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Streszczenie 

W artykule przedstawiono niestandardowy sposób badania preferencji wybor-

czych mieszka�ców województwa zachodniopomorskiego. Celem przeprowadzonych 

bada� było ustalenie czym kieruj� si� wyborcy podejmuj�c decyzj� o wyborze dane-

go kandydata na burmistrza czy te� wójta gminy. Główny nacisk został poło�ony na 

prezentacj� metody, która została u�yta w przeprowadzonym badaniu. Teori� zbio-

rów przybli�onych zastosowano do identyfikacji reguł zachowa� wyborców w wybo-

rach samorz�dowych, które odbyły si� w listopadzie 2010 roku. 
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wiedzy 

1. Wprowadzenie

Badania preferencji stanowi� obecnie główny obszar zainteresowa� badaczy z zakresu eko-

nomii i zarz�dzania. S� one podstawow� kategori� badawcz� w modelowaniu zachowa� konsu-

mentów na rynku, uwzgl�dniaj�c� racjonalno�� podejmowania decyzji. Poj�cie preferencji jest 

stosowane powszechnie w literaturze naukowej, lecz jego znacznie jest ró�ne w zale�no�ci od 

danej dziedziny wiedzy. Preferencje s� podstawowym poj�ciem w teorii ekonomii, szczególnie 

w teorii wyboru konsumenta. Zazwyczaj przyjmuje si�, �e preferencje odzwierciedlaj� i formalizu-

j� osobiste gusty i nie zale�� od czynników ekonomicznych (takich jak: cena dobra, bud�et kon-

sumenta), ale wył�cznie odczu� subiektywnych (takich jak: satysfakcja, zadowolenie, szcz��cie) 

lub u�yteczno�ci. Indywidualne preferencje pozwalaj� dokonywa� wyboru w sytuacji wyst�powa-

nia wielu alternatyw. 

Podobnie jak w ekonomii, równie� w sferze polityki funkcjonuje poj�cie preferencji. Ustrój 

demokratyczny daje obywatelowi mo�liwo�� nieskr�powanego dokonywania wyborów opcji poli-

tycznych, które w danym momencie najbardziej mu odpowiadaj� – pogl�dy polityczne s� kwesti�
indywidualn� i subiektywn�. Wskazanie przez niego konkretnej alternatywy jest okre�leniem jego 

preferencji wyborczych, oznaczaj�cych przewidywane typy wyborcze odnosz�ce si� do sytuacji 

hipotetycznej (wynik badania sonda�owego) lub faktycznie dokonanego wyboru (ostateczny wy-

nik głosowania). Ogólnie mo�na stwierdzi�, �e preferencje wyborcze s� funkcj� poziomu wiedzy, 

ukształtowanego wizerunku kandydata i zmiennych osobowych wyborcy (przede wszystkim zaan-

ga�owania). Preferencja wyborcza jest wyra�ana indywidualnie, nast�pnie jest sumowana i składa 

si� na obraz preferencji całego badanego społecze�stwa (tzw. elektorat). 

W okresach poprzedzaj�cych wybory samorz�dowe, parlamentarne i prezydenckie przepro-

wadzane s� badania preferencji wyborczych, czyli tzw. sonda�e realizowane przez o�rodki badania 
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opinii publicznej, których wyniki s� prezentowane i szeroko komentowane w mediach. W zało�e-

niu uzyskane w ten sposób informacje dotycz�ce preferencji wyborczych powinny da� przybli�ony 

obraz wyników, których mo�na si� spodziewa� w czasie wyborów. Niestety cz�sto odnotowuje si�
znacz�ce rozbie�no�ci mi�dzy badaniem preferencji a realnym głosowaniem. Przykładem mog�
by� tu sonda�e przedwyborcze z 2005 r., które wskazywały na kilkuprocentowe zwyci�stwo Plat-

formy Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwo�ci�, a ostateczny wynik wyborów dał PiS prawo 

formułowania rz�du. 

Sytuacja, w której trudno przewidywa� decyzje wyborców powinna stanowi�, zdaniem auto-

rek, punkt wyj�cia w poszukiwaniu metod badania preferencji wyborczych. Poznanie preferencji, 

czyli zidentyfikowanie czynników, które wpływaj� na podejmowanie decyzji oraz poznanie nie-

jawnych reguł, którymi kieruj� si� wyborcy byłoby dla kandydatów i ich sztabów wyborczych 

cennymi wskazówkami jak prowadzi� kampani� i jak kreowa� wizerunek kandydata. 

W artykule prezentowane s� wyniki bada� preferencji wyborczych mieszka�ców wojewódz-

twa zachodniopomorskiego na podstawie wyników wyborów samorz�dowych, które odbyły si�
w 2010 r. Główny nacisk poło�ono na prezentacj� metody, któr� zastosowano w badaniu – była 

ni� teoria zbiorów przybli�onych. Dane u�yte do oblicze� dotycz� wyników wyborów wójtów 

i burmistrzów w gminach licz�cych do 20 tysi�cy mieszka�ców. 

2. Charakterystyka elektoratu wyborczego i kandydatów w województwie zachodniopomor-
skim 

W listopadzie 2010 roku odbyły si� w Polsce kolejne wybory samorz�dowe. W  całym kraju, 

spo�ród zarejestrowanych przez Pa�stwow� Komisj� Wyborcz� kandydatów wybierano członków 

organów stanowi�cych jednostki samorz�du terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów, sejmi-

ków województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast. W niniejszym artykule analizie 

poddano wyniki wyborów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin. Zasady tych wybo-

rów okre�lały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, burmi-

strza i prezydenta miasta. Zgodnie z obowi�zuj�cym prawem wójta, burmistrza czy te� prezydenta 

miasta wybierano w wyborach powszechnych, równych, bezpo�rednich oraz w głosowaniu taj-

nym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak równie� burmistrza oraz prezydenta miasta), 

czyli tzw. czynne prawo wyborcze miał ka�dy, kto posiadał prawo wybierania do tej rady gminy. 

Bierne prawo wyborcze, czyli tzw. prawo wybieralno�ci, posiadał ka�dy obywatel polski maj�cy 

prawo wybierania do rady gminy, który najpó�niej w dniu głosowania uko�czył 25 lat [8]. 

Poni�ej przedstawiono charakterystyk� elektoratu wyborczego województwa zachodniopo-

morskiego zamieszkuj�cego gminy do 20 tysi�cy mieszka�ców, które stanowi� zdecydowan�
wi�kszo�� województwa (tj. 98 gmin ze 114). Dane b�d�ce przedmiotem bada� zostały opubliko-

wane przez Pa�stwow� Komisj� Wyborcz� (dost�p on-line: http://wybory2010.pkw.gov.pl). 

W województwie zachodniopomorskim do wyborów przyst�piło w I turze 1 358 787 osób 

(spo�ród 1 674 453 uprawnionych do głosowania) co stanowi 46,01% (jest to wynik nie odbiega-

j�cy znacz�co od frekwencji ogółem, która wyniosła w całym kraju 47,32%). W II turze udział 

wzi�ły 769.043 osoby i stanowiło to 33,04% uprawnionych do głosowania (frekwencja ogółem – 

35,31%). 

W obj�tych badaniem 98 gminach mieszka�cy wybierali 51 wójtów i 47 burmistrzów spo�ród 

305 kandydatów. Na podstawie analizy wyników wyborów do władz wykonawczych ze wzgl�dów 

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 
Nr 56, 2011



220 

Agata Wawrzyniak, Barbara W�sikowska 

Badanie preferencji wyborczych mieszka�ców województwa zachodniopomorskiego 

przy u�yciu zbiorów przybli�onych 

na płe� nale�y stwierdzi�, �e organy te s� silnie zdominowane przez m��czyzn. Zarówno w�ród 

kandydatów, jak i wybranych wójtów i  burmistrzów wi�kszo�� to m��czy�ni (odpowiednio 

80,1% i 85,7%).  

Analizie poddano równie� wiek wybranych kandydatów na wójtów i burmistrzów. �redni 

wiek wyniósł 50 lat (�rednia wieku dla m��czyzn: 50 lat, dla kobiet: 46 lat). Spo�ród kandydatów 

na poszczególne urz�dy najwi�cej osób było w przedziale wiekowym 40–60 lat (205 kandydatów, 

67,2%). W�ród osób kandyduj�cych w wyborach władz wykonawczych stosunkowo niski odsetek 

stanowi� osoby młode w wieku poni�ej 35 lat (17 kandydatów, 5,5%). Najmłodszy kandydat miał 

29 lat, najstarszy 68 lat. 

Kolejnym obszarem analizy wyborów samorz�dowych jest wykształcenie kandydatów na 

wójtów. Analizie poddane zostały poziomy, a nie kierunki posiadanego wykształcenia. Nie jest 

bowiem istotne dla sprawowania urz�du władzy wykonawczej to, jaki kierunek wykształcenia 

prezentuje urz�duj�cy wójt czy burmistrz, lecz dla jako�ci zarz�dzania mo�e mie� znaczenie po-

ziom posiadanego wykształcenia (warunkuje to dost�p do wiedzy, nowoczesnych metod zarz�dza-

nia itp.). Z danych PKW wynika, �e w zdecydowanej wi�kszo�ci kandydaci  legitymuj� si� wy-

kształceniem wy�szym (85,2%). 

Poni�ej przedstawiono dane dotycz�ce wyborów władz wykonawczych w podziale na komi-

tety partii politycznych z uwzgl�dnieniem podziału na kandydatów partyjnych (startuj�cych z list 

komitetu partii politycznej) oraz niezale�nych (startuj�cych z list komitetów obywatelskich). Zde-

cydowan� wi�kszo�� kandydatów stanowiły osoby kandyduj�ce z list komitetów obywatelskich – 

235 osób. Kandydaci ubiegaj�cy si� o urz�d wójta lub burmistrza startuj�cy z listy partyjnych 

komitetów wyborczych stanowili 23% (w�ród osób, które zwyci��yły w wyborach stanowili oni 

jedynie 13%). W�ród komitetów partii politycznych najwi�cej kandydatów zgłosiło PSL – 33 

osoby. Pozostałe partie zgłosiły nast�puj�ce liczby kandydatów: PO – 21 osób, PiS – 11 osób, 

SLD – 5 osób. 

3. Zbiory przybli�one w definiowaniu reguł zachowa� wyborców

Teoria zbiorów przybli�onych, zapocz�tkowana przez Zdzisława Pawlaka w latach osiemdziesi�-
tych ubiegłego wieku i rozwijana przez szereg lat przez jej twórc� i wielu innych badaczy, stanowi 

teoretyczn� podstaw� ró�nych metod i narz�dzi informatycznych, które umo�liwiaj� m.in. induk-

cj� reguł decyzyjnych czy te� redukcj� zbiorów danych. Teoria zbiorów przybli�onych zyskała 

du�� popularno�� i jest obecnie skutecznie wykorzystywana m.in. w eksploracji danych i odkry-

waniu wiedzy, zło�onych zadaniach klasyfikacji oraz w komputerowych systemach wspomagania 

decyzji. Dziedziny, w których teoria ta została dotychczas zastosowana to m.in. medycyna, farma-

kologia, biznes (bankowo��, badania rynku), rozpoznawanie mowy, obrazów, lingwistyka, sztucz-

na inteligencja. Na popularno�� tej metody zło�yło si� wiele czynników. Przede wszystkim teoria 

zbiorów przybli�onych wraz z algorytmami j� wykorzystuj�cymi, pozwala analizowa� du�e zbiory 

danych umo�liwiaj�c przy tym na redukcj� zbioru cech opisuj�cych obiekty do niezb�dnego mi-

nimum (tzw. redukt zbioru atrybutów), usuwaj�c niespójno�� w danych, je�li taka ma miejsce oraz 

generuj�c z danych tzw. reguły minimalne, a wi�c symuluj�c post�powanie eksperta z danej dzie-

dziny, który zazwyczaj sw� wiedz� potrafiłby najszybciej przedstawia� jako takie wła�nie reguły 

(zapisy postaci: if ... and ... then... ). Za zalet� teorii zbiorów przybli�onych nale�y uzna� fakt, �e: 

- nie wymaga ona zało�e� odno�nie danych (np. prawdopodobie�stwa czy rozmyto�ci), 
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- zawiera szybkie algorytmy analizy danych, 

- ułatwia interpretacj� wyników, 

- charakteryzuje si� znaczn� prostot� matematyczn� [5]. 

W ramach niniejszego artykułu przedstawiony został sposób wykorzystania zbiorów przybli�o-

nych do stworzenia bazy reguł zachowa� wyborców w wyborach wójtów i burmistrzów w gmi-

nach województwa zachodniopomorskiego licz�cych do 20 tysi�cy mieszka�ców. Opublikowane 

przez Pa�stwow� Komisj� Wyborcz� dane dotycz�ce kandydatów i wyniki wyborów stanowi�
tzw. system informacyjny, który jest jednym z wielu sposobów przedstawiania informacji o obiek-

tach charakteryzowanych przez ten sam zbiór cech. Systemem informacyjnym nazywamy upo-

rz�dkowan� czwórk� SI=(U, Q, V, f), gdzie U jest zbiorem obiektów (przykładów) i jest zwany 

uniwersum, Q jest zbiorem cech (atrybutów), V=Uq∈Q i Vq jest zbiorem wszystkich mo�liwych 

warto�ci cech, natomiast f: U×Q→V jest funkcj� informacyjn� [8]. Szczególnym przypadkiem 

systemu informacyjnego s� tablice informacyjne. Tablic� informacyjn� nazywamy uporz�dkowan�
pi�tk� T=(U, Q, D, V, f), gdzie D jest to zbiór cech (atrybutów) decyzyjnych. Tablicowy sposób 

reprezentacji danych posiada dwie zasadnicze cechy: uniwersalno��, co oznacza, �e pozwala na 

gromadzenie i przechowywanie ró�norodnych danych oraz efektywno�� co oznacza, �e umo�liwia 

w łatwy sposób komputerow� analiz� tak zapisanych danych. 

Dane dotycz�ce kandydatów na burmistrzów i wójtów oraz wyników wyborów zostały przez 

autorki uporz�dkowane w postaci elektronicznej tabeli i stanowi� tzw. pierwotn� tablic� informa-

cyjn� (tabela 1). 

Tabela 3. Fragment pierwotnej tablicy informacyjnej


ródło: Opracowanie własne na podstawie: http://wybory2010.pkw.gov.pl. 

Pierwsza kolumna zawiera numery nadane poszczególnym kandydatom (od nr K1 do K305). 

W nast�pnych siedmiu kolumnach znajduj� si� warto�ci atrybutów warunkowych według, których 

przeprowadzona została analiza danych. Atrybutami tymi s�:  
- pozycja na li�cie wyborczej,  

- płe� kandydata,  
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- wiek kandydata, 

- wykształcenie kandydata, 

- informacja o przynale�no�ci do partii, 

- informacja na temat zgłaszaj�cego go komitetu wyborczego, 

- informacja na temat tego czy dany kandydat sprawował funkcj� burmistrza lub wójta w po-

przedniej kadencji. 

W ostatniej kolumnie znajduje si� atrybut decyzyjny informuj�cy o tym czy dany kandydat 

wygrał czy te� przegrał wybory. W kolejnym kroku zdyskretyzowano atrybut warunkowy wiek 

przyporz�dkowuj�c tym samym ka�dego kandydata do jednej z czterech grup wiekowych:

- grupa 1: kandydaci w wieku (29,44], 

- grupa 2: kandydaci w wieku (44, 51], 

- grupa 3: kandydaci w wieku (51, 57], 

- grupa 4: kandydaci w wieku (57, 68]. 

Tak przygotowane wst�pnie dane poddano analizie metod� zbiorów przybli�onych u�ywaj�c 

do tego programu DAT (Data Analysis Toolbox) działaj�cego w �rodowisku MATLAB R2010a. 

Na podstawie przeprowadzonych wst�pnie oblicze� tj. wyznaczeniu zbiorów elementarnych (czyli 

zbiorów przykładów zawieraj�cych te same warto�ci atrybutów warunkowych), konceptów decy-

zyjnych (czyli zbiorów przykładów zawieraj�cych t� sam� warto�� decyzji) podj�to prób� zredu-

kowania zbioru atrybutów warunkowych zarówno w sposób wzgl�dny, jak i bezwzgl�dny. 

W wyniku przeprowadzonych bada� stwierdzono, �e wszystkie cechy s� istotne (�aden z atrybu-

tów nie jest atrybutem redundantnym) i stanowi� one rdze� zbioru. Zbadano wi�c istotno�� po-

szczególnych atrybutów warunkowych obliczaj�c dla ka�dego a atrybutów znormalizowany 

współczynnik istotno�ci (tabela nr 2).  

Tabela 4. Istotno�� poszczególnych atrybutów warunkowych 

Atrybut Istotno��

 1 Pozycja na li�cie 0,4340 

 2 Płe� 0,0896 

 3 Wiek 0,2736 

 4 Wykształcenie 0,0991 

 5 Członek partii 0,1792 

 6 Poparcie partii 0,0755 

 7 Poprzednia kadencja 0,4245 


ródło: Opracowanie własne. 

Z analizy tabeli nr 2 wynika, �e istotno�� ka�dego z wybranych atrybutów jest wi�ksza ni� ze-

ro, co potwierdza fakt, �e nie mo�na �adnego z nich usun�� z tablicy decyzyjnej – wszystkie atry-

buty s� w mniejszym lub wi�kszym stopniu istotne. Im warto�� istotno�ci atrybutu jest bli�sza 

jedno�ci tym atrybut jest bardziej istotny. Dwie najbardziej istotne cechy to pozycja na li�cie wy-

borczej oraz do�wiadczenie w sprawowaniu urz�du, czyli czy kandydat piastował stanowisko 

burmistrza lub wójta w poprzedniej kadencji.  
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Kolejnym krokiem było dokonanie aproksymacji (przybli�enia) zbioru, czyli wyznaczenie 

dolnych i górnych przybli�e�, brzegu zbioru oraz obszarów pozytywnych i negatywnych zbioru 

(dokładne wyja�nienie tych poj�� oraz odpowiednie wzory mo�na znale�� mi�dzy innymi w pra-

cach [7], [8], [2]). Na podstawie otrzymanych wyników obliczono współczynnik jako�ci przybli-

�enia gamma, który informuje o tym w ilu procentach analizowane przykłady oraz atrybuty wa-

runkowe pozwalaj� wyznaczy� reguły pewne. Jako�� przybli�enia zbioru F wyra�a si� nast�puj�-
cym wzorem: 

)(

))((
)(

~

~

Ucard

FPoscard
F

Q

Q
=γ

, 

gdzie w liczniku znajduje si� liczebno�� przykładów zawartych w pozytywnym regionie zbioru 

a w mianowniku liczebno�� przykładów zawartych w całym uniwersum zbioru. W tym wypadku 

warto�� współczynnika gamma wyniosła 69,5%, co oznacza �e na podstawie 69,5 % przykładów 

zebranych w tablicy mo�na otrzyma� reguły zachowa� wyborców, które s� w 100% pewne. 

W wyniku przeprowadzenia dalszych analiz otrzymano tablic� decyzyjn� zawieraj�ca 199 reguł. 

Fragment otrzymanej tablicy decyzyjnej został przedstawiony w tabeli nr 3.  

Tabela 5. Fragment tablicy decyzyjnej 


ródło: Opracowanie własne. 

Lp.

Pozycja na 

li�cie 
wyborczej

Płe� Wiek 
Wykształce

nie 

Członek 

partii 

Poparcie 

partii 

Poprzednia 

kadencja 
Wybrany Wsparcie Siła

Przykłady 

popieraj�ce 
reguł�

1 czwarta M grupa 1 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 

wyborczy 

nie N 3 0,75
K92, K177, 

K237 

2 czwarta M grupa 1 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 
wyborczy 

nie T 1 0,25 K290 

3 czwarta M grupa 1 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 

wyborczy 

tak N 1 0,5 K258 

4 czwarta M grupa 1 wy�sze bezpartyjny 
Obywatelski 

komitet 

wyborczy 

tak T 1 0,5 K58 

5 czwarta M grupa 1 wy�sze PO 

Obywatelski 

komitet 
wyborczy 

nie N 1 1 K228 

6 czwarta M grupa 1 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 

wyborczy 

nie T 1 1 K260 

7 czwarta M grupa 2 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 

wyborczy 

nie N 2 1 K62, K280

8 czwarta M grupa 2 wy�sze bezpartyjny 
Obywatelski 

komitet 

wyborczy

tak T 1 1 K262 

9 czwarta M grupa 2 wy�sze bezpartyjny 

Obywatelski 

komitet 
wyborczy 

nie N 2 1 K72, K86 
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W powy�szej tabeli podano równie� nast�puj�ce charakterystyki liczbowe: 

- wsparcie reguły, które oznacza ilo�� przykładów popieraj�ca dan� reguł�, 
- sił� reguły, która oznacza wsparcie reguły/ilo�� przykładów, 

- wymieniono przykłady (obiekty) popieraj�ce dan� reguł�. 
Tablic� t� podzielono na cz��� dobrze i �le zdefiniowan�. W cz��ci dobrze zdefiniowanej zawarte 

zostały reguły pewne, których suma wyniosła 155, natomiast w cz��ci �le zdefiniowanej zawarte 

zostały reguły sprzeczne (w sumie 44 reguły). W nast�pnym kroku dokonano uproszczenia reguł 

podobnych z cz��ci dobrze zdefiniowanej. W tabeli nr 4 przedstawiono algorytm decyzyjny zawie-

raj�cy reguły poparte najwi�ksz� liczb� przypadków. 

Tabela 6. Algorytm decyzyjny 

Nr reguły Reguła 

Ilo�� przypadków 

popieraj�cych 

reguł�

1 
Je�eli Pozycja na li�cie=pierwsza i Członek partii=PSL lub PO lub bez-

partyjny i Poprzednia kadencja=tak to Wybrany=T 
22 

2 
Je�eli Pozycja na li�cie=pierwsza i Członek partii=bezpartyjny i Po-

przednia kadencja=nie to Wybrany=N 
22 

3 
Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Członek partii=bezpartyjny lub PO lub 

PSL i Poprzednia kadencja=tak to Wybrany=T 
17 

4 
Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Członek partii=bezpartyjny lub PO lub 

PSL i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=N 
33 

5 
Je�eli Pozycja na li�cie=trzecia i Członek partii=bezpartyjny i Poprzednia 

kadencja=nie to Wybrany=N 
17 

6 
Je�eli Pozycja na li�cie=trzecia i Członek partii=bezpartyjny lub PO lub 

PSL i Poprzednia kadencja=tak to Wybrany=T 
10 

7 
Je�eli Pozycja na li�cie=czwarta i Poprzednia kadencja=nie to Wybra-

ny=N 
17 

8 
Je�eli Pozycja na li�cie=pi�ta i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie 

partii=Obywatelski komitet wyborczy to Wybrany=N 
11 

9 Je�eli Pozycja na li�cie=szósta lub siódma lub ósma to Wybrany=N 8 


ródło: Opracowanie własne. 

Po przeanalizowaniu reguł w tablicy z cz��ci dobrze zdefiniowanej poddano analizie równie�
reguły sprzeczne. Spo�ród 44 reguł a� 40 dotyczyło kandydatów bezpartyjnych, dwie kandydatów 

z PSL i dwie kandydatów z SLD. Kilka par reguł sprzecznych zwróciło szczególn� uwag� autorek 

(tabela nr 5). Cho� s� to reguły sprzeczne to nale�y zwróci� uwag� na to ile przypadków popiera 

dan� reguł�. I tak na przykład reguł� nr 1 popiera a� dziewi�� przypadków na 10 zawieraj�cych 
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takie same warto�ci atrybutów warunkowych (informuje o tym charakterystyka zwana sił� reguły). 

Tym czasem reguł� do niej sprzeczn� (reguła nr 2) popiera tylko jeden przypadek. Nale�ało by 

wi�c zastanowi� czy nie wzi�� pod uwag� słuszno�ci reguły 1 a odrzuci� reguł� nr 2 jako 

stanowi�c� wyj�tek. Podobnie ma si� rzecz w przypadku pozostałych reguł sprzecznych zawartych 

w tabeli nr 5. 

Tabela 7. Wybrane pary reguł sprzecznych 

Nr reguły Pary reguł sprzecznych Siła reguły 

1 

Je�eli Pozycja na li�cie=pierwsza i Płe�=M i Wiek=d(57, 68] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=N  

9/10 

2 

Je�eli Pozycja na li�cie=pierwsza i Płe�=M i Wiek=d(57, 68] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=T  

1/10 

3 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=b(44, 51] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=N  

6/8 

4 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=b(44, 51] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=T  

2/8 

5 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=b(44, 51] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=tak to Wybrany=N  

2/8 

6 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=b(44, 51] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=tak to Wybrany=N  

6/8 

7 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=c(51, 57] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=N  

6/7 

8 

Je�eli Pozycja na li�cie=druga i Płe�=M i Wiek=c(51, 57] i Wykształce-

nie=wy�sze i Członek partii=bezpartyjny i Poparcie partii=Obywatelski 

komitet wyborczy i Poprzednia kadencja=nie to Wybrany=T  

1/7 


ródło: Opracowanie własne. 
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4. Wnioski z przeprowadzonych bada�

Na podstawie otrzymanych reguł oraz analizy istotno�ci poszczególnych atrybutów warunko-

wych stwierdzono, �e w wi�kszo�ci wypadków wyborcy wybieraj� na burmistrza lub wójta osoby 

zajmuj�ce pierwsze b�d� drugie miejsce na li�cie wyborczej. W tabeli nr 6 podano liczb� kandyda-

tów, którzy wygrali wybory w zale�no�ci od zajmowanej pozycji na li�cie. 

Tabela 8. Liczba kandydatów wybranych na stanowisko burmistrza lub wójta w zale�no�ci od 

zajmowanego miejsca na li�cie wyborczej 

Pozycja na li�cie 

wyborczej 

Liczba wybranych 

kandydatów 

pierwsza 39 

druga 34 

trzecia 14 

czwarta 9 

pi�ta 1 

szósta 1 

siódma 0 

ósma 0 


ródło: Opracowanie własne. 

Takie wyniki sugeruj�, �e nale�ałoby zastanowi� si� nad zmian� ordynacji wyborczej dotycz�cej 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która obecnie zakłada alfabetyczny porz�dek 

kandydatów na li�cie wyborczej (zapis o tym znajduje si� w rozdziale 2, art.10.1 ustawy z dnia 20 

czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta). Oznacza to, �e 

kandydaci maj�cy nazwisko zaczynaj�ce si� na liter� z dalszej cz��ci alfabetu wła�ciwie nie maj�
szans na wygranie wyborów, chyba �e s� to osoby dobrze znane i wyborcy �wiadomie ich 

wybieraj�, a nie kieruj� si� zasad� „pierwszy – lepszy”.  

Drug� cech� jak� wyborcy bior� pod uwag� jest fakt czy dany kandydat piastował urz�d 

burmistrza lub wójta w poprzedniej kadencji. Z przeprowadzonych analiz wynika, �e wyborcy s�
bardziej skłonni wybiera� osoby, które maj� do�wiadczenie w sprawowaniu danego urz�du i s� im 

ju� znane. Mo�na zaryzykowa� stwierdzenie, �e wynik wyborów do jednoosobowych organów 

wykonawczych gmin jest w wielu wypadkach ocen� pracy ust�puj�cego wójta lub burmistrza. Ma 

to miejsce w tych gminach, gdzie ust�puj�cy urz�dnicy znajduj� si� w�ród kandydatów. Powtórny 

wybór na dane stanowisko oznacza społeczn� akceptacj� sposobu sprawowania władzy i podj�tych 

w poprzedniej kadencji decyzji. Z drugiej strony wyborcy maj� �wiadomo��, �e swoje 

niezadowolenie i niech�� w stosunku do ust�puj�cego wójta lub burmistrza najlepiej wyra��
głosuj�c na innego kandydata. Analiza wyników wyborów samorz�dowych władz wykonawczych 

w 2010 r. pokazuje wyra�nie, �e wyborcy w niewielkim stopniu chcieli dokonywa� zmian na 

stanowiskach wójtów i burmistrzów (w 70% gmin wybrano ponownie te same osoby). Oznacza to 

osi�gni�cie poziomu stabilizacji polskiego samorz�du. Mo�e równie� oznacza� to, �e 

przedstawiciele władz wykonawczych sprawdzili si� w ostatnich czterech latach na tyle, by 

ponownie zyska� zaufanie wi�kszo�ci wyborców. 
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ródło: Opracowanie własne. 

Trzecie miejsce pod wzgl�dem istotno�ci zaj�ł atrybut warunkowy wiek. Jak wspomniano wy�ej 

wszyscy kandydaci zostali przyporz�dkowani do czterech grup wiekowych. Jak rozkładała si�
liczba przegranych i wygranych osób w poszczególnych grupach wiekowych pokazuje rysunek nr 

1. Na wykresie wyra�nie wida� dominacj� osób w wieku 44–57 lat, które pełni� funkcj� burmi-

strza lub wójta gminy. Uwag� zwraca stosunkowo niski odsetek osób młodych w wieku 29–44 lat 

(grupa 1). Spo�ród wybranych urz�dników jedynie 13 osób jest w wieku poni�ej 44 lat (stanowi to 

13,1% wójtów i burmistrzów). Mo�e to by� wynikiem obawy wyborców przed brakiem wystar-

czaj�cego do�wiadczenia kandydata, który chce pełni� funkcj� władzy wykonawczej. Takie za-

chowanie wyborców mo�e by� pochodn� stopnia skomplikowania spraw, jakimi musi zajmowa�
si� władza wykonawcza w gminie, co mo�e wpływa� na decyzje wyborców, skłaniaj�ce ich do 

oddawania głosów na osoby starsze, posiadaj�ce do�wiadczenie, wiedz� i praktyczne umiej�tno�ci 

zarz�dzania.

Kolejnym wnioskiem jakim mo�na wysnu� na podstawie przeprowadzonych bada� jest to, �e 

atrybut warunkowy przynale�no�� do partii, który pod wzgl�dem istotno�ci zajmował dopiero 

czwarte miejsce, nie ma dla wyborców z gmin do 20 tysi�cy mieszka�ców wi�kszego znaczenia. 

Czy�by oznaczało to, �e wyborców nie interesuj� pogl�dy polityczne kandydata, ani fakt jak� dany 

kandydat parti� reprezentuje? Taki wynik wydaje si� potwierdza� hipotez�, �e w wi�kszo�ci 

wypadków wyborcy głosuj� na kandydata jako człowieka a nie reprezentanta okre�lonej opcji 

politycznej. Na uwag� zasługuje jeszcze jeden fakt. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

stwierdzono, �e stosunkowo cz�sto kandydaci do władz wykonawczych b�d�c członkami partii 

zakładaj� własne komitety i startuj� jako kandydaci niezale�ni. W�ród wybranych burmistrzów 

i wójtów 28,5% b�d�c członkami partii startowała w wyborach z komitetu niezale�nego. Warto 

doda�, �e w�ród kandydatów znajduj� si� osoby nieb�d�ce członkami partii politycznej, którzy za 

namow� lokalnych struktur partyjnych startuj� w wyborach z komitetu partyjnego. Opisane 

powy�ej dwie swoiste strategie wyborcze kandydatów do organów władz wykonawczych, tj. 
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członkowie partii startuj�cy w wyborach jako kandydaci niezale�ni oraz kandydaci bezpartyjni 

kandyduj�cy z komitetu partii politycznej (bez formalnej przynale�no�ci do partii) zamazuj� nieco 

obraz stopnia rzeczywistego „upartyjnienia” samorz�dów lokalnych. Jest te� to dowód na to, �e 

cz�sto start kandydatów w wyborach samorz�dowych (z list partii b�d� komitetu niezale�nego) 

jest w du�ej mierze uzale�niony od relacji �rodowiskowych w jakich kandydaci funkcjonuj� (do 

podobnych wniosków doszli równie� autorzy raportu [1]).�

5. Podsumowanie

Przedstawione w artykule badania koncentrowały si� na analizie danych dotycz�cych 

wyborów na stanowisko burmistrza i wójta w województwie zachodniopomorskim, które odbyły 

si� w listopadzie 2010 roku. Otrzymane wyniki pozwalaj� na stwierdzenie, �e zastosowana 

w badaniach metoda sztucznej inteligencji tj. metoda zbiorów przybli�onych mo�e by�
z powodzeniem stosowana w praktyce jako skuteczne narz�dzie analiz tego typu danych. 

Przeprowadzona analiza istotno�ci cech wybranych do opisu kandydatów pozwoliła lepiej pozna�
zale�no�ci przyczynowo-skutkowe pomi�dzy preferencjami wyborców a wynikami wyborów. 

Natomiast stworzona baza reguł zachowa� wyborców pochodz�cych z gmin do 20 tysi�cy 

mieszka�ców mo�e stanowi� baz� wiedzy dla przyszłych komitetów wyborczych i kandydatów, 

która pozwoli na lepsze przygotowanie kampanii wyborczych i b�dzie wskazówk� w kreowaniu 

wizerunków kandydatów. Dalsze badania prowadzone przez autorki artykułu b�d� miały na 

celu analiz� preferencji wyborców pochodz�cych z gmin powy�ej 20 tysi�cy 

mieszka�ców i miast na prawach powiatu oraz dokonanie porówna� otrzymanych 

wyników z regułami opisanymi w niniejszym artykule.
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RESEARCH INTO ELECTORAL PREFERENCES OF ZACHODNIOPOMORSKIE 
VOIVODSHIP INHABITANTS USING ROUGH SETS 

Summary 

The paper presents nonstandard way of conducting research on electoral pref-

erences of zachodniopomorskie voivodship inhabitants. The purpose of this research 

was to stipulate by what voters were guided in their choice of a particular candidate 

for mayor or village-mayor. The main emphasis is put on the method which was used 

in the research – the rough set theory. This method was applied to identify rules of 

voting behavior in the local election held in November 2010. 
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