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1. Wstęp

Prezydencka kampania w 2015 roku zapisała się już w historii polskich wybo-
rów z kilku powodów. Są to przede wszystkim:

 – przegrana prezydenta Bronisława Komorowskiego (absolutnego faworyta 
w momencie startu kampanii);

 – wygrana Andrzeja Dudy (początkowo relatywnie słabo znanego kan-
dydata, który swą kampanią najwięcej zyskał, pokonując urzędującego 
prezydenta);

 – bardzo dobry wynik Pawła Kukiza (kandydata spoza dotychczasowej elity 
politycznej, niepopieranego ofi cjalnie i fi nansowo przez żadną dużą partię);

 – bardzo słaby wynik kandydatów lewicowych i „ludowców”, to jest 
Magdaleny Ogórek, Janusza Palikota, Adama Jarubasa – razem zdobyli 
około 5,5% głosów (w wyborach 2005 r. lewicowy kandydat Marek 
Borowski zdobył 10,3%, a Andrzej Lepper 15%; w wyborach 2010 r. lider 
SLD Grzegorz Napieralski zdobył 13,7%, kandydaci PSL i Samoobrony 
razem zdobyli około 3%).

Co najistotniejsze, z perspektywy rywalizacji politycznej, a w konsekwencji 
z perspektywy funkcjonowania systemu politycznego (i węziej – partyjnego), 
przebieg zmagań i wyniki wyborów okazały się ostatecznie zaskakujące dla 
wszystkich startujących sił politycznych, zapoczątkowując tym samym daleko 
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idące przeobrażenia polskiej sceny politycznej, których kontynuacją była na-
stępnie kampania parlamentarna jesienią 2015 roku. Były i są to przeobrażenia 
związane zarówno z funkcjonowaniem głównych partii (zmiany przywództwa 
w PO, rozbicie organizacyjne kierownictwa SLD), wyłanianiem się nowych sił 
politycznych (ruch Pawła Kukiza, ugrupowanie Nowoczesna Ryszarda Petru), 
jak i ze zmianami w sposobach prowadzenia kampanii wyborczych. Nie tylko 
bowiem ze względu na wyniki głosowania i ich krótko- i długofalowe konse-
kwencje była to kampania szczególna. Przyjmując optykę marketingu politycz-
nego jako badawczego/teoretycznego pryzmatu umożliwiającego opisywanie 
i objaśnianie zachowań podmiotów konkurujących na rynku politycznym (nie 
tylko jako praktycznych instrumentów i technik prowadzenia kampanii), również 
zauważyć można odmienność ostatniej elekcji prezydenckiej od poprzednich.

Celem opracowania jest właśnie ukazanie specyfi ki kampanii prezydenckiej 
2015 roku z perspektywy jej innowacyjności w wybranych aspektach konstruo-
wania i implementacji strategii marketingowych. Wyborcze plany marketingowe 
składają się z części przygotowawczej (analiza strategiczna), kilku podrzędnych 
strategii: personalnej (kandydaci, element oferty), programowej (proponowane 
działania, element oferty), fi nansowej (źródła i wydatkowanie), komunikacyjnej 
(plan kampanii sensu stricto) i relacji międzypodmiotowych (pozycjonowanie 
i ustalanie działań względem konkurentów, sprzymierzeńców, podmiotów 
neutralnych), wreszcie implementacji oraz ewaluacji kampanii1. Zarysowując 
w tym miejscu kwestie, które wyłaniając się ze wstępnych analiz przedmiotowej 
kampanii prezydenckiej, będą tematami niniejszego tekstu, należy wskazać po 
pierwsze na fakt, że nastąpiły zmiany w podejściu ugrupowań politycznych 
do problemu opracowywania oferty politycznej2 prezentowanej wyborcom. 
Po drugie, na podstawie sprawozdań wyborczych składanych do Państwowej 
Komisji Wyborczej zarysowany zostanie problem innowacyjności strategii 
fi nansowych kandydatów w częściach dotyczących wykorzystania nowych 
mediów (internetu). Po trzecie, uwaga zostanie zwrócona na innowacyjność 
strategii komunikacyjnych w internecie.

Do analizy zakwalifi kowano kampanie przeprowadzone przez kandyda-
tów, którzy w głosowaniu uzyskali jednocześnie: procentowo co najmniej 
1% ważnych głosów i liczbowo co najmniej 100 tys. ważnych głosów. Byli to: 
Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Paweł Kukiz, Janusz Korwin-Mikke, 
Magdalena Ogórek, Adam Jarubas, Janusz Palikot. Przyjęta perspektywa 
czasowa to jedna kampania wyborcza (7 lutego 2015 r. – 8 maja 2015 r.3), 

1 A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze, Poznań 2004, s. 54.
2 Oferta wyborcza jest także określana mianem „produktu politycznego” lub „produktu 

wyborczego”.
3 Kampania wyborcza rozpoczęła się z dniem ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu 

o zarządzeniu wyborów na dzień 10 maja 2015 r. i zakończyła na 24 godziny przed dniem głosowania. 
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2015, Nr 0, poz. 188.
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aczkolwiek w części poświęconej fi nansowaniu kampanii przywołane zostaną 
także dane dotyczące kampanii wcześniejszych. Dla celów badawczych wy-
korzystano metody opisowe i porównawcze (część dotycząca innowacyjności 
w strategiach wyborczych w kontekście teorii marketingu politycznego 
oraz część dotycząca innowacyjności strategii internetowych) oraz analizę 
danych fi nansowych, w tym ich zobrazowania w postaci wykresów (część 
dotycząca wydatków na kampanie internetowe). Sformułowane wnioski 
przedstawione zostały bezpośrednio po kolejnych częściach analizy oraz 
w podsumowaniu.

2. Innowacyjność w kampaniach prezydenckich

2.1. Innowacyjność w elementach strategii

Kwestia konstruowania strategii wyborczej stanowi kluczową oś praktyki 
i teorii marketingu politycznego. Wokół niej toczą się zarówno wszystkie 
działania podmiotu (kandydata, partii czy formalnie: komitetu wyborczego) 
startującego w wyborach, jak i badania kształtu i uwarunkowań rywalizacji 
wyborczej w państwie demokratycznym, w tym problematyki regulacji praw-
nych kampanii, zarządzania kampanią, planowania działań, kształtowania 
elity politycznej (kandydaci) czy komunikacji wyborczej (jako podtypu ko-
munikacji politycznej obejmującego głównie reklamę polityczną, wyborcze 
public relations i krótkofalowe plany formowania marki politycznej)4. Prócz 
określenia celów rywalizującego podmiotu, którym nie zawsze jest przecież 
zwycięstwo w wyborach (inaczej należałoby uznać, że udział w wyborach 
podmiotów niemających szans na zwycięstwo jest działaniem kompletnie 
nieracjonalnym), na plan pierwszy w strategii wyborczej wysuwa się dobór 
kandydatów jako element konstruowania oferty wyborczej5. W elekcji prezy-
denckiej 2015 roku wyłonienie kandydatów na urząd zdecydowanie różniło 
się względem poprzednich kampanii. Można było bowiem zaobserwować 
następujące okoliczności:

 – brak rywalizacji prezydenckiej między najważniejszymi liderami partii 
politycznych; nie startowali Jarosław Kaczyński (prezes PiS), Ewa Kopacz 

4 Budowanie marki politycznej i wizerunku politycznego nie odbywa się bowiem wyłącznie 
w toku kampanii wyborczych, ale w tych okresach przyjmuje kształt wysoko sformalizowanych 
planów komunikacyjnych, będących właśnie częściami strategii wyborczych.

5 D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing 
polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009, s. 148, 154; R. Wiszniowski, Wprowadzenie do teorii 
marketingu politycznego, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, 
Wrocław 2009, s. 54.
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(przewodnicząca PO RP6), Janusz Piechociński (prezes PSL), Leszek 
Miller (przewodniczący SLD); dotychczas w polskich wyborach prezy-
denckich kandydatami największych partii w zdecydowanie większej 
liczbie przypadków byli ich szefowie7;

 – co więcej, obserwować można było ogólnie brak zaangażowania lide-
rów partyjnych w kampanie wystawionych przez partie kandydatów, co 
niejednokrotnie określono jako „ukrywanie się” przywódców, aby nie 
utrudniać prowadzenia kampanii.

Mogliśmy zaobserwować w praktyce kilka metod wyłaniania kandydatów. 
Część ugrupowań zastosowała przede wszystkim metodę partyjną, gdyż decyzje 
de facto podejmowali szefowie ugrupowań, najczęściej wskazując na siebie, 
choć postanowienie to mogło być jeszcze sformalizowane przez kolektywną 
decyzję władz lub członków partii (Janusz Korwin-Mikke, Janusz Palikot). Do 
tej samej grupy można zaliczyć kandydaturę Bronisława Komorowskiego, który 
jako urzędujący prezydent, z dużym poparciem społecznym, był naturalnym 
kandydatem PO8.

W przypadku Andrzeja Dudy zastosowanie znalazła zmodyfi kowana metoda 
produktu, będąca swoistym połączeniem metody partyjnej i metody sprzeda-
ży. Modyfi kacja ta polegała na tym, że decyzję o jego starcie podjął Jarosław 
Kaczyński (metoda partyjna) i wzięte zostały pod uwagę także predyspozycje 
kandydata („czy się nadaje” – metoda sprzedaży), ale były wśród nich także 
predyspozycje szczególne, odpowiadające przede wszystkim liderowi partii, 
a niekoniecznie już docelowemu urzędowi czy możliwie najszerszej grupie 
wyborców. Andrzej Duda posiadał niemałe doświadczenie polityczne (m.in. 
praca w Kancelarii Prezydenta, w Ministerstwie Sprawiedliwości, był posłem 
i deputowanym do Parlamentu Europejskiego), co niewątpliwie stanowiło cenny 
kapitał wiedzy i umiejętności potrzebnych prezydentowi, ale jednocześnie nie 
zaliczał się do kluczowych postaci PiS, był stosunkowo słabo rozpoznawalny 
wśród wyborców, a co najważniejsze, start w wyborach zawdzięczał de facto 
wyłącznie decyzji J. Kaczyńskiego, więc był od niego zupełnie uzależniony. 
Trudno uznać taką relację za korzystną z fi nalnej perspektywy urzędowania 
głowy państwa. Start Andrzeja Dudy zamiast Jarosława Kaczyńskiego likwi-
dował także problem ewentualnej porażki wyborczej lidera partii, a możliwy 
bardzo dobry wynik lub zwycięstwo A. Dudy nie stanowił zagrożenia dla 

6 W przypadku PO sytuacja była o tyle odmienna, że z jej ramienia o reelekcję ubiegał się 
urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, który zgodnie z prawem nie mógł być w okresie 
urzędowania członkiem partii politycznej. Niewątpliwie natomiast z racji zajmowanego urzędu 
Bronisław Komorowski był jednym z liderów PO, choć nie w sensie formalnym.

7 Ponownie należy tu wspomnieć o sytuacjach szczególnych ubiegania się o reelekcję przez 
Lecha Wałęsę w 1995 r. i Aleksandra Kwaśniewskiego w 2000 r. kiedy nie byli oni członkami partii, 
tym bardziej ich przewodniczącymi czy prezesami. Podobnie w 2010 r. liderem PO był Donald Tusk, 
a nie Bronisław Komorowski.

8 Por. przyp. 6.
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pozycji prezesa PiS. Jednocześnie Andrzej Duda i jego sztab posiadali zdecydo-
wanie większe możliwości konstruowania w kampanii pożądanego wizerunku 
politycznego, niż działo się to w przypadku szeroko znanych liderów, często 
już postrzeganych negatywnie przez część wyborców. Niewątpliwie było to 
innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie konstruowania strategii.

Sądzę, że w tym typie wyłaniania kandydatów ulokować można także decy-
zję PSL odnośnie do kandydatury Adama Jarubasa. On także nie był liderem 
partii, ale jej zasłużonym członkiem i wieloletnim marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego, z minimalną rozpoznawalnością wśród wyborców na arenie 
krajowej. PSL miał jednak inne cele niż PiS i wystawienie A. Jarubasa było 
częścią strategii stałej obecności na scenie politycznej, także w kampaniach, 
w mediach, ale bez zbędnego ryzyka fi nansowego (koszty kampanii) i politycz-
nego, gdyż znacząca porażka lidera partii w wyborach prezydenckich mogłaby 
spowodować niekorzystne, z perspektywy działania koalicji rządowej (PO-PSL) 
i zbliżających się wyborów parlamentarnych, ruchy wewnątrzpartyjne.

Innowacyjnym podejściem do strategii wykazał się również Paweł Kukiz, 
posiadający przed wyborami prezydenckimi relatywnie niewielkie samorządowe 
doświadczenie polityczne. Choć samo pozycjonowanie się kandydata na scenie 
politycznej jako niezależnego, obywatelskiego, czasami określanego (także 
przez siebie samego) jako „antysystemowego”9, nie było niczym niespotykanym 
zarówno wcześniej w Polsce, jak i w ogóle w państwach demokratycznych, to 
jednak w powiązaniu z osiągniętym wynikiem wyborczym (20,8%) strategię 
tę uznać należy za wyjątkowo efektywną. W związku z „pozapartyjnością” do 
Pawła Kukiza nie mogła też odnosić się żadna ze wspomnianych metod wy-
łaniania kandydatów. Szczególny natomiast i zasadniczo nowatorski był inny 
aspekt strategii P. Kukiza, to znaczy proponowany program polityczny, który 
w jego przypadku de facto nie istniał, do czego sam kandydat się przyznawał10. 
W teorii marketingu politycznego uznaje się bowiem dość powszechnie, że 
oferta polityczna składa się z trzech zasadniczych, równoważnych części:

 – podmiotu, to jest osoby kandydata lub partii jako całości (element fi -
zyczny, oferent);

 – głoszonych idei (element światopoglądowy, niematerialna część oferty 
znacząco wpływająca na całościowy wizerunek podmiotu);

9 Przy czym określenie, na czym „antysystemowość” kandydata dokładnie polega, nie nastąpiło. 
Postulaty ustrojowe P. Kukiza jak najbardziej mieściły się w ramach rozwiązań demokratycznych 
i republikańskich, sam kandydat przyjmował warunki rywalizacji wyborczej w ramach istniejącego 
porządku prawnego, nie zmierzał do zmian drogami określanymi w naukach o polityce jako zamach 
stanu czy „rewolucja”, a kontestował przede wszystkim sposób funkcjonowania i działalność głównych 
partii politycznych jako odseparowanych od społeczeństwa, niereprezentujących go grup interesów 
i upatrując remedium w modyfi kacjach prawa wyborczego, w tym zapisów konstytucji.

10 D. Majewska, Paweł Kukiz wprost przyznaje: Nie mam programu. I nie zamierzam mieć, bo 
programy to największe oszustwo wyborcze, http://natemat.pl/146717,pawel-kukiz-wprost-przyznaje-nie-
mam-programu-i-nie-zamierzam-miec-bo-programy-to-najwieksze-oszustwo-wyborcze (20.12.2015).
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 – programu wyborczego (element usługowy, również niematerialny, ale 
konstruowany na potrzeby wyborów jako zobowiązanie do zrealizowania 
określonych zadań).

O ile okresowe funkcjonowanie podmiotów politycznych bez programu 
wyborczego jest możliwe i występuje (np. program danej partii po przegranych 
wyborach zostaje wycofany, ale partia działa i dopiero przygotowuje nowy), 
o tyle taka sytuacja w kampanii wyborczej jest, czy też była w Polsce niespo-
tykana. Co istotne, w przypadku Pawła Kukiza element, jakim jest program 
wyborczy, w sumie nie występował (skoro sam kandydat tak twierdził11), 
a mimo to jego oferta znalazła duże grono zwolenników, którzy wyrazili dla 
niej swe poparcie w dniu głosowania. Odnotowujemy zatem tutaj wsparcie 
dla koncepcji mówiącej o przeobrażeniach rywalizacji wyborczej z modelu 
skoncentrowanego na partii politycznej (party-oriented politics) w kierunku 
modelu zorientowanego na jednostce (candidate-oriented politics), nawet 
mimo tego, że modele te odnoszą się głównie do zmian funkcjonowania sa-
mych partii na scenie wyborczej (partie jako komitety promocji pojedynczych 
kandydatów-liderów, a nie jako kolektywne machiny wyborcze)12. Dodatkowo 
przypadek ten wzmacnia również twierdzenia o słabnącym znaczeniu progra-
mów wyborczych jako determinantów zachowań wyborczych obywateli, co 
jednak nie oznacza, że wyborca nie potrafi  podjąć decyzji13. Kandydatowi nie 
było potrzebne wsparcie dużej i zamożnej organizacji politycznej, ale warto też 
nadmienić, że był już przed wyborami osobą publicznie znaną, rozpoznawaną, 
działającą społecznie i politycznie, nieukrywającą swoich poglądów i starającą 
się o ich upowszechnianie, co nie mogło pozostać bez wpływu na ostateczny 
wynik. Niemniej była to pierwsza w historii polskich wyborów sytuacja, kiedy 
kandydat prowadził kampanię, nie posiadając zbudowanej kompleksowo oferty 
politycznej. W związku z tym z perspektywy marketingowej dyskusyjne jest 
również to, czy rzeczywiście posiadał strategię.

Ostatnią analizowaną kandydatką jest Magdalena Ogórek, reprezentująca 
środowisko SLD. W tym przypadku również zastosowano zmodyfi kowaną 
metodę partyjną. Innowacyjność podejścia polegała bowiem na tym, że wy-
brana reprezentantka nie odgrywała w partii żadnej roli i miała się w kampanii 
z wystawiającą ją partią wręcz nie kojarzyć. Postawiono na osobę nieznaną 
i bez doświadczenia politycznego (mimo że SLD dysponuje kręgiem znanych 
i doświadczonych polityków), która dodatkowo ostentacyjnie unikała, wręcz 

11 Można dyskutować, czy program wyborczy musi posiadać sformalizowaną postać pisemnego 
dokumentu. Forma programu nie jest przecież nigdzie określona, w związku z czym proponowane 
przez P. Kukiza działania jako prezydenta, nawet jeśli niezebrane w formie jednolitego tekstu, mogą 
zostać za program uznane. Niemniej pozostaje zdanie samego kandydata, który uważał program za 
rzecz zbędną, wręcz szkodliwą, jako narzędzie „oszukiwania wyborców”.

12 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2003, s. 109; W. Cwalina, Telewizyjna 
reklama polityczna, Lublin 2000, s. 60.

13 Por. W. Cwalina, Telewizyjna reklama..., dz. cyt., s. 61–62.
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odmawiała (przynajmniej początkowo), wypowiedzi publicznych dla mediów, 
co w przypadku kampanii wyborczej było zjawiskiem kuriozalnym. Z kampa-
nijnej komunikacji wycofał się też lider SLD oraz najbardziej znane postacie 
partii, a sam element programowy oferty tworzony był de facto na bieżąco, 
na co wskazuje właśnie początkowe (choć zdecydowanie przedłużające się) 
milczenie kandydatki w tej kwestii. Przyjmując perspektywę strategiczną mar-
ketingu politycznego jako działań zaplanowanych na podstawie analiz rynku 
wyborczego, które to działania znajdują uzasadnienie właśnie w wynikach tych 
analiz i założonych celach kampanii, należy uznać, że kampania Magdaleny 
Ogórek charakteryzowała się innowacyjnością... braku strategii i oparciem 
niemal wyłącznie na reaktywności. Poza zaplanowaniem miejsc i terminów 
wizyt wyborczych (w tym wypadku nie można zdać się tylko na planowanie 
z dnia na dzień) oraz poza sztywnymi warunkami części kampanii w radio 
i telewizji (terminy i czas trwania bezpłatnych audycji wyborczych oraz udział 
w zaplanowanych debatach) kolejne działania, w tym treści kampanii kandydat-
ki, uzależnione były wyłącznie od bieżącego kształtowania się wydarzeń dnia. 
Kandydatka nie posiadała całościowej strategii jako osi komunikacji wyborczej 
rozumianej nie tylko jako terminarz wydarzeń, ale także jako jasno określone 
i dostosowane do grup docelowych i własnej pozycji na rynku politycznym 
(w relacji z konkurentami) cele kampanii, główne idee, sposoby (treści i for-
my) ich przekazywania czy też (wskazując już bardziej szczegółowo) elementy 
odróżniające jej ofertę od ofert rywalizujących, w tym szczególnie od ofert 
kierowanych do tych samych lub bardzo zbliżonych światopoglądowo grup 
w elektoracie, wobec których agitację prowadzili niektórzy jej rywale (lewico-
wy elektorat był także grupą docelową J. Palikota, częściowo A. Jarubasa). Nie 
odróżniał jej przecież szyld partyjny, od którego, jak wspomniano, próbowano 
się przecież dystansować. Jedynym strategicznym wyróżnikiem pozostawało 
to, że wśród kandydatów była jedyną kobietą.

Zestaw kandydatów zdominowany przez osoby o słabej pozycji politycznej 
względem liderów swych ugrupowań, ale także w ogóle słabiej od liderów 
rozpoznawalne, skutkował rosnącym natężeniem w składaniu daleko idących 
obietnic wyborczych, niejednokrotnie wykraczających poza możliwości ich 
realizacji przez prezydenta jako ograniczonego w swych uprawnieniach i roli 
ustrojowej. Traktować to jednak należy jako faktyczne przygotowanie także 
do zbliżających się wyborów parlamentarnych, a zatem (pozostając w per-
spektywie marketingu politycznego) także tego rodzaju działania można 
uznać za element strategii wyborczej, przy czym rozpisanej na okres dłuższy 
niż tylko elekcja prezydencka. Z jednej strony wypełnienie części powzię-
tych przez kandydatów zobowiązań, na przykład związanych ze zmianami 
ustrojowymi (konstytucyjnymi), możliwe byłoby tylko w przypadku jeżeli 
zwycięski kandydat (wybory wiosną 2015 r.) uzyskałby wsparcie i współ-
działał z bliską mu programowo i ideowo większością parlamentarną, która 
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(ewentualnie) zostałaby wyłoniona w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu 
RP14. Z drugiej strony mniej znaczący kandydaci rozpoczynali budowanie 
w kampanii prezydenckiej rozpoznawalności swoich ofert (w tym oczywiście 
siebie) w kontekście planowanej dalszej obecności na scenie politycznej już 
w ramach tworzenia ruchów społecznych czy partii politycznych15. W tym 
kontekście również mieliśmy więc do czynienia z pewną innowacyjnością 
w strategiach wynikającą z czasowej bliskości kampanii prezydenckiej i parla-
mentarnej (ale całkowicie nie „nakładających” się na siebie, jak w 2005 roku, 
gdzie de facto kilka podmiotów wdrażało jedną strategię, co rozpoznać można 
było po konkretnych, jednostkowych przekazach wyborczych, na przykład 
reklamach audiowizualnych, za pomocą których jednocześnie prowadzono 
agitację kandydata na prezydenta i jego partii, jako oferty parlamentarnej; 
tak było w przypadku PiS i Lecha Kaczyńskiego oraz PO i Donalda Tuska).

2.2. Finansowanie kampanii w internecie – innowacyjność 
strategii fi nansowych

Elementem konstruowania i wdrażania całościowej strategii wyborczej, ujmując 
rzecz modelowo, jest także plan fi nansowy kampanii, czyli prace nad budżetem 
kampanii, zarówno w kwestii pozyskiwania środków (źródła, wysokość), jak 
i planowania wydatków, dokonywania tychże wydatków, dokumentowania ich, 
i wreszcie złożenia sprawozdania wyborczego wymaganego przepisami Kodeksu 
wyborczego16. W związku z istniejącymi przepisami fi nansowania kampanii 
wyborczych można stwierdzić, że polski ustawodawca poniekąd „wymusza” na 
komitetach wyborczych tworzenie strategii fi nansowych, z których realizacji 
składane są potem „raporty”, choć dotyczy to tylko kwestii zgodnego z prawem 
prowadzenia polityki fi nansowej komitetu, a nie problemu relacji między tą 
polityką a osiągniętym wynikiem wyborczym17. W niniejszym opracowaniu 
autor pragnie przyjrzeć się również strategiom wyborczym kandydatów (for-
malnie wdrażanym przez komitety wyborcze kandydatów) w aspekcie wydatków 

14 A. Nowak, Przemówienie na konwencję Andrzeja Dudy. Trzeba wygrać. Koniecznie. Cofać się nie 
ma dokąd. Przetrwać bez zwycięstwa nie można, http://wpolityce.pl/polityka/232635-przemowienie-
na-konwencje-andrzeja-dudy-trzeba-wygrac-koniecznie-cofac-sie-nie-ma-dokad-przetrwac-bez-
zwyciestwa-nie-mozna (20.12.2015).

15 Paweł Tanajno: „Walczymy o pozycję w wyborach parlamentarnych”, http://www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/1439505,Pawel-Tanajno-walczymy-o-pozycje-w-wyborach-parlamentarnych 
(20.12.2015); Duda wygrywa wybory prezydenckie!, http://korwin-mikke.pl/wazne/zobacz/duda_
wygrywa_wybory_prezydenckie/111731 (20.12.2015).

16 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, art. 142, Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.

17 Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście nie bada racjonalności i zasadności działań 
fi nansowych względem zakładanych przez komitety wyborcze celów prowadzenia kampanii.



41Innowacyjność w strategiach wyborczych kandydatów na prezydenta w 2015 roku…

pieniężnych ponoszonych na innowacyjne formy komunikacji wyborczej, to 
jest komunikacji w internecie.

W związku z rozwojem mediów cyfrowych już w 2010 roku dokonano 
modyfi kacji polskiego prawa wyborczego w postaci wprowadzenia do wzo-
ru sprawozdania fi nansowego pozycji określających: wydatki komitetów 
na reklamę w internecie (rozbite na dwie składowe: koszty wytworzenia 
przekazów reklamowych, w tym prac koncepcyjnych i koszty emisji/pub-
likacji tych przekazów) oraz wydatki na prowadzenie strony internetowej 
komitetu18. Po uchwaleniu w 2011 roku ustawy Kodeks wyborczy, również 
w przepisach wykonawczych do tego aktu zawarto niemal identyczny z tym 
z 2010 roku wzór sprawozdania (drobne modyfi kacje pojawiły się w częściach 
niezwiązanych bezpośrednio z wydatkami na komunikację wyborczą)19. 
Istotną z perspektywy niniejszego opracowania pozycją w sprawozdaniach 
jest jednak również część nazwana „usługi obce – pozostałe koszty”. Należy 
bowiem zwrócić uwagę na fakt, że płatna kampania internetowa nie jest 
prowadzona wyłącznie za pomocą reklam, a tylko koszty tego rodzaju agi-
tacji w sieci są ujmowane w sprawozdaniach wprost. Działalność polegająca 
na tworzeniu treści i obsłudze dodatkowych agitacyjnych stron www (poza 
ofi cjalną stroną nawet nie samego kandydata, tylko jego komitetu), profi li 
w typowych portalach społecznościowych (Facebook), profi li w serwisach 
mikroblogowych (Twitter), kanałów w multimedialnych serwisach typu 
web 2.0 (YouTube, Instagram, Flickr, Tumblr, Pinterest, Snapchat i in.), dzia-
łalność agitacyjna na forach internetowych portali informacyjnych czy w tak 
zwanych grupach dyskusyjnych również generuje koszty, a więc komitety 
ponoszą określone, niemałe wydatki. Tymczasem brak w sprawozdaniach 
pozycji, które bezpośrednio odnosiłyby się do kosztów „niereklamowej” 
działalności w sieci20. W związku z tym wydatków takich należy szukać 
właśnie w pozycji „usługi obce – pozostałe koszty”, co zostało uwzględnione 
w prezentowanych niżej zestawieniach (koszty reklam w innych niż internet 
mediach, koszty klasycznych materiałów jak plakaty i ulotki, koszty spotkań 
wyborczych, wynagrodzeń, administracyjne itp. są raportowane osobno).

Dwaj najmocniejsi kandydaci, Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, 
na reklamę internetową wydali zdecydowanie najwięcej. Duda ponad 830 
tys. zł, Komorowski niespełna 1,2 mln zł (bez kosztów strony www komitetu) 

18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru 
sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, Nr 115, poz. 769.

19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania fi nansowego 
komitetu wyborczego, Dz.U. 2011, Nr 198, poz. 1173.

20 Nie płaci się za emisję treści w YouTube czy publikację na Facebooku jak w przypadku klasycznej 
reklamy, ale płaci się ludziom za tworzenie tych treści, reagowanie na działalność użytkowników, 
słowem za obsługę profi li/kanałów. Treści te nie są też oznaczane jako niepochodząca od redakcji 
danego serwisu reklama (choć jako materiały wyborcze przynajmniej ich część powinna być oznaczana 
jako pochodząca i fi nansowana przez dany komitet wyborczy).
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(wykres 1). Trzeci w wyborach, jak i w wydatkach na reklamę sieciową był 
Paweł Kukiz, ale wliczając koszt prowadzenia ofi cjalnej witryny jego komitet 
wydał „jedynie” około 60 tys. zł; koszty internetowej kampanii reklamowej 
Janusza Palikota to około 46 tys., Adama Jarubasa – około 33 tys. Najwięcej 
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środków pochłaniała emisja przekazów. Warto jednak zauważyć, że reklamowa 
internetowa kampania w aspekcie kosztów emisji przekazów w 2015 roku była 
w sumie mniej kosztowna niż ta w 2010 roku. W 2015 roku komitety wydały 
łącznie około 1,75 mln zł, a w 2010 roku około 2,4 mln zł. A zatem nawet 
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pomimo wyjątkowości (katastrofa smoleńska) i krótszego czasu trwania kam-
panii w 2010 roku była to kampania zdecydowanie droższa (w aspekcie reklamy 
sieciowej) niż kampania 2015 roku. Przeczy to powszechnemu przekonaniu, że 
polityczne kampanie reklamowe generują coraz wyższe wydatki, „odbierając” 
tym samym zyski z reklam politycznych „starym mediom”21.

Względem 2010 roku zdecydowanie natomiast wzrosły wydatki w katego-
riach „usługi obce – pozostałe koszty”, gdzie należy zaliczyć koszty internetowej 
agitacji niereklamowej22. Łącznie komitety raportowały w tej kategorii wydatki 
w wysokości około 1 mln zł w 2010 roku i około 3,8 mln w 2015 roku. A zatem 
w kampaniach prezydenckich realizowanych za pomocą mediów masowych 
i cyfrowych nie tyle „kurczy się” tradycyjna działalność reklamowa (prasa, 
radio, telewizja, outdoor), ile... zmniejsza się znaczenie reklamy w internecie 
na rzecz innych sposobów komunikacji wyborczej w sieci. Porównanie wydat-
ków na reklamę w internecie i „usługi obce – pozostałe koszty” w 2015 roku 
obrazują wykresy 3 i 4.

Można uznać, że innowacyjność prezydenckich kampanii wyborczych 
realizowanych w 2015 roku w aspekcie strategii fi nansowych polegała na 
tym, że po raz pierwszy względem poprzedniej elekcji prezydenckiej spadły 
wydatki na reklamę w internecie, a jednocześnie znacząco wzrosły wydatki 
na działalność agitacyjną w sieci, która reklamowaniem nie była. Komitety 
wyborcze i kandydaci pomimo gwałtownego rozwoju nowych technologii 
i sieciowych kanałów komunikacji nie rezygnują także, a wręcz rozwijają 
z wyborów na wybory kampanie reklamowe w „starych mediach”. Na przykład 
między 2010 a 2015 rokiem łączne wydatki na reklamę w telewizji wzrosły 
z ponad 6,7 mln zł do ponad 10 mln zł23. Interesujące w tym względzie będzie 
w przyszłości określenie i porównanie, czy z podobnym zjawiskiem mamy do 
czynienia w kampaniach parlamentarnych.

2.3. Innowacyjność w internetowych strategiach 
komunikacyjnych

Samo korzystanie z sieci jako środka przekazu wykorzystywanego w agitacji 
wyborczej trudno w 2015 roku uznać za innowacyjne. Względem poprzednich 
kampanii prezydenckich nowatorskość strategii komunikacyjnych objawia się 

21 Między kampaniami prezydenckimi 2010 i 2015 r. zmniejszyła się tylko popularność i wydatki 
na reklamę wyborczą w sieci, zdecydowanie wzrosły wydatki na reklamę telewizyjną, a nieznacznie 
(lecz jednak wzrosły) wydatki na reklamę wyborczą w radio i w prasie drukowanej.

22 Choć najprawdopodobniej są tu też zaliczone inne wydatki.
23 Dane na podstawie sprawozdań Komitetów Wyborczych składanych Państwowej Komisji 

Wyborczej, dostępnych na: http://pkw.gov.pl/fi nansowanie-partii-politycznych-i-kampanii-wyborczych/
fi nansowanie-nawigacja.html (20.12.2015).
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natomiast w pojmowaniu sieci jako przestrzeni, w której kampania toczy się 
nieustannie i w ogromnej części także niemal zupełnie niezależnie od kandy-
data. Tym samym celem kampanii internetowej (jeden z celów operacyjnych 
prowadzących do głównego celu całej strategii wyborczej) jest odpowiednie 
inspirowanie komunikacji, staranie się o jej właściwe ukierunkowanie, tak aby 
wśród potencjalnych wyborców rozpowszechniane były nie tyle perswazyjne 
komunikaty o charakterze reklamowym, ile pozytywne treści na temat kan-
dydata generowane przez samych użytkowników. Komitet wyborczy czy też 
osoby tworzące nowoczesną kampanię internetową są inicjatorami komunikacji, 
ale ostatecznie nie mają kontroli nad jej dalszym przebiegiem i rozwojem (tak 
jak to się dzieje w przypadku reklam, których produkcja, treść, miejsca i czas 
rozpowszechniania są całkowicie zależne od podmiotu politycznego). Próby 
odzyskania panowania nad treściami komunikacji (na przykład w postaci 
moderowania postów w serwisach społecznościowych, jeżeli moderacja nie 
jest uzasadniona na przykład wulgarnością wpisu, a niewygodną dla kandydata 
treścią) mogą skutkować bardzo negatywnie – aktywnym rozpowszechnia-
niem opinii o „cenzurującym” wypowiedzi użytkowników/obywateli polity-
ku. Komunikacja wyborcza w internecie musi być możliwie jak najszersza, 
obejmując cały szereg stron, serwisów, profi li czy kanałów (wszędzie tam, 
gdzie zgodnie z marketingowymi zasadami można odnaleźć docelowe grupy 
wyborców), co jednocześnie w praktyce bardzo często oznacza dużą powta-
rzalność przekazów i powstawanie kampanijnego „szumu informacyjnego”. 
Jednocześnie natychmiastowość i nieustanność kampanii internetowej, jak 
i w ogóle funkcjonowania sieci, wymaga od pracowników sztabów (kandydaci 
w niewielkim stopniu samodzielnie prowadzą komunikację w sieci) nieprze-
rwanego monitorowania zarówno internetowych mediów (portali informa-
cyjnych), wypowiedzi najważniejszych dziennikarzy (blogi, mikroblogi typu 
Twitter), jak i wypowiedzi samych wyborców udzielających się na ofi cjalnych 
forach czy w ofi cjalnych kanałach/profi lach kandydatów.

Internet jeszcze kilka lat temu postrzegany był jako kolejny środek przekazu 
umożliwiający komunikację na masową skalę, ale bez ograniczeń narzucanych 
sformalizowaną strukturą tradycyjnych redakcji prasowych, radiowych czy tele-
wizyjnych, które decydowały o rozpowszechnianiu wiadomości o kandydatach 
zarówno w aspekcie reklamowym (mogą przecież odmówić odpłatnej emisji 
czy publikacji reklamy wyborczej), jak i w aspekcie relacjonowania przebiegu 
kampanii przez dziennikarzy (rolę odgrywa tu światopogląd czy też linia 
programowa wydawcy/nadawcy, który decyduje o sposobie i intensywności 
relacjonowania kampanii określonych kandydatów). W dobie Web 1.0 istotnie 
oznaczało to „odzyskiwanie” znacznej części kontroli nad rozpowszechnianiem 
informacji, bo kandydaci mogli posługiwać się własnymi stronami interneto-
wymi, a później (już w XXI w.) także zyskującymi na popularności blogami. 
Chodziło więc o to, aby użytkowników internetu przyciągnąć do własnej witryny 
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(często blog był jej częścią) jako internetowego centrum kampanii. Zazwyczaj 
służyło temu rozpowszechnianie adresu witryny w tradycyjnych materiałach 
wyborczych (plakaty, ulotki, gadżety, spoty telewizyjne itp.), jak również kla-
syczna (z dzisiejszej perspektywy) reklama wyborcza w sieci w postaci różnego 
rodzaju banerów internetowych (reklamy typu display), a dość szybko także 
w postaci reklam w wyszukiwarkach internetowych (SEM – search engine mar-
keting). Oprócz zatem „tradycyjnych” działań kampanijnych przenoszonych 
do sieci (np. reklama w sieci i rozwijanie media relations w kierunku portali 
informacyjnych, a już nie tylko tradycyjnych mediów) nowym polem stała się 
samodzielna działalność agitacyjna na witrynach www i blogach (stopniowo 
kandydaci i partie rozwijali nawet więcej niż jedną stronę, np. tworzyli specjalne 
strony poświęcone określonym punktom swoich programów). Witryna miała 
dawać użytkownikom możliwości dogłębnego poznania kandydata, czasem 
nawet „wirtualnego” spotkania, a celem nadrzędnym było, aby gość pozostał 
na niej jak najdłużej. O ile oczywiście użytkownik trafi ł w ogóle na taką witry-
nę, gdyż jej podstawowym minusem było to, że w przeciwieństwie do spotu 
telewizyjnego czy radiowego, a nawet wręczanej na ulicy ulotki kandydata, nie 
sposób było natknąć się na nią przypadkiem24. Zarówno w wyborach 2005 jak 
i 2010 roku strategie internetowe podporządkowane były właśnie witrynom 
www i reklamom w sieci z jednej strony oraz staraniom o obecność kandydatów 
w przekazach mediów internetowych (portale, wortale polityczne) z drugiej.

W związku z rozwojem usług sieciowych w kierunku Web 2.0 (serwisy 
oparte na treściach tworzonych przez „zwykłych” użytkowników) sytuacja 
zaczęła powoli ulegać zmianom już przed 2010 rokiem, ale nie oznaczało 
to jeszcze diametralnych zmian w strategiach komunikacyjnych. W 2015 
roku te zmiany były już doskonale widoczne. Serwisy społecznościowe typu 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Instagram, Tumblr, Pinterest, Snapchat 
(skrojony z myślą o urządzeniach mobilnych) i ich popularność spowodowały, 
że zwykłe strony www, blogi oraz reklama w sieci (co widać po danych zapre-
zentowanych w podrozdziale 2.2) przestały odgrywać kluczową rolę w kam-
panii internetowej. Z kampanijnych centrów informacji mających zatrzymać 
użytkowników-wyborców stały się rozbudowanymi cyfrowymi broszurami25 
spełniającymi wymóg istnienia strony internetowej komitetu (dane komitetu 
itd.), raczej kierującymi odwiedzających do bardziej atrakcyjnych i cennych 
z marketingowego punktu widzenia zasobów – fi lmów, zdjęć, komentarzy 
zwolenników, bieżących relacji z kampanii kandydata (informacje niemalże 
z minuty na minutę, także w nocy) i innych, które to zasoby były dostępne 

24 R.J. Klotz, Th e Politics of Internet Communication, Lanham 2004, s. 64.
25 Stanowi to paradoksalnie regres względem stron kandydatów i partii politycznych sprzed 2007 r., 

które były o wiele bardziej obfi te w treści, choć niekoniecznie w obrazy i materiały audiowizualne. Por. 
J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie 
w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010.
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właśnie w serwisach społecznościowych. Znalazła bowiem zastosowanie 
marketingowa zasada aktywnego poszukiwania odbiorców w miejscach, gdzie 
odbiorcy ci się znajdują (owo „gdzie” oczywiście w znaczeniu komunikacyjnym: 
w których serwisach sieciowych).

Tym samym jednak politycy ponownie tracą odzyskane na krótko pa-
nowanie nad informacjami, stając się w kampaniach internetowych raczej 
inicjatorami komunikacji niż kluczowymi dystrybutorami treści. Istota 
serwisów typu Web 2.0 w kampanii polega bowiem na tym, że większość 
wartościowych (z perspektywy maksymalizacji poparcia) przekazów (np. 
ocen, komentarzy, wyrazów poparcia) pochodzi jednak od użytkowników 
i że to użytkownicy są, przez łączące ich sieciowe więzi („znajomi”, „znajomi 
znajomych”, „followersi”), najważniejszymi roznosicielami informacji (np. 
o każdym kliknięciu „polubienia” i każdym wstawionym przez użytkownika 
komentarzu są automatycznie powiadamiane osoby będące w kręgu jego in-
ternetowej, powiązanej w ramach danego serwisu, społeczności). O znaczeniu 
w kampanii 2015 roku serwisów społecznościowych opartych na aktywności 
użytkowników, świadczy analiza funkcjonalności witryn internetowych 
kandydatów, przedstawiona w tabeli 1.

Największe wydatki na kampanię internetową ponieśli Andrzej Duda 
i Bronisław Komorowski, oni też posiadali najbardziej rozbudowane strony 
www26. Zdecydowanie najsłabiej wypadła strona Pawła Kukiza, który wydał na 
nią niewiele mniej niż Janusz Palikot (por. wykres 2) dysponujący zdecydowa-
nie bardziej zaawansowaną technologicznie, bogatszą w treści i atrakcyjniejszą 
wizualnie witryną. Negatywnie pod kątem nowoczesności wyróżniały się też 
strony Magdaleny Ogórek i Adama Jarubasa, które ewidentnie wypełniały przede 
wszystkim wymóg posiadania strony przez komitet wyborczy, niejako „przy 
okazji” będąc stroną wyborczą, której kandydatowi po prostu nie wypadało nie 
posiadać. Witrynę Janusza Korwin-Mikkego należy ocenić jako mieszczącą się 
dokładnie w środku stawki siedmiu analizowanych stron, zarówno pod kątem 
wizualnym, jak i treściowym. Co jednak charakterystyczne, pomimo niejed-
nokrotnie wielu braków, nawet tak rażących jak sylwetka kandydata (kukiz.
org, prezydentkorwin.pl), czy absolutnie śladowa obecność (np. jeden fi lmik) 
materiałów multimedialnych (kukiz.org, prezydentkorwin.pl, jarubasprezy-
dent.pl) wszystkie witryny zachęcały użytkowników do możliwie aktywnych 
odwiedzin licznych kanałów i profi li w mediach społecznościowych. Co 

26 Porównując strony www z kosztami omówionymi w podrozdz. 2.2, widać, że komitet 
B. Komorowskiego jako swoją stronę, z której kosztów należy się rozliczyć osobno, zaliczył tylko 
subdomenę kwbk.popieramkomorowskiego.pl, a nie całą witrynę popieramkomorowskiego.pl, 
gdyż wykazał 750 zł. Komitet Andrzeja Dudy z pewnością określił koszty uruchomienia całej strony 
andrzejduda.pl, a nie tylko kw.andrzejduda.pl. Należy też pamiętać, że B. Komorowskiemu jako 
urzędującej głowie państwa służyła także strona prezydent.pl, która choć nie ma formalnie statusu 
strony wyborczej, a jest ofi cjalnym serwisem internetowym prezydenta, to siłą rzeczy była częścią 
internetowej komunikacji wyborczej kandydata.
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Tabela 1. Budowa i zawartość stron internetowych wybranych kandydatów w kampanii pre-
zydenckiej w 2015 r.
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andrzejduda.pl* + + + + + Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr

fl ash, html, 

kafelkowa

+

popieramkomorowskiego.pl* + + + + + Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr

fl ash, html, 

kafelkowa

–

kukiz.org – – – + – Facebook

Twitter

YouTube

html, 

klasyczna

+

prezydentkorwin.pl – + + + – Facebook

Twitter 

YouTube

html, fl ash, 

klasyczna

+

magdalenaogorek.eu + + + – + Facebook

Twitter 

YouTube

Blog

html, 

klasyczna

+

jarubasprezydent.pl + – + + – Facebook

Twitter

YouTube

Wykop.pl

html, 

klasyczna

+

palikot2015.pl + + – + + Facebook

Twitter

YouTube

Flickr

Blog

fl ash, 

kafelkowa

–

* Komitety Wyborcze tych kandydatów posiadały wyodrębnione strony www, jako subdomeny 
strony kandydata: kw.andrzejduda.pl oraz kwbk.popieramkomorowskiego.pl; w pozostałych 
przypadkach strona wyborcza (agitacyjna) kandydata/kandydatki była także stroną jego/jej 
Komitetu Wyborczego.
** Odnotowano obecność na stronie jakichkolwiek propozycji programowych, obietnic czy 
zobowiązań o charakterze wyborczym (agitacyjnym), nawet jeżeli nie posiadały one postaci 
osobnego dokumentu określanego jako „Program”, „Wizja” itp.
*** Także zbieranie danych do bazy wyborców.
**** Sposób prezentacji treści jako statyczne linki i grafi ki (html) lub animowane sekcje (fl ash); 
dodatkowo określenie „klasyczna” i „kafelkowa”, oznacza zaprojektowanie strony zgodnie z bie-
żącymi trendami, optymalnie na urządzenia mobilne.
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prawda – po ocenianych jako interaktywnie i społecznościowo spektakularne 
kampaniach prezydenckich Baracka Obamy w 2008 i 2012 roku – nie była to 
ze strony polskich kandydatów żadna rewolucja, niemniej jednak na polskim 
rynku wyborczym mieliśmy z tym do czynienia po raz pierwszy.

Można zauważyć (szczególnie w zestawieniu z kosztami kampanii), że 
kampania w serwisach społecznościowych stanowiła dla kandydatów dużo 
ważniejsze pole rywalizacji niż „tradycyjny” internet. Wskazują na to także 
niezależne analizy aktywności kandydatów w mediach społecznościowych. 
Zespół Sotrender, badając zarówno działalność polityków, jak i wywoływane 
reakcje użytkowników, uznał, że najaktywniejszym kandydatem (uogólniając 
wszystkie wykonane na koniec kwietnia 2015 roku przez Sotrender zestawienia 
z trzech serwisów: Facebook, YouTube i Twitter) był Bronisław Komorowski 
(a może raczej jego sztab), na drugim miejscu znalazł się Janusz Palikot, na-
stępnie Marian Kowalski (którego kampanii nie analizuję w niniejszym opra-
cowaniu) i kolejno: Andrzej Duda, Paweł Kukiz, Jacek Wilk (analogicznie do 
M. Kowalskiego), Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke i Magdalena Ogórek27.

W kategorii Facebooka najaktywniejszy był Paweł Kukiz – ponad 350 po-
stów (co koresponduje z tezą o najsłabszej witrynie www – kandydat skupił 
się na mediach społecznościowych), następnie Marian Kowalski – ponad 
230 postów, Janusz Korwin-Mikke – ponad 220, Grzegorz Braun – około 200, 
Adam Jarubas – ponad 180, Janusz Palikot – około 140, Jacek Wilk i Andrzej 
Duda – obaj po ponad 120, Bronisław Komorowski – około 100, Paweł Tanajno 
– ponad 90 i Magdalena Ogórek – około 70 postów. Jednakże profi lem, który 
przyciągnął największą liczbę aktywnych internautów, był profi l J. Korwin-
-Mikkego – około 560 tys., profi l B. Komorowskiego miał około 140 tys. fanów, 
A. Dudy – około 75 tys., P. Kukiza i M. Ogórek – po ponad 30 tys., J. Palikota 
– około 12 tys., a A. Jarubasa – około 7 tys.28.

Na Twitterze największą aktywnością w publikowaniu wykazali się J. Palikot, 
B. Komorowski i M. Kowalski – około 350–360 tweetów. Reszta kandydatów 
nie przekroczyła 80 postów. Jednakże to profi l Andrzeja Dudy wywoływał 
największe zainteresowanie użytkowników, co jest zdecydowanie ważniejszym 
osiągnięciem, gdyż świadczy o zdolności zaangażowania wyborców, a nie tylko 
samego kandydata (czy jego sztabu). A taki efekt z perspektywy kampanijnej 
jest najcenniejszy. Liczba aktywności (oznaczanie profi lu, „retweetowanie” 
wiadomości kandydata itp.) innych użytkowników na profi lu A. Dudy w ciągu 
marca i kwietnia 2015 roku wyniosła blisko 48 tys., B. Komorowskiego – około 
38 tys., J. Palikota – około 17 tys., M. Kowalskiego – blisko 12 tys., P. Kukiza – 
około 8 tys. Zdecydowanie najsłabszą zdolnością aktywizowania użytkowników 

27 A. Prejs, Kampania prezydencka w social media – kto wygrywa w wyścigu do Pałacu 
Prezydenckiego?, http://blog.sotrender.com/pl/2015/04/kampania-prezydencka-w-social-media 
(20.12.2015).

28 Tamże.
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Twittera spośród omawianych kandydatów wykazał się J. Korwin-Mikke – 
około 500 aktywności29.

Trzecim analizowanym serwisem był YouTube, który jednak cieszył się 
mniejszą popularnością zarówno użytkowników (stosunkowo niewielu subskry-
bentów kanałów w porównaniu z „fanami” profi li na Facebooku i Twitterze), 
jak i samych kandydatów, co jest zrozumiałe, gdyż zamieszczanie materia-
łów audiowizualnych jest bardziej skomplikowane niż tekstu, nawet jeżeli 
kandydaci nie decydowaliby się na złożone i kosztowne produkcje audio-
wizualne. Niemniej pod względem liczby zamieszczonych fi lmów prym wiódł 
B. Komorowski – ponad 70 (z pewnością niezwykle sprzyjającą okolicznoś-
cią było sprawowanie urzędu prezydenta, gdyż z racji tej funkcji, a nie tylko 
w związku z kampanią, kandydat miał możliwość szerokiego fi lmowego doku-
mentowania swej działalności jako głowa państwa, nie ograniczając się tylko 
do standardowej agitacji spotami reklamowymi czy relacjonowania spotkań 
wyborczych). Andrzej Duda zamieścił ponad 30 fi lmów, Janusz Palikot po-
nad 20, Paweł Kukiz 15, Adam Jarubas ponad 10, Magdalena Ogórek – 6, Janusz 
Korwin-Mikke nie opublikował żadnego fi lmu na ofi cjalnym kanale (choć wielu 
jego zwolenników publikowało fi lmy na jego temat w swoich kanałach). Także 
w YouTube Andrzej Duda był jednak tym, który najbardziej przyciągał uwagę. 
Liczba odtworzeń jego fi lmów sięgnęła (marzec–kwiecień) ponad 265 tys., 
Komorowskiego – około 115 tys., Ogórek – około 30 tys., Palikota – około 
11 tys., Kukiza – około 7 tys., a Jarubasa – około 450 wyświetleń30.

Internetowe strategie komunikacyjne kandydatów na prezydenta w 2015 
roku zdominowane zostały zatem przez wykorzystanie mediów społecznoś-
ciowych. Jest to zbieżne z trendem obserwowanym od kilku lat także w innych 
krajach zachodnich i wraz z ciągłym zwiększaniem się liczby użytkowników 
oraz rozwojem sieci w ramach modelu Web 2.0 zjawisko to będzie prawdopo-
dobnie narastać. Platformy społecznościowe są doskonałym narzędziem samej 
komunikacji, ale też jej przygotowywania w postaci pozyskiwania informacji 
o użytkownikach (grupach docelowych) i ewaluacji rezultatów podejmowanych 
działań (określania popularności, wielkości generowanego „ruchu”, stopnia 
zaktywizowania niemal każdego jej użytkownika z osobna). Najwięcej zależy 
jednak od samego kierunku rozwoju komunikacji sieciowej i związanych z nią 
usług. Wynalezienie nowych rodzajów serwisów i ewentualne zdobycie przez 
nie popularności spowoduje, zgodnie z logiką strategii marketingowej, zago-
spodarowywanie również ich na potrzeby kampanii wyborczych. Obserwujemy 
to od dziesiątków lat, gdyż każdy kolejno pojawiający się elektroniczny środek 
przekazu wkrótce pojawiał się także w kampaniach wyborczych.

29 Tamże.
30 Tamże.
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3. Podsumowanie

W ciągu kilkunastu lat polskie internetowe prezydenckie kampanie wyborcze 
ewoluowały dość dynamicznie, choć zawsze na zasadzie adaptowania wcześniej 
powstałych na Zachodzie wzorców – od fazy zupełnie pionierskiej (1995, 2000) 
charakteryzującej się „przenoszeniem” tego, co analogowe, do świata cyfrowego 
(strona www jako ulotka) przez fazę Web 1.0 (2005, 2010) zdominowaną przez 
rozbudowywane strony www i blogi do fazy obecnej (2015), w której naj-
wyraźniej zarysowało się znaczenie komunikacji wyborczej w ramach siecio-
wych społeczności. Sztaby wyborcze coraz więcej sił i środków poświęcają na 
starania zmierzające do inspirowania i koordynowania (jak dalece to możli-
we) kampanii w sieci, a nie narzucania treści komunikacji. W porównaniu ze 
strategiami komunikacyjnymi i fi nansowymi dotyczącymi sieci zdecydowanie 
mniejszą innowacyjność obserwujemy w aspektach konstruowania oferty 
politycznej, gdzie wciąż decydujący głos posiada partia polityczna (a niejedno-
krotnie jednoosobowo jej lider), nawet pomimo tego, że internet oferuje szereg 
narzędzi diagnostycznych oraz stanowi doskonałe źródło danych o wyborcach, 
co umożliwia daleko idące sprofi lowanie produktu politycznego pod kątem 
oczekiwań i ocen użytkowników-wyborców, a zatem zwiększanie prawdopo-
dobieństwa maksymalizacji poparcia. Nie chodzi w tym momencie o zupełne 
poddanie się sądom i opiniom internautów, ale o wyraźniejsze uwzględnianie 
roli sieci jako środowiska komunikacyjnego (czy nawet zbioru danych), z którego 
stratedzy kampanii czerpią wiedzę o kształcie politycznego rynku w aspekcie, 
który dotyczy wyborców, a nie tylko konkurujących ugrupowań. Niedoceniana 
jest także wciąż rola sieci jako przestrzeni, w której komunikacja polityczna, 
kształtowanie wizerunku, budowanie wokół siebie społeczności zwolenni-
ków (lub choćby osób zainteresowanych) „dzieje się” bez przerwy, nie tylko 
w okresach kampanii oraz „wszędzie”, nie tylko w portalach informacyjnych 
czy na stronach partii. O ile w „starych mediach” nie jest to tak dostrzegalne, 
a poniekąd do pewnego stopnia naturalne (ograniczenia czasu, przestrzeni 
oraz dominująca rola instytucjonalnych nadawców/wydawców jako gate-
keeperów dopuszczających na antenę czy na łamy określone osoby i tematy), 
o tyle w internecie nagłe wejście w kampanię, a po kilku miesiącach równie nagłe 
jej zakończenie przez niemal zupełnie „komunikacyjne zniknięcie” (Jarubas, 
Ogórek, częściowo Komorowski), świadczy jednoznacznie o absolutnie instru-
mentalnym traktowaniu użytkowników-wyborców i o sztuczności sieciowego 
zaangażowania polityka. Obecnie zdecydowanie rośnie wyborcze znaczenie in-
ternetowych społeczności, dla których szczególnie istotne po stronie kandydatów 
są: naturalność i sprawność działania (zdolność korzystania z usług sieciowych, 
znajomość form komunikacji w internecie), brak przymusu (nie można dać im 
odczuć, że kandydat „zmusza się” do aktywności w sieci) i otwartość (nie tylko 
deklarowana, ale faktyczne zaangażowanie w komunikację). Kandydat, który 
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raz „porzuci” swych partnerów (wyborców-użytkowników) w sieci, a który 
mimo to chciałby prowadzić wiarygodną komunikację kampanijną, może po 
prostu nie móc „drugi raz wejść do tej samej rzeki”. Po pierwsze, jeśli myśli 
perspektywicznie, to w ogóle nie powinien z niej wychodzić. A po drugie, jeśli 
już wyjdzie, to za drugim razem, za rok, dwa, kilka lat, z pewnością nie będzie 
to już ta sama rzeka (świat wirtualny zmienia się zdecydowanie szybciej niż 
realny), a odnalezienie w niej nurtu, by wybrać właściwy kurs, będzie o wiele 
trudniejsze. O ile w ogóle możliwe.


