
Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego
Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną

Warszawa, 6 lipca 2007 r.

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

Sponsor Programu Europejskiego ISP

Prezentacja raportu:



• Identyfikacja form aktywności polskich posłów w PE

• Porównanie działań poszczególnych posłów oraz polskich 

reprezentacji frakcji PE

• Samoocena skuteczności działań podjętych przez posłów

• Określenie widoczności posłów w mediach i na forum partii 

krajowych

Cele badaniaPRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



• Wpływ polskiej reprezentacji na decyzje PE ogranicza fakt, że 
większość posłów nie należy do dwóch największych frakcji 

• Posłowie uznają pracę w komisjach i inicjatywy rezolucji za 
najskuteczniejsze narzędzia wpływu w izbie

• Częstej obecności wielu posłów w kraju i widoczności w 
mediach oraz na forum partii krajowych nie towarzyszy 
zainteresowanie pracami PE w kraju

Główne wnioskiPRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



• Raport „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego” 

powstał w ramach projektu ISP i Fundacji im. Friedricha 

Eberta

• Autorzy raportu to eksperci Instytutu Spraw Publicznych

• Raport był konsultowany z „praktykami” (posłowie i ich 

asystenci) oraz „teoretykami” (środowisko akademickie)

Kontekst badaniaPRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



• Badaniem jakościowym objęto prawie połowę polskiej 
reprezentacji w PE (22 osoby), kryteria doboru:

– zajmowane stanowiska w PE lub partii krajowej 

– ponadprzeciętna aktywność na forum izby

– znaczna widoczność w mediach krajowych

• Badania ilościowe 
dla wszystkich 54 polskich posłów

– zajmowane stanowiska, członkostwa w komisjach

– aktywność w PE (wystąpienia plenarne, rezolucje, sprawozdania)

dla 22 posłów

– obecność w mediach krajowych i internecie

– zawartość własnych stron internetowych 

MetodologiaPRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



• Wysoki poziom wykształcenia, większość z doświadczeniem 
parlamentarnym, wielu (1/3) pracowało w instytucjach 
rządowych, samorządowych bądź międzynarodowych

• Wygrana opozycji krajowej – tendencja ogólnoeuropejska

• Różne relacje posłów z polityką krajową:
– Członkowie władz partii

– Politycy ‘oddelegowani’ do PE

– Liderzy samorządowi

– Doświadczeni politycy (b. ministrowie)

Profil polskiej 

reprezentacji w PE

Opracowano na podstawie danych PE
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Grupa/frakcja parlamentarna (liczba 

wszystkich posłów w PE)

Polacy we frakcjach PE: 

rozdrobnienie i mobilność

Ponad 1/3 posłów zmieniło przynależność w ciągu trzech lat. 

Chadecy i socjaliści nie stanowią większości, konsolidacja UEN

Opracowano na podstawie danych PE
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• EPP-ED: siła dużej delegacji narodowej w największej frakcji

• ALDE: średnia frakcja „języczkiem u wagi”

• UEN: duża delegacja w małej frakcji - słabsza obsada 

głównych stanowisk i mniejsza siła głosu, ale ogromny wpływ 

na stanowisko frakcji

Czy wybór frakcji opłacił się?

Oceny posłów na półmetku kadencji

Opracowanie własne
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• Posłowie czują się bardziej zobligowani głosem partii krajowej 
niż własnej frakcji, w której często dostrzegają znaczną 
rozpiętość ideologiczną

• Niektóre duże frakcje (PES, ALDE) najskuteczniej mobilizują 
Polaków do głosowania zgodnego ze stanowiskiem grupy

• Polscy posłowie gotowi do głosowania wbrew stanowisku 
frakcji w kwestiach dotykających interesu narodowego

Jak polscy posłowie głosują?

Stanowisko frakcji nie uznawane za wiążące

Opracowanie własne
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• Polacy najszerzej reprezentowani (9-11% składu) w 
Komisjach Spraw Zagranicznych, Rozwoju Regionalnego, 
Prawnej, Spraw Konstytucyjnych

• Przynależność do dużej frakcji procentuje: 15 polskich posłów 
EPP-ED przewodniczy większej ilości ważniejszych komisji 
niż 20 polskich posłów z UEN

• Można postawić hipotezę, że członkostwo większej liczby 
Polaków w trzech głównych frakcjach wzmocniłoby obsadę 
głównych stanowisk w komisjach

Polacy w komisjach PE
Duże frakcje dominują w obsadzie czołowych 

stanowisk

Opracowano na podstawie danych PE
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Polacy w komisjach PE

Duże frakcje dominują w obsadzie funkcji posła-

sprawozdawcy

Oprac. na podst. danych PE, marzec 2007 r.

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

38Razem

4UEN

8PES

26EPP-ED

Polscy posłowie sprawozdawcy w ramach 

frakcji PE



Najaktywniejsi polscy posłowie
Polscy posłowie UEN w czołówce

Znaczenie piastowanej funkcji dla widoczności posła

Opracowano na podstawie danych PE 

(stan na 31.01.2007)

Wystąpienia plenarne

PESJ. Pinior10

UENZ. Kuźmiuk9

PESL. Geringer8

UENK. Szymański7

UENM. Libicki6

EPP-EDB. Sonik5

IND/DEMU. Krupa4

EPP-EDJ. Saryusz Wolski3

ALDEJ. Onyszkiewicz2

UENR. Czarnecki1

Frakcja/grupaPosełLp

EPP-EDB. Sonik10

Projekty rezolucji

UENZ. Kuźmiuk10

UENZ. Podkański9

EPP-EDJ. Saryusz-Wolski8

UENH. Foltyn-Kubicka7

ALDEJ. Onyszkiewicz6

UENA. Bielan5

EPP-EDB. Klich4

UENM. Libicki3

UENM. Kamiński2

UENK. Szymański1

Frakcja/grupaPosełLp.
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Wpływ posłów na stanowiska partii
Decyduje pozycja w PE i samej partii

• Czynniki sprzyjające:

– Członkostwo we 
władzach partii

– Udział w tworzeniu 
programu partii

– Pełnione funkcje w PE 
(np. 
/wice/przewodniczący 
komisji)

– ‘Lokomotywy’ list 
wyborczych i ‘twarze’ 
reprezentacji partii

• Czynniki ograniczające:

– Koncentracja partii na 
polityce krajowej

– Drugoplanowa rola 
kwestii europejskich w 
programach

– Niskie zainteresowanie 
pracami PE w kraju

– Nieobecność europosłów
w pracach partii

Opracowanie własne
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Posłowie na stronach partii 

krajowych
Działalność posłów w PE i kraju 

dobrze widoczna na witrynach partii

• Wypowiedzi posłów w mediach krajowych

• Inicjatywy ustawodawcze, projekty rezolucji

• Wystąpienia plenarne

• Sprawozdania z działalności posłów

• Deklaracje i apele partii w kwestiach europejskich

• Zbiorcze i indywidualne oświadczenia posłów

• Wydarzenia z udziałem posłów w kraju

• Sylwetki posłów ALDE

• Komentarze prasowe do ich wypowiedzi

Logotypy i informacje ze stron partii

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



Strony internetowe posłów: 

zawartość
Strony jako narzędzie informacyjne i forma 

kontaktu z wyborcami

• Prawie wszystkie strony zawierają informacje nt. udzielanych 
wywiadów oraz artykułów prasowych - najszerszy wybór 
znaleźć można na stronach posłów zaangażowanych w 
działalność partii krajowej bądź aktywnie uczestniczących w 
pracach PE

• Większość posłów zamieszcza informacje na temat instytucji 
UE

• Tylko na stronach 1/3 badanych posłów znaleźć można 
kalendarz ich prac

Oprac. własne
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Strony internetowe posłów:

widoczność w sieci
Najaktywniejsi posłowie aktywni również w sieci

Liczba stron zawierających odniesienia do adresu strony posła wg www.google.pl

(stan na dzień 2.02.2007 z wyjątkiem pos. G. Staniszewskiej – 23.05.2007)

189ALDEJanusz Onyszkiewicz10

198ALDEGrażyna Staniszewska9

198EPP-EDBogusław Sonik8

233ALDEBronisław Geremek7

249UENAdam Bielan6

261PESDariusz Rosati5

293UENMarcin Libicki4

308UENKonrad Szymański3

390PESLidia Geringer de Oedenberg2

396EPP-EDJerzy Buzek1

Liczba odniesień*FrakcjaPosełLp.
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Blogi poselskie

Pięciu badanych posłów prowadzi blogi

• Najdłużej prowadzony blog polskiego posła

• Cytowany przez media krajowe

• Szersze komentarze sytuacji międzynarodowej

• Zamieszcza komentarze internautów do własnych wpisów

• Komentarze nt. bieżącej polskiej polityki i polityków

• Stanowi integralną część strony posła

• Krótkie wpisy, często wrażenia z podróży

• Zawiera statystyki wpisów i odwiedzin

• Najmniej rozbudowany, z nieregularnymi wpisami

• Stanowi integralną część strony posła
Oprac. własne

www.ryszard

czarnecki.pl

jozefpinior. 

bblog.pl

www.marek

siwiec.pl

www.boguslawsonik.

blog.interia.pl

www.janusz

wojciechowski.pl
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Obecność posłów w mediach 

i w sieci

+ +

• Widoczni w prasie i sieci

– Posłowie pełniący funkcje w 
PE

– Politycy o ugruntowanej 
pozycji w partii krajowej

+ -

• Widoczni głównie w prasie

– Politycy rozpoznawalni w 
bieżącej polityce krajowej

– Czynni uczestnicy debat 
krajowych

– Lokalni działacze

- -

• Rzadziej odnotowani:

– Nie uczestniczą w krajowym 
życiu politycznym

– Koncentrują się na pracach 
PE

Opracowanie własne
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Formy obecności w mediach 

krajowych
Trzy typy uczestnictwa

• Pełnią funkcje partyjne (członek prezydium, rzecznik)

• Identyfikowani w mediach z partią krajową

• Wypowiadają się na tematy polityki krajowej

• Nie biorą udziału bezpośrednio w działaniach partii

• Wypowiadają się na tematy krajowe i europejskie

• Przyjmują perspektywę europejską

• Skupiają się na wąskiej tematyce

• Obecni na konferencjach i spotkaniach w terenie

Oprac. własne

Aktywiści

Eksperci

Komentatorzy
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Dyskusja po prezentacji:


