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Załącznik nr 2 

 

AUTOREFERAT 

 

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Anna Myśliwiec 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:  

 

 Lata 1994-1998 – Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach - realizacja w ciągu czterech lat programu 

pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku: nauki polityczne, 

specjalność: samorządowa (średnia ocen z przebiegu pięcioletniego programu 

studiów: 4,94). W latach 1995-1998 studia realizowane były zgodnie z 

indywidualnym programem studiów, rozszerzonym o przedmioty dodatkowe, 

zgodne z zainteresowaniami naukowymi. Na rok akademicki 1997/1998 

przyznano mi stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w 

nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.  

 02.06.1998 – Egzamin magisterski na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 

w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, złożony z wynikiem bardzo 

dobrym. Podstawą do przeprowadzenia egzaminu było przedstawienie pracy 

pt. „Pozycja ustrojowa Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie 

politycznym współczesnej Hiszpanii” przygotowanej pod kierunkiem prof. UŚ 

dr hab. Jana Iwanka. 

 Lata 1998-2002 – Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 09.05.2002 – Obrona pracy doktorskiej pt. „Decentralizm i regionalizm w 

koncepcji politycznej Convergència i Unió”; promotor: prof. UŚ dr hab. Jan 

Iwanek, recenzenci: prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, prof. UJK dr hab. 

Kazimierz Kik. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii 

został nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego 28.05.2002 roku. 

 



2 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych/artystycznych.  

 

 01.10.1998-01.06.2002 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk 

Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Systemów 

Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych, doktorantka (stypendium w 

ramach studiów doktoranckich). 

 01.10.2002-nadal - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk 

Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Systemów 

Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych, adiunkt (umowa o pracę). 

 01.10.2002-30.06.2008 – Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-

Białej; współpraca naukowa i dydaktyczna w ramach umowy o dzieło. 

 01.10.2003 – 30.09.2006 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w 

Bytomiu, adiunkt (umowa o pracę). 

 01.10.2006 – 30.09.2010 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w 

Bytomiu, pracownik dydaktyczny - starszy wykładowca (umowa o pracę). 

 13.03.2006-nadal – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział 

Zamiejscowy w Chorzowie; współpraca naukowa i dydaktyczna w ramach 

umowy o dzieło. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

a) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

Monografią, którą pragnę przedstawić zgodnie z wymaganiami art. 16.ust 1 

ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw z 2003r. nr 65 poz. 595 ze 

zm.) jako osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, jest 

publikacja mojego autorstwa, zatytułowana: „Pozycja partii regionalnych w 

systemie politycznym współczesnej Hiszpanii”, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2014, 464 s. 
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b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

W polskiej literaturze przedmiotu istnieją opracowania poświęcone systemowi 

politycznemu współczesnej Hiszpanii, opisujące zarówno działanie systemu 

politycznego jako całości, jak i tylko określonych jego elementów. Istnieje 

również szereg opracowań, poświęconych problemowi hiszpańskiego 

regionalizmu. Jednak niewiele polskojęzycznych opracowań jest poświęconych 

problematyce partii politycznych we współczesnej Hiszpanii, w tym w 

szczególności zagadnieniom dotyczącym partii regionalnych. Analiza stanu 

polskiej literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że na gruncie polskiej 

politologii nie opracowano dotąd w sposób kompleksowy problemu dotyczącego 

pozycji partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. 

Dostępne pozycje ukazują w sposób marginalny tego typu ugrupowania przy 

okazji charakteryzowania ogólnopaństwowego systemu politycznego lub 

partyjnego, albo pokazują ich funkcjonowanie tylko w wybranych regionach 

państwa. Brak jednak opracowania, które pokazałoby jakie rozwiązania przyjął 

hiszpański ustawodawca, aby umożliwić tworzenie partii politycznych w Hiszpanii 

– w tym także partii regionalnych – aby określić zasady ich finansowania oraz 

umożliwić im uzyskanie reprezentacji w organach przedstawicielskich, 

działających na czterech szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i 

lokalnym. To z kolei powoduje lukę w polskiej literaturze przedmiotu, która 

mogłaby dostarczać wiedzy na temat ilości relewantnych partii regionalnych 

istniejących w Hiszpanii, o ich sukcesach wyborczych i zdolności do zawierania 

porozumień koalicyjnych, a w końcu także o ich pozycji w państwowym systemie 

politycznym oraz w politycznych systemach regionalnych. Zasadniczym celem 

pracy podjętej przez autorkę niniejszej publikacji była zatem politologiczna 

analiza zarysowanych w ten sposób problemów, a nie szczegółowe opisywanie 

genezy, struktury i celów politycznego działania poszczególnych partii 

regionalnych w Hiszpanii. Autorka jest bowiem przekonana, że charakterystyka 

poszczególnych partii regionalnych mogłaby z powodzeniem stać się przedmiotem 

osobnych monografii lub odrębnych opracowań naukowych. 
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Ważnym elementem, z punktu widzenia podjęcia prac badawczych, jest 

określenie dla nich właściwej cezury czasowej. Autorka przyjęła, że zasadnicze 

rozważania obejmą lata 1975-2012, czyli okres zmian następujących w Hiszpanii 

bezpośrednio po śmierci generała Franco, aż do czasów współczesnych, dla 

których cezurą końcową są wybory do zgromadzeń ustawodawczych Andaluzji, 

Asturii, Galicji, Katalonii i Kraju Basków, przeprowadzonych w 2012 roku. Aby 

jednak odpowiedzieć na postawione pytania badawcze i zweryfikować przyjęte 

hipotezy, autorka wykroczyła dość znacznie poza przyjętą cezurę, analizując 

zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, występujące w Hiszpanii już w 

XIX wieku. 

 Przystąpienie do analizy problemu pozycji partii regionalnych w systemie 

politycznym współczesnej Hiszpanii wymagało uprzedniego uporządkowania 

teoretycznego i definicyjnego podstawowych pojęć i zjawisk, którymi autorka 

opracowania zdecydowała posługiwać się  w pracy i do których się odwołuje. Na 

gruncie literatury przedmiotu prezentowanych jest bowiem wiele stanowisk 

dotyczących sposobów definiowania takich pojęć i zjawisk jak podział 

socjopolityczny, grupa etniczna, narodowość, mniejszość narodowa, naród czy 

nacjonalizm. Przystąpienie do pracy badawczej musiało także poprzedzić 

wskazanie na to, w jaki sposób definiuje się współcześnie pojęcia partii 

regionalnej i partii etnoregionalnej oraz uzasadnienie, dlaczego w jednoczącej się 

Europie możliwość powoływania reprezentantów do organów przedstawicielskich 

na czterech szczeblach - europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym – ma 

tak duże znaczenie. Przedstawione powyżej rozważania zostały przedstawione w 

rozdziale pierwszym pracy.  

Nie mniej ważne, niż przyjęcie odpowiednich ram teoretycznych, było 

uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące pojawienia się i utrwalenia podziałów 

socjopolitycznych w Hiszpanii, przebiegających na linii centrum-peryferia, 

rozumienia w przeszłości takich pojęć jak naród i narodowość, a także o genezę 

partii regionalnych w Hiszpanii. Rozważania poświęcone temu zakresowi zostały 

zawarte w rozdziale drugim pracy i koncentrują się wokół trzech zasadniczych 

pytań badawczych: 

1) Jakie uwarunkowania polityczne, społeczne i geograficzne oraz gospodarcze legły 

u podstaw pojawienia się i utrwalenia podziałów socjopolitycznych w Hiszpanii, 
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które już w XIX wieku doprowadziły do zaostrzenia konfliktu na linii centrum-

peryferia? 

2)  W jaki sposób na gruncie hiszpańskim ewoluował problem rozumienia takich 

pojęć jak naród i narodowość, które często były wykorzystywane do tworzenia 

partii regionalnych, a przede wszystkim partii etnoregionalnych, i które do dziś 

stanowią jedną z głównych osi działania tego typu ugrupowań?  

3) Kiedy w Hiszpanii pojawiły się partie regionalne i jaka była ich pozycja polityczna 

do połowy lat 70 XX wieku?  

 

Wyznaczenie teoretycznych ram pracy w rozdziale pierwszym oraz znalezienie 

odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania badawcze w rozdziale drugim 

umożliwiło podjęcie prac zmierzających do weryfikacji hipotezy ogólnej 

(wiodącej), która zakładała, że istnienie we współczesnej Hiszpanii znaczących 

podziałów socjopolitycznych na linii centrum-peryferia musiało skłonić elity 

polityczne, działające na szczeblu politycznego centrum po śmierci generała 

Franco, kierujące procesem transformacji demokratycznej i stawiające sobie za cel 

utrzymanie terytorialnej integralności państwa, do przyjęcia takich rozwiązań w 

zakresie możliwości tworzenia, działania oraz finansowania partii politycznych, a 

także w zakresie działania systemu wyborczego, które zapewniłyby wspólnotom 

zamieszkującym poszczególne regiony historyczne możliwość posiadania swojej 

reprezentacji w organach przedstawicielskich na czterech szczeblach – 

europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym – przez co zapewniły im także 

znaczącą pozycję w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii.   

 

Autorka przyjęła, że w weryfikacji hipotezy ogólnej (wiodącej) pomóc ma 

weryfikacja ośmiu następujących hipotez szczegółowych (subhipotez): 

1) Istnienie trwałych podziałów socjopolitycznych, generujących w Hiszpanii 

konflikt na linii centrum-peryferia i będących przyczyną wyraźnych tendencji 

odśrodkowych w państwie, nie skłoniło jednak hiszpańskiego ustawodawcy 

działającego na poziomie centralnym do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, 

które w znacznym stopniu utrudniałyby tworzenie i funkcjonowanie partii 

regionalnych, a w ramach tej „rodziny” także partii etnoregionalnych. 

2) W okresie demokratycznym, po śmierci generała Franco w 1975 roku, 

ustawodawca hiszpański przyjął takie rozwiązania prawne, które wykluczają 
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obecnie możliwość wyeliminowania najsilniejszych partii regionalnych z procesu 

rywalizacji o mandaty w organach przedstawicielskich na czterech szczeblach: 

europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym. 

3) Przekraczanie kolejnych barier relewancji przez partie regionalne w regionach 

cechujących się szczególnymi odrębnościami (kulturowymi, ekonomicznymi, 

historycznymi, etc.) sprzyja pojawianiu się i większej aktywności politycznej tego 

typu ugrupowań w regionach do tej pory mniej aktywnych. 

4) Ukształtowanie się hiszpańskiego systemu dwupartyjnego na poziomie 

politycznego centrum, charakteryzującego się znaczącą rozbieżnością profili 

ideologicznych dwóch konkurujących ze sobą ugrupowań spowodowało, że 

niemożliwym jest utworzenie wielkiej koalicji w przypadku nieuzyskania przez 

jedną z dwóch dominujących partii większości absolutnej w Kongresie 

Deputowanych. Taka sytuacja uniemożliwia polityczną marginalizację partii 

regionalnych na szczeblu państwowym. 

5) Możliwość wzięcia odpowiedzialności za proces tworzenia rządu na poziomie 

regionu lub przynajmniej możliwość wzięcia udziału w negocjacjach dotyczących 

jego utworzenia powoduje wzrost znaczenia partii regionalnych na poziomie 

regionalnym.  

6) O silnej pozycji partii regionalnych w systemie partyjnym współczesnej Hiszpanii, 

związanej głównie z ich wysokim poziomem relewancji na szczeblu państwowym 

i regionalnym, świadczy możliwość wskazania w zdecydowanej większości 

przypadków na ich jednoznaczne profile ideologiczne. 

7) Partie regionalne wpływają na wzrost fragmentaryzacji państwowego systemu 

partyjnego.  

8) Partie regionalne wpływają na wzrost fragmentaryzacji niektórych regionalnych 

systemów partyjnych. 

 

Analiza przeprowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi 

pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków, weryfikujących założenia przyjęte 

zarówno w hipotezach szczegółowych (subhipotezach), jak i w hipotezie ogólnej 

(wiodącej).  

Bardzo szczegółowa analiza stanu prawnego, dotyczącego możliwości 

tworzenia i funkcjonowania w Hiszpanii partii politycznych, pozwoliła na 

pozytywną weryfikację pierwszej z przyjętych subhipotez. Zasady tworzenia partii 
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politycznych stwarzają bowiem korzystne warunki dla powstawania partii 

regionalnych, w tym także partii etnoregionalnych. Przyjęte w tym zakresie 

rozwiązania świadczą o respektowaniu przez państwo hiszpańskie zasady 

pluralizmu. Najważniejsze rozwiązania regulujące tą kwestię przyjęto już bowiem 

w samej konstytucji, a szczegóły zostały uregulowane w drodze ustawowej. 

Maksymalne uproszczenie procedury tworzenia tego typu ugrupowań sprawia, że 

założenie partii, których działanie ma ograniczyć się do obszaru mniejszego niż 

terytorium całego państwa nie jest zadaniem trudnym. Należy także wyraźnie 

zaznaczyć, że hiszpański ustawodawca, kierując się troską o młodą demokrację, a 

także o jedność i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zabezpieczył system 

polityczny przed powstawaniem ugrupowań, które mogłyby owym wartościom 

zagrozić. Przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających właściwym organom 

należącym do pionu władzy sądowniczej  orzeczenie o zawieszeniu działania partii 

politycznej lub nawet o jej rozwiązaniu minimalizuje ryzyko powstania i 

funkcjonowania ugrupowań ekstremistycznych, zagrażających hiszpańskiej 

demokracji, bezpieczeństwu obywateli lub zachowaniu integralności terytorialnej 

państwa.  

Przyjęcie przepisów umożliwiających tworzenie partii regionalnych w 

Hiszpanii musiało wiązać się z przyjęciem takich regulacji prawnych, które 

gwarantowałyby owym podmiotom możliwość przetrwania i funkcjonowania w 

ramach hiszpańskiego systemu partyjnego. Niezwykle ważne w tym zakresie było 

zatem przyjęcie przepisów, które umożliwiałyby partiom regionalnym korzystanie 

z publicznych środków finansowych. Konsekwencją przyjętych regulacji jest to, że 

hiszpańskie partie polityczne nie są prawnie zobligowane do uzyskania 

określonego poparcia w skali całego państwa, aby móc liczyć na wsparcie 

finansowe ze środków publicznych. Dobrym przykładem ilustrującym takie 

rozwiązanie są wybory do Parlamentu Europejskiego. Na subwencję z budżetu 

państwa po ich przeprowadzeniu mogą liczyć nawet te podmioty, które 

przedstawią kandydatów tylko w jednej wspólnocie autonomicznej i uzyskają 

poparcie na poziomie przekraczającym zaledwie 1% ważnie oddanych głosów. 

Ważnym rozwiązaniem prawnym w zakresie finansowania partii politycznych jest 

także przyznanie wspólnotom autonomicznym prawa do każdorazowego i 

indywidualnego decydowania o wysokości subwencji wyborczych, 

przyznawanych ugrupowaniom po wyborach przeprowadzanych do regionalnych 
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legislatur, jak i w zakresie prawa do określania kwot subwencji przeznaczonych na 

pokrycie rocznych kosztów działalności partii politycznych. Oznacza to, że 

przepisy umożliwiają nie tylko korzystanie ze środków publicznych, 

pochodzących z zasobów politycznego centrum, ale także z tych, którymi 

dysponują poszczególne wspólnoty autonomiczne.  

Druga z przyjętych subhipotez zakładała, że w okresie demokratycznym, po 

śmierci generała Franco w 1975 roku, ustawodawca hiszpański przyjął takie 

rozwiązania prawne, które wykluczają obecnie możliwość wyeliminowania 

najsilniejszych partii regionalnych z procesu rywalizacji o mandaty w organach 

przedstawicielskich na czterech szczeblach: europejskim, państwowym, 

regionalnym i lokalnym. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy 

pokazują, że na pozycję polityczną partii regionalnych, na wymienionych powyżej 

czterech szczeblach, w zasadniczy sposób wpływają przepisy prawa wyborczego. 

Hiszpański system wyborczy, odnoszący się do wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, w dużej mierze umożliwia skuteczną walkę o mandaty partiom 

regionalnym. Z jednej strony wiąże się on z zasadą liczenia głosów, oddanych na 

poszczególne ugrupowania w skali całego państwa, co pozornie mogłoby 

minimalizować szanse tego typu ugrupowań. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że 

przepisy hiszpańskiego prawa wyborczego nie przewidują w tego rodzaju 

wyborach żadnego progu wyborczego. W podziale mandatów uczestniczą zatem 

wszystkie podmioty, które przedstawiły swoich kandydatów i zdobyły choć jeden 

ważnie oddany głos. W takim przypadku większe znaczenie ma to, ile głosów 

zostanie oddanych na konkretne ugrupowanie, niż to, czy zostaną one 

skoncentrowane w poszczególnych okręgach, czy też rozproszone w skali całego 

państwa. Przepisy hiszpańskiego prawa wyborczego powodują również, że 

ugrupowania o charakterze regionalnym zostają zachęcone do podejmowania 

wyborczej rywalizacji nie tylko na własny rachunek, pod własnym szyldem. Mogą 

sobie na to bowiem pozwolić tylko najsilniejsze ugrupowania tego typu, choć nie 

zawsze ich siła jest do tego wystarczająca. Dlatego ciekawym zjawiskiem jest 

zawieranie przez partie regionalne koalicji wyborczych przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego. Ciekawa jest przy tym zasada tworzenia koalicji w 

ramach konkretnych bloków ideologicznych, co wiąże się niewątpliwie z ze 

znaczącym poziomem relewancji, uzyskiwanym przez ugrupowania tego typu.   
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W przypadku wyborów do Kongresu Deputowanych kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia reprezentacji partiom regionalnym ma podział terytorium państwa na 

okręgi wyborcze. Ich granice pokrywają się bowiem z zakresem terytorialnym 

hiszpańskich prowincji, na których poziomie odbywa się podział mandatów. 

Udział w ich podziale gwarantuje przekroczenie 3% progu wyborczego w skali 

prowincji, a nie w skali całego państwa. Dodatkowo należy podkreślić, że podział 

mandatów, przypadających do podziału w poszczególnych prowincjach, jest po 

części uzależniony od regulacji prawnych, a po części od liczby zamieszkującej je 

ludności. Każda prowincja ma bowiem zagwarantowane prawo do wyboru co 

najmniej dwóch deputowanych, a Ceuta i Melilla po jednym. Pozostałe mandaty 

dzieli się pomiędzy prowincje, biorąc pod uwagę gęstość ich zaludnienia. 

Prowincje liczące wielu mieszkańców, tworzące z reguły hiszpańskie regiony 

peryferyjne, otrzymują ich zawsze więcej niż słabo zaludnione prowincje, 

położone wewnątrz kontynentu. Z jednej strony prowadzi to do naruszenia zasady 

równości, co wykazane zostało w tekście. Z drugiej jednak daje partiom 

regionalnym dodatkowe możliwości w zakresie zdobycia mandatów. Tego rodzaju 

partie uczestniczą bowiem w rywalizacji wyborczej głównie w gęsto zaludnionych 

regionach peryferyjnych. Połączenie metody d`Hondta ze specyficznym podziałem 

mandatów na poszczególne okręgi wyborcze, na poziomie których następuje ich 

ostateczny podział, jest zatem systemem wyraźnie sprzyjającym partiom 

największym oraz w pewnym stopniu również najsilniejszym partiom 

regionalnym. 

Rozważania dotyczące konsekwencji zastosowania przedstawionych powyżej 

rozwiązań prawnych w zakresie wyborów do Kongresu Deputowanych pozwoliły 

także na weryfikację kolejnej subhipotezy badawczej. Zakładała ona, że partie 

regionalne wpływają na wzrost fragmentaryzacji państwowego systemu 

partyjnego. Założenie to jest prawdziwe, jeżeli odniesiemy je do poziomu 

wyborczego na szczeblu centralnym. Średnia wartość indeksu frakcjonalizacji w 

Hiszpanii, dla wyborów przeprowadzonych do Kongresu Deputowanych w latach 

1977-2011 wynosi bowiem 0,7. Przeprowadzone badania pokazują, że wartość 

tego indeksu czterokrotnie była nawet wyższa. Wobec powyższego można 

wnioskować, że na etapie wyborczym system partyjny Hiszpanii jest najbliższy 

modelowi systemu wielopartyjnego. Sytuacja jednak zmienia się zasadniczo po 

przeanalizowaniu wartości indeksu frakcjonalizacji dla poziomu parlamentarnego. 
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Średnia jego wartość, dotycząca kompozycji Kongresu Deputowanych w latach 

1977-2011 wynosi 0,61. Mieści się zatem w przedziale 0,50-0,67, wskazującym na 

rywalizację dwóch partii. Oznacza to, że partycypacja partii regionalnych w 

rywalizacji parlamentarnej na poziomie Kongresu Deputowanych nie wpływa na 

nadmierną frakcjonalizację owego systemu. W tym zakresie przyjęta subhipoteza 

została zatem zweryfikowana negatywnie. 

Prawdziwość wyników uzyskanych przy zastosowaniu indeksu frakcjonalizacji 

potwierdzają rezultaty kolejnego badania rywalizacji partyjnej na poziomie 

wyborczym w wyborach do Kongresu Deputowanych i na poziomie 

parlamentarnym, przeprowadzone przy zastosowaniu indeksu efektywnej liczby 

partii Markku Laakso i Reina Taagepery. Średnia wartość indeksu efektywnej 

liczby partii na poziomie wyborczym, mierzona w okresie 1977-2011, wynosi 

3,45. Oznacza to, że na etapie rywalizacji wyborczej system partyjny jest bliższy 

modelowi wielopartyjnemu. Sytuacja inaczej przedstawia się już jednak na 

poziomie parlamentarnym, gdzie średnia wartość indeksu efektywnej liczby partii 

wynosi 2,60. Liczba ta wskazuje na wyraźną rywalizację dwóch partii 

politycznych w systemie, w którym występują także inne ugrupowania – czyli 

głównie partie regionalne - o względnie mniejszym znaczeniu politycznym.  

Pozytywnej weryfikacji subhipotezy, zakładającej że w okresie 

demokratycznym, po śmierci generała Franco w 1975 roku, ustawodawca 

hiszpański przyjął takie rozwiązania prawne, które wykluczają obecnie możliwość 

wyeliminowania najsilniejszych partii regionalnych z procesu rywalizacji o 

mandaty w organach przedstawicielskich na czterech szczeblach: europejskim, 

państwowym, regionalnym i lokalnym, dokonano także oceniając hiszpański 

system wyborczy, odnoszący się do trybu wyboru Senatu. Należy bowiem 

zauważyć, że członkowie owej izby są przede wszystkim reprezentantami 

prowincji, a dopiero w dalszej kolejności reprezentantami wspólnot 

autonomicznych. Oznacza to, że reprezentatywność hiszpańskich deputowanych i 

80% senatorów jest niemal identyczna. Jedyną różnicę pomiędzy obydwoma 

izbami hiszpańskich Kortezów Generalnych stanowi to, iż Senat jest w większym 

stopniu izbą reprezentującą obszary wiejskie, podczas gdy Kongres Deputowanych 

reprezentuje w przewadze interesy ośrodków wielkomiejskich. Kształt systemu 

wyborczego w wyborach do izby niższej Kortezów Generalnych powoduje 

przyznanie większej liczby mandatów do podziału prowincjom, w których 
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zamieszkuje większa liczba wyborców. A to faworyzuje duże ośrodki miejskie, 

takie jak Madryt, Barcelona, Walencja, czy Sewilla. Natomiast w przypadku 

Senatu liczba przyznanych przez przepisy prawa mandatów jest stała dla 

poszczególnych okręgów, co daje silniejszą pozycję reprezentantom słabiej 

zaludnionych obszarów wiejskich. Jednakże pozycję gęsto zaludnionych regionów 

peryferyjnych w izbie drugiej wzmacnia grupa senatorów, desygnowanych przez 

parlamenty wspólnot autonomicznych. W praktyce oznacza to wzmocnienie 

pozycji politycznej partii regionalnych na forum izby drugiej parlamentu. Zasada 

ta w szczególny sposób odnosi się do tych wspólnot autonomicznych, które są 

jednocześnie regionami peryferyjnymi państwa, charakteryzującymi się 

szczególnymi odrębnościami, i w których najlepsze wyniki wyborcze w wyborach 

do regionalnych parlamentów uzyskują partie regionalne.   

Subhipoteza zakładająca, że w okresie demokratycznym, po śmierci generała 

Franco w 1975 roku, ustawodawca hiszpański przyjął takie rozwiązania prawne, 

które wykluczają obecnie możliwość wyeliminowania najsilniejszych partii 

regionalnych z procesu rywalizacji o mandaty w organach przedstawicielskich na 

czterech szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym, została 

pozytywnie zweryfikowana także w odniesieniu do wyborów na szczeblu 

regionalnym. Analiza wyników wyborczych do parlamentów poszczególnych 

wspólnot autonomicznych w okresie demokratycznym po 1975 roku prowadzi 

bowiem do wniosku, że rywalizacja wyborcza i parlamentarna na ich terytoriach 

przebiega zawsze według jednego z trzech modeli. Pierwszym z nich jest model 

dominacji partii ogólnopaństwowych. Charakteryzuje się on tym, że w wyborach 

do parlamentu danej wspólnoty autonomicznej, jak i na forum regionalnej 

legislatywy, dominującą rolę odgrywają partie polityczne, które posiadają 

struktury i przedstawiają kandydatów w wyborach do organów 

przedstawicielskich, usytuowanych na czterech szczeblach – europejskim, 

państwowym, regionalnym i lokalnym - na terytorium całego państwa. Partie o 

charakterze regionalnym mogą przy tym również uczestniczyć w rywalizacji 

wyborczej i parlamentarnej, jednak ich pozycja względem ugrupowań 

ogólnopaństwowych jest zawsze marginalna. W systemach tych ponadto jedynie 

partie ogólnopaństwowe biorą czynny udział w tworzeniu regionalnych rządów. 

Model dominacji partii ogólnopaństwowych można zaobserwować w 
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następujących wspólnotach autonomicznych: Andaluzji, Estremadurze, Kstylii La 

Manchy, Kastylii i León, Murcji, Madrycie i we Wspólnocie Walencji. 

Drugim modelem jest model rywalizacji mieszanej. Charakteryzuje się on tym, 

że rywalizacja wyborcza i parlamentarna na terytorium danej wspólnoty 

autonomicznej toczy się pomiędzy partiami o ogólnopaństwowym zasięgu 

działania, jak i ugrupowaniami regionalnymi. W ramach tego modelu szansę na 

zdobycie największej liczby mandatów w regionalnym parlamencie oraz na 

stworzenie rządu lub wejście do koalicji rządowej, mają zarówno partie 

ogólnopaństwowe, jak i podmioty, działające wyłącznie w skali regionalnej. 

Model rywalizacji mieszanej można zaobserwować w następujących wspólnotach 

autonomicznych: Aragonii, Asturii, Galicji, Kantabrii, La Rioja, na Wyspach 

Balearach i na Wyspach Kanaryjskich. 

Natomiast trzecim modelem jest model dominacji partii regionalnych. W 

Hiszpanii charakteryzuje się on tym, że w wyborach do regionalnej legislatywy 

wyborcy najczęściej oddają głosy na ugrupowania o charakterze regionalnym, to 

one uzyskują w każdych kolejnych wyborach największą liczbę głosów i 

mandatów, a także to one  najczęściej przejmują odpowiedzialność za tworzenie 

regionalnych rządów. Model dominacji partii regionalnych jest charakterystyczny 

dla trzech wspólnot autonomicznych, na których terytorium mamy do czynienia z 

występowaniem tzw. nacjonalizmów pierwszego rzędu: w Katalonii, Kraju 

Basków i Nawarze. 

Analiza porównawcza systemów wyborczych, pozwalających na wybór 

przedstawicieli do regionalnych parlamentów, pozwoliła również na pozytywną 

weryfikację kolejnej subhipotezy zakładającej, że partie regionalne wpływają na 

wzrost fragmentaryzacji niektórych regionalnych systemów partyjnych. Należy w 

tym zakresie zauważyć, że poziom fragmentaryzacji systemów partyjnych jest 

najwyższy w przypadku występowania modelu dominacji partii regionalnych w 

rywalizacji wyborczej i na arenie regionalnych parlamentów, a  zdecydowanie 

niższy w przypadku pozostałych dwóch, omówionych w pracy modeli. I tak 

średnia wartość indeksu frakcjonalizacji na poziomie wyborczym w okresie lat 

1980-2012 wynosi dla Katalonii 0,75, a dla Kraju Basków 0,78. Indeks ten został 

obliczony także dla  Nawarry w okresie lat 1979-2011 i wynosi 0,78. Natomiast 

średnia wartość indeksu frakcjonalizacji na poziomie parlamentarnym w tym 

samym okresie wynosi dla Katalonii 0,70, dla Kraju Basków 0,76, a dla Nawarry – 
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w okresie lat 1979-2011 – 0,74. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są wyniki 

uzyskane przy zastosowaniu indeksu efektywnej liczby partii. Średnia wartość 

owego indeksu, obliczona dla okresu 1980-2012 na poziomie wyborczym wynosi 

w Katalonii 4,13, w Kraju Basków 4,58, a w Nawarze (w okresie lat 1979-2011) 

4,64. Natomiast liczba efektywnej liczby partii, obliczona dla okresu lat 1980-

2012 na poziomie parlamentarnym wynosi dla Katalonii 3,56, dla Kraju Basków 

4,27, a dla Nawarry (w okresie lat 1979-2011) 3,99. Wartości te wskazują 

jednoznacznie na rywalizację wielopartyjną zarówno na etapie wyborczym, jak i 

parlamentarnym. Dla porównania można przywołać przykład Kastylii La Manchy, 

czyli wspólnoty autonomicznej, w której rywalizacja w wyborach do regionalnego 

parlamentu przebiega zgodnie z modelem dominacji ugrupowań o charakterze 

ogólnopaństwowym. We wspólnocie tej indeks frakcjonalizacji Douglasa Rae, 

obliczony dla rywalizacji w wyborach do Kortezów Kastylii La Manchy w latach 

1983-2011, wynosi 0,57. Wskazuje on wyraźnie na rywalizację dwóch partii 

politycznych. Zjawisko to jest jeszcze wyraźniej widoczne na forum regionalnego 

parlamentu, gdzie wartość indeksu frakcjonalizacji dla badanego okresu wynosi 

0,50. Powyższe wyniki potwierdzają rezultaty uzyskane po przeprowadzeniu 

obliczeń przy zastosowaniu indeksu efektywnej liczby partii Markku Laakso i 

Reina Taagepery. Jego wartość dla poziomu wyborczego w Kastylii La Manchy w 

latach 1983-2011 wynosi 2,37, natomiast dla poziomu parlamentarnego 2,02. 

Analiza rozwiązań prawnych, przyjętych na potrzeby wyborów 

przeprowadzanych na poziomie wspólnot autonomicznych pozwala na negatywną 

weryfikację kolejnej ze szczegółowych hipotez badawczych. Zakładała ona 

bowiem, że przekraczanie kolejnych barier relewancji przez partie regionalne w 

regionach cechujących się szczególnymi odrębnościami (kulturowymi, 

ekonomicznymi, historycznymi, etc.) sprzyja pojawianiu się i większej aktywności 

politycznej tego typu ugrupowań w regionach do tej pory mniej aktywnych. 

Przeprowadzona analiza pozwala jednak stwierdzić, że to nie aktywność 

polityczna partii regionalnych w specyficznych regionach była przyczyną 

pojawienia się ugrupowań o podobnym charakterze w innych wspólnotach 

autonomicznych, a raczej stworzenie ku temu warunków prawnych przez 

hiszpańskiego ustawodawcę. Powstanie wielu partii regionalnych nie było bowiem 

rezultatem efektu demonstracji, lecz chłodnej kalkulacji politycznej, dokonanej 

przez przedstawicieli elit partii o znaczeniu ogólnopaństwowym, tracących swoje 
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wpływy w politycznym centrum. Doskonałym przykładem takich działań są 

zachowania byłych członków Unii Centrum Demokratycznego, tracącego 

wyborcze poparcie po pierwszych latach sukcesów w demokratycznej 

rzeczywistości. Utworzenie partii regionalnych pozwalało im z jednej strony  na 

utrzymanie się w sferze aktywnej polityki, a z drugiej strony umożliwiało 

wzmocnienie dyskursu przeciwstawiającego się coraz silniejszym tendencjom 

odśrodkowym.  

Przeprowadzone rozważania pozwalają natomiast na pozytywną weryfikację 

subhipotezy zakładającej, że ukształtowanie się hiszpańskiego systemu 

dwupartyjnego na poziomie politycznego centrum, charakteryzującego się 

znaczącą rozbieżnością profili ideologicznych dwóch konkurujących ze sobą 

ugrupowań spowodowało, iż niemożliwym jest utworzenie wielkiej koalicji w 

przypadku nieuzyskania przez jedną z dwóch dominujących partii większości 

absolutnej w Kongresie Deputowanych. Taka sytuacja uniemożliwia polityczną 

marginalizację partii regionalnych na szczeblu państwowym. Odpowiedzi o naturę 

owych relacji pomiędzy partiami o znaczeniu ogólnopaństwowym i 

ugrupowaniami o charakterze regionalnym dostarczają w dużej mierze wyniki 

uzyskane przy zastosowaniu indeksów partycypacji rządowej i rządowej 

odpowiedzialności, zaproponowanych przez Giuseppe Ieraciego. W przypadku 

Hiszpanii i w odniesieniu do szczebla państwowego, w okresie 1977-2011, można 

w tym zakresie obliczyć wyniki tylko dla trzech partii politycznych: UCD, PP i 

PSOE. W przypadku dwóch pierwszych ugrupowań zarówno indeks partycypacji 

rządowej, jak i rządowej odpowiedzialności, wynosi 0,25. Natomiast w przypadku 

PSOE wynosi on 0,5. W przypadku wszystkich pozostałych ugrupowań, 

reprezentowanych w badanym okresie czasu w Kongresie Deputowanych, ów 

wynik wynosi 0,00. Uzyskane w ten sposób wyniki pokazują, że w Hiszpanii na 

szczeblu państwowym mamy do czynienia wyłącznie z rządami jednopartyjnymi. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne kilka. Pierwszą z nich jest bez 

wątpienia realna możliwość uzyskania większości bezwzględnej mandatów przez 

jedno z dwóch głównych ugrupowań ogólnopaństwowych. Sytuacja taka miała 

miejsce pięciokrotnie, biorąc pod uwagę jedenaście przeprowadzonych elekcji. W 

takich okolicznościach samodzielne utworzenie rządu przez zwycięskie 

ugrupowanie jest oczywiste. W tym kontekście warto także podkreślić, że sytuacja, 

w której rząd dysponuje zdyscyplinowaną większością parlamentarną, sprzyja 
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dominacji gabinetu nad parlamentem. Oznacza to, że w sytuacjach dla partii 

rządzącej korzystnych premier może skorzystać z przysługującego mu 

konstytucyjnie prawa do rozwiązania parlamentu. Na mocy art.115 konstytucji 

premier, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy przez radę ministrów i na swą 

wyłączną odpowiedzialność, może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Kongresu 

Deputowanych, Senatu lub Kortezów Generalnych, które postanawia monarcha. 

Takie rozwiązanie jest nazywane dyskrecjonalną przyczyną rozwiązania izb. 

Uprawnienie to jest instytucją ilustrującą relacje, w jakie wchodzą ze sobą Kortezy 

i rząd większościowy na gruncie demokracji parlamentarnej. Jej zastosowanie 

może bowiem prowadzić do osiągnięcia różnych celów, które zależą od aktualnego 

układu sił politycznych. Jeżeli bowiem władzę sprawuje rząd większościowy, to 

skorzystanie przez premiera z uprawnień wynikających z przepisów art.115 

konstytucji może prowadzić do wyznaczenia terminu wyborów w okresie 

najbardziej dla rządu korzystnym. Ponadto wspomniane przepisy mogą służyć 

politycznemu rozprawieniu się przez premiera z Senatem, jeżeli odmienna od 

zaistniałej w izbie niższej konfiguracja sił politycznych utrudnia rządowi realizację 

jego polityki. Sytuacja ta, charakteryzująca się silną pozycją rządu względem 

parlamentu, przybliża hiszpański system rządów do modelu parlamentaryzmu 

gabinetowego. W sposób oczywisty partia rządząca przy poparciu bezwzględnej 

liczby członków Kongresu Deputowanych ma w takiej sytuacji także znaczącą 

przewagę nad parlamentarną reprezentacją partii regionalnych.  

Przyjęcie założenia, że na poziomie państwowym powstają bardzo stabilne 

rządy, bo tworzone wyłącznie przez jedną z dwóch głównych partii politycznych, 

działających na terytorium całego państwa, jest jednak mylne. Sytuacja 

przedstawia się bowiem zupełnie inaczej w przypadku nieuzyskania przez 

zwycięską partię o ogólnopaństwowym zakresie działania bezwzględnej 

większości mandatów w izbie niższej Kortezów Generalnych. Konstrukcja 

hiszpańskiej ordynacji wyborczej umożliwia bowiem uzyskanie nielicznej 

reprezentacji parlamentarnej zarówno mniej znaczącym partiom 

ogólnopaństwowym (takim jak IU czy UPyD) jak i  partiom regionalnym. W 

konsekwencji są one w stanie odebrać partiom szczebla centralnego szansę na 

utworzenie rządu większościowego. Wówczas naturalnym wydawałoby się 

poszukiwanie rządowego koalicjanta. Jednak w Hiszpanii na szczeblu 

państwowym w latach 1977-2012 nie doszło ani razu do powstania rządu 
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koalicyjnego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne zbyt duży 

dystans ideologiczny, dzielący PP i PSOE. PP to bowiem partia identyfikowana 

przez wyborców jako „centroprawica”, natomiast PSOE to „centrolewica”. Brak 

możliwości utworzenia tzw. „wielkiej koalicji” zmusza PSOE lub PP do 

rozpoczęcia politycznych negocjacji z partiami regionalnymi, a w przypadku 

Hiszpanii przede wszystkim z partiami etnoregionalnymi, w zakresie możliwości 

poparcia przez nie rządu mniejszościowego danej partii zwycięskiej. Należy 

jednak podkreślić, że od 1977 roku do dnia dzisiejszego rozmowy takie kończyły 

się w Hiszpanii zawsze uzyskaniem zapewnienia o poparciu dla określonego 

rządu, jednakże bez formalnego wejścia w skład koalicji rządowej. W tym zakresie 

rola ugrupowań etnoregionalnych znacznie różni się od tradycyjnie rozumianej 

roli, jaką w systemach demokratycznych odgrywają tzw. partie trzecie. Partie 

etnoregionalne, posiadające swoją reprezentację w Kongresie Deputowanych, 

cechuje wyraźna niechęć do politycznego angażowania się w formalny układ 

rządowy na szczeblu państwowym. Można wskazać na co najmniej dwa powody 

takiej postawy. Pierwszy z nich wiąże się z faktem, że partie te często nie są 

faktycznie zainteresowane przedstawianiem kolejnych żądań, dotyczących 

rozszerzenia uprawnień swego regionu. Szeroki zakres możliwości, związany z 

posiadanym już katalogiem kompetencji, skłania je raczej do ich wykorzystania na 

rzecz rozwoju regionu, niż do formułowania kolejnych żądań, których często 

władze centralne nie byłby w stanie zaakceptować. Drugi natomiast jest 

spowodowany tym, że ugrupowania te obawiają się konsekwencji niepowodzenia 

koalicji rządowej. W tej sytuacji partie etnoregionalne mogą stracić dużo więcej 

niż tzw. partie trzecie. Konflikt na linii centrum – peryferia musi w pewnym sensie 

być stale podtrzymywany, aby istnienie ugrupowań etnoregionalnych miało rację 

bytu. Czym innym będzie dla nich zatem współpraca na forum parlamentu 

centralnego w zakresie poparcia dla rządu podczas głosowania nad wotum 

zaufania lub możliwości uchwalenia niektórych ustaw (w zamian za określone 

korzyści polityczne), a czym innym formalna współpraca w ramach koalicji 

rządowej. Można zatem stwierdzić, że konieczność negocjowania poparcia dla 

rządu i kolejnych projektów politycznych przez jedną z dwóch głównych sił 

politycznych na forum Kongresu Deputowanych może w rezultacie przybliżyć 

Hiszpanię okresowo do modelu parlamentaryzmu komitetowego. W 

przedstawionej powyżej sytuacji mamy bowiem do czynienia z rozbudową 
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mechanizmów korporacyjnych, związanych między innymi z przekształceniem 

komisji parlamentarnych w fora negocjacji interesów poszczególnych partii 

politycznych. Oznaczają one wzrost roli Kongresu Deputowanych, w tym partii 

regionalnych, a w ramach tej „rodziny” przede wszystkim partii etnoregionalnych, 

w stosunku do rządu. Warto także podkreślić, że w takiej sytuacji premier rządu 

mniejszościowego w zupełnie inny sposób może wykorzystywać prawa 

przysługujące mu na mocy art.115 konstytucji. Służą one wówczas obronie 

inicjatyw rządowych wobec blokujących je działań ze strony parlamentu. W tym 

miejscu warto także rozważyć możliwość na gruncie hiszpańskim hipotetyczną. 

Gdyby bowiem doszło do utworzenia rządu koalicyjnego między paritą 

ogólnopaństwową i regionalną, uprawnienia płynące z przepisów art.115 ustawy 

zasadniczej mogłyby wpłynąć na wzmocnienie pozycji premiera względem 

koalicjantów. 

Powyższe rozważania znajdują także uzasadnienie w wyniku badania indeksu 

agregacji, obliczonego dla Hiszpanii na szczeblu państwowym w latach 1977-

2011. Jego wartość wynosi bowiem 4,51 co oznacza, że pomimo dominacji na 

arenie Kongresu Deputowanych dwóch partii o znaczeniu ogólnopaństwowym – 

PSOE i PP – model przetargów koalicyjnych jest jednak bliższy systemowi 

multipolarnemu, niż bipolarnemu. Relatywnie niska wartość indeksu agregacji 

wskazuje na fakt dość znacznej frakcjonalizacji systemu partyjnego na poziomie 

parlamentarnym. To z kolei oznacza, że tworzone gabinety są mniej stabilne, niż w 

przypadku bipolarnego systemu przetargów koalicyjnych, a w przypadku 

hiszpańskim ich trwanie bardzo często zależy od umiejętności wypracowania przez 

partie ogólnopaństwowe politycznego kompromisu z partiami regionalnymi, a w 

szczególności z partiami etnoregionalnymi.     

Przeprowadzona na potrzeby niniejszej pracy analiza pozwala również na 

pozytywną weryfikację subhipotezy zakładającej, że możliwość wzięcia 

odpowiedzialności za proces tworzenia rządu na poziomie regionu lub 

przynajmniej możliwość wzięcia udziału w negocjacjach, dotyczących jego 

utworzenia powoduje wzrost znaczenia partii regionalnych, a w zakresie tej 

„rodziny” także partii etnoregionalnych, na poziomie regionu. Zjawisko to jest 

szczególnie widoczne we wspólnotach autonomicznych, w których rywalizacja 

wyborcza i parlamentarna przebiega zgodnie z założeniami modelu dominacji 

partii regionalnych. Dla przykładu należy wskazać, że w trzech wspólnotach, 
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zaliczanych do tego modelu, w badanym okresie lat 1979-2012, zawsze partie 

regionalne (a przede wszystkim etnoregionalne) charakteryzowało uzyskanie 

najwyższej wartości zarówno indeksu rządowej odpowiedzialności, jak i 

partycypacji. W przypadku Katalonii obydwa indeksy przyjmują wartość 0,78 dla 

etnoregionalnej koalicji Convergència i Unió, w Kraju Basków wartość 0,93 dla 

EAJ-PNV, a w Nawarze najwyższą wartość indeksu rządowej partycypacji 

osiągnęła Unia Ludu Nawarry – 0,625. Na przeciwległym biegunie możliwości 

działania politycznego, w zakresie przejęcia odpowiedzialności lub chociaż 

partycypowania w procesie tworzenia regionalnych rządów leżą te partie 

regionalne, które działają na terytorium wspólnot autonomicznych, zaliczanych do 

modelu regionalnej rywalizacji partii o znaczeniu państwowym. Głównym 

kryterium zaliczenia ich do tej grupy jest bowiem fakt, że w owych wspólnotach 

partie o znaczeniu regionalnym nigdy w badanym okresie nie włączyły się w 

proces tworzenia regionalnych rządów.    

Badaniu partii regionalnych często towarzyszy stwierdzenie, że w przypadku 

tego typu ugrupowań trudno jednoznacznie wskazać na ich profil ideologiczny. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że w państwach, w polityce których 

konflikt na linii centrum-peryferia nie osiągnął znacznego poziom relewancji, 

partie tego typu najczęściej owe profile ukrywają. Ich głównym celem jest bowiem 

w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi na problem regionu jako pewnej całości, 

niezależnie od często bardzo różniących się między sobą poglądów politycznych, 

prezentowanych przez poszczególnych polityków takie ugrupowanie 

reprezentujących. Analiza podjęta na potrzeby niniejszego opracowania pozwala 

jednak stwierdzić, że sytuacja taka nie dotyczy przypadku hiszpańskiego. Wysoki 

poziom relewancji, jaki w realiach tego państwa osiągnął konflikt na linii centrum-

peryferia, pozwala także na jednoznaczne określenie profili ideologicznych partii 

regionalnych, a w ramach tej „rodziny” także partii etnoregionalnych. Dzięki 

osiągnięciu znacznego poziomu relewancji, a także nawiązując do tradycji 

działania w realiach politycznych początku XX wieku, ugrupowania te konstruują 

założenia ideowe, sytuujące je w odpowiednich miejscach na linii podziału lewica-

prawica. Realizację takiej polityki widać praktycznie na wszystkich szczeblach: od 

europejskiego, po lokalny. W wyborach do Parlamentu Europejskiego partie 

regionalne tworzą zatem koalicje opierając się nie tylko na założeniach 
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odnoszących się do ich stosunku do problemu decentralizacji państwa, ale także 

odnosząc się do profili ideologicznych potencjalnych partnerów.  

Umiejscowienie na osi prawica-lewica widać także bardzo wyraźnie na 

szczeblu regionalnym. Rywalizacja na tym poziomie obejmuje nie tylko podział 

odnoszący się do odmiennego sposobu postrzegania problemu decentralizacji 

państwa przez poszczególne ugrupowania. Zjawisko to jest szczególnie widoczne 

we wspólnotach autonomicznych, w których rywalizacja polityczna przebiega 

zgodnie z założeniami modelu dominacji partii regionalnych.  

Rywalizacja na osi lewica-prawica jest również widoczna na poziomie 

państwowym. Nie ma ona na nim jednak aż tak dużego znaczenia, jak w 

przypadku poziomu europejskiego i regionalnego. Partie etnoregionalne, 

posiadające swoich przedstawicieli w politycznym centrum, nie wiążą się bowiem 

w sojusze polityczne z ugrupowaniami o znaczeniu ogólnopaństwowym, biorąc 

pod uwagę ich profile ideologiczne. Jak wykazała analiza, przeprowadzona na 

potrzeby niniejszego opracowania, partie etnoregionalne, które uzyskały 

polityczną reprezentację w Kongresie Deputowanych, nie wchodzą nigdy 

formalnie w koalicje z partiami o znaczeniu ogólnopaństwowym. Są jednak 

skłonne do udzielania im poparcia w zakresie wotum zaufania dla rządu lub dla 

konkretnych projektów politycznych. Poparcie to ma jednak zawsze swoją cenę, 

określaną w postaci postulatów politycznych, dotyczących regionów z których 

owe partie się wywodzą. W tym przypadku umiejscowienie zarówno partii 

etnoregionalnych, jak i ogólnopaństwowych na osi prawica-lewica nie ma 

większego znaczenia. W przypadku rywalizacji na centralnym szczeblu 

politycznym dużo ważniejsze jest podkreślanie różnic w zakresie koncepcji 

odnoszącej się do problemu decentralizacji państwa. 

Umiejscowienie na osi lewica-prawica nie jest też najistotniejszym 

wyznacznikiem pozycji partii regionalnych ( a w ramach tej „rodziny” także partii 

etnoregionalnych) na szczeblu lokalnym. Rezultaty osiągane przez owe 

ugrupowania w wyborach do parlamentów regionalnych i do parlamentu 

centralnego mogą mieć przełożenie na wynik wyborczy, osiągany w skali lokalnej. 

Jednak o ich ostatecznej pozycji decyduje suma wyników, uzyskanych przez 

poszczególne ugrupowania we wszystkich jednostkach podziału terytorialnego, w 

których dana partia przedstawiła kandydatów. Informacja ta może być jedynie 

wskazówką zarówno dla polityków, jak i dla komentatorów politycznych, 
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dotyczącą potencjalnych szans danego ugrupowania regionalnego lub 

etnoregionalnego w kolejnych wyborach dowolnego szczebla. Nie ma to jednak 

większego znaczenia dla polityki prowadzonej w każdej z kilku tysięcy jednostek, 

zaliczanych do podmiotów władzy lokalnej. W każdej z nich bowiem odbywają się 

odrębne i charakterystyczne dla niej przetargi polityczne, które nie zawsze muszą 

wiązać się z koniecznością odnoszenia się do profilu ideologicznego potencjalnego 

partnera politycznego. 

Przeprowadzone powyżej rozważania pozwalają ostatecznie na pozytywną 

weryfikację hipotezy ogólnej (wiodącej), w której autorka założyła, że istnienie we 

współczesnej Hiszpanii znaczących podziałów socjopolitycznych na linii centrum-

peryferia musiało skłonić elity polityczne, działające na szczeblu politycznego 

centrum po śmierci generała Franco, kierujące procesem transformacji 

demokratycznej i stawiające sobie za cel utrzymanie terytorialnej integralności 

państwa, do przyjęcia takich rozwiązań w zakresie możliwości tworzenia, 

działania oraz finansowania partii politycznych, a także w zakresie prawa 

wyborczego, które zapewniłyby wspólnotom zamieszkującym poszczególne 

regiony historyczne możliwość posiadania swojej reprezentacji w organach 

przedstawicielskich na czterech szczeblach – europejskim, państwowym, 

regionalnym i lokalnym – przez co zapewniły im także znaczącą pozycję w 

systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Dzięki rozwiązaniom prawnym, 

przyjętym przez hiszpańskiego ustawodawcę, partie regionalne (a w ramach tej 

„rodziny także partie etnoregionalne) mogą bez większych przeszkód zostać 

utworzone, a regulacje przyjęte w zakresie finansowania partii politycznych 

pozwalają na skuteczne funkcjonowanie na hiszpańskiej lub choćby regionalnej 

scenie partyjnej. Efektem przyjętych rozwiązań prawnych jest także obecność 

partii regionalnych w strukturach organów przedstawicielskich na czterech 

szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym. Działania 

najsilniejszych partii regionalnych wywierają przy tym znaczący wpływ na 

strategie polityczne i zachowania pozostałych uczestników interakcji partyjnych. 

Zakres uzyskiwanego poparcia w wyborach do organów przedstawicielskich – 

głównie na szczeblu państwowym i regionalnym - może prowadzić w przypadku 

hiszpańskim do znaczących zmian w zakresie funkcjonowania całego systemu 

politycznego. Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badań, polityzacja 

postulatów partii regionalnych w Hiszpanii nie jest przejawem formowania się 
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nowych podziałów socjopolitycznych, lecz utrwaleniem starych, ukształtowanych 

jeszcze w XIX wieku. A to oznacza odwoływanie się przez tego typu ugrupowania 

do postulatów dotyczących sposobu funkcjonowania systemu politycznego 

Hiszpanii, ukształtowanych w dość odległej perspektywie czasowej. Koncepcje te 

są z reguły trwałymi produktami konfliktów przebiegających na linii centrum-

peryferia i są bardzo mocno osadzone w świadomości politycznej mieszkańców 

poszczególnych regionów peryferyjnych współczesnej Hiszpanii.  

 

Uzasadniając wybór pola badawczego oraz przystępując do wskazania 

ewentualnych korzyści praktycznych z takiego wyboru wynikających należy 

zauważyć, że szereg argumentów przemawia za celowością prowadzenia badań 

nad problematyką partii regionalnych oraz ich pozycji w systemach politycznych 

poszczególnych państw europejskich, a w szczególności ich obecności w organach 

przedstawicielskich na czterech szczeblach – europejskim, państwowym, 

regionalnym i lokalnym. Pierwszym z nich jest fakt, że we współczesnej Europie 

ugrupowania te odgrywają centralną rolę w konstruowaniu regionalnych 

„wspólnot wyobrażonych”. To w konsekwencji zmusza naukowców do podjęcia 

próby zdefiniowania pojawiających się oraz zredefiniowania istniejących już 

relacji centrum – peryferia. Drugi argument wynika z obserwacji systemów 

politycznych i partyjnych państw Europy Zachodniej, w których poziom 

relewancji ugrupowań regionalnych jest dość wysoki. Taki stan rzeczy skłania do 

wyciągnięcia wniosku, że zdecydowanie rozszerza się pole szerokich możliwości 

działania dla tego typu partii. Po trzecie partie regionalne są co prawda zjawiskiem 

politycznym charakterystycznym dla państw „starej Europy”, ale ich 

występowanie można odnotować także w państwach Europy Środkowej i 

Wschodniej, w tym także w Polsce. W zachodnioeuropejskiej literaturze 

przedmiotu do owej „rodziny” partii zalicza się bowiem także Ruch Autonomii 

Śląska, formalnie nie będący jednak partią polityczną. Oznacza to, że prowadzenie 

na gruncie polskim badań poświęconych partiom regionalnym w Europie 

Zachodniej może być szczególnie ważne. Polska jest bowiem państwem unitarnym 

i raczej trudno przypuszczać, aby przyjęty w 1997 roku porządek konstytucyjny, 

określający taką formę ustrojową, został w najbliższym czasie zmieniony. Nie 

oznacza to jednak, że oddziaływanie wzorców zachodnioeuropejskich nie będzie 

miało w przyszłości wpływu na wydarzenia polityczne w Polsce i na kształtowanie 
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rodzimej sceny partyjnej. Dogłębna analiza rozwiązań przyjętych w 

poszczególnych państwach Europy Zachodniej w zakresie możliwości 

partycypacji reprezentacji wspólnot regionalnych w pochodzących z wyboru 

organach przedstawicielskich na szczeblu europejskim, państwowym, regionalnym 

i lokalnym, może pozwolić na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i 

merytoryczną ocenę szans i zagrożeń dla demokracji, będących efektem włączenia 

politycznych przedstawicieli wspólnot regionalnych w proces stanowienia prawa i 

– szerzej rzecz ujmując – w proces działania systemu politycznego. Po czwarte 

analiza funkcjonowania partii regionalnych w ramach europejskich systemów 

politycznych może w znacznym stopniu przyczynić się do zrozumienia niektórych 

czynników warunkujących tzw. „odmrażanie” systemów partyjnych. 

Odwoływanie się partii regionalnych do nowych systemów wartości i 

wykorzystanie faktu rozczarowania znacznej części elektoratu ofertą tradycyjnych 

ugrupowań, umożliwiło im bowiem w ostatnich dekadach zgromadzenie 

znacznego kapitału politycznego. W końcu po piąte należy także wskazać na fakt, 

że pomimo istnienia szeregu klasyfikacji partii politycznych, autorzy badający 

współcześnie ów problem proponują najczęściej przyjęcie podziału na „rodziny” 

partii politycznych ze względu na główne „bieguny rywalizacji”, występujące w 

większości państw europejskich. W praktyce oznacza to zawężenie klasyfikacji do 

wskazania kilku najważniejszych stereotypów doktrynalnych, które wyróżniają 

współczesne partie. Należy zauważyć, że  jest to podejście szczególnie przydatne 

w przypadku prowadzenia badań komparatystycznych. Pozwala bowiem na 

wskazanie najbardziej trwałych podziałów socjopolitycznych,  jakie dzielą 

obywateli w poszczególnych państwach europejskich. Warto jednak podkreślić, że 

we współczesnej Europie podziały związane ze stosunkiem do kwestii ideowych 

nie są jedynymi istotnymi podziałami socjopolitycznymi. Fakt rozczarowania 

znacznej części elektoratu ofertą tradycyjnych ugrupowań stworzył szansę na 

przejęcie głosów niezadowolonych wyborców przez partie, które odwołują się do 

innych systemów wartości i wskazują na istnienie innych interesów politycznych 

niż tylko te, które eksponują w swych programach partie, klasyfikowane w ramach 

tradycyjnych stereotypów doktrynalnych. Dlatego też do najważniejszych 

podziałów socjopolitycznych w państwach jednoczącej się Europy zalicza się 

obecnie podziały tworzące się na linii centrum – peryferia. I z tego powodu, 

pomimo zdecydowanie uzasadnionych zastrzeżeń wielu uznanych badaczy co 



23 
 

celowości ujmowania partii regionalnych i etnoregionalnych w klasyfikacjach, 

wskazujących na istnienie „rodzin” ideologicznych należy zauważyć, że autorzy ci 

często poruszają w swych opracowaniach i komentują problem istnienia tego typu 

ugrupowań. Można zatem przyjąć, że jest to problem badawczo istotny.  

Niewątpliwie jednym z najciekawszych przykładów państwa europejskiego, w 

którym rywalizacja polityczna pomiędzy centrum i peryferiami wskazuje na 

istnienie bardzo istotnego podziału socjopolitycznego w tym wymiarze, jest 

współczesna Hiszpania. W państwie tym bardzo wyraźnie widać, że próba 

opisania działania systemu partyjnego przy wyłącznym zastosowaniu klasyfikacji 

opartej na tradycyjnych stereotypach doktrynalnych musi prowadzić do uzyskania 

obrazu niepełnego i mocno zniekształconego. Procesy polityczne, które 

przebiegały w tym państwie w okresie ostatnich stu pięćdziesięciu lat pokazują 

bowiem, że w przypadku Hiszpanii podział socjopolityczny dzielący centrum i 

peryferia jest nie mniej istotny, niż podziały związane ze stosunkiem do kwestii 

ekonomicznych i światopoglądowych. 

Z polskiej perspektywy państwa dość silnie scentralizowanego niewątpliwie 

warto zwrócić uwagę na przypadek Hiszpanii. Pierwszym argumentem 

przemawiającym za słusznością podjęcia badań w owym zakresie jest fakt, że 

pomimo przyznania uprawnień autonomicznych wszystkim regionom Hiszpanię 

tworzącym, państwo to nadal zachowuje formę państwa unitarnego. Autorka 

niniejszej pracy zdecydowała się zatem na podjęcie próby przeprowadzenia 

analizy zjawisk zachodzących w warunkach istnienia takiej formy państwa, a nie 

w warunkach federacji, obcej polskiej tradycji ustrojowej. Po drugie rozszerzenie 

na gruncie polskiej literatury przedmiotu zakresu wiedzy o działających w 

Hiszpanii partiach regionalnych może w przyszłości okazać się przydatne w 

kontekście stopniowego dojrzewania polskiej demokracji na szczeblu lokalnym i 

regionalnym. Decentralizacja państwa polskiego po 1989 roku była bodaj jednym 

z najtrudniejszych do przeprowadzenia procesów politycznych. Wystarczy tylko 

wspomnieć, że u progu istnienia III RP, w 1990 roku, pojawił się wyłącznie jeden 

szczebel samorządu terytorialnego, czyli samorząd gminny. Na kolejne 

rozwiązania w zakresie reformy samorządowej trzeba było poczekać do 1998 

roku, kiedy to rząd Jerzego Buzka zdecydował o utworzeniu szczebla 

powiatowego i wojewódzkiego. Przyjęte wówczas rozwiązania stają się jednak 

obecnie coraz częściej przedmiotem dyskusji, zarówno politycznej, jak i 
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naukowej. Nierzadko w jej ramach pojawia się stwierdzenie, że reforma 

samorządowa jest procesem, który w Polsce nie został jeszcze zakończony. Warto 

przy tym zauważyć, że postulaty dotyczące kierunków zmian w zakresie 

decentralizacji państwa polskiego pochodzą często od podmiotów działających w 

skali lokalnej i regionalnej. Należy zatem przypuszczać, że proces dojrzewania elit 

politycznych, działających na szczeblu subpaństwowym, będzie w przyszłości 

skutkował wysuwaniem kolejnych postulatów. A to może skłaniać do 

zastanowienia się nad koniecznością przyjęcia nowych regulacji, normujących 

stosunki pomiędzy podmiotami działającymi na szczeblu państwowym i 

subpastwowym.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych).  

 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). 

 

a) Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują, 

zgodnie z §4 w/w rozporządzenia, we wszystkich obszarach wiedzy. 

 

1) Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w 

czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w 

bazach lub na liście, o których mowa w §3, dla danego obszaru wiedzy oraz 2) 

autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorowych, dokumentacji prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych. 

 

Ze względu na zazębiającą się problematykę prowadzonej przeze mnie pracy 

badawczej kryteria zawarte w punktach 1 i 2 §4 zostały omówione przeze mnie 

łącznie. 

 

Pozostałe pozycje w dorobku naukowym, zgromadzonym przeze mnie po 

uzyskaniu stopnia doktora, mieszczą się w ramach trzech głównych linii badawczych. 
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Pierwsza z nich dotyczy zagadnień związanych z procesami decentralizacji i 

regionalizacji w Europie. W jej ramach powstało osiem publikacji, wśród których 

można wskazać zarówno prace dotyczące aspektów teoretycznych, jak i praktycznych 

badanych zjawisk. 

Teoretyczne rozważania dotyczące procesów decentralizacji i regionalizacji 

zostały zawarte w dwóch publikacjach. Pierwsza z nich zatytułowana jest: Wolność 

wyboru i prawo samostanowienia, a interes państwa wielonarodowego ([w:] Wolność 

w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz,  Z. Karpus, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 389 – 403). Jej głównym celem jest refleksja nad 

problemem prawa narodów do samostanowienia, które stało się jedną ze 

sztandarowych zasad świata zachodniego po I wojnie światowej i nadal wzbudza wiele 

kontrowersji na początku XXI wieku. Siła oddziaływania idei nacjonalistycznych i 

dzisiaj stawia bowiem badaczom i politykom bardzo trudne pytanie o granice 

wolności narodów, szczególnie tych, które nie posiadają własnych państw, do 

decydowania o własnym losie. Autorka stawia w artykule pytanie o to, jakie powinny 

być zasady współegzystencji w państwie wielonarodowym i jednocześnie przyjmuje, 

że podstawą dobrego funkcjonowania takiego państwa powinno być wzajemne 

przestrzeganie ustanowionych uprzednio zasad prawnych. Tylko takie podejście 

gwarantuje obopólne korzyści, zarówno dla władz centralnych, jak i dla jednostek 

terytorialnych, takie państwo współtworzących. Zgodnie ze stanowiskiem autorki 

konflikty narodowościowe w Europie powodowane są najczęściej przez brak 

wzajemnego szacunku pomiędzy podmiotami sprawującymi władzę na peryferiach i w 

politycznym centrum, a także przez brak poszanowania przyjętych wcześniej 

rozwiązań.  

Odpowiedzi na pytanie o optymalną formę decentralizacji współczesnego państwa 

oraz o związaną z nią formę relacji pomiędzy peryferiami a politycznym centrum 

autorka poszukiwała także w opracowaniu, pt.: Scentralizowane czy 

zdecentralizowane? Przyczynek do dyskusji o państwie sprawiedliwym. ([w:] 

Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, red. W. Kaute, T. Słupik, A Turoń, 

Wydawnictwo Remar, Sosnowiec 2011, s. 287-293). Postawienie kilku pytań 

dotyczących problemu decentralizacji państwa w założeniu miało stać się 

przyczynkiem do dyskusji o idei państwa sprawiedliwego. 
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Pozostałych sześć publikacji, mieszczących się w ramach linii badawczej 

dotyczącej procesów decentralizacji i regionalizacji w Europie, przedstawia konkretne 

przypadki rozumienia lub praktycznego zastosowania owych zjawisk.   

 Pięć z sześciu wymienionych powyżej publikacji dotyczy problemu 

decentralizacji i regionalizacji współczesnej Hiszpanii. Najważniejszą pozycją 

należącą do tej grupy jest publikacja pt. Katalonia na drodze do niepodległości? 

(Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2006, 204s.), będąca 

zmodyfikowaną na potrzeby wydawnicze wersją pracy doktorskiej, obronionej w 2002 

roku. Przedmiotem owej pracy jest prezentacja kompleksu zagadnień, związanych z 

procesem decentralizacji Królestwa Hiszpanii w latach 1978-2003. Zachodzące 

wówczas zmiany zostały przedstawione przez pryzmat katalońskich dążeń do 

uzyskania szerokiej autonomii i wyrażonych w koncepcji politycznej koalicji 

Convergència i Unió (CiU). Celem pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na 

pytanie, jaki ostateczny kształt, zgodnie z tą koncepcją, powinna przyjąć katalońska 

autonomia. 

Drugi z artykułów, mieszczący się ramach tej grupy, nosi tytuł  Plan Ibarretxe – 

droga do niepodległości Kraju Basków? ([w:] „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie”, Poznań 2006, s. 99-

117). Jego zasadniczym celem jest przedstawienie próby radykalnej zmiany pozycji 

Kraju Basków w stosunkach politycznych z państwem hiszpańskim. Opracowanie 

pokazuje jednak, że tego rodzaju działania w mocno zdecentralizowanym państwie 

unitarnym, które daje mieszkańcom poszczególnych regionów historycznych duże 

możliwości w zakresie decydowania o własnych losach, są z góry skazane na 

niepowodzenie.  

Celem trzeciego opracowania pt. Decentralizacja niesymetryczna. Przykład 

hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku ([w:] Współczesne państwo. 

Wybrane problemy, red. Sylwester Wróbel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 

w Poznaniu, Poznań – Chorzów 2009, 227-238) jest próba odpowiedzi na pytanie 

jakie mogą być polityczne konsekwencje decentralizacji niesymetrycznej. Autorka 

postawiła w nim pytanie, czy jest to zjawisko groźne z punktu widzenia rozwoju i 

trwałości państwa wielonarodowego. Przykład Hiszpanii po zakończeniu okresu 

dyktatury generała Franco wydaje się być przy tym jednym z najlepszych do analizy 

tego zjawiska w warunkach europejskich. 
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Problemowi decentralizacji państwa Hiszpańskiego poświęcony jest także czwarty 

artykuł, zatytułowany: Zmierzch „państwa regionalnego” w Europie? Analiza 

przypadku Królestwa Hiszpanii ([w:] Państwo w procesach przemian. Teoria i 

praktyka, red. A. Lisowska, A.W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2009, s. 244-259). Jego głównym celem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie 

czy Hiszpania ma szansę na utrzymanie specyficznej formy państwa unitarnego, jakim 

jest państwo regionalne, czy też może czeka ją ewolucja prawna w kierunku 

federalizmu. 

Próba pokazania konsekwencji przekształcenia Hiszpanii z silnie 

scentralizowanego państwa unitarnego w państwo regionalne stała się celem piątego 

opracowania, zaliczonego do tej grupy. Nosi on tytuł: Hiszpańska autonomia w progu 

XXI wieku ([w:] „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne”, nr 32/2011, ISSN 1505-

2192, s. 28-46). Zastosowanie autonomii terytorialnej jako formy decentralizmu 

państwowego przyniosło bowiem wiele korzyści politycznych i przyczyniło się do 

modernizacji omówionego w publikacji państwa. Po ponad trzydziestu latach od 

momentu rozpoczęcia przemian demokratycznych i pomyślnym przeprowadzeniu 

procesu decentralizacji, Hiszpania na początku XXI wieku jest bowiem uznawana za 

jednego z najważniejszych aktorów gry politycznej na arenie europejskiej.  

W ramach linii badawczej dotyczącej procesów decentralizacji i regionalizacji w 

Europie mieści się także publikacja pt. The Spanish Autonomous Model in Poland? 

The Political Concept of the Silesian Autonomy Movement ([w:] The Ways of 

Federalism and The Horizons of the Spanish State of Autonomies, red. A. López 

Basaguren, L. Escajedo San-Epifanio, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, s.179-

190). Jej zasadniczym celem jest pokazanie w jakim stopniu model decentralizacji 

państwa, przyjęty w Hiszpanii po śmierci generała Franco, został zaadoptowany na 

potrzeby programu politycznego przez Ruch Autonomii Śląska, działający w realiach 

państwa polskiego. Publikacja ta pokazuje zatem problem oddziaływania koncepcji 

państwa regionalnego na myślenie polityczne dotyczące procesów decentralizacji w 

Europie Środkowej i Wschodniej. 

 

Druga z trzech głównych linii badawczych koncentruje się wokół problemów 

działania systemów politycznych państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze 

szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka) oraz 

europejskich systemów partyjnych. Na cykl publikacji mieszczących się w tej grupie 
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składa się praca pt.: Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza 

Śródziemnego (red. K. Krysieniel, M. Myśliwiec, WSB w Poznaniu, Poznań – 

Chorzów 2011, 226 s.) oraz pięć artykułów.  

Praca pt.: Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego (red. 

K. Krysieniel, M. Myśliwiec, WSB w Poznaniu, Poznań – Chorzów 2011, 226 s.), 

której jestem współredaktorką, składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich 

przedstawia znaczenie basenu Morza Śródziemnego w czasach antycznych, a następne 

rozdziały kolejno przedstawiają działanie współczesnych systemów politycznych 

Francji, Włoch, Hiszpanii, Maroka, Chorwacji i Grecji. U podstaw opracowania 

koncepcji pracy legło przekonanie autorów, uczestniczących w tym projekcie, że 

powołanie w 2008 roku tzw. Unii dla Śródziemnomorza wskazuje na szczególne 

znaczenie kierunku południowego w polityce Unii Europejskiej. Nie jest to jednak 

współpraca łatwa, ze względu na znaczne rozbieżności polityczne i kulturowe, 

cechujące państwa uczestniczące w owej inicjatywie. Dlatego narodził się pomysł 

przeanalizowania na płaszczyźnie naukowej problemu funkcjonowania wybranych 

systemów politycznych państw basenu Morza Śródziemnego. Zachodzące w nich 

procesy mają bowiem ogromne znaczenie nie tylko dla państw, w których przebiegają. 

W znacznym stopniu wpływają bowiem także na przebieg procesów politycznych oraz 

kształtowanie się systemów politycznych i partyjnych w demokratyzujących się 

państwach regionu i Europy. Główną intencją autorów było zatem zainicjowanie 

dyskusji o wzajemnym wpływie rozwiązań ustrojowych, przyjmowanych na gruncie 

poszczególnych państw regionu, na przemiany polityczne w Europie i na obszarze 

historycznie, geograficznie oraz kulturowo z nią spokrewnionym.    

Pragnę nadmienić, że poza pracami związanymi z redakcją publikacji, jestem 

także autorką jej dwóch rozdziałów, poświęconych systemom politycznym Hiszpanii i 

Maroka.  

Do publikacji mieszczących się w omawianej linii badawczej należy także artykuł 

pt.:  System partyjny V Republiki Francuskiej ([w:] "Studia Politicae Universitatis 

Silesiensis", 2007, tom 3, s. 79 – 122). Jego zasadniczym celem jest pokazanie 

ewolucji systemu partyjnego Francji po utworzeniu V Republiki do 2005 roku, analiza 

sposobu działania francuskiego systemu partyjnego w ramach semiprezydenckiego 

systemu politycznego, pokazanie wpływu przyjętego systemu wyborczego na 

działanie systemu partyjnego tego państwa oraz krótka charakterystyka głównych 

partii politycznych we współczesnej Francji.  
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Działaniu określonych elementów hiszpańskiego systemu politycznego są 

poświęcone dwa kolejne artykuły, opublikowane w czasopiśmie naukowym pt.: 

„Przegląd Prawa konstytucyjnego”. Pierwszy z nich jest zatytułowany System 

wyborczy w państwie wielonarodowym. Analiza przypadku Hiszpanii ([w:] 

Współczesne wyzwania konstytucjonalizmu państw europejskich, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” nr 1/2010, ISSN 2082-1212, s. 115-126). Jego głównym celem jest 

ogólna charakterystyka podstawowych zasad systemu wyborczego, gwarantującego w 

Hiszpanii mniejszościom regionalnym i etnoregionalnym prawo do uzyskania własnej 

reprezentacji w organach stanowiących prawo na poziomie lokalnym, regionalnym, 

państwowym oraz europejskim. Jednakże ze względu na skromną objętościowo formę 

publikacji ogranicza się ona jedynie do wskazania na niektóre elementy umożliwiające 

przestrzeganie zasady pluralizmu w państwie wielonarodowym i otwiera pole do 

dalszej dyskusji naukowej na ten temat. Natomiast drugi z artykułów jest 

zatytułowany Cechy hiszpańskiego systemu rządów ([w:] Systemy rządów w 

państwach europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2-3/2010, ISSN 2082-

1212, s. 131-145), a jego głównym celem jest próba wskazania najistotniejszych cech 

hiszpańskiego systemu rządów, ustanowionego na podstawie konstytucji z 27 grudnia 

1978 roku. 

W publikacji pt.: Lewica hiszpańska wobec problemu modernizacji ([w:] 

Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, red. Andrzej Wojtas, 

Roman Bäcker, Marcin Lisiecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika,Toruń 2008, s. 45-61) przedstawione zostały propozycje polityczne, jakie 

wysunęła Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) w okresie 

transformacji ustrojowej po śmierci generała Franco i które w znaczący sposób 

wpłynęły na funkcjonowanie obecnego systemu politycznego. W artykule opisany 

został między innymi stosunek przedstawicieli owego ugrupowania do procesu 

decentralizacji państwa.   

Do publikacji dotyczących otoczenia hiszpańskiego systemu politycznego można 

natomiast zaliczyć opracowanie pt.: Wpływy muzułmańskie we współczesnej Hiszpanii 

([w:] Azja u progu XXI wieku, red. Marek Jeziński, Marcin Lisiecki, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 187 – 202). Jego głównym celem jest ukazanie 

wzajemnych relacji (w tym przyjętych rozwiązań prawnych) pomiędzy 

przedstawicielami cywilizacji zachodniej i islamu w państwie leżącym na peryferiach 

Europy i graniczącego z państwem, w którym islam jest religią dominującą.  
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Jestem również autorką haseł encyklopedycznych, w zwięzłej formie opisujących 

działanie następujących systemów politycznych: Algierii, Egiptu, Hiszpanii, Libii, i 

Maroka (System polityczny Algierii, s. 538-540, System polityczny Egiptu, s. 615-620, 

System polityczny Hiszpanii, s. 669-674, System polityczny Libii, s. 724-726, System 

polityczny Maroka, s. 757-761 [w:] Encyklopedia politologii, tom II Instytucje i 

systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W.Sokół, Oficyna a Wolters 

Kluwer business, wyd.2, Warszawa 2012).   

 

Trzecia z przyjętych przeze mnie linii badawczych koncentruje się wokół 

problemów partii oraz ruchów regionalnych i etnoregionalnych. Obejmuje ona cykl 

ośmiu publikacji.  

Dwie z nich mają charakter teoretyczny i dotyczą problemów związanych z 

charakterystyką i funkcjonowaniem partii regionalnych i etnoregionalnych w Europie. 

Pierwsza z nich nosi tytuł Partie etnoregionalne: szansa czy zagrożenie dla 

jednoczącej się Europy? ([w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 

25/2010, ISSN 1505-2192, s. 128-146), a jej głównym celem jest próba odpowiedzi na 

pytanie o to jaką rolę odgrywają partie etnoregionalne w procesie podejmowania 

decyzji o charakterze politycznym na poziomie regionalnym, państwowym i 

europejskim, a także czy stanowią one szansę, czy zagrożenie dla jednoczącej się 

Europy. Natomiast druga publikacja jest zatytułowana Problem przywództwa w 

partiach etnoregionalnych, ([w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. 

W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011, s. 

112-123) i jej głównym celem jest wskazanie na cechy charakterystyczne 

przywództwa w partiach etnoregionalnych. 

Cztery kolejne publikacje dotyczą hiszpańskich ugrupowań regionalnych i 

etnoregionalnych. Pierwsza nosi tytuł Powstanie Demokratycznej Konwergencji 

Katalonii (CDC) ([w:] Polityka a przemiany czasu, red. Joachim Liszka, Bielsko-Biała 

2003, s. 149-153), a jej celem jest pokazanie powstania jednej z najważniejszych 

katalońskich partii etnoregionalnych w warunkach transformacji ustrojowej w 

Hiszpanii, po śmierci generała Franco.  

Druga jest zatytułowana Pujolisme – nurt polityczny i ideologiczny ([w:] 

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, red. 

Wojciech Kaute, Katowice 2004, s. 248-261) i przedstawia wybrane elementy myśli 
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politycznej katalońskiego polityka i wieloletniego prezydenta owej wspólnoty 

autonomicznej – Jordi Pujola i Soleya. 

Trzeci artykuł nosi tytuł  Populizm w koncepcjach politycznych Katalońskiej 

Lewicy Republikańskiej (ERC) ([w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. 

Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. Maria Marczewska-

Rytko, Toruń 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 297-313). Jego głównym 

celem jest wskazanie na elementy populizmu w koncepcjach politycznych, głoszonych 

przez jedną z najważniejszych partii etnoregionalnych Katalonii.  

Natomiast czwarta publikacja, dotycząca ugrupowań regionalnych i 

etnoregionalnych w Hiszpanii, nosi tytuł Partie nacjonalistyczne u progu XXI wieku. 

Przykład Hiszpanii, [w:] Współczesne nacjonalizmy, red. Marek Jeziński, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 269-283) i stanowi przyczynek do 

dyskusji o charakterze i funkcji tego rodzaju ugrupowań w owym państwie. 

W ramach linii badawczej poświęconej partiom oraz ruchom regionalnym i 

etnoregionalnym mieści się także publikacja pt.: Wolny Sojusz Europejski – ku 

redefinicji relacji centrum-peryferia ([w:] Unia Europejska jako współczesny aktor 

stosunków międzynarodowych, red. Jacek Knopek, Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2009, s. 67- 81). 

Pokazuje ona znaczenie partii regionalnych i etnoregionalnych we współczesnej 

Europie, charakteryzuje EFA, czyli europejską organizację, skupiającą większość z 

nich, a także zawiera próbę odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku mogą przebiegać 

zmiany prowadzące do redefinicji relacji centrum-peryferia pomiędzy trzema 

poziomami podejmowania decyzji o charakterze politycznym: europejskim, 

państwowym i regionalnym. 

Problemowi ugrupowań regionalnych i etnoregionalnych w Polsce jest natomiast 

poświęcony artykuł pt.: Górnośląski regionalizm – oddziaływanie wzorców 

europejskich ([w:] Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, o-

to.pl sp. z o.o., Racibórz-Wrocław 2014, s. 93-114). Jego głównym celem jest 

pokazanie, w jaki sposób europejskie wzorce oddziałują na formy przejawiania się 

górnośląskiego regionalizmu i w jaki sposób tego typu ugrupowania działają w 

polskich realiach. 

 

Wśród prac opublikowanych przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora można 

ponadto wskazać na te, które dotyczą problemów w zakresie rozumienia takich pojęć 
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jak naród, narodowość, czy język regionalny (U źródeł nacjonalizmu katalońskiego. 

Od Jaime’a Luciana Balmesa y Urpiá do Enrica Prata de la Riba i Sarrà, (w:) 

Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej promieniowanie, 

red. J. Bartyzel, D. Góra-Szopiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 

229-248 oraz Ślōnskŏ godka - przaśny folklor, czy język regionalny?, (w:) „Przegląd 

Prawa Konstytucyjnego” nr 3 (15)/2013 , ISSN 2082-1212, s. 99-120), a także 

poświęconych stosunkowi hiszpańskich partii politycznych do procesu integracji 

europejskiej (Idea zjednoczenia politycznego i kulturalnego Europy w koncepcjach 

politycznych katalońskiej koalicji Converència i Unió, [w:] Stosunki międzynarodowe 

w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Jan Przewłocki, 

Mieczysław Stolarczyk, Katowice 2002, s.146-156; Hiszpania wobec integracji Polski 

z Unią Europejską, [w:] Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Wybrane 

problemy, red. Bogdan Łomiński, Bielsko-Biała 2004, s. 82-89; Wybrane hiszpańskie 

partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej, [w:] Od starej do nowej 

Europy?, red. R.Bäcker, J.Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, MADO, Toruń 2005, 

s.185-201; Kulturowe zjednoczenie Europy, [w:] „Acta Bythoniensia” nr 1, red. J. 

Liszka, M. Czapka, Bytom 2006: WSEiA, s.128-133). 

 

Wykaz wszystkich prac opublikowanych przeze mnie po uzyskaniu stopnia 

doktora zawiera załącznik nr 4. 

  

2) Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 

udział w takich projektach. 

 

Obecnie kieruję projektem badawczym pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie 

systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch”, który jest realizowany 

w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie umowy nr 

UMO-2013/09/B/HS5/00021 do wniosku nr 2013/09/B/HS5/00021.  

Podstawowym celem realizowanego projektu jest zbadanie, jaki wpływ może wywrzeć 

kryzys gospodarczy na funkcjonowanie współczesnych systemów politycznych. Przedmiotem 

szczegółowych prac badawczych są przy tym systemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch, 

ponieważ to właśnie w tych państwach Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu 

gospodarczego z 2008 roku wydają się mieć największy wpływ na działanie najważniejszych 

elementów, tworzących system polityczny. 
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Wiodącą hipotezą badawczą projektu jest założenie, że w warunkach demokracji 

przedstawicielskiej sytuacja ekonomiczna państwa jest jednym z najistotniejszych czynników 

warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza 

państwa, tym większa stabilność i możliwość przetrwania systemu politycznego. Natomiast w 

sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie 

zagrożona. 

 

3) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w trzydziestu krajowych i 

międzynarodowych konferencjach naukowych, na których wygłosiłam referaty, zgodne z 

kierunkiem prowadzonych przeze mnie badań.  

Wykaz konferencji, w których uczestniczyłam wraz z podanymi tytułami wygłoszonych 

przeze mnie referatów zawiera załącznik nr 6. 

 

b) Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej habilitanta, zgodnie z §5 w/w rozporządzenia, we 

wszystkich obszarach wiedzy. 

 

1) Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach 

międzynarodowych lub krajowych. 

 

Uczestnictwo w europejskim programie Erasmus: 

 

1. 4-11 maja 2006, Universidad de Granada; 12 godzin wykładów wygłoszonych na 

temat: „Sistema Político de Polonia”, w ramach przedmiotu „Sistemas Políticos 

Comparados”. (język wykładowy: hiszpański-kastylijski) 

2. 17-24 kwietnia 2009, Universidad de Granada; 5 godzin wykładów wygłoszonych na 

temat „Transición democrática. Los casos de Polonia y España”, w ramach przedmiotu 

„Sistema Político Español”. (język wykładowy: hiszpański-kastylijski) 

3. 18-25 marca 2013, Universidad de Valladolid, 6 godzin wykładów otwartych dla 

społeczności akademickiej Uniwersytetu w Valladolid, wygłoszonych na następujące 

tematy: „Los orígenes politicos de la transición en Polonia y el proceso de la 
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transformación del sistema politico en los años 1989-1997.”, „Características 

generales del texto de la Constitución del 2 de abril de 1997.”, “Características 

generales de los principales organos constitucionales (el Parlamento, el Gobierno, el 

Presidente, el poder judicial).” (język wykadowy: hiszpański-kastylijski) 

 

 

2) Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub 

udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji. 

 

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych został 

przestawiony w załączniku nr 6. 

 

Organizacja konferencji naukowych: 

 

W latach 2005-2014 zorganizowałam cztery krajowe konferencje naukowe: 

 

1. Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Narody i nacjonalizmy”, która odbyła się 11 

maja 2005 roku, w ramach działalności naukowej Katedry Politologii, działającej przy 

Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, oraz Bytomskiego Ośrodka 

Badań Europejskich. 

2. Organizacja konferencji naukowej „Basen Morza Śródziemnego u progu XXI wieku”, 

która odbyła się 11 maja 2009 w ramach działalności naukowej Katedry Politologii, 

działającej przy Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu.  

3. Organizacja seminarium naukowego „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. 

Wybrane zagadnienia”, która odbyła się 28 października 2010 roku na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. 

4. Organizacja IX Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego pt. „Decentralizacja w 

państwie współczesnym”, które odbyło się w dniach 4-6 marca 2014 roku w 

Chorzowie i w Katowicach pod patronatem Wojewody Śląskiego dr Zygmunta 

Łukaszczyka.  
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3) Otrzymane nagrody i wyróżnienia. 

 

28.05.2002 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 

nadając mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii, 

zdecydowała także o wyróżnieniu mojej pracy doktorskiej przez rekomendację jej 

do druku. 

 

4) Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i 

towarzystwach naukowych. 

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 

  

5) Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki. 

 

W latach 2002-2014 prowadziłam zajęcia z polskimi studentami z następujących 

przedmiotów: 

 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej i USA; 

 Partie i systemy partyjne; 

 Administracja publiczna; 

 Teoria demokracji; 

 Historia doktryn politycznych; 

 Historia polityczna Polski XX wieku; 

 Historia powszechna XIX i XX wieku; 

 Konwersatorium monograficzne: Górny Śląsk w XX i XXI wieku – 

polityka i kultura. 

 

W tym samym okresie prowadziłam także zajęcia dla studentów programu 

Erasmus, studiujących na Uniwersytecie Śląskim z następujących przedmiotów: 

 Systemy polityczne państw Unii Europejskiej i USA; 

 Administracja publiczna; 

 Teoria demokracji. 

Zajęcia te były prowadzone w języku angielskim lub hiszpańskim. 
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