
Summary 

 

In the dissertation entitled “Communication determinants of organizational changes in 

Polish political parties at the turn of the century” the author has made a detailed analysis of 

the relationship between the political communication and the internal organization of Polish 

political parties. The dynamic technological development made a progress in manners and 

forms of communication. Making new perspectives and opportunities in making interactions, 

including through inventing and popularization of the Internet, have been reflected in the 

world of politics. Using the knowledge of Polish and foreign scientists it is important to 

emphasize that, on the one hand, a decrease of identification with political parties and, on the 

other hand, an increase of professionalization of political activities run by the management of 

political parties have occurred in the reality at the turn of the century. The main purpose of 

modern political parties is their organizational survival and development. The essence of the 

political activity is to establish interactions with voters in order to identify their opinions, 

adjust them to their own election program and shape their previous preferences. Combining 

together theses two conclusions, it should be noted that political communication allows 

constructing tools and methods by means of which political parties can be well managed, 

which ensures their survival and development.  

The dissertation consists of fiver chapters. In the first chapter the author has analysed the 

functioning of the democratic system, in which all considerations collected in the dissertation 

have been embedded. The considerations have been, however, adapted to the overall context 

of the dissertation. In the second chapter the author has considered the issues concerning the 

evolutionary character of political parties. It is also important to emphasize that the 

considerations are focused only on political parties at the turn of the century. The third 

chapter discusses the issues presented in the second chapter, but in a detailed way. It contains 

the key management conceptions for political parties which according to the author are 

important to be implemented in parties whose main purpose is long-term survival and 

development. The fourth chapter includes the issues associated with the political 

communication. In the last chapter the author has collected the whole empirical knowledge 

gained during the interviews with the main politicians from Polish political parties. The 

interviews gain an insight into managerial processes in seven Polish parties: 



1. Platforma Obywatelska RP; 

2. Prawo i Sprawiedliwość; 

3. Polskie Stronnictwo Ludowe; 

4. Ruch Kukiz’15; 

5. Sojusz Lewicy Demokratycznej; 

6. Twój Ruch; 

7. Nowoczesna Ryszarda Petru. 

The last chapter contains fifteen individual interviews. There were two criteria regarding 

the process of selecting the respondents. The first factor was their knowledge about 

managerial and communication processes in political parties they are associated with. The 

second fact was their experience gained during their political activity. The main purpose of 

these two criteria was to come to the representative conclusions for political parties as a 

whole organization, not only for their regional branches. Every interview had a detailed 

scenario which influenced on a scope and quantity of gathered information. The average 

interview lasted two and a half hours. During this time the author of the dissertation gained 

from ten to thirty one pages of the detailed information.  

To achieve the dissertation’s purposes mentioned in previous paragraphs, the author has 

presented a series of hypotheses: 

1. The most effective shaping of the development of countries and societies as well as 

skilful managing of public resources is achieved if  political parties are well managed, 

in particular by conducting an effective human resources policy, which means the 

ability to recruit qualified supporters and members who are able to construct an 

election program ensuring long-term survival and development, skilful fundraising for 

statutory purposes and creating a strategy of development for a political party 

perceived as an organization which exists in the changing and rivalry environment; 

2. Political parties whose main purpose is to perform public functions must construct an 

election program that is the most suited to the needs and expectations of potential 

voters. The election program needs also to be presented in the most preferred form for 

potential voters. The election program must be more convincing than the offers 

presented by other political parties; 



3. In the political rivalry at the turn of the century political parties need to pick up the 

potential and skills indispensable in the process of shaping electoral preferences. The 

possibility of influencing on the decision making process in the country is associated 

with the proper selection of the communication tools and methods; 

4. The good management of political parties is associated with an organizational 

structure which allows establishing interactions between politicians and voters, which 

makes it possible to create political programmes suited to the most preferred, from a 

political party’s point of view, segments of the electorate, influence on electoral 

attitudes as well as construct a political offer more persuasive for a voter than the 

counterpart created by political rivals; 

5. The main purpose of every political party, perceived as gaining influence on the 

decision making process, can be achieved only by creation effective communication 

methods and tools, which are the most important in political parties and can also have 

an influence on political party’s organizational structure; 

6. The level of the citizen’s knowledge in the countries which adopted a representative 

democratic system is directly proportional to the level of the social and economic 

development in these countries. The progress of the representative democratic system 

is possible in most cases due to creation of effective communication methods and 

tools; 

7. The political evolution of modern societies, among which is should be mentioned, the 

decreasing level of the permanent identification with political parties determines an 

evolution of organizational structures of political parties and ways of creating political 

processes. Nowadays the political communication is a factor which allows interpreting 

electoral preferences and adjusting all political activities to them; 

8. The evolution of the modern societies leads to the evolution of ways of creating 

political processes, especially by their assimilation to the activity based on methods 

and forms known from the commercial market.  



 

Streszczenie 

 

W rozprawie doktorskiej pt.: „Komunikacyjne determinanty zmian organizacyjnych 

polskich partii politycznych na przełomie XX i XXI wieku” autor dokonuje szczegółowej 

analizy relacji jaka zachodzi pomiędzy komunikacją polityczną a organizacją wewnętrzną 

polskich partii politycznych. Dynamiczny rozwój technologiczny spowodował progres  

w zakresie sposobów i form komunikowania się. Powstanie nowych perspektyw i możliwości 

w zakresie nawiązywania interakcji, w tym dzięki powstaniu i rozpowszechnieniu się 

Internetu, znalazło swoje odzwierciedlenie w świecie polityki. Korzystając z wiedzy 

wypracowanej przez polskich oraz zagranicznych badaczy należy stwierdzić, że  

w rzeczywistości przełomu XX i XXI w. nastąpił z jednej strony spadek identyfikacji 

partyjnej, z drugiej wzrost profesjonalizacji działań prowadzonych przez ugrupowania. 

Podstawowym celem współczesnych partii jest organizacyjne przetrwanie i rozwój. Istotą 

działań politycznych jest nawiązywanie interakcji z wyborcami, w celu rozpoznawania ich 

poglądów, dostosowywania do nich własnego apelu oraz kształtowania dotychczasowych 

preferencji. Łącząc dwa powyższe wnioski należy zauważyć, że komunikacja polityczna 

umożliwia konstruowanie narzędzi, dzięki którym ugrupowania będą dobrze zarządzane, co 

zapewni im przetrwanie i rozwój.  

W rozdziale pierwszym poddano analizie funkcjonowanie ustroju demokratycznego, 

w którym osadzona została całość przemyśleń. Podjęte rozważania zostały jednak 

dostosowane do ogólnego kontekstu rozprawy. W rozdziale drugim autor rozważył 

problematykę ewolucyjnego charakteru partii politycznych. Należy jednak podkreślić, że 

przeprowadzone rozważania skupiły się jedynie na partiach przełomu XX i XXI w. Rozdział 

trzeci stanowi rozwinięcie zagadnień, które wskazano w części drugiej niniejszej dysertacji, 

ponieważ znalazły w nim swoje odzwierciedlenie koncepcje zarządcze, które są w opinii 

autora konieczne do wdrożenia w ugrupowaniach mających na celu długofalowy rozwój 

organizacyjny. Rozdział czwarty został poświęcony zagadnieniom komunikacyjnym. 

Rozdział piąty stanowi zbiór wiedzy uzyskanej w ramach przeprowadzonych wywiadów 

pogłębionych, w podziale na poszczególne partie, a także wypracowane na bazie uzyskanego 

materiału wnioski oddzielnie dla każdego ugrupowania. Przeprowadzone badania obejmują 

siedem partii politycznych: 



1. Platforma Obywatelska RP; 

 

2. Prawo i Sprawiedliwość 

 

3. Polskie Stronnictwo Ludowe; 

 

4. Ruch Kukiz’15; 

 

5. Sojusz Lewicy Demokratycznej; 

 

6. Twój Ruch; 

 

7. Nowoczesna Ryszarda Petru. 

W ramach badań przeprowadzonych zostało 15 wywiadów indywidualnych  

z przedstawicielami polskich partii politycznych. Rozmówcy, z którymi przeprowadzone 

zostały indywidualne wywiady pogłębione, zostali wybrani w oparciu o uprzednio wykonane 

badania środowiskowe, których celem było zidentyfikowanie polityków posiadających 

wiedzę oraz doświadczenie dotyczące zagadnień stanowiących obszar zainteresowania 

niniejszej dysertacji. Zastosowane kryterium kompetencji miało na celu uzyskanie wniosków 

z badań, które będą reprezentatywne dla całych partii politycznych, a nie jedynie ich 

regionalnych, czy nawet lokalnych oddziałów. Z uwagi na przyjęty scenariusz prowadzenia 

wywiadów średnia długość jednej rozmowy z respondentem trwała 2,5 godziny, w trakcie 

której uzyskiwano od 10 do 31 stron materiału. 

Hipotezy: 

 

1. W pełni efektywne kształtowanie rozwoju państw i społeczeństw, a także 

umiejętne gospodarowanie publicznymi zasobami wymaga dobrego zarządzania 

partiami politycznymi w szczególności poprzez prowadzenie efektywnej polityki 

kadrowej, która oznacza umiejętność pozyskiwania na rzecz ugrupowania 

merytorycznych członków i sympatyków, dzięki którym możliwe jest 

skonstruowanie oferty programowej zapewniającej długofalowy rozwój państwa  

i społeczeństwa, umiejętne pozyskiwanie środków finansowych na realizację 



celów statutowych, czy zapewnienie strategii rozwoju partii jako organizacji  

w zmieniającym się i rywalizacyjnym otoczeniu; 

 

2. Ugrupowania, chcące efektywnie realizować funkcje publiczne, są zobligowane 

do takiego skonstruowania swojej oferty programowej, aby była ona w możliwie 

największym stopniu zgodna z oczekiwaniami wyborców oraz aby była 

przedstawiona w formie, która przekona potencjalny elektorat bardziej niż 

propozycje wystosowywane przez inne podmioty; 

 

3. W XXI wiecznej rywalizacji politycznej koniecznym jest posiadanie stosownego 

potencjału i umiejętności, dzięki którym możliwe będzie przenikanie do 

określonych społeczności i kształtowanie ich preferencji. Możliwość wpływania 

na politykę państwa oraz kierunki jego rozwoju jest związana z właściwym 

doborem mechanizmów komunikacyjnych; 

 

4. Dobre zarządzanie ugrupowaniami jest związane z posiadaniem struktury 

organizacyjnej, dzięki której możliwe będzie nawiązanie efektywnej komunikacji 

na linii polityk - wyborca, co umożliwi stworzenie oferty programowej dobranej 

do wybranych segmentów elektoratu, wpływanie na postawy wyborcze oraz 

konstruowanie oferty w taki sposób, aby była ona bardziej przekonująca dla 

obywatela niż zaproponowana przez konkurencyjne ugrupowania; 

 

5. Podstawowy cel każdej partii politycznej, rozumiany jako uzyskanie dostępu do 

władzy bądź wpływu na jej sprawowanie, może być zrealizowany jedynie dzięki 

skonstruowaniu efektywnych mechanizmów komunikacyjnych, które w opinii 

autora dysertacji, pełnią kluczową rolę w ugrupowaniach i mogą posiadać swój 

wpływ również na ich ewolucję organizacyjną; 

 

6. Poziom wiedzy obywateli, w państwach cechujących się ustrojem demokracji 

pośredniej, jest wprost proporcjonalny do poziomu rozwoju społecznego  

i gospodarczego wspomnianych państw. Jej progres jest możliwy w dużej mierze 

dzięki stworzeniu efektywnych kanałów komunikacyjnych na linii polityk – 

wyborca; 

 



7. Szeroko rozumiane ewolucje w społeczeństwach, wśród których należy wymienić 

zmniejszanie się trwałej identyfikacji elektoratu z danym ugrupowaniem, 

wpływają na zmiany struktur organizacyjnych i sposobów uprawiania polityki 

przez partie. Komunikacja polityczna jest obecnie czynnikiem umożliwiającym 

odczytywanie preferencji wyborczych i dostosowywanie do nich prowadzonych 

działań; 

 

8. Ewolucja społeczeństw XXI wieku prowadzi do zmian sposobów prowadzenia 

działań politycznych przez ugrupowania poprzez ich upodabnianie się w swojej 

aktywności do działalności podmiotów rywalizacji rynkowej. 

 


