
Badanie komitetów prowincjonalnych Komunistycznej Partii Chin: podejście ilościowe 

 Głównym celem badania jest zdobycie wiedzy na temat wzorów rekrutacji do komitetów szczebla 

prowincjonalnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh). 

 Od zapoczątkowania reform w 1978 roku chińskie wpływy gospodarcze i polityczne na świecie 

stopniowo rosły. Obecnie Chińska Republika Ludowa jest, obok Stanów Zjednoczonych, jedną z dwóch 

globalnych potęg. Jednak w przeciwieństwo do USA, jej system jest autorytarny, nietransparentny i 

pozbawiony kontroli społecznej nad rządzącą KPCh. Prowadzi to do refleksji nad wewnętrznym 

funkcjonowaniem reżimu, który zmienia porządek światowy. 

 Struktura KPCh jest oparta o leninowskie zasady. Jej najważniejszymi ciałami są Komitet Centralny 

(około 370 osób), Politbiuro (25) oraz Stały Komitet Politbiura (7). Jednak pod tymi instytucjami w hierarchii 

partyjnej znajduje ok. 250 tys. komitetów grupujących 92 miliony członków partii. Najważniejszymi z nich 

jest 31 komitetów szczeblu prowincjonalnego, utworzone w 22 prowincjach, pięciu regionach autonomicznych 

oraz czterech miastach. Każdy z tych komitetów kontroluje jedną jednostkę najwyższego stopnia w 

czterostopniowym podziale administracyjnym Chin. Wiele z nich jest porównywalna wielkością do średnich 

państw, co daje tym komitetom ogromny wpływ na chińską politykę. Rozpoznanie w jaki sposób są do niech 

rekrutowane kadry pozwoli na głębsze zrozumienie KPCh oraz całego systemu politycznego. 

 W badaniu zostaną zastosowane metody ilościowe. W trakcie projektu przeprowadzona zostanie 

analiza informacji biograficznych działaczy KPCh w dużej skali. Obejmie ono wszystkich członków 

komitetów szczebla prowincjonalnego wybranych podczas serii zjazdów prowincjonalnych pomiędzy 

październikiem 2016 roku i czerwcem 2017 roku (3093 osób) oraz tych, którzy zostaną wybrani jesienią 2021 

roku i wiosną 2022 roku. 

 W ramach badania zostanie przeprowadzona kwerenda danych biograficznych znajdujący się w 

publicznie dostępnych źródłach – stronach internetowych komitetów partyjnych i państwowych mediów. 

Wśród zbieranych cech działaczy będą m.in.: wiek, miejsce pochodzenia, płeć, przynależność etniczna, 

doświadczenie zdobyte w Lidze Młodzieży Komunistycznej i wykształcenie. Następnie zostaną one poddanie 

analizie przy użyciu statystyki opisowej oraz znalezione zostaną korelacje pomiędzy wybranymi zmiennymi. 

Analiza zostanie przeprowadzona, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, na trzech poziomach. Po 

pierwsze, na poziomie globalnym, obejmującym członków wszystkich komitetów, co pozwoli na znalezienie 

ogólnych trendów w całej populacji. Po drugie, na poziomie prowincjonalnym, który pokaże ewentualną 

różnorodność wzorów rekrutacji pomiędzy poszczególnym komitetami. Po trzecie, na poziomie Stałych 

Komitetów Prowincjonalnych, lokalnych odpowiedników centralnego Politbiura, mających z reguły od 9 do 

13 członków w każdej prowincji. Ostatni poziom wykaże, czy ścisła elita wśród kadr prowincjonalnych 

komitetów odstaje pod względem wzorów rekrutacji od pozostałych członków. 

 Projekt mieści się w zakresie ilościowych badań nad chińskimi elitami politycznymi, które swoją 

tradycją sięgają przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Analiza będzie opierała się na wcześniejszych badaniach, 

mając jednocześnie na celu wniesienie wkładu do literatury przedmiotu. Wpływ rezultatów projektu na rozwój 

dyscypliny będzie miał głównie charakter empiryczny. Pozwoli na wyciągnięcie wniosków odnośnie 

mobilności, wykształcenia, znaczenia Ligii Młodzieży Komunistycznej oraz reprezentacji kobiet i mniejszości 

etnicznych wśród elit politycznych na szczeblu prowincjonalnym. 

 Badanie dodatkowo przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących chińską 

polityką. Ujawni strukturę leżącą u podstaw prowincjonalnej elity KPCh, która znajduje się w złożonych 

relacjach z rządem centralnym. Na koniec, będzie również elementem w dyskusji na temat centralizacji władzy 

w trakcie rządów Xi Jinpinga, prawdopodobnie najpotężniejszego przywódcy Chin od czasów Mao Zedonga. 
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