
Celem tego projektu jest odpowiedź na pytanie czy w Polsce następuje zmiana elity politycznej – dotychczasową  grupę
polityków zastępuje grupa „polityków nowego typu”. Polityków którzy dorastali do działalności publicznej w okresie przełomu
1989 roku a także tych którzy dołączyli do nich nieco później, nawet jeśli nalezą do przeciwstawnych sobie obozów łączy
wspólny sposób widzenia świata i Polski. Podobnie widzą główne problemy, wyzwania i podobnie określają sposoby ich
rozwiązywania.
Natomiast politycy nowego typu – często, choć nie zawsze, młodsi – mogą mieć inne spojrzenie na świat, Europę i Polskę.
Kwestie, problemy szczególnie istotne dla pierwszej grupy, aktualne w przeszłości, takie jak przekształcenia gospodarcze i
ustrojowe czy trwałe związanie Polski z Zachodem dla nowych polityków mogą być mniej istotne. W miejsce tych kwestii,
pojawiają się sprawy inne (np. ochrona środowiska, sprawy imigrantów, nowa sytuacja międzynarodowa), które nie są
dostrzegane przez dużą część polityków pierwszej grupy.
Różnica między obiema grupami jest poważna i nie daje sprowadzić się do prostej różnicy wieku, politycy nowi mogą (ale nie
muszą) inaczej widzieć świat, gdzie indziej widzieć zagrożenia i szanse. Pytanie które tu postawiono dotyczy tego czy taka
zmiana nastąpiła i czy pojawiają się politycy nowego typu, czy też nowi (młodsi) politycy przypominają swoich starszych
kolegów. 
Jest to istotna różnica która, gdy występuje, mówi wiele nie tylko o politykach lecz także o podejmowanych przez nich wyborach
i ich opiniach. Równie wiele mówi to również o wyborcach (społeczeństwie), o tym jak się zmienia, jakie sprawy stają się dla
niego ważne.
Żeby dowiedzieć się czy politycy nowego typu pojawiają się przeprowadzimy badanie sondażowe wśród radnych wszystkich
województw i 12 wielkich miast. To na szczeblu samorządowym szanse na pojawianie się nowego typu polityków są największe.
Uważamy, że będą się oni różnić nie tylko wiekiem lecz przede wszystkim  inny będzie ich sposób działania oraz sposób w jaki
określają zadania i  je realizują. Spodziewamy się, że nieco inaczej będą wykonywać zadania radnego.
Wykazanie pojawienia się polityków nowego typu dostarczy informacji nie tylko jak zmieniają się politycy (w jaka stronę) lecz
także jak zmieniają się ich wyborcy.


