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Czy Internet ma znaczenie? Opis wydatków polskich partii politycznych na prowadzenie internetowej kampanii wyborczej

K

Kampania wyborcza
ampania wyborcza to działania prowadzone przez partie polityczne

mające zachęcić do oddawania głosów na określonych kandydatów. W Polsce kampanie poprzedzają wybory prezydenckie, parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowe.
Kampanie wyborcze są prowadzone w różny sposób. Mogą to być
spotkania bezpośrednie lub reklama za pomocą środków przekazu.
Jednym z takich środków przekazu jest Internet. W niniejszym artykule autor na podstawie sprawozdań finansowych partii politycznych
i komitetów wyborczych sprawdził, jaka część środków przeznaczana
jest na kampanie prowadzoną w wirtualnej przestrzeni i czy ma ona
duże znaczenie w porównaniu z przekazem w innych środkach masowego przekazu. Opisowi autor poddał wydatki dwóch największych
partii w Polsce czyli Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości
oraz komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP, których te
partie wspierały.
Rozwój nowych form przekazu informacji, a zwłaszcza mediów
masowych sprawia, że są one wykorzystane przez polityków do promocji swojej kandydatury w nadchodzących wyborach. Jak pokazały
badania Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, społeczeństwo swoją wiedzę na tematy polityczne czerpie właśnie
z mediów. Na czołowych miejscach oczywiście telewizja i prasa, nieco
dalej radio i Internet (Relacja, 22.03.2016, http://newsletter.oapuw.
pl). To nowe medium jest bardzo dobrym narzędziem, które może
być wykorzystane przez polityków i ich organizacje również w Polsce,
co pokazał przykład kampanii prowadzonej przez Baracka Obamę
w 2008 r. Sztab wyborczy wykorzystał potencjał, jaki tkwi w social
media, a „Washington Post” wprost nazwał ówczesnego kandydata
Demokratów królem Internetu i serwisów społecznościowych. Stworzony został specjalny serwis internetowy, utworzono aktywne konta
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na Facebooku, Twitterze czy YouTube, a nawet stworzono specjalną
grę, w której bohaterem był kandydat na prezydenta (The Evolving).
Wszystko to było możliwe dzięki rozwojowi technologii, która pozwoliła na zmianę jakościową korzystania z Internetu. Dzięki wprowadzeniu w 2004 r. zmiany sposobu wykorzystywania zasobów sieciowych
z Web1.0 na Web2.0 możliwe stało się komunikowanie one to one,
a nie jak dotychczas lub w tradycyjnych mediach one to all. Rozpowszechnienie tego standardu pozwoliło uczynić z użytkownika współtwórcę treści i umożliwiło rozwój mediów społecznościowych czy blogosfery (Majorek, 2010, s. 136).
W Polsce możliwości te zaczęto wykorzystywać już w kampaniach
wyborczych w 2005 i 2007 r., jednak na szerszą skalę użyto ich podczas kampanii prezydenckiej w 2010 r. Po wyborach wiele kanałów informacji zostało zawieszonych. Wyjątek stanowił Twitter, który z czasem stał się jednym z głównych nośników informacji przekazywanych
przez rząd i polityków. Obecnie profile w portalach społecznościowych
stały się miejscem kontaktu z wyborcami, które pozwalają na szybkie
komentowanie bieżącej sytuacji politycznej.
Jak zatem do prowadzenia kampanii w Internecie podchodzą największe polskie partie, które zdominowały scenę polityczną w ostatnich 10 latach? Czy wydatki na prowadzenie kampanii w wirtualnej
przestrzeni są istotną częścią wszystkich kosztów? Czy na przestrzeni
lat między wyborami parlamentarnymi w 2011 r., a wyborami prezydenckimi w 2015 r. można zauważyć wzrost znaczenia kampanii internetowych?
Wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.
Platforma Obywatelska
Partia która wygrała wybory, na wszystkie wydatki związane z kampanią wyborczą wydała 29 274 776,20 zł (Sprawozdanie finansowe KW
Platforma, wybory parlamentarne 2011, s.1). To, co nas najbardziej
interesuje to wydatki związane z budową i utrzymaniem strony internetowej oraz wydatki na korzystanie ze środków masowego przekazu
i nośników plakatów.
Owe wydatki na emisję reklam wyniosły 15 881 840,08 zł, z czego reklama w Internecie to wydatek rzędu 2 206 623,42 zł, co stanowi 13,89%. Jest to blisko 1/4 wydatków na emisję spotów telewizyjnych, która kosztowała ponad 8 milionów złotych czyli ponad połowę
wszystkich kosztów. Również koszt ekspozycji bilbordów pochłonął
znaczną sumę pieniędzy – prawie 4 miliony złotych. Najmniej pienię-
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dzy wydano na emisję spotów radiowych – 316 433,21 zł (Sprawozdanie finansowe KW Platforma, wybory parlamentarne 2011, s. 2).
Wykres 1. Koszty emisji reklam.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).

Zaprojektowanie i wykonanie reklam internetowych kosztowało
531 tysięcy złotych, co przy wydatkach związanych z wytworzeniem
plakatów i filmów reklamowych oraz spotów radiowych, kosztujących
trochę ponad 2,8 miliona, wydaje się sumą niewielką.
Zwycięska partia za stworzenie i utrzymanie strony internetowej
swojego komitetu zapłaciła 60 709,57 zł (Sprawozdanie finansowe KW
Platforma, wybory parlamentarne 2011, s. 1).
Wykres 2. Koszty wytworzenia reklam.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).
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Prawo i Sprawiedliwość
Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość na swoją kampanię wyborczą
wydał prawie milion złotych więcej niż PO, bo aż 30 119 644zł (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory parlamentarne 2011, s. 1).
Na emisję reklam wydano 16 224 914zł, więc również więcej niż
Platforma Obywatelska. Jednak w przypadku partii Jarosława Kaczyńskiego tylko 7,21% tej sumy pochłonęły koszty emisji reklam w wirtualnej przestrzeni. Zdecydowano się zainwestować najwięcej pieniędzy
w ekspozycję plakatów i bilbordów – prawie 7 razy więcej niż koszt
reklamy internetowej (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory
parlamentarne 2011, s. 2).
Wykres 3. Koszty wytworzenia reklamy

Źródło: : Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Prawo
i Sprawiedliwość).

Większe sumy niż Platforma PiS przeznaczyło na kampanię
w mediach takich jak dzienniki i czasopisma oraz kampanię radiową.
W przypadku PiS wydatki na emisję spotów w radiu wyniosły 1 422
103 zł będąc trzecią częścią wydatków (Sprawozdanie finansowe KW
Prawo, wybory parlamentarne 2011, s. 2).
Fakt, że kampania internetowa stanowiła stosunkowo mały udział
wśród poniesionych kosztów emisji powoduje, że jej wytworzenie okazało się najtańsze – 344 725 zł, co stanowi mniej niż 1/8 wydatków
na wytworzenie plakatów i około 1/4 wydatków związanych z wyprodukowaniem spotów radiowych i telewizyjnych.
Koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyniósł tylko 934 zł. (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory parlamentarne 2011, s. 1).

[66]

refleksje

Czy Internet ma znaczenie? Opis wydatków polskich partii politycznych na (...)
Wykres 4. Koszt wytworzenia reklam

Źródło: : Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Prawo
i Sprawiedliwość)

Jak widać koszty kampanii w przypadku jednej i drugiej partii są pokaźne, jednak wydatki na kampanie w Internecie są małym ułamkiem
całych kosztów. Powodem takiej sytuacji mógł być fakt, że partie
w 2011 r. jako główny elektorat wybrały użytkowników mediów tradycyjnych.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska na swoja kampanię europejską wydała w porównaniu z wyborami do polskiego parlamentu tylko 17 828 556,41 zł
(Sprawozdanie finansowe KW Platforma, wybory do PE 2014, s. 1).
Z kwoty tej na emisję reklam wydano 10 133 503,47 zł, z czego
emisja reklam w Internecie to wydatek rzędu 1 156 559,92 zł, co stanowi 11,41% wszystkich wydatków poniesionych na emisję reklamy.
Co ciekawe, bardzo zbliżoną kwotę wydano na publikację reklamy
w czasopismach i magazynach. Podobnie jak w kampanii parlamentarnej, największe kwoty wydano na emisję telewizyjną oraz ekspozycję na nośnikach plakatów, odpowiednio 4 618 945,41 zł i 3 064 216,50
zł (Sprawozdanie finansowe KW Platforma, wybory do PE 2014, s. 2).
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Wykres 5. Koszty emisji reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).

Koszty wytworzenia reklamy w Internecie podobnie jak w krajowych wyborach okazują się niewielkie w stosunku do pozostałych
kosztów wytworzenia materiałów wyborczych. Koszt utrzymania strony internetowej komitetu wyniósł 7 237,59 zł (Sprawozdanie finansowe KW Platforma, wybory do PE 2014, s. 1).
Wykres 6. Koszty wytworzenia reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).

Prawo i Sprawiedliwość
Druga z partii branych pod uwagę w analizie wydała na promocję swoich
kandydatów do europarlamentu 16 795 595,60 złotych. Podobnie jak
w przypadku PO największe koszty to emisja reklamy, która kosztowała 9 634 593,21 zł, z czego 3,3% stanowił koszt emisji reklamy w In-
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ternecie – niecałe 318 tysięcy czyli 3,6 razy mniej niż w przypadku PO
(Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory do PE 2014, s. 2).
Wykres 7. Koszty wytworzenia reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Prawo
i Sprawiedliwość).

W przypadku kosztów wytworzenia reklamy internetowej okazała
się ona o połowę tańsza niż produkcja spotów telewizyjnych ale prawie
tak droga jak produkcja bilbordów i plakatów. Koszt strony internetowej to 3 690 zł (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory do PE
2014, s. 1).
Nakłady finansowe na kampanię wyborczą przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego były zdecydowanie niższe niż podczas
kampanii do parlamentu krajowego. O ile spadek nakładów na kampanię prowadzoną w Internecie przez Platformę Obywatelską wyniósł
trochę ponad 2%, to nadal koszty emisji reklamy kształtują się na poziomie wyższym niż 10%, to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości
udział kosztów związanych z emisją reklamy wirtualnej spadł o ponad
połowę do jedynie 3%, co pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło na tradycyjne źródła przekazu.
Wybory samorządowe w 2014 r.
Obie analizowane partie powołały ogólnopolskie komitety wyborcze wystawiając kandydatów w każdym okręgu. Wydatki na tą kampanię były
również w przypadku obu partii wyższe niż na wybory do europarlamentu.
Platforma Obywatelska
Bardzo ciekawą sprawą w przypadku partii, która wówczas rządziła jest
fakt, że na wybory samorządowe wydała większą o ponad milion złotych kwotę niż na wybory parlamentarne i blisko 17 milionów więk-
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szą niż na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki lub koszty poniesione przez Platformę Obywatelską na wybory samorządowe
wyniosły 30 525 580,08 zł. Z czego koszty emisji reklamy to niecałe
14 milionów złotych. Zdecydowanie najwięcej, bo w sumie ponad 10
milionów, pochłonęła reklama telewizyjna i nośniki plakatów, koszt
reklamy internetowej to 1 179 920,65 zł, co stanowiło niski jak na PO
wskaźnik procentowy – 8,61% (Sprawozdanie finansowe KW Platforma, wybory samorządowe 2014, s. 2).
Wykres 8. Koszty emisji reklam

Źródło: : Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).

W związku z tym koszty jej produkcji wyniosły niewiele ponad 300
tysięcy złotych i okazały się najniższym wydatkiem. Był on około 10
razy niższy niż koszt produkcji reklamówek, plakietek, które zawierają
się w innych materiałach wyborczych. Koszt utrzymania strony internetowej wyniósł 7 255,92zł (Sprawozdanie finansowe KW Platforma,
wybory samorządowe 2014, s. 1).
Wykres 9. Koszty wytworzenia reklamy

Źródło: : Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Platforma
Obywatelska RP).
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Prawo i Sprawiedliwość
W przeciwieństwie do PO, Prawo i Sprawiedliwość na kampanię samorządową przeznaczyło kwotę mniejszą niż na wybory parlamentarne.
Jednocześnie była ona o 4 miliony większa niż ta wydana na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyniosła 20 590
090,24 zł (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory samorządowe
2014, s. 2)
Dużym kosztem okazała się emisja reklam, która kosztowała 7 506
788,29 zł, z czego najmniejsza kwota przeznaczona została na spoty
radiowe. Koszt emisji reklamy w Internecie wyniósł 578 149,23 co stanowi 7,70% całych kosztów emisji. W odróżnieniu od poprzednich wyborów w tym wypadku najwięcej pieniędzy wydano na emisję reklam
na nośnikach plakatów (Sprawozdanie finansowe KW Prawo, wybory
samorządowe 2014, s. 2).
Wykres 10. Koszt wytworzenia reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Prawo
i Sprawiedliwość).

Z tego powodu koszty reklam wielkopowierzchniowych oraz ulotek pochłonęły kwoty sięgające ponad 3,5 miliona złotych, przy których koszt wytworzenia reklamy internetowej wynoszący 135 tysięcy
złotych wydaje się minimalny (Sprawozdanie finansowe KW Prawo,
wybory samorządowe 2014, s. 1).
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Wykres 11. Koszt wytworzenia reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Prawo
i Sprawiedliwość).

W przypadku wyborów samorządowych koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej były ponad 42 razy wyższe niż w kampanii
parlamentarnej i wyniosły 42 017,49zł (Sprawozdanie finansowe KW
Prawo, wybory samorządowe 2014).
Patrząc na udział emisji reklam w Internecie w kosztach emisji
wszystkich reklam można zauważyć, że w przypadku Platformy Obywatelskiej następuje systematyczny spadek, mimo zwiększonych nakładów na całą kampanię. Prawo i Sprawiedliwość natomiast w wyborach samorządowych powróciło do ponad 7% udziału kampanii
internetowej w kosztach emisji. Znacząco droższa była również strona
internetowa, którą stworzyło.
Wybory prezydenckie w 2015 r.
Obie partie udzieliły poparcia kandydatom, którzy walczyli o zwycięstwo.
W przypadku Platformy był to Bronisław Komorowski, a Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda.
Bronisław Komorowski
Kandydat popierany przez Platformę Obywatelską posiadał handicap
w postaci piastowanego urzędu oraz dużego poziomu zaufania społecznego. Jak w takim razie przełożyło się to na wydatki jego komitetu
wyborczego?
Całkowite koszty kampanii prezentowały się skromnie w porównaniu do parlamentarnych czy samorządowych wyborów ponieważ
wynosiły 18 140 502,94 zł (Sprawozdanie finansowe KW Bronisława
Komorowskiego, s. 2).
Koszt emisji reklamy wynosił około połowy środków czyli 9 285
146,32 zł. Sztab byłego prezydenta postawił zdecydowanie na trady-
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cyjne środki przekazu. Na reklamę telewizyjną wydał niebagatelną
sumę 5 430 340,66 zł. Drugą w kolejności wartością są wydatki na reklamę bilbordową – ponad 2 300 000 zł. Koszt reklamy w Internecie
to 923 183,15 zł, co stanowiło 9,94% wszystkich kosztów (Sprawozdanie finansowe KW Bronisława Komorowskiego, s. 2).
Wykres 12. Koszt emisji reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Bronisława
Komorowskiego).

Z powodu największych kosztów emisji reklamy telewizyjnej również jej koszt okazał się największy, blisko 1 900 000 zł, plakietki i reklamówki, ponad milion złotych. Koszt plakatów to blisko 600 000zł.
Koszt reklamy internetowej okazuje się przy tych kwotach nieduży 270
000 zł. Koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej to tylko 750
zł (Sprawozdanie finansowe KW Bronisława Komorowskiego, s. 1).
Wykres 13. Koszt wytworzenia reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Bronisława
Komorowskiego).

nr 14, jesień-zima 2016

[73]

Wojciech Fabiszewski

Andrzej Duda
Ogólne wydatki na kampanię wyborczą komitetu wyborczego obecnego Prezydenta były o około 5 mln. niższe niż jego kontrkandydata
i wyniosły 13 676 676,80 zł (Sprawozdanie finansowe KW Andrzeja
Dudy, s. 2).
Na emisję reklam sztab wydał około 6 700 000 zł, z czego najwięcej
pochłonęły wydatki związane z emisją materiałów w telewizji – ponad
4 800 000zł. Reszta wydatków przy tej sumie wydaje się niewielka,
ale co ciekawe na drugim miejscu znalazły się wydatki na emisję reklam internetowych 701 000zł czyli 10,47%. Ponad pół miliona złotych
sztab kandydata wydał na emisję reklam radiowych (Sprawozdanie finansowe KW Andrzeja Dudy, s. 2).
Wykres 14. Koszt emisji reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Andrzeja
Dudy).

Koszty wytworzenia reklam były stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi kampaniami. Filmy reklamowe i spoty kosztowały trochę ponad 800 000 zł, a reklama internetowa tylko 132 000 zł. Koszt
wykonania i utrzymania strony internetowej wyniósł 60 000 zł. (Sprawozdanie finansowe KW Andrzeja Dudy, s. 1).
Pierwszy raz na przestrzeni ostatnich lat i kampanii wyborczych
udział kosztów emisji reklamy w Internecie był wyższy po stronie Prawa i Sprawiedliwości i ich kandydata. Co ważne, koszt emisji reklamy
internetowej był drugim co do wielkości wydatkiem.
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Wykres 15. Koszt wytworzenia reklam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Sprawozdanie finansowe KW Andrzeja
Dudy).

Podsumowanie
Podsumowując pragnę zauważyć, że reklama w Internecie traktowana
jest przez największe polskie partie polityczne jako słaby nośnik, dlatego kwoty przekazywane na jej produkcję i emisję stanowią z reguły
mały procent wszystkich wydatków.
Sceptyczne podejście partii politycznych do nowych mediów wydaje się mieć podłoże nie tyle w lęku przed nowością, co zdroworozsądkowej kalkulacji. Niektórym partiom najzwyczajniej nie opłaca
się inwestować w podbój wirtualnego świata. Mimo, iż według badań
GUS ponad 75% Polaków ma dostęp do Internetu (Społeczeństwo,
20.10.2015, http://stat.gov.pl), wiele partii mających tradycyjny elektorat nastawione jest na reklamę w „starych” mediach.
Jakie możliwości daje prowadzenie kampanii wyborczej w Internecie? Informacja w Internecie wymaga wyszukania samodzielnego
w przeciwieństwie do telewizji, prasy i radia. Fakt ten może być wadą,
ale również zaletą, ponieważ sieć oferuje samozadowolenie z podejmowania działalności politycznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy
wychowani w erze telewizji uodpornieni są na szumy informacyjne
i przekaz perswazyjny płynący z mediów. Internet pozwala dotrzeć
do informacji przekazanych przez różne strony sceny politycznej. Do
czasu upowszechnienia Internetu wyborcy byli często zdani jedynie
na reklamy polityczne, które w całości były kontrolowane przez aktorów politycznych, dzięki czemu to oni mogli informować oraz kreować
wizerunek jaki chcą. Kampania prowadzona w Internecie w ogromnej
mierze trafia do ludzi młodych, co może mieć odzwierciedlenie w wy-
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nikach wyborów, co pokazał przykład A. Dudy, który mimo mniejszych
środków, obok kampanii telewizyjnej postawił na internetową i trafił
do młodych wyborców. Dobre wyniki wyborcze Janusza Palikota czy
Pawła Kukiza oraz duża popularność Janusza Korwin-Mikke również
są argumentem, który przemawia za tym, że stawianie na reklamę
w Internecie może dawać dobre efekty. Mimo, że Internet nie stanowi
jeszcze głównego źródła przekazu informacji podczas kampanii wyborczych jego udział i wykorzystanie będzie rosnąć z powodu większej
informatyzacji społeczeństwa, dlatego należy z uwagą śledzić zachodzące w tej sferze zmiany, a także zwrócić uwagę na „internetyzację”
telewizji, która coraz częściej staje się pewnego rodzaju hybrydą.
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Summary
Media considered the fourth power play a huge role in the election
campaign. With the development of the Internet there were new opportunities to promote candidates in the election. The article discussed was the share of spending on online campaigns largest Polish political parties in campaigns in 2011-2015.
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