej przeciw Za 

Niezależność banku centralnego przeciw Za 

Pasywna polityka budżetowa przeciw Za 

Ograniczanie programów społecznych przeciw Za 

Źródło: zestawienie własne. 

     Kwestie dotyczące modelu systemu podatkowego są ekonomiczną osią sporów 

programowych partii politycznych w Polsce od początku transformacji. Ma to związek z 

samym wprowadzeniem nowoczesnego systemu podatkowego opartego na PIT, CIT i VAT, 

którego kształt podlegał dynamicznym zmianom na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Nie 

bez znaczenia w tym względzie jest również kontekst międzynarodowy, gdyż coraz więcej 

państw (również najbliższych sąsiadów Polski) decyduje się na uproszczenie podatków i 

wprowadzenie jednolitej stawki CIT i PIT. Warto w tym miejscu zauważyć, ze żadna z 

relewantnych sił politycznych nie głosiła radykalnych haseł zmiany systemu podatkowego i 

odejścia od podatków bezpośrednich na rzecz występowania tylko pośrednich, co wskazuje 

na istnienie pewnego społecznego konsensusu w tym względzie. Sam podatek liniowy stał się 

w 2005 roku symbolem podziału na Polskę „liberalną” i „solidarną”, co sprawiło, że z 

argumentu merytorycznego stał się kwestią ideologiczną. Nie posłużyło to ani jakości 

dyskursu, ani możliwości wypracowania wspólnych rozwiązań i postulatów. 

Kwestie własności i jej preferowanego modelu w sposób bezpośredni nie są czynnikiem 

silnie różnicującym postulaty ugrupowań politycznych w Polsce. Mechanizm zastępowania 

socjalistycznej własności państwowej powszechną własnością prywatną jest jednym z 

podstawowych czynników budowania systemu rynkowego, co sprawiło, że głównym 

pytaniem nie było „czy?” tylko „jak?”. Partie podzieliły się na te, które domagały się prymatu 
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własności prywatnej oraz takie, które chciały równoprawności różnych jej form. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy było skierowanie dyskusji na kwestie prywatyzacji 

(rzadziej reprywatyzacji i upowszechnienia własności), jej kierunków, zakresu oraz celom, 

którym ma służyć. Takie proporcje sprawiły, że bezpośrednie odwołanie do charakteru 

własności było w programach najczęściej ogólnikowe i zastępowano je szerokimi 

dezyderatami, w których opisywano co i jak prywatyzować albo nie. 

Sprawa niezależności banku centralnego od władzy wykonawczej jest pokłosiem 

konstytucyjnego usytuowania NBP i RPP oraz sposobu wyboru prezesa banku centralnego. 

Partie polityczne toczą spór o rolę jaką NBP i RPP mają pełnić: czy głównym celem działania 

jest kontrola podaży pieniądza i dbanie o stabilność cen, czy też swoimi działaniami ma 

wspierać bieżącą działalność rządu. Istotną kwestią w tym względzie jest polityczna i 

merytoryczna pozycja prezesa NBP ze względu na możliwe naciski polityczne. 

Zobrazowaniem tej sytuacji może być różnica pomiędzy pozycją L. Balcerowicza a S. 

Skrzypka, jaką zajmowali w sporach z politykami. Ciekawą konstatacją w tym względzie jest 

podkreślenie różnicy między postulatami a działaniem partii w sytuacji bieżącego rządzenia. 

PO, która programowo deklaruje pełną niezależność NBP, podczas kryzysu budżetowego 

2009 roku starała się wpłynąć na NBP w zakresie ujawnionego zysku z prowadzonej 

działalności (zysk w 95% zasila budżet państwa). 

Powiązane m.in. ze wspominaną kwestią systemu podatkowego są propozycje kształtu 

polityki budżetowej. Ogólnie można wskazać jej dwa rodzaje: (1) Pasywna – niskie wpływy 

budżetowe i niski stopnień redystrybucji; (2) Aktywna – wysokie wpływy budżetowe i 

wysoki stopień redystrybucji. Prowadzenie polityki budżetowej nie jest niezależne od 

czynników zewnętrznych, jej główną determinantą jest charakter budżetu: zadaniowy lub 

wydatkowy. W tym pierwszym przypadku dochody mają pokryć planowane działania, w 

drugim muszą pokryć zobowiązania budżetu. Dlatego też w warunkach polskiego budżetu 

trudno mówić o możliwości prowadzenia pasywnej polityki, gdy poziom sztywnych 

wydatków szacowany jest na ponad 70% całości. Postulat pasywnej polityki budżetowej, 

który pojawia się w programach niektórych partii, jest więc bardziej propozycją dotyczącą 

systemowych zmian niż bieżącej polityki.        

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy lewicą a prawicą, wykazaną w drugim 

rozdziale, jest stosunek do różnic społecznych. Prawica traktuje różnice jako coś naturalnego, 

sprzyjającego wręcz kreowaniu oczekiwanych procesów społecznych. Lewica odwrotnie, 
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traktuje różnice jako czynnik dezintegracji spójności społecznej i zagrożenie dla rozwoju 

społecznego. Konsekwencją tych założeń są postulaty programowe, odnoszące się do 

możliwości wpływania na wspomniane różnice. Należy zauważyć przy tym, że kwestią 

sporną w tym względzie jest również skuteczność programów wyrównawczych 

(kompensacyjnych), gdyż ich krytycy podnoszą kwestię dyskusyjnej skuteczności 

prowadzonych działań. W stosunku do poprzednio przytaczanych czynników, sprawa różnic 

jest najbardziej niejednoznaczną jeżeli chodzi o deklaracje partii politycznych i faktyczna 

lewicowość lub prawicowość partii ma w tym przypadku wymiar sugestywny a nie 

ostateczny. Przedstawiane różnice programowe pomiędzy partiami obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 19. Różnice programowe pomiędzy wybranymi partiami. 

 SLD SdPL SAM PSL UD KL-D UW PO PiS LPR 

Podatek liniowy - - - - - + + + - - 

Prymat 

własności 

prywatnej 

- - - - - + + + - - 

Niezależność 

NBP 

-/+ - - - + + + + -/+ - 

Pasywna 

polityka 

budżetowa 

- - - - + + + + - - 

Ograniczanie 

programów 

społecznych 

- - - - - + + + - - 

Źródło: Zestawienie własne. 

 

Zaprezentowane zestawienie skłania do postawienia kilku wniosków. Po pierwsze, 

uzasadnionym jest twierdzenie, że czynniki ekonomiczne słabo różnicują programy partii 

politycznych w Polsce w tym zakresie, w jakim nie można przeprowadzić ostrych linii 

podziału między lewicą a prawicą. W swoich postulatach PiS czy LPR nie różnią się znacząco 

od partii lewicowych czy centrolewicowych. Istotnie wyróżniają się formacje 

centroprawicowe, które formułują najbardziej wolnorynkowy apel programowy. Warto 

zauważyć, że są to partie które łączy podmiotowa ciągłość, co w części przynajmniej 

tłumaczy tę zbieżność. Dlatego też, w przypadku rodzimych partii, w kwestiach różnic w 
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postulatach ekonomicznych, można mówić o modelu zbliżonym do podkowy czy też litery U, 

w ramach którego podobieństwa dotyczą pozycji ekstremalnych. Zbieżność programową 

lewicy i prawicy separuje blok ugrupowań centroprawicowych, który obecnie w parlamencie 

jest reprezentowany przez PO. Wreszcie, gdyby chcieć szukać możliwości tworzenia koalicji 

programowych w oparciu o kryterium ekonomiczne, to w obecnym parlamencie największe 

ugrupowanie (PO) nie miałoby zdolności koalicyjnej, a takie podobieństwo łączy PiS, SLD i 

PSL.  

 Należy zauważyć również, że analiza programów gospodarczych prezentowanych 

ugrupowań wskazuje na ich rynkowy charakter. Nie ma wśród podnoszonych postulatów 

elementów skrajnie antyrynkowych, w sposób fundamentalny kwestionujących 

wolnorynkową logikę. Można wprawdzie wskazać, szczególnie w dokumentach PSL, 

propozycje cechujące się wysokim stopniem regulacji rynku rolnego, ale nie wykraczają one 

poza ogólne ramy wspólnej polityki rolnej UE. Oczywiście były i są partie kwestionujące 

reguły wolnego rynku jako podstawy regulacji stosunków społeczno ekonomicznych, ale ich 

znaczenie jest marginalne i pełnią rolę politycznego folkloru. 

Specyficzną cechą polskich partii są kontekstowe osadzanie argumentów 

ekonomicznych na płaszczyźnie społecznej. Bardzo rzadko ukazują one jakieś rozwiązania 

jako wynikające z głoszonej doktryny (czyli np. jako sprawiedliwe, niewymagające głębszego 

uzasadnienia), często zaś przedstawiają je jako wyraz świadomego wpływu na płaszczyznę 

społeczną. Nie można oczywiście traktować postulatów ekonomicznych jako zawieszonych w 

próżni, jednak uderza w tym przypadku maniera traktowania ich jako środka prowadzącego 

do uzyskania oczekiwanego stanu stosunków społecznych. Taki kontekst nie ułatwia 

rzeczowego dyskursu programowego, spychając faktyczne rozważania w cień społecznego 

odniesienia. 

Analizując programy ekonomiczne z okresu ostatniego dwudziestolecia warto zwrócić 

uwagę na jeszcze jeden fakt. Jak zaznaczono, kwestie ekonomiczne zajmują istotne miejsce w 

dokumentach programowych, jednak ich znaczenie jako wyznacznika późniejszych działań 

zwycięskich ugrupowań jest ograniczane przez zawieranie porozumień gabinetowych z 

partnerami, którzy mają odmienne wizje. Opisywane różnice były zdecydowanie większe w 

początkowym okresie transformacji systemowej, kiedy partie poszukiwały własnej 

tożsamości programowej. Z czasem, różnice zaczęły się zacierać, na co wpływ miało 

krzepnięcie systemu ekonomiczno-społecznego. 
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6.2. Działalność parlamentarna    

Ciekawą kwestią, która pozostaje w związku z prezentowanymi rozważaniami, jest 

działalność parlamentarna partii politycznych, rozumiana tutaj jako popieranie lub sprzeciw 

dla konkretnych projektów legislacyjnych, dotyczących kwestii ekonomicznych. Trudniej ich 

oczywiście poszukiwać w przypadku partii opozycyjnych, gdyż nie ma przynajmniej 

bezpośredniego przełożenia pomiędzy zapisami programowymi, a możliwością ich realizacji 

na arenie parlamentarnej, jednak popieranie lub sprzeciw dla konkretnych rozwiązań 

legislacyjnych umożliwia również badania w tym wypadku. 

Dla pewnej obiektywizacji stanowiska można odwołać się do analiz, w których Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajowa Izba Gospodarcza 

zbadały poparcie poszczególnych partii parlamentarnych dla wolnorynkowych rozwiązań 

gospodarczych w ramach procesu legislacyjnego w latach 2001-2009. Opiera się ono na 

indeksie przyjazności dla gospodarki danej partii politycznej. Maksymalne sprzyjanie 

gospodarce to wartość +5 maksymalna nieprzyjazność to -5. Te wartości określają 

maksymalną i minimalną wartość syntetycznego wskaźnika przyjazności poszczególnej partii 

podczas głosownia w sejmie. Jeżeli dana ustawa była ważna i cały skład osobowy danej partii 

głosował za przyjęciem tej ustawy to wówczas powinna ona uzyskać ocenę równą pełnej 

wartości syntetycznego wskaźnika ważności ustawy i kierunku oddziaływania, czyli średnią 

ocenę ekspertów. Jeżeli wszyscy eksperci przyznali danej ustawie 5 i średnia wynosi 5 to 

dana partia dostała 5 punktów. Przyjęto, że im wyższa wartość indeksu, tym większa 

przyjazność głosowania danej partii dla gospodarki. 

Ponieważ dana partia mogła głosować w sposób zróżnicowany, głosy na „tak” mnożono 

przez +1, a głosy na „nie” przez -1. Glosy posłów wstrzymujących się i nieobecnych 

wyeliminowano z indeksu. Oznaczało to, że absencja zmniejszała wartość indeksu dla partii, 

jeżeli ustawa była pozytywna dla gospodarki oraz zwiększała wartość indeksu, jeśli ustawa 

była negatywna dla gospodarki. Oprócz indeksów indywidualnych, dotyczących 

poszczególnych ustaw, autorzy badań zaproponowali kilka indeksów zbiorczych 

obejmujących następujące zakresy tematyczne: kwestie podatkowe, walki z bezrobociem i 

rynku pracy, pobudzania gospodarki, jakości regulacji gospodarczych, wspierania rolnictwa i 

współpracy z UE, głownie przy dostosowaniu do wymagań akcesyjnych.  



149 
 

Uzyskane indeksy przyjazności dla gospodarki danej partii porównano do możliwego  

do uzyskania w danych warunkach wyniku maksymalnego. Stworzony indeks pokazuje jak 

przyjaźnie dla gospodarki głosowały poszczególne partie, w stosunku do maksymalnej 

możliwej do uzyskania wartości indeksu. Indeks ten nazwano indeksem wykorzystanego 

potencjału, oznaczono jako IWP i przedstawiony jest on w procentach. Uzyskane indeksy 

przyjazności dla gospodarki danej partii porównano również do wyniku większości sejmowej, 

która ustawę przegłosowała. Stworzony nowy indeks pokazuje jak głosowała dana partia w 

stosunku do większości sejmowej. Indeks ten nazwano indeksem porównania sejmowego i 

oznaczono jako IPS a przedstawiany jest również w procentach. Wynik powyżej 100% 

oznacza, ze partia głosowała bardziej przyjaźnie dla gospodarki niż większość sejmowa, która 

przyjęła ustawę [Analiza porównawcza programów 2005: 4-6]. Zbiorcze wyniki Indeksu 

Wspierania Gospodarki prezentuje tabela.  

 

Tabela 20.  Wskaźniki wykorzystania potencjału parlamentarnego do wspierania gospodarki 

(IWP) przez partie polityczne w latach 2001-2007. 

 

*podane okresy są tożsame z kadencjami parlamentu (IV kw. 2001-III kw. 2005; IV kw. 2005-III kw. 2007 i IV 

kw. 2007- IV kw. 2009). 
Źródło: zestawienie własne na podstawie danych Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 

Prywatnym i Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

6.3. Lata 2001-2005 

Oceniany 

okres* 

Wskaźniki Wykorzystania Potencjału Parlamentarnego do 

Wspierania Gospodarki (IWP)  

(maksimum =100) 

W procentach 

 LPR PSL PO PIS SLD-

SDPL-

UP 

Samoobrona 

2001-

2005 

0,2 32,4 50,1 30,1 46,3 27,6 

2005-

2007 

27.6 32,6 47,0 29,6 43,8 26,6 

2007-

2009 

_ 34,1 48,5 28,5 20,5 _ 
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W kadencji przypadającej na rządy SLD-UP-PSL i samego SLD wyniki przytaczanych 

badań wskazywały, że partie polityczne w niewielkim stopniu wykorzystały swój potencjał do 

głosowania w sposób zgodny z oczekiwaniami gospodarczymi przedsiębiorstw. Spośród 

badanych ugrupowań najwyższą ocenę uzyskała Platforma Obywatelska, która jednakże 

podczas głosowań ogółem była w stanie wykorzystać tylko nieco ponad 50% potencjału 

tkwiącego w możliwościach wspierania rozwoju gospodarki. Na drugim miejscu znalazły się 

zbiorczo potraktowane ugrupowania lewicowe: SLD-SDPL-UP, które osiągnęły wynik 

46,3%. Wpływ na to mogła mieć ich obecność wśród ugrupowań rządzących. PSL i PIS 

osiągnęły podobny wynik wykorzystania potencjału, natomiast Samoobrona była tylko 

nieznacznie od nich mniej przyjazna. Od wymienionych ugrupowań znacząco odstawała LPR, 

której działania w zakresie gospodarki miały raczej charakter neutralny – przeciętnie ani nie 

wspierała, ani nie szkodziła gospodarce.  

Znacznie bardziej zróżnicowane wnioski można wyciągnąć analizując poszczególne 

wymiary przedmiotowe. Dla przedsiębiorców niezwykle ważny jest zakres ustaw 

podatkowych. W tym zakresie najwyższą ocenę uzyskały wyniki głosowań Platformy 

Obywatelskiej, która wykorzystała 57,4% pozytywnego potencjału w zakresie wspierania 

gospodarki. Nieco niższy poziom wykorzystania pozytywnego potencjału osiągnęły 

ugrupowania lewicowe – przeciętnie 51,1%. Pomiędzy PO i lewicą a pozostałymi partiami 

istnieje duża różnica w zakresie wykorzystania potencjału parlamentarnego dla wspierania 

gospodarki w zakresie spraw podatkowych. Wyniki głosowań PiS, Samoobrony i PSL 

wskazują, że partie te wykorzystywały tylko nieco ponad 20% swojego potencjału do 

wspierania gospodarki w zakresie spraw podatkowych. Z kolei LPR w sposób nikły wspierała 

rozwiązania podatkowe pozytywne dla gospodarki. Analiza wyników głosowań podatkowych 

wskazuje, że Platforma Obywatelska jest liderem w zakresie głosowania ustaw podatkowych 

wspierających rozwój gospodarki. 

W niezwykle małym stopniu analizowane ugrupowania polityczne wykorzystały swój 

potencjał parlamentarny w zakresie walki z bezrobociem i regulacji rynku pracy. Oznaczało 

to, że w większości oceny ekspertów dotyczące tego, w jaki sposób władze publiczne 

powinny zwalczać bezrobocie nie pokrywały się z tym co robił Sejm. W większości jego 

inicjatywy były chybione, nieskuteczne, co zaowocowało bardzo niskimi ocenami ugrupowań 

parlamentarnych. W efekcie żadna z partii nie wykorzystała nawet 10% potencjału 

parlamentarnego w zakresie walki z bezrobociem, ale co zdumiewające najwyższą ocenę w 

tym zakresie uzyskała LPR. Było to jednak tylko 8,8%. Statystycznie głosowania PSL, PO i 
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PiS nie wspierały walki z bezrobociem, ale również jej przeszkadzały. Nie zmienia to jednak 

faktu, że pozostałe ugrupowania (SLD-SDPL-UP i Samoobrona) również uzyskały wyniki 

bliskie zero. Generalnie można przyjąć, że głosowania partii politycznych w sejmie jedynie w 

nikłym stopniu wspierały walkę z bezrobociem.  

Znacznie lepszą ocenę wykorzystania potencjału parlamentarnego uzyskały partie w 

zakresie kreowania instrumentów pobudzania rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza 

instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Cztery analizowane 

ugrupowania wykorzystały swój potencjał parlamentarny w zakresie pobudzania rozwoju 

gospodarki w ponad 50%, jedno niemal w 50% (PSL) i tylko LPR  jedynie w 16,6%. Spośród 

analizowanych ugrupowań korzystnie wyróżniała się PO z 64,7% wykorzystania swojego 

potencjału parlamentarnego do pobudzania rozwoju gospodarki, chociaż należy zauważyć, że 

wyniki PiS (57,8%), lewicy (56,7%) oraz Samoobrony (52,3%) były dobre.  

Ustawy regulacyjne były oceniane przez ekspertów z punktu widzenia zakresu, w jakim 

pozytywnie wspierają one konkurencję gospodarczą, ograniczają przywileje, zmniejszają 

zagrożenia szeroko rozumianymi patologiami gospodarczymi (takimi jak korupcja). Uzyskane 

wyniki wskazują, że w największym stopniu swój potencjał do wdrażania prorynkowych 

regulacji gospodarczych wykorzystywała Platforma Obywatelska 54,5%,  lewica 51,4% oraz 

PSL 44,9%. W relatywnie niezbyt dużym stopniu swój potencjał parlamentarny w zakresie 

regulacji  gospodarczych wykorzystywało PiS 29,9%, podobnie jak Samoobrona 26,9%; 

natomiast polityka głosowań LPR w zakresie rynkowych regulacji gospodarczych była 

ukierunkowana na ich osłabienie  –14,3%. Można wyciągnąć wniosek, że w praktyce LPR 

była raczej przeciwna prorynkowym regulacjom gospodarczym.  

Analizowane ugrupowania polityczne w nikłym stopniu wykorzystywały swój potencjał 

parlamentarny do wspierania konkurencyjnego rolnictwa. W większości dominowały 

działania ochronne, a nie prorozwojowe, stąd negatywne oceny aktywności sejmu w zakresie 

ustaw rolnych. Uzyskana średnia ocena ustaw dotyczących rolnictwa z lat 2001-2005 jest 

negatywna. Nie wliczano tutaj ustaw dostosowujących politykę rolną do UE oraz 

instrumentów pobudzania pozarolniczego rozwoju gospodarki wiejskiej (wliczone zostały one 

do UE i pobudzania rozwoju). Zgodnie z uzyskanymi wynikami w największym stopniu swój 

potencjał parlamentarny dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa wykorzystywały PO i LPR, 

chociaż poziom efektu maksymalnego do uzyskania przez parlament był najniższy z 

wszystkich ocenianych zakresów tematycznych. Niskie wskaźniki (na poziomie minus 30%) 
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osiągnęły PSL i lewica oraz PiS i Samoobrona (na poziomie minus 20%), co oznacza, że 

przeciętnie polityka tych partii nie wspierała rozwoju konkurencyjnego rolnictwa.  

Bardzo symptomatyczne rezultaty osiągnięto w zakresie wspierania współpracy 

gospodarczej z UE, w tym zwłaszcza w zakresie dostosowania polskich przedsiębiorstw do 

regulacji unijnych. Analiza wyników głosowań wskazywała, że w największym stopniu swój 

potencjał w zakresie współpracy z UE wykorzystywały ugrupowania lewicowe (82,2%) i PSL 

(74,9%). PO (66,1%) i PiS (53,8%) nieco słabiej wspierały integrację europejską ale 

wykorzystywały ponad 50% swojego pozytywnego potencjału parlamentarnego w tym 

zakresie. Samoobrona wspierała integrację europejską znacząco słabiej (34,9%), natomiast  

LPR silnie zwalczało integrację podczas głosowań, wykorzystując niemal 50% swojego 

negatywnego potencjału w tym zakresie. Wyniki te świadczą o dużym poparciu 

parlamentarnym dla integracji z UE. Tylko jedno ugrupowanie było zdecydowanie przeciwne 

integracji z UE [Analiza porównawcza programów… 2005: 6-8]. 

 

6.4. Lata 2005-2007  

Zmiana która zaszła wraz z wyborami 2005 roku dotyczyła w głównej mierze alternacji 

władzy. Do parlamentu dostały się te same ugrupowania co poprzednio, jednak radykalnie 

odwróciły się proporcje poparcia dla głównych ugrupowań. Realizowana przez nie polityka 

musiała uwzględniać fakt członkowstwa Polski w UE oraz jego konsekwencje gospodarcze. 

Po wyborach, po raz pierwszy po 1989 roku, sformowała się koalicja ugrupowania o genezie 

postsolidarnościowej – PiS – z partiami, które nie odwoływały się bezpośrednio do 

odniesienia historycznego. W ramach opisywanych zbiorczych indeksów wspierania 

gospodarki, dosyć radykalna zmiana dotknęła jedynie LPR, która musiała zrewidować swoje 

nastawienie ze względu na partycypację w rządzeniu. 

Z przytaczanego zostawienia wynika, że PO była w omawianym okresie partią 

najbardziej sprzyjającą wolnorynkowym rozwiązaniom prawnym. Obserwowany spadek 

wskaźnika wspierania gospodarki dla niej w kadencji 2005-2007 wynikał z charakteru 

rządzących partii (PiS, LPR i Samoobrona) i inicjowanych przez nie projektów 

gospodarczych, które generalnie były bardziej etatystyczne, niż w poprzedniej kadencji 

parlamentarnej. Stąd o spadku wskaźnika w przypadku PO decydowało coś na kształt 

stosunkowo wysokiego tzw. efektu bazy, wypracowanego w poprzedniej kadencji, zresztą 
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podobnie jak w przypadku partii lewicowych. Co ciekawe niewielki wzrost udało się 

zauważyć w przypadku PSL. 

Przytaczane badania stały się podstawą obserwacji, że PO, SLD i PSL uzyskały 

najwyższe wskaźniki punktacji za wspieranie gospodarki. Błędem byłoby jednak założenie na 

tej podstawie, że działały one podobnie, gdyż mogły uzyskiwać dodatnie punkty za różne 

działania, czasami wzajemnie sprzeczne. Dlatego też, autorzy w ramach podsumowania 

dokonali analizy związku, w jakim zakresie ogólna przyjazność gospodarcza poszczególnych 

partii koreluje ze sobą. W ramach badania wykorzystano okres skróconej kadencji parlamentu 

2005-2007 i dokonano obliczeń odnosząc się do barometru legislacyjnego oraz danych na 

temat przyjazności zbiorczej. Obliczeń dokonano w parach pomiędzy wszystkimi partiami za 

pomocą współczynników korelacji liniowej Pearsona. W omawianym badaniu  wartości 

korelacji partii a do partii b i odwrotnie są sobie równe.
9
 Wyniki obliczeń przedstawiono w 

tabeli. 

 

Tabela 21. Współczynniki korelacji Pearsona w zakresie przyjazności partii dla gospodarki. 

 LPR PIS PO PSL SAM SLD 

LPR  1,00 0,98 0,75 0,84 0,99 0,46 

PIS  0,98 1,00 0,79 0,84 0,99 0,50 

PO  0,75 0,79 1,00 0,87 0,77 0,65 

PSL  0,84 0,84 0,87 1,00 0,87 0,63 

SAM  0,99 0,99 0,77 0,87 1,00 0,53 

SLD 0,46 0,50 0,65 0,63 0,53 1,00 

Źródło: [Barometr przyjazności legislacyjnej… 2007: 12].  

 

W przedstawionych w tabeli wynikach widoczne jest uzyskiwanie bardzo wysokiej 

korelacji pomiędzy wynikami PiS, LPR i Samoobrony, ponieważ partie te, jak już zauważono 

wcześniej, tworzyły koalicję rządową. LPR i Samoobrona były w kwestiach legislacyjnych 

bardzo lojalne wobec PiS, nie tylko z resztą w obszarze ekonomicznym. Ciekawym 

                                                             
9
 Wynik bliższy 1,00 wskazuje na większą korelację w ogólnej przyjazności konkretnych par partii dla 

gospodarki. Wynik bliższy 0,50 – wskazuje, że korelacja jest niższa. Współczynnik równy 0,50 oznacza, że 
korelacji praktycznie brak. 
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zabiegiem twórców badań była analiza podobieństw i różnic wśród pozostałych ugrupowań i 

wnioski, które wyniknęły z przyjęcia założenia, że podobieństwa w przyjazności dla 

gospodarki, mierzone współczynnikami korelacji Pearsona, byłyby sprzyjającym czynnikiem 

do tworzenia koalicji. W przypadku poszczególnych partii zauważono, że [Barometr 

przyjazności legislacyjnej… 2007: 12-13] :  

(1) LPR – mogłaby tworzyć koalicje z PSL (0,84) i PO (0,75), koalicja z SLD byłaby 

niemożliwa; 

(2) PiS – mogłoby tworzyć koalicje ze wszystkimi partiami za wyjątkiem SLD; 

(3) PO – mogłaby tworzyć koalicje ze wszystkimi partiami, w tym z SLD, choć korelacja 

z SLD jest słaba; 

(4) PSL - mogłoby zawrzeć koalicje ze wszystkimi partiami, w tym z SLD, choć podobnie 

jak w przypadku PO korelacja z SLD jest słaba; 

(5) Samoobrona - mogłaby tworzyć koalicje ze wszystkimi partiami w tym z SLD, ale 

trzeba poczynić podobne zastrzeżenie jak w dwóch poprzednich przypadkach;  

(6) SLD – mogłaby tworzyć koalicje tylko z PO i PSL, przy zauważalnych słabych 

korelacjach. 

Co interesujące, szczególnie w perspektywie późniejszych wydarzeń, poza ówczesną 

koalicją, najsilniejsza korelacja występowała pomiędzy politykami legislacyjnymi PO i PSL 

(0,87). Taka koalicja gabinetowa hipotetycznie mogłaby zostać poszerzona o każde z 

pozostałych ugrupowań, oczywiście z zastrzeżeniem, że stosunkowo najsłabiej 

prezentowałaby się z SLD. Pokazuje to z jednej strony, ze kwestie gospodarcze nie były 

istotną przeszkodą w możliwych do zawarcia sojuszach politycznych, z drugiej, to SLD 

najbardziej wyróżniało się swoim postępowaniem w ramach procesu legislacyjnego. 

Prezentowane wątpliwości w znacznej części zostały rozwiane konsekwencjami następnej 

elekcji parlamentarnej. 

 

6.5. Lata 2007-2010 

Bieżąca kadencja parlamentu upływa pod znakiem współpracy PO i PSL jako partii 

rządzących oraz słabości partii opozycyjnych, które borykając się z trudnościami 

wewnętrznymi nie są w stanie skupić się na kontrolowaniu działań koalicji. Drugą 

determinantą obecnego stanu jest trwający od dwóch lat ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, 

wpływający na działania podejmowane w ramach polityki gospodarczej. Osłabienie tempa 
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wzrostu gospodarczego, wyższe koszty finansowania deficytu budżetowego, narastające 

zadłużenie jednostek samorządowych to najważniejsze problemy bieżącego zarządzania 

sprawami gospodarczymi kraju. Nie bez znaczenia pozostaje również sprawa sporów z 

instytucjami europejskimi w takich sprawach choćby jak procedura nadmiernego deficytu 

budżetowego czy sposób księgowania wpłat do OFE.  

Co interesujące, w pierwszym okresie nowego parlamentu, można było zauważyć 

sytuację odmienną od dotychczas występujących. Do tej pory wzorem działania był 

mechanizm, który pozwalał partiom opozycyjnym na większy stopień populizmu 

gospodarczego (manifestujący się choćby głosowaniem za ustawami zwiększającymi 

wydatki, gdyż było wiadome, że większość sejmowa je odrzuci), a rządzącym nakazywał 

legislacyjny rozsądek. W cząstkowym raporcie z I kwartału 2008 roku, PiS zyskało najwięcej 

punktów biorąc pod uwagę wszystkie głosowania sprzyjające gospodarce – choć wynikało to 

przede wszystkim z faktu zagłosowania przeciwko ustawie budżetowej, której partia J. 

Kaczyńskiego była głównym autorem. Analizując otrzymane w tym samym okresie dane 

można dostrzec, że partie koalicyjne (PO i PSL) mają bardzo podobne wyniki. Wysoka 

pozycja PiS w barometrze legislacyjnym I kwartału 2008 roku wynikała z faktu, że to właśnie 

rząd J. Kaczyńskiego przygotował ustawę budżetową, którą koalicja PO-PSL przyjęła, a 

następnie przeciwko której PiS głosował [Barometr przyjazności legislacyjnej… 2008: 5]. W 

późniejszym okresie sytuacja wróciła na utarte ścieżki w przypadku PiS, natomiast w 

przypadku SLD mamy do czynienia z etatyzacją jego stanowiska gospodarczego. 

Jako źródła radykalnego przewartościowania postawy legislacyjnej lewicy w 

omawianym okresie można wskazać napięcia wewnętrzne w Sojuszu, skutkujące przejęciem 

przywództwa partyjnego przez G. Napieralskiego, który utożsamiany jest, w przeciwieństwie 

do W. Olejniczaka, ze skrzydłem etatystycznym. Hasło powrotu do „lewicowych korzeni”, 

jako ostateczne zerwanie z centrolewicowym kursem kojarzonym jeszcze z L. Millerem i jego 

liberalnym zwrotem, miałoby być remedium na bolączki SLD. Jak widać na podstawie 

danych z Tabeli 20, tylko w przypadku SLD, w porównaniu z poprzednim okresem, nastąpił 

spadek wartości Indeksu Wspierania Gospodarki o ponad połowę. Pozostałe partie dotknęły 

zdecydowanie mniejsze fluktuacje. 

Wspominanym już, nowym narzędziem, które zostało zaproponowane przez badaczy z 

KIG do pomiaru legislacyjnego nastawienia partii jest indeks porównania sejmowego, 

pokazujący jak głosowała dana partia w stosunku do większości sejmowej. Indeks ten 
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przedstawiany jest w procentach. Wynik powyżej 100% oznacza, ze partia głosowała bardziej 

przyjaźnie dla gospodarki niż większość sejmowa, która przyjęła ustawę, jeżeli ustawa była 

korzystna dla gospodarki. Jeżeli w ogólnym wymiarze sejmowe głosowania były niekorzystne 

dla gospodarki to im niższa ujemna ocena tym ugrupowanie lepiej głosowało dla gospodarki 

[Barometr przyjazności legislacyjnej (…) 2009: 5]. Z zestawienia zaprezentowanego w Tabeli 

22 wynika, że partie koalicyjne są bardziej przyjazne gospodarce w swoich działaniach niż 

PiS, natomiast SLD, choć per saldo sprzyja rozwiązaniom rynkowym, to jednak na poziomie 

dalece niższym niż pozostałe ugrupowania.  

Tabela 22. Indeks Porównania Sejmowego (IPS) przyjazności dla gospodarki 

 PO PSL PiS SLD 

Indeks Porównania 

Sejmowego (IPS) 

92,62 82,04 68,50 24,59 

Źródło: [Barometr przyjazności legislacyjnej … 2009: 9].  

 

6.6. Podsumowanie 

Zaprezentowane zestawienie różnic programowych pomiędzy polskim partiami w 

zakresie postulatów ekonomicznych oraz ich działalności legislacyjnej w sferze gospodarczej 

pozwala na sformułowanie kilku ogólnych wniosków. Jako główna determinanta działalności 

parlamentarnej partii politycznych jawią się nie postulaty programowe, lecz miejsce 

zajmowane w układzie rządzący-opozycja. Można to ukazać na przykładzie zmiany indeksu 

przyjazności gospodarczej w odniesieniu do partii sprawujących władzę w latach 2001-2009. 

SLD (traktowany w latach 2001-2005 jako szeroka lewica) był najbardziej przyjazny 

gospodarce w chwili, gdy sprawował rządy wraz z PSL. W późniejszym okresie nastąpił 

spadek jego rynkowego nastawienia. W przypadku PSL fluktuacje były niższe, ale warto 

zwrócić uwagę na wzrost indeksu w czasie wspólnych rządów z PO. Można zastanawiać się 

na ile wynika to z samego charakteru rządzenia, a na ile z wpływu bardziej wolnorynkowego 

koalicjanta, szczególnie w świetle różnic programowych. W przypadku PiS i jego 

koalicjantów omawiana zależność nie jest już tak oczywista, gdyż poza LPR, w okresie 2005-

2007 nastąpił spadek indeksu przyjazności gospodarczej. Wytłumaczeniem tego faktu może 

być ogólnie bardziej etatystyczne nastawienie tych ugrupowań w porównaniu do PO czy 

SLD. 
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Jak ukazano to w części rozdziału poświęconej porównaniu głównych elementów 

programów gospodarczych, można zauważyć dwa modele tworzenia koalicji gabinetowych. 

W pierwszym, gdzie przykładami są gabinety SLD-PSL i PiS-LPR-Samoobrona, 

występowała wysoka zbieżność w wyróżnionych płaszczyznach pomiędzy koalicjantami. 

Drugi, reprezentowany przez koalicję AWS-UW i obecną PO-PSL, charakteryzuje się 

formowaniem przeciwstawnych postulatów programowych przez uczestników. Co 

interesujące, w tym ostatnim przypadku, we wszystkich badanych obszarach programy PO i 

PSL są sobie przeciwstawne. Jak więc widać, czynniki ekonomiczne nie są determinantą 

decydującą o możliwości powstawania i funkcjonowania gabinetów koalicyjnych. Nawet 

całkiem przeciwstawne postulaty nie przeszkadzają w partycypowaniu we władzy. 

Jak można wnioskować z załączonego zestawienia w tabeli 20, kwestia sprzyjania czy 

też nie gospodarce w trakcie kadencji sejmu nie jest czynnikiem decydującym o przyszłym 

sukcesie wyborczym. Można wprawdzie zauważyć, że w wyniku elekcji 2007 roku poza 

parlamentem znalazły się ugrupowania charakteryzujące się stosunkowo niskim indeksem 

sprzyjania gospodarce (LPR – 27,6 i Samoobrona 26,6) , jednak różnica w stosunku do PiS i 

PSL była stosunkowo niewielka (które uzyskały wyniki odpowiednio 29,6 i 32,6). Świadczyć 

to się zdaje o niskim znaczeniu tego elementu w motywacjach decyzyjnych wyborców. 

Ostatnią ciekawą kwestią jest zauważalna ewolucja SLD po 2007 roku, jeżeli chodzi o 

działania na arenie parlamentarnej w kwestiach gospodarczych. W poprzednich okresach 

lewica charakteryzowała się wysokim stopniem poparcia dla gospodarki – wyższy został 

ujawniony jedynie w przypadku PO. Deklaratywna lewicowość – rozumiana jako sceptycyzm 

wolnorynkowy – w latach 2007-2009 znalazła swoje odzwierciedlenie w działaniach partii w 

procesie legislacyjnym. Wspomniane przykłady (LPR i Samoobrona) nakazywałyby 

ostrożność w przewidywaniu szans wyborczych Sojuszu, jednak jak zostało to również 

podkreślone, nie wydaje się, aby czynniki postawy legislacyjnej w kwestiach gospodarczych 

miały istotne znaczenie jako czynnik podejmowania decyzji przez wyborców. 
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7. Czynniki ekonomicznego rozróżnienia lewica-prawica w 

badaniach empirycznych 

Ostatnia część rozważań o ekonomicznym kontekście pojęć lewicy i prawicy w Polsce 

zostanie poświęcona kwestiom preferencji politycznych i partyjnych. Okazją dla ich podjęcia 

stały się wspominane już badania przeprowadzone pod koniec 2009 roku w ramach 

ogólnopolskiego projektu badawczego „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-

Zachowania” [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 153-173]. 

Punktem wyjścia do opisywanych badań było przyjęcie założenia o możliwych 

różnicach w zakresie preferowanych rozwiązań ekonomicznych wśród wyborców 

deklarujących konkurencyjne autoidentyfikacje polityczne i partyjne. Wzajemną zależność 

pomiędzy konkretnymi preferencjami a zapisami programowymi, można, jak już wcześniej 

wspomniano, traktować jako próbę kształtowania poglądów jednostek i grup społecznych, 

bądź też w wymiarze klientelistycznym, w którym partie zabiegając o poparcie starają się 

schlebiać tymże preferencjom.     

Wskazany kontekst pozwala przywoływać konkurencyjne względem siebie teorie, 

próbujące wyjaśnić determinanty decyzji podejmowanych przez wyborców. W stosunku do 

Polski i innych państw środkowoeuropejskich,  najpopularniejsze z nich wskazują na czynniki 

aksjologiczne i ekonomiczne, jako istotne elementy kształtujące preferencje wyborcze 

[Jasiewicz 2002: 76-81]. Krzysztof Jasiewicz nazywa obrazowo te wzorce zachowań 

wyborczych głosowaniem portfelem lub różańcem i wskazuje na ich ewolucję: odchodzenie 

od głosowania ekonomicznego, charakterystycznego dla początkowego okresu transformacji, 

na rzecz wzrastającego udziału czynników odwołujących się do reprezentowanego przez 

wyborców systemu wartości. Te konstatacje stały się inspiracją, żeby zbadać oddziaływanie 

najważniejszych kwestii ekonomicznych w ramach poszczególnych deklarowanych 

autoidentyfikacji politycznych. Jeżeli udałoby się te różnice zdiagnozować, to może stać się 

to podstawą do ich przełożenia na elektoraty poszczególnych partii politycznych i próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy te czynniki różnicują identyfikacje partyjne. 

W przeprowadzonych badaniach, na podstawie analizy wyników badań pilotażowych, 

respondentów proszono o ustosunkowanie się do: (1) Kwestii efektywności wolnego rynku 

jako regulatora stosunków społeczno-ekonomicznych; (2) Kontroli rynku przez państwo; (3) 

Preferencji dla własności prywatnej; (4) Aprobaty dla podatku liniowego. Wymienione 

kwestie przedmiotowe były również pochodną najczęściej występujących postulatów 

programowych w dokumentach partii politycznych. Badani proszeni byli o zaznaczenie 
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swojego sądu na pięciostopniowej skali, a prezentowane analizy odpowiedzi uwzględniają 

deklarowane postawy ideologiczne respondentów oraz ich preferencje partyjne. 

 

7.1. Wolny rynek
10

    

 

Jedną z podstawowych determinant określających poglądy ekonomiczne ludzi jest 

stosunek do wolnego rynku, jako mechanizmu regulującego stosunki społeczno-ekonomiczne. 

Wolnorynkowa logika sprawia, że jednostkowe interesy mają często pierwszeństwo przed 

dobrem ogółu, co daje możliwość realizacji celów głównie tym, których posiadane zasoby są 

większe lub przy ich równowadze potrafią je bardziej efektywnie wykorzystać. W 

świadomości społecznej funkcjonuje wiele pojęć na określenie roli rynku w gospodarce, z 

których najczęściej występującymi są gospodarka rynkowa i gospodarka wolnorynkowa. 

Specyficznym pojęciem jest społeczna gospodarka rynkowa, które zostało wprowadzone do 

Konstytucji RP z 1997 roku. Stworzyła je i upowszechniła w świadomości społecznej i 

naukowej niemiecka szkoła ordoliberalna, a założeniem była zidentyfikowana niewydolność 

reguł rynkowych w kwestiach społecznych oraz zwrócenie uwagi na kreacyjną rolę rynku w 

zakresie jego oddziaływania na typy stosunków społecznych, politycznych i prawnych 

[Kowalik 2001: 19-122; Domańska 2001: 99-111]. Taka konstatacja była możliwa w sytuacji, 

gdy z jednej strony nie kwestionowano głównych założeń rynku jako modelu stosunków 

gospodarczych, a z drugiej dostrzegano kompetencje państwa jako czynnika regulatywnego w 

sferze ekonomii oraz kompetentnego z zakresie transferów społecznych.  

Dlatego też, społeczna gospodarka rynkowa jest utożsamiana z dualizmem rynku i 

funkcji socjalnych państwa. Rynek jest czynnikiem nieskrępowanej aktywności 

ekonomicznej, wzrostu wydajności i w związku z tym postępu gospodarczego. Państwowa 

opieka społeczna w takim układzie jest utożsamiana z kierunkową redystrybucją owoców 

rynku w obszary, gdzie ten jest nieefektywny ze społecznego punktu widzenia. Poza 

zapewnieniem środków materialnych dla jednostek nieradzących sobie z własnej winy w 

realiach rynkowych, kierunkowa redystrybucja służy łagodzeniu napięć i konfliktów oraz 

stabilizacji stosunków społecznych. Wtórnym celem jej prowadzenia jest próba 

urzeczywistnienia polityki równych szans, przede wszystkim w odniesieniu do realizacji 

jednostkowych aspiracji obywateli.  

                                                             
10

 Ta częśc rozdziału pochodzi z : Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych, 

[w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania, 

Katowice: Wydawnictwo Unikat 2 
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Cele społecznej gospodarki rynkowej można sprowadzić do: (1) Urzeczywistnienia 

możliwie wysokiego dobrobytu gospodarczego poprzez ustanowienie porządku konkurencji, 

świadomą politykę wzrostu, zabezpieczenie pełnego zatrudnienia, zagwarantowanie wolności 

handlu zagranicznego i wolnej wymiany walut oraz rozbudowę podziału pracy; (2) 

Zabezpieczenia sprawnego gospodarczo i sprawiedliwego społecznie porządku pieniężnego, 

tj. w szczególności zabezpieczenie stabilności cen przez niezależny bank emisyjny, stabilność 

budżetu państwa, zabezpieczenie równowagi bilansu płatniczego i równowagi stosunków 

gospodarczych z zagranicą; (3) Bezpieczeństwa społecznego, sprawiedliwości społecznej i 

postępu społecznego, w szczególności bezpieczeństwa rodziny, sprawiedliwego podziału 

dochodu i majątku poprzez maksymalizację produktu społecznego jako gospodarczej 

podstawy bezpieczeństwa społecznego, państwową korektę pierwotnego podziału i majątku w 

formie świadczeń pomocy socjalnej, rent, płatności wyrównawczych, zasiłków itp. [Lampert 

1993: 63-65]. 

  

Tabela 23. Rozkład procentowy i ilościowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) zdaniem wolny 

rynek jest najlepszym sposobem regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych?”  

 Tak Raczej tak Nie mam 

zdania 

Raczej nie Nie 

ilość procent ilość procent ilość procent ilość procent ilość procent 

Lewica 40 14,5 100 36,4 64 23,3 42 15,3 29 10,5 

Centrum 94 26,9 117 33,5 90 25,9 36 10,3 12 3,4 

Prawica 121 26,2 146 31,6 116 25,1 59 12,8 20 4,3 
Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 159]. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że stosunek do wolnego rynku jako 

mechanizmu regulacyjnego nie jest zmienną znacząco różnicującą identyfikacje polityczne 

(Tabela 23). We wszystkich trzech wyodrębnionych grupach postaw widać przewagę 

akceptacji procedur rynkowych, opowiada się za nimi ponad połowa respondentów, przy 

czym można zauważyć, że wskazujący centrum i prawicę mają bardziej kategoryczne sądy. 

Stosunkowo wysoki, ale podobny we wszystkich grupach, poziom wskazań wśród 

respondentów uzyskała opcja „nie mam zdania”. Opowiedział się za nią co czwarty badany. 

Świadczyć to może o mniejszym znaczeniu podnoszonej kwestii w świadomości społecznej 

lub jej mniej istotnej roli przy określaniu swoich identyfikacji na płaszczyźnie ekonomicznej. 

Mniejszość badanych nie podziela twierdzenia o pozytywnym charakterze regulacji 

stosunków społeczno-ekonomicznych na płaszczyźnie rynkowej. W ramach tej grupy swoim 

poziomem wyróżniają się wskazania respondentów o lewicowej identyfikacji – stosunkowo 
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najwięcej wśród nich sądów negujących twierdzenie, że wolny rynek jest najlepszym 

sposobem regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych. 

Badanych charakteryzują również pewne destynaty na płaszczyźnie rozkładu głosów w 

szczegółowych kategoriach. Dotyczy to zwłaszcza różnic we wskazaniach „tak”/ „raczej tak”, 

gdzie różnica pomiędzy nimi jest największa w stosunku do pozostałych grup badanych. 

Osoby deklarujące lewicową identyfikację w mniejszym stopniu kategorycznie wskazują 

opcję rynkową, a w ponad 1/3 wszystkich wskazań odpowiadają „raczej tak”. Podobny 

poziom odpowiedzi uzyskany został w tym obszarze wśród osób deklarujących opcję 

centrową i prawicową, jednak w tym przypadku różnica z odpowiedziami „tak” była 

zdecydowanie mniejsza. Wskazywać to może na niższą od ogólnej bezwarunkowość 

akceptacji wolnego rynku.  

Podobnie niskie zróżnicowanie postaw zidentyfikowano wśród osób deklarujących się 

jako wyborcy poszczególnych partii oraz niegłosujący, co obrazuje tabela 24. We wszystkich 

wyodrębnionych grupach, liczba zwolenników wolnego rynku była większa niż jego 

przeciwników, a najwięcej niemających zdania było wśród niegłosujących.  

 

Tabela 24. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i wśród 

deklarujących absencję wyborczą na pytanie „Czy Pan(i) zdaniem wolny rynek jest najlepszym 

sposobem regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych?” 

 Tak Raczej 

tak 

Nie mam 

zdania 

Raczej 

nie 

Nie Razem 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

il
o
ść

 

p
ro

ce
n
t 

Elektorat PO 116 30,1 140 36,4 80 20,8 42 10,9 7 1,8 385 100,0 

Elektorat PiS 38 22,0 50 28,9 46 26,6 29 16,8 10 5,8 173 100,0 

Elektorat PSL 10 15,9 21 33,3 15 23,8 11 17,5 6 9,5 63 100,0 

Elektorat SLD-UP 16 17,2 40 43,0 17 18,3 11 11,8 9 9,7 93 100,0 

Elektorat innych 

ugrupowań 
29 28,4 31 30,4 22 21,6 13 12,7 7 6,9 

102 100,0 

Deklarujący 

absencję w 

wyborach 

parlamentarnych 

46 17,0 81 30,0 90 33,3 31 11,5 22 8,1 

270 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie badań Preferencje polityczne 2009… 

Najbardziej wolnorynkowym elektoratem charakteryzuje się PO, której 2/3 wyborców 

docenia regulacyjne funkcje rynku. Co interesujące, na drugim miejscu w tej klasyfikacji 

znaleźli się wyborcy deklarujący chęć głosowania na partie pozaparlamentarne, co 
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wskazywać może na ich rynkowe odwołania programowe. Najmniej rynkowych wskazań 

stwierdzono wśród zwolenników PSL, lecz warto zauważyć, że również w tej grupie była to i 

tak prawie połowa. Krytycy rynku i jego regulacyjnej roli, choć znajdowali się w mniejszości, 

to jednak poza PO gromadzili ok. 1/5 respondentów. Najwięcej przeciwników znalazło się 

wśród wyborców PSL, a następnie PiS i SLD. Zwolennicy Sojuszu byli przy tym najbardziej 

zdeterminowani w swoich sądach, mniej niż 1/5 z nich nie miała zdania w przedmiotowej 

kwestii.  

 

7.2. Rola państwa w gospodarce 

Sam wolny rynek, jako mechanizm regulacji, może doprowadzać do występowania 

sytuacji społecznie dysfunkcjonalnych, kiedy to rynkowa alokacja zasobów generuje 

patologie. Stąd też, w niektórych sytuacjach niezbędnym może się wydawać interwencja 

państwa w relacje rynkowe, szczególnie w zakresie projektowania ich społecznego 

oddziaływania. Jako wyraz filozofii państwa w zakresie jego stosunku do wolnego rynku 

można więc wskazać poziom kontroli wolnego rynku i oczekiwanych efektów jego 

funkcjonowania.  

Współcześnie regulatorem procesów rynkowych jest państwo, wyznaczające możliwy 

zakres interwencji w procesy swobodnej alokacji środków i produktów, kierując się 

normatywnymi ramami funkcjonowania ustroju gospodarczego i doraźnie je modyfikując ze 

względu na bieżące potrzeby i oczekiwania. Podejmowane przez państwo działania władcze 

mogą ukierunkowywać procesy rynkowe przez zastosowanie mechanizmów 

kompensacyjnych, takich jak m.in. system podatkowy, cła i opłaty graniczne, wyznaczanie 

urzędowo obowiązujących cen, płacę minimalną, nadzór i obligatoryjność systemu 

ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, administracyjną kontrolę zmian kursów 

walutowych, kontrolę przepływów kapitałowych, ograniczenia w swobodnej alokacji siły 

roboczej i usług. W sferze podstawowych zasad normatywnych, regulujących relacje wpływu 

państwa na gospodarkę, wskazać można dwa podstawowe źródła. Pierwszym są rozwiązania, 

będące wynikiem implementacji ogólnych zasad ustroju państwa oraz praw i wolności 

obywatelskich na sferę gospodarki. Zaliczymy do nich: zasadę demokratycznego państwa 

prawnego, zasadę państwa społecznego, zasadę pomocniczości i zasadę równości. Drugim 

źródłem będą ogólne cele państwa w sferze społeczno-ekonomicznej, zawierające zarówno 

kierunki działań całego państwa, jak i jego konkretnych organów dla realizacji 

poszczególnych celów. Wśród nich można wyróżnić: zasadę społecznej gospodarki rynkowej, 
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zasadę wolności gospodarczej, zasadę własności oraz zasady solidarności, dialogu i 

współpracy partnerów społecznych [szerzej: Wojtasik 2006B: 160-161]. 

Przeciwieństwem systemu rynkowego jest taka organizacja stosunków ekonomicznych, 

których podstawową cechą jest ograniczenie i transfer na rzecz państwa wpływu procesów 

rynkowych na funkcjonowanie gospodarki. Dominuje w niej prymat państwowych form 

własności, co marginalizuje bardziej niezależną i mobilną własność prywatną oraz umożliwia 

wprowadzenie nakazowego modelu zarządzania gospodarką. W ramach gospodarki planowej 

występuje mechanizm nakazowej alokacji środków produkcji, poprzez który objawia się 

podmiotowość struktury państwowej jako regulatora rynku i kreatora procesów 

gospodarczych. W mniejszym stopniu, ze względu na większą autonomię procesu, państwo 

kontroluje obrót dobrami konsumpcyjnymi, choć ich alokacja z reguły również ma charakter 

nierynkowy, w znacznym stopniu kontrolowany przez państwo, szczególnie po stronie 

kosztowej. Elementem tych działań jest rozpoznawanie i planowanie poziomu popytu na 

dobra oraz kontrolowanie ich podaży poprzez odgórne rozdzielnictwo i ścisłą kontrolę cen. 

Administracyjne ustalanie cen (lub ich subsydiowanie) jest elementem ograniczania 

mechanizmów rynkowych, poprzez wyłączenie wpływu na ich poziom sił popytu i podaży, 

jako czynnika wpływającego na ich fluktuację. Pojęcie gospodarka planowa wywodzi się od 

mechanizmu sterownia przez państwo procesami gospodarczymi, którego podstawą było 

określenie możliwości wytwórczych, kierunku ich alokacji i dostosowania do nich popytu 

[Balcerowicz 1997: 124]. 

 

Tabela 25. Rozkład procentowy i ilościowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) zdaniem 

państwo powinno kontrolować rynek?”  

 Tak Raczej tak Nie mam 

zdania 

Raczej nie Nie 

ilość procent Ilość procent Ilość procent ilość procent ilość procent 

Lewica 66 24,0 67 24,4 43 15,6 58 21,1 41 14,9 

Centrum 66 18,9 88 25,2 55 15,8 75 21,5 65 18,6 

Prawica 95 20,6 85 18,4 108 23,4 95 20,6 79 17,1 
Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 161]. 

 

Badani nie wykazują kierunkowego zróżnicowania w kwestii kontroli rynku przez 

państwo jeżeli chodzi o analizowane postawy (tabela 25). Orientacja rynkowa najczęściej 

prezentowana jest przez deklarujących prawicowość, a jednostki o autoidentyfikacji 

lewicowej są w stosunku do rynku najbardziej zachowawcze, cechując się najczęstszym 

poziomem wskazań opowiadających się za kontrolą rynku. Różnice nie są jednak na tyle 
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duże, żeby w jakiejkolwiek grupie postaw liczba zwolenników kontroli rynku przez państwo 

była mniejsza od przeciwników takiej opcji. Stosunkowo wysoki poziom wskazań dla opcji 

„nie mam zdania” występuje wśród respondentów o prawicowej identyfikacji. W 

konsekwencji występuje zbliżony rozkład odpowiedzi przeciwników kontroli państwa przez 

rynek we wszystkich badanych grupach.   

Biorąc pod uwagę poziom wskazań ukonkretnionych, widać, że identyfikacje lewicowa 

i centrowa sprzyjają krystalizacji postaw, natomiast w przypadku prawicy blisko co czwarty 

badany nie ma zdania w analizowanej. Jednocześnie właśnie wśród tych osób różnica 

pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami kontroli rynku jest najmniejsza, a po lewej stronie 

największa. 

Większą dywersyfikację postaw w omawianej kwestii można zauważyć w elektoratach 

partii i wśród osób deklarujących absencję, co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 26. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i wśród 

deklarujących absencję wyborczą na pytanie „Czy Pan(i) zdaniem państwo powinno 

kontrolować rynek?” 

 Tak Raczej 

tak 

Nie mam 

zdania 

Raczej 

nie 

Nie Razem 
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Elektorat PO 53 13,8 77 20,0 61 15,8 103 26,8 91 23,6 385 100,0 

Elektorat PiS 50 28,9 45 26,0 36 20,8 25 14,5 17 9,8 173 100,0 

Elektorat PSL 17 27,0 18 28,6 11 17,5 15 23,8 2 3,2 63 100,0 

Elektorat SLD-UP 18 19,4 31 33,3 13 14,0 18 19,4 13 14,0 93 100,0 

Elektorat innych 

ugrupowań 
20 19,6 14 13,7 17 16,7 25 24,5 26 25,5 

102 100,0 

Deklarujący 

absencję w 

wyborach 

parlamentarnych 

69 25,6 55 20,4 68 25,2 42 15,6 36 13,3 

270 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie badań Preferencje polityczne 2009… 

 Najwięcej zwolenników kontroli rynku przez państwo występuje wśród wyborców PiS, 

PSL i SLD, w każdym z tych przypadków ponad połowa badanych opowiedziała się za 

ingerencją instytucjonalną w procesy rynkowe. Na przeciwnym biegunie sytuują się 

elektoraty PO i innych partii poza wskazanymi imiennie w badaniu, które w połowie optują za 

brakiem państwowej kontroli. Niebiorący udziału w wyborach reprezentują postawy 

antyrynkowe, prawie połowa z nich chciałaby kontroli państwa nad rynkiem.   
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7.3.Własność 

Jednym z wyznaczników ekonomicznego pozycjonowania przekonań politycznych jest 

stosunek do własności. O ile demokracja opiera się na uznaniu własności jako podstawy 

stosunków ekonomicznych, o tyle różne prądy ideologiczne wskazują na jej rodzajową 

równoprawność lub przyznają pierwszeństwo poszczególnym jej typom. Podstawowa linia 

podziału w tym względzie mieści się pomiędzy zwolennikami poglądu o niezbędnej 

dominacji własności prywatnej (uznawanej jako przekonanie prawicowe), a lewicowym 

twierdzeniem o równoprawności różnych jej form.  

Własność, jako zasada, stanowiła od najdawniejszych czasów ustrojową podstawę 

organizacji stosunków społeczno-politycznych. Wynikało to z roli dostępu i posiadania 

środków materialnych na kształtowanie życia jednostek i całych społeczeństw. Własność w 

czasach przeddemokratycznych była najbardziej rozpowszechnioną formą wolności (nawet 

przy założeniu jej wysoce koncesyjnego charakteru), przede wszystkim ze względu na deficyt 

innych płaszczyzn jednostkowej autonomii. Prawo własności było ówcześnie substytutem 

wolności jednostki, gdyż umożliwiało najbardziej rozpowszechnioną możliwość korzystania z 

wolności. Regulacja prawnoustrojowa materii własności wskazuje na jej niezbywalne miejsce 

jako składnika wolności, a to ze względu na związek wolności z własnością i prawem do niej. 

Zasada własności stanowi w związku z powyższym, poza czynnikowym wpływem na 

wolność, formalną gwarancję zapewnienia minimalnych swobód obywatelskich. Bardzo 

często, już od najdawniejszych prób regulacji tej sfery, zakładano pochodzenie własności z 

orbity praw natury. Pozwalało to na uczynienie z własności jednej z podstawowych zasad 

ustrojowych, której znaczenie niejednokrotnie podkreślano poprzez stwierdzenie o „świętym 

prawie własności”. Współcześnie, w państwach o ustroju demokratycznym, własność jest 

trwałym i niezbędnym elementem szeroko pojmowanych wolności [Wojtasik 2006B: 167-

170].  

Pojęcie własności w systemie prawnym może występować w znaczeniu szerokim i 

wąskim. Ujęcie szerokie jest wyznacznikiem przyjętego modelu konstytucyjnej regulacji 

polityczno-ustrojowej, który oparty jest na ekonomicznym wymiarze tego określenia. 

Znamionuje ono oczekiwany przez ustawodawcę kształt stosunków społecznych, opisując 

rolę własności jako niezbędnego czynnika do ukształtowania ładu ustrojowego w sferze 

ekonomicznej. Aspektem przedmiotowym w tym ujęciu jest nie tylko samo mienie, ale 

również m.in. kapitał, praca czy skutki działalności gospodarczej. Typ stosunków 

społecznych opartych na zasadzie własności stanowi z jednej strony ochronę prawa jednostki 
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do niej, z drugiej zaś jest gwarancją własności prywatnej jako takiej. Ujęcie węższe jest 

tożsame z rozumieniem własności jako modelu ingerencji państwa w stosunki własnościowe i 

sferę praw majątkowych, a także obszar prawa rzeczowego, kategoryzującego różne jej 

rodzaje. W tym przypadku można mówić o istnieniu w systemie prawnym pojęć 

znamionujących funkcjonowanie własności m.in. intelektualnej, państwowej czy prywatnej. 

Ingerencja państwa w sferę własności, zakładając jej ustawowy wymiar, jest czynnikiem 

prawnego wyznaczania granic własności. W tym przypadku spełnia również funkcję 

regulacyjną w zakresie stosunków społecznych.  

Ważnym elementem transformacji ustrojowej w obszarze stosunków własnościowych, 

było odejście od koncepcji obowiązującej w Polsce przed 1989 rokiem, która deprecjonowała 

rolę własności prywatnej. Zakres zmiany unormowania własności odwoływał się do 

likwidacji wszystkich zapisów, które: 

 a) różnicowały własność w zależności od jej treści – jak to określano – klasowej, 

 b) nadawały dominację i szczególną ochronę własności państwowej, 

 c) faworyzowały pseudospółdzielczą własność będącą formą przejściową od własności 

indywidualnej do własności państwowej jako docelowej [Domańska 2001: 118-120].  

Zmiana stosunków własnościowych w gospodarce była jednym z najważniejszych 

procesów sprzyjających powodzeniu transformacji systemowej. Dowodzą  tego trzy fakty 

związane z zagadnieniami własności w  modelach ustrojowych różnych państw:  

1. Kraje o dominującym znaczeniu sektora państwowego, w których sektor prywatny został 

zlikwidowany lub zepchnięty na margines, poniosły – bez żadnego wyjątku – klęskę 

gospodarczą. Dotyczy to nie tylko byłych krajów socjalistycznych, ale i dużej części 

Trzeciego Świata. We wszystkich tych państwach po okresie niekiedy szybkiego wzrostu, 

napędzanego ogromnymi, wymuszonymi inwestycjami, rozwój się zatrzymał, a poziom życia 

okazał się zdecydowanie niższy niż w krajach przestrzegających demokratycznych zasad 

własności.  

2. Wszystkie kraje, które szybko się rozwijały, miały gospodarkę, w której istniała swoboda 

przedsiębiorczości i dominował sektor prywatny, albo też były krajami gdzie udział tego 

sektora się powiększał. Dlatego można przyjąć, że własność a przede wszystkim jej struktura 

jest elementem determinującym tempo rozwoju. Przykład państw postkomunistycznych czy 

też Chin jest tutaj wyjątkowo dobitny.   

3. Nie wszystkie kraje demokratyczne o wolnorynkowej gospodarce odznaczały się jednak 

szybkim rozwojem gospodarczym. W Trzecim Świecie łatwo znaleźć państwa, w których 

rozwój był powolny i istniała prywatna własność, choć należy dodać, że udział sektora 
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publicznego był w nich zwykle większy niż w grupie państw charakteryzujących się szybkim 

rozwojem [Balcerowicz 1995: 65-66]. 

 

Tabela 27. Rozkład procentowy i ilościowy odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) zdaniem 

własność prywatna powinna być preferowana przed innymi formami własności?”  

 Tak Raczej tak Nie mam 

zdania 

Raczej nie Nie 

ilość procent ilość procent ilość procent Ilość procent ilość procent 

Lewica 82 29,8 92 33,5 55 20,0 33 12,0 13 4,7 

Centrum 120 34,4 98 28,1 78 22,3 43 12,3 10 2,9 

Prawica 197 42,6 119 25,8 74 16,0 47 10,2 25 5,4 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 164]. 

 

Kwestia własności jest traktowana przez respondentów dosyć jednoznacznie (tabela 27). 

W każdej z grup deklarowanych autodentyfikacji ponad połowa respondentów opowiedziała 

się za własnością prywatną, z tendencją do przewagi takich odpowiedzi po prawej stronie. 

Współwystępuje to z najmniejszą ilością osób, które nie mają zdania w analizowanej kwestii. 

Przeciwnicy preferencji dla własności prywatnej są w wyraźnej mniejszości i we wszystkich 

analizowanych grupach poziom odpowiedzi waha się w granicach kilkunastu procent. 

Wśród zwolenników własności prywatnej można zauważyć różnicę w ramach 

wyróżnionych identyfikacji. Jednostki o postawach lewicowych częściej deklarują mniej 

kategoryczne sądy w kontekście akceptacji własności prywatnej. Wśród osób o orientacjach 

centrowych i prawicowych można zauważyć przesunięcie sądów w kierunku bardziej 

jednoznacznych. Wyniki badań sugerują, że zwiększanie preferencji dla własności postępuje 

wraz z przesuwaniem się od lewicy do prawicy, a po prawej stronie występuje większe 

natężenie wskazań o bardziej jednoznacznym charakterze. 

Stosunek do własności nie jest również czynnikiem silnie różnicującym wyborców 

poszczególnych partii, co pokazuje poniższa tabela.   

 

Tabela 28. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i wśród 

deklarujących absencję wyborczą na pytanie „Czy Pan(i) zdaniem własność prywatna powinna 

być preferowana przed innymi formami własności?” 
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Elektorat PO 151 39,2 124 32,2 53 13,8 42 10,9 15 3,9 385 100,0 

Elektorat PiS 77 44,5 44 25,4 29 16,8 14 8,1 9 5,2 173 100,0 

Elektorat PSL 24 38,1 16 25,4 14 22,2 6 9,5 3 4,8 63 100,0 

Elektorat SLD-UP 23 24,7 35 37,6 22 23,7 11 11,8 2 2,2 93 100,0 

Elektorat innych 

ugrupowań 
36 35,3 20 19,6 22 21,6 17 16,7 7 6,9 

102 100,0 

Deklarujący 

absencję w 

wyborach 

parlamentarnych 

88 32,6 70 25,9 67 24,8 33 12,2 12 4,4 

270 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie badań Preferencje polityczne 2009… 

 

W przypadku każdej z wyodrębnionych grup, ponad połowa badanych dawała 

preferencje dla własności prywatnej, z czego ponad 2/3 w przypadku PO i PiS. Co 

interesujące, tylko wśród osób wskazujących wybór innych ugrupowań niż wymienione w 

badaniu była ponad 1/5 przeciwników pierwszeństwa własności prywatnej. Tradycyjnie już, 

najwięcej wskazań „nie wiem” było wśród osób deklarujących absencję w wyborach.  

 

7.4. System podatkowy 

Na płaszczyźnie postulatów ekonomicznych, które różnicują postawy ideologiczne, 

ważne miejsce zajmuje kwestia stopnia i sposobu redystrybucji dochodów. Ścierają się na niej 

poglądy które po lewej stronie podnoszą zasadność wysokiego stopnia fiskalizmu i 

związanego z nim szerszego zakresu kierunkowej redystrybucji dochodów oraz prawicowe 

postulaty niskiego fiskalizmu i wąskiej redystrybucji. W świadomości społecznej Polaków, 

szczególnie po kampanii parlamentarnej z 2005 roku, symboliczną rolę indykatora w tym 

względzie pełni kwestia systemu podatkowego, a szczególnie stosunku do podatku liniowego. 

Mianem systemu podatkowego określa się ogół norm prawnych i instytucji niezbędnych 

do ustalania i poboru danin publiczno-prywatnych. Normy regulują tytuły podatkowe, 

określając charakter, zakres, wysokość i sposób poboru podatków. Instytucje tworzą aparat 

administracyjny służący podmiotowemu określaniu właściwości podatkowych, wysokości 

podatków oraz, sposobowi ich poboru i kontroli prawidłowości rozliczania. Podatki to 

przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne nałożone przez państwo na 

podatnika (osobę fizyczną lub prawną) w celu uzyskania dochodów dla pokrycia wydatków 

związanych z zadaniami państwa. Daniny publiczno-prawne stanowią podstawowe źródło 

finansowania zadań i potrzeb publicznych, dlatego też prawidłowe funkcjonowanie systemu 

podatkowego przesądzać może o skuteczności realizacji i osiągania celów publicznych. 

System podatkowy pełni wiele funkcji, z których najważniejszymi są: fiskalna (dochodowa), 

redystrybucyjna, stymulacyjna, informacyjno-kontrolna [Kosikowski 2004: 195-2002]. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatki
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Tabela 29. Rozkład procentowy i ilościowy odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan(i) 

zwolennikiem podatku liniowego?”  

 Tak Raczej tak Nie mam 

zdania 

Raczej nie Nie 

 ilość procent ilość procent ilość procent ilość procent Ilość procent 

Lewica 50 18,2 41 14,9 70 25,5 54 19,6 60 21,8 

Centrum 84 24,1 74 21,2 110 31,5 45 12,9 36 10,3 

Prawica 134 29,0 79 17,1 112 24,2 55 11,9 74 17,7 
Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 166]. 

 

 

Z analizowanych w ramach niniejszego opracowania kwestii szczegółowych, stosunek 

do podatku liniowego jest czynnikiem najsilniej różnicującym opisywane identyfikacje 

(tabela 29). Wynika to z percepcji samej kwestii w ramach analizowanych identyfikacji, gdyż  

wśród osób o postawach lewicowych liczba jego przeciwników jest większa niż 

zwolenników, a sytuacja przeciwna ma miejsce pośród jednostek deklarujących centrowość i 

prawicowość Podobnie jak w pytaniu o regulacyjną rolę rynku uzyskano stosunkowo wysoki 

poziom odpowiedzi osób nie mających zdania w tej kwestii, co świadczyć może o niskich 

kompetencjach badanych w analizowanej kwestii. Również w odniesieniu do osób 

określających się jako przeciwnicy podatku liniowego występuje odmienność, gdyż poziom 

wskazań tej opcji po lewej stronie jest stosunkowo większy niż poziom podobnych 

odpowiedzi w centrum i po prawej. 

Kwestia stosunku respondentów do podatku liniowego jest także czynnikiem, który, w 

porównaniu z innym prezentowanymi zmiennymi, determinuje największą radykalizację 

wyrażanych sądów. Poza przeciwnikami rozwiązania liniowego pochodzącymi z centrum 

politycznego, którzy zadeklarowali nieco więcej wskazań ”raczej nie” niż „nie”, we 

wszystkich pozostałych przypadkach najwięcej wskazań kierunkowych uzyskały stanowiska 

ekstremalne. Należy przy tym zauważyć, że opisywane zjawisko ma większy poziom 

natężenia wśród identyfikacji prawicowych niż lewicowych.  

Podobnie interesująco prezentuje się omawiana kwestia w rozbiciu na poszczególne 

elektoraty, co obrazuje poniższa tabela.  

 Tabela 30. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi w poszczególnych elektoratach i wśród 

deklarujących absencję wyborczą na pytanie „Czy jest Pan(i) zwolennikiem podatku 

liniowego?” 

 Tak Raczej 

tak 

Nie mam 

zdania 

Raczej 

nie 

Nie Razem 
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Elektorat PO 127 33,0 85 22,1 98 25,5 35 9,1 40 10,4 385 100,0 

Elektorat PiS 41 23,7 15 8,7 48 27,7 30 17,3 39 22,5 173 100,0 

Elektorat PSL 10 15,9 14 22,2 12 19,0 12 19,0 15 23,8 63 100,0 

Elektorat SLD-UP 18 19,4 20 21,5 20 21,5 19 20,4 16 17,2 93 100,0 

Elektorat innych 

ugrupowań 
20 19,6 21 20,6 28 27,5 15 14,7 18 17,6 

102 100,0 

Deklarujący 

absencję w 

wyborach 

parlamentarnych 

52 19,3 39 14,4 86 31,9 43 15,9 50 18,5 

270 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie badań Preferencje polityczne 2009… 

 

Jedynie w przypadku PO ponad połowa badanych opowiada się jako zwolennicy 

podatku liniowego, w przypadku reszty stanowiska nie są tak jednoznaczne. Liczba 

zwolenników podatku liniowego w stosunku do jego przeciwników jest większa wśród 

wyborców SLD i ugrupowań pozaparlamentarnych, niższa zaś w PiS i PSL. Co uderza w 

prezentowanych wynikach, w stosunku do poprzednich kwestii, to stosunkowo wysoka liczba 

osób deklarujących brak zdania. Wydawać by się mogło, że tak pragmatyczna płaszczyzna 

jak system podatkowy zmobilizuje respondentów do samookreślenia, jednak tak się nie stało. 

Dodatkowo, po raz kolejny, okazało się, że deklarujący absencję są najmniej zdecydowani w 

formułowaniu sądów. 

 

7.5. Podsumowanie 

 Kwestie ekonomiczne podjęte w badaniach są czynnikiem istotnym społecznie, o czym 

świadczy fakt, że większość respondentów posiada własny sąd w podnoszonych 

zagadnieniach. Nieco większy odsetek osób nie posiadających zdania pojawia się przy 

pytaniach dotyczących regulacyjnej roli rynku i podatku liniowego, co może być 

spowodowane bardziej konkretnym postawieniem tych kwestii. Generalnie czynniki 

ekonomiczne nie są elementami silnie różnicującymi autoidentyfikacje polityczne. Poza 

kwestiami systemu podatkowego, trzy pozostałe są podobnie postrzegane w ramach 

poszczególnych postaw ideologicznych. Ten brak różnic jest tym bardziej zastanawiający, że 

w ramach badań pytano o sprawy fundamentalne (w znaczeniu wyróżników lewicy i 

prawicy), w stosunku do których można było przyjąć założenie, że respondenci będą 

wykazywali zróżnicowanie w ramach zadeklarowanych identyfikacji. 
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Bez względu czy chodzi o kwestię wolnego rynku, kontroli państwa czy własności, 

proporcje odpowiedzi we wszystkich wyodrębnionych grupach są zbliżone. Próbą 

wytłumaczenia tego faktu może być specyfika wielkości grup poszczególnych identyfikacji –

w ramach których postaw lewicowych jest znacząco mniej niż pozostałych, a wśród osób 

deklarujących centrowość, prawie połowa to zwolennicy PO. Ale również w pozostałych 

identyfikacjach – lewicowej i prawicowej – poparcie dla PO jest znaczące (tabela 31). 

 

Tabela 31. Deklarowane orientacje lewicowe, centrowe i prawicowe a preferencje partyjne.   

 N Elektorat 

PO 

Elektorat 

PSL 

Elektorat 

PiS 

Elektorat 

SLD-UP 

Elektorat 

innych 

ugrupowań 

Deklarujący 

absencję w 

wyborach 

parlamentar

nych 

ilo

ść 

proce

nt 

ilo

ść 

proce

nt 

ilo

ść 

proce

nt 

ilo

ść 

proce

nt 

ilo

ść 

proce

nt 

iloś

ć 

proce

nt 

Lewic

a 

27

5 

92 33,5 19 6,9 11 4,0 70 25,4 24 8,7 59 21,5 

Centr

um 

34

9 

15

0 

43,0 24 6,9 19 5,4 20 5,7 26 7,5 110 31,5 

Prawi

ca 

46

2 

14

3 

31,0 20 4,3 14

3 

31,0 3 0,6 52 11,2 101 21,9 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 167]. 

 

Ujawnione różnice w kwestii stosunku do podatku liniowego mogą wynikać z 

aktualności i nośności tej problematyki, gdyż był to jeden z wiodących punktów kampanii 

parlamentarnej z 2005 roku, tworząc jasny rozdział pomiędzy zapisami programowymi PO a 

postulatami pozostałych partii. Przy tym zauważyć należy, że co czwarty respondent nie miał 

zdania w kwestii podatkowych.  

Analiza interkorelacji
11

 między uzyskanymi odpowiedziami zwraca uwagę, że sądy 

badanych w ramach tych kwestii współwystępują ze sobą [Krajeńska 1999: 100] (tabela 32). 

Można zauważyć, że zwolennicy własności prywatnej częściej opowiadają się za podatkiem 

liniowym i są admiratorami wolnego rynku. Jednocześnie częściej negują kontrolę rynku 

przez państwo. 

 

                                                             
11 J.P. Guilford określił dla różnych r różne stopnie związków: 

Poniżej 0,20 - związek słaby 

0,20 - 0,40 - korelacja niska 

0,40 - 0,70 - korelacja umiarkowana 

0,70 - 0,90 - korelacja wysoka 

0,90 - 1,00 - korelacja bardzo wysoka 
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Tabela 32. Interkorelacje pomiędzy formatem odpowiedzi na poszczególne pytania. 

 „Czy Pan(i) 

zdaniem 

własność 

prywatna 

powinna być 

preferowana 

przed innymi 

formami 

własności?” 

„Czy Pan(i) 

zdaniem 

państwo 

powinno 

kontrolować 

rynek?” 

„Czy Pan(i) 

zdaniem wolny 

rynek jest 

najlepszym 

sposobem regulacji 

stosunków 

społeczno-

ekonomicznych?” 

„Czy jest 

Pan(i) 

zwolennikiem 

podatku 

liniowego?” 

„Czy Pan(i) 

zdaniem własność 

prywatna powinna 

być preferowana 

przed innymi 

formami 

własności?” 

 

1 

 

-0,20** 

 

0,23** 

 

0,15** 

„Czy Pan(i) 

zdaniem państwo 

powinno 

kontrolować 

rynek?” 

 

-0,20** 

 

1 

 

-0,37** 

 

-0,24** 

„Czy Pan(i) 

zdaniem wolny 

rynek jest 

najlepszym 

sposobem regulacji 

stosunków 

społeczno-

ekonomicznych?” 

 

0,23** 

 

-0,37** 

 

1 

 

0,25** 

„Czy jest Pan(i) 

zwolennikiem 

podatku 

liniowego?” 

 

0,15** 

 

-0,24** 

 

0,25** 

 

1 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 168]. 

 

W przypadku miejsca zajmowanego przez respondentów na skali lewica-prawica a 

deklarowanymi przez nich poglądami na kwestie ekonomiczne można zauważyć istotny, 

aczkolwiek bliski zeru związek w przypadku odpowiedzi na pytania (tabela 33), dotyczące 

własności, rynkowego sposobu regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych i podatku 

liniowego. Jedynie kwestia kontroli państwa nad rynkiem nie wykazuje żadnego związku z 

miejscem respondentów na skali. 

 
Tabela 33. Interkorelacje pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania a miejscem na skali 

lewica-prawica (0-10). 
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„Czy Pan(i) 

zdaniem własność 

prywatna powinna 

być preferowana 

przed innymi 

formami 

własności?” 

„Czy Pan(i) 

zdaniem państwo 

powinno 

kontrolować 

rynek?” 

„Czy Pan(i) 

zdaniem wolny 

rynek jest 

najlepszym 

sposobem regulacji 

stosunków 

społeczno-

ekonomicznych?” 

„Czy jest Pan(i) 

zwolennikiem 

podatku 

liniowego?” 

Lewica-prawica 0,08** -0,02 0,08** 0,07* 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie). 
Źródło: [Turska-Kawa, Wojtasik 2010: 169]. 

 

Przytoczone wyniki badań  empirycznych ukazują stosunkowo małe zróżnicowanie 

poglądów ekonomicznych w kontekście autoidentyfikacji ideologicznych przy nieco 

większym w ujęciu partyjnym. Co może zwracać uwagę w odniesieniu do kwestii 

programowych poruszonych w poprzednich rozdziałach, to stosunkowo wysoka koherencja 

poglądów ekonomicznych elektoratu PO z zapisami programowymi tej partii. W przypadku 

pozostałych ugrupowań różnica są istotniejsze.    
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