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G³ówne wnioski
• Stosunkowo niewielkie rozpowszechnienie Internetu w Polsce, a tak¿e
znaczne ró¿nice w cechach socjodemograficznych (z Internetu rzadziej korzystaj¹ osoby starsze, gorzej wykszta³cone, mniej zamo¿ne i mieszkaj¹ce
na terenach wiejskich) oraz postawach i zachowaniach politycznych miêdzy internautami a osobami niekorzystaj¹cymi z sieci – wszystko to powoduje, ¿e prowadzenie dzia³añ profrekwencyjnych za poœrednictwem Internetu napotyka w Polsce bardzo du¿e ograniczenia. Nie mo¿na bezpoœrednio przenosiæ do Polski wzorców i rozwi¹zañ sprawdzonych w innych krajach, ale nale¿y je odpowiednio dostosowywaæ do polskich warunków.
• Trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy u¿ytkownicy Internetu rzeczywiœcie
chêtniej – jak deklaruj¹ w badaniach – bior¹ udzia³ w wyborach. W wyborach prezydenckich i samorz¹dowych w 2010 roku zale¿noœæ korzystania
z Internetu i frekwencji wyborczej w gminach kszta³towa³a siê odmiennie.
• W innych krajach prowadzi siê liczne podobne dzia³ania dotycz¹ce udzia³u
w wyborach. Mo¿na siê na tej podstawie wiele nauczyæ, szczególnie w zakresie sprawnego i pomys³owego wykorzystania ró¿nych narzêdzi, i zainspirowaæ siê twórczymi rozwi¹zaniami. W kampaniach prowadzonych
w Polsce brakuje zw³aszcza wykorzystania blogów i mikroblogów, co jest
miêdzy innymi jednym z powodów, wspominanej dalej, niskiej pozycji
stron kampanii w wyszukiwarkach, a tak¿e pozyskiwania danych kontaktowych od osób zainteresowanych na potrzeby newsletterów i kolejnych
kampanii (dok³adniejszy przegl¹d dzia³añ profrekwencyjnych podejmowanych w innych krajach zawarto w Za³¹czniku 1).
• Popularnoœæ witryn internetowych polskich kampanii profrekwencyjnych
jest niska, mimo ¿e Polacy – zw³aszcza w okresie przedwyborczym – szukaj¹ w sieci treœci dotycz¹cych wyborów i g³osowania.
• Dostêpne dane o odwiedzinach stron kampanii œwiadcz¹ o niedobrych i zarazem bardzo podobnych wskaŸnikach popularnoœci i zaanga¿owania odwiedzaj¹cych dla portali Gdziekolwiek-bedziesz.pl oraz 7czerwca.org.pl.
Witryny te cechuje niezbyt du¿a liczba odwiedzin, przede wszystkim zaœ
s³aba tzw. jakoœæ ruchu – wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych wchodzi³a na nie tylko na krótk¹ chwilê i ogl¹da³a jedynie jedn¹ stronê lub dwie strony, a zatem
poznawa³a najwy¿ej wycinek informacji. Wizyty pochodzi³y w du¿ym
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stopniu ze stron, na których by³y emitowane banery akcji. Jakoœæ ruchu pochodz¹cego z ró¿nych witryn by³a bardzo zró¿nicowana. Mo¿na wskazaæ
zarówno Ÿród³a wartoœciowego ruchu, jak i Ÿród³a wizyt osób, które i tak
nie zapoznawa³y siê z treœciami na stronach kampanii. Dziwi zbli¿ona popularnoœæ obu wspomnianych kampanii, mimo ogólnie znacznie wiêkszego zainteresowania wyborami prezydenckimi w 2010 roku ni¿ wyborami
do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.
W analizowanych kampaniach podjêto próbê w³¹czenia do prowadzonych
dzia³añ spo³ecznoœci internetowych, zw³aszcza Facebooka i YouTube.
Przynios³o to pewne pozytywne rezultaty, choæ – ogólnie rzecz bior¹c
– potencja³ spo³ecznoœci by³ wykorzystany tylko w ma³ym stopniu. Zabrak³o dzia³añ w innych spo³ecznoœciach, przede wszystkim na Naszej Klasie, która w Polsce wci¹¿ jest znacznie popularniejsza od Facebooka. Aktywnoœæ na Facebooku mia³a niewielk¹ skalê w kategoriach liczby fanów
i aktywnych fanów, w du¿ym stopniu ograniczy³a siê tak¿e do okresu tu¿
przed pierwsz¹ tur¹ wyborów i w jej trakcie. Sukcesem w kategoriach
ogl¹dalnoœci i dyfuzji w Internecie by³ spot Mój pierwszy raz, nie wkomponowano go jednak w szersz¹ strategiê dzia³añ online.
Strony kampanii profrekwencyjnych maj¹ z³¹ pozycjê w wyszukiwarkach
internetowych (na przyk³ad Google). Niewiele osób odwiedza je, korzystaj¹c z wyników wyszukiwania, te zaœ, które wchodz¹, szukaj¹ najczêœciej
nazw kampanii, a nie znacznie popularniejszych hase³ typu: „g³osowanie”
czy „wybory”. Potencja³ zainteresowania pozostaje niewykorzystany na
skutek zarówno b³êdów i niedoci¹gniêæ w konstrukcji stron (szczegó³owe
wskazówki zamieszczono w Za³¹czniku 2), jak i tworzenia nowych stron
na potrzeby ka¿dej kampanii, a tak¿e ze wzglêdu na przyjêt¹ strategiê propagowania akcji, opart¹ na kampaniach banerowych, zamiast na pozyskiwaniu linków.
Wielu internautów œci¹gniêtych na strony kampanii profrekwencyjnych
zniechêca niewielka u¿ytecznoœæ i dostêpnoœæ tych witryn. Strony s¹ nieprzejrzyste, nieintuicyjne, trudno siê po nich poruszaæ i dotrzeæ do poszukiwanych informacji. Problemy w korzystaniu maj¹ zw³aszcza osoby niewidome i niedowidz¹ce. Zdarzaj¹ siê tak¿e b³êdy techniczne. Strona Maszglos.pl
– wykorzystywana podczas wyborów samorz¹dowych w 2010 roku – wydaje siê pod tym wzglêdem najgorsza, mimo pewnych usprawnieñ, jakie
wprowadzono w trakcie kampanii (dok³adne wskazówki dotycz¹ce u¿ytecznoœci stron zamieszczono w Za³¹czniku 2 i Za³¹czniku 3).
Prowadzone dzia³ania profrekwencyjne maj¹ w du¿ym stopniu charakter powtarzalny – ze wzglêdu na ten sam cel, podobny typ organizatorów i cyklicznoœæ wyborów. Nie wykorzystano jednak tej zalety podczas dotychczasowych akcji, które nie nawi¹zywa³y do siebie i nie siêga³y po zgromadzony wczeœniej dorobek.

Rekomendacje
• Najwa¿niejsz¹ rekomendacj¹ jest koniecznoœæ przygotowania przemyœlanej
i spójnej strategii dzia³añ profrekwencyjnych, uwzglêdniaj¹cej okres d³u¿szy
ni¿ do najbli¿szych wyborów, wykorzystuj¹cej zaanga¿owanie ró¿nych
osób i instytucji oraz przewiduj¹cej stosowanie ró¿nych kana³ów online
i offline, a tak¿e zak³adaj¹cej wyst¹pienie efektu synergii miêdzy nimi.
• Wa¿nym postulatem wydaje siê wykorzystywanie przy podejmowaniu kolejnych dzia³añ dorobku poprzednich akcji. Dotyczy to zarówno bazy u¿ytkowników stron (mo¿na na przyk³ad gromadziæ ich maile na cele newslettera
i mailingów informuj¹cych o nowych akcjach), jak i profili w serwisach
spo³ecznoœciowych (warto przekierowywaæ fanów poprzednich profili do
nowych akcji albo prowadziæ g³ówny profil dzia³añ profrekwencyjnych)
oraz samych stron i linków do nich kieruj¹cych (o czym bêdzie mowa dalej).
Wydaje siê, ¿e mo¿na liczyæ na dobr¹ wolê zw³aszcza partnerów i organizatorów akcji spo³ecznych i wsparcie przez nich kolejnych dzia³añ, niezale¿nie
od tego, jaka konkretnie instytucja firmuje dan¹ kampaniê.
• W dzia³aniach profrekwencyjnych nale¿y uwzglêdniaæ zdecydowanie wiêcej
kana³ów i mechanizmów anga¿owania. Wykorzystanie jedynie Facebooka
i YouTube oraz kampanii banerowych nie wystarcza, o czym œwiadcz¹
choæby dane o popularnoœci stron dotychczasowych kampanii i zaanga¿owaniu ich u¿ytkowników. Trzeba równie¿ rozpowszechniæ u¿ycie innych
narzêdzi, jak blogi i mikroblogi, kampanie mailingowe, wykorzystanie portali Wykop czy Demotywatory, a tak¿e innych serwisów spo³ecznoœciowych, z Nasz¹ Klas¹ na czele. Mo¿na tak¿e przeprowadzaæ konkursy
zwi¹zane z aktywizacj¹ wyborców. Wskazane jest równie¿ wprowadzenie
mechanizmów sieciowych i networkingowych, dziêki czemu osoby pozyskane na rzecz kampanii by³yby sk³aniane do dalszych dzia³añ w swoim
otoczeniu i zwielokrotnia³yby si³ê przekazu.
• Celowe wydaje siê stworzenie jednej, ogólnej witryny do obs³ugi wszystkich
kampanii, która by³aby dobrze wypozycjonowana w wyszukiwarkach.
Poszczególne kampanie mog³yby mieæ oddzielne sekcje lub podstrony czy
nawet odrêbne domeny, które by³yby jednak dobrze pod³¹czone do g³ównej
witryny (tak¿e z u¿yciem przekierowañ). Tworzenie oddzielnych, niepo³¹czonych stron na potrzeby kolejnych wyborów nie ma uzasadnienia, gdy¿ w ten
sposób w ogóle nie wykorzystuje siê d³ugofalowego potencja³u akcji wspiera-

10

•

•

•

•

•

•

Wyborca w sieci

nych przez podobne organizacje. Dodatkowo wi¹¿e siê to zapewne z wiêkszymi wydatkami na domeny, serwery czy konstruowanie stron od nowa.
Warto przemyœleæ strategiê upowszechnienia akcji. Poza emisj¹ banerów
trzeba równie¿ zadbaæ o pozyskiwanie linków i ruchu z innych stron, na
przyk³ad w ramach wspó³pracy z blogerami i stronami lokalnymi. Nie
tylko zwiêkszy to ruch w serwisie, ale tak¿e pomo¿e w uzyskaniu lepszej
pozycji kampanii w wyszukiwarkach. Podobnie emisja spotów promocyjnych powinna byæ skoordynowana z innymi dzia³aniami.
Pozyskuj¹c linki i bannery do stron kampanii na innych witrynach, nale¿y
koniecznie uwzglêdniæ ich dopasowanie do grup docelowych i zgodnoœæ
tematyczn¹, a tak¿e analizowaæ wartoœæ przychodz¹cych z nich wizyt na
stronach kampanii. Pozyskiwanie ruchu o s³abej jakoœci nie pomaga
w osi¹ganiu celów akcji.
Konieczne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy pozycji stron kampanii
profrekwencyjnych w Google, w tym miêdzy innymi zwi¹zane z ich lepszym konstruowaniem i optymalizowaniem pod k¹tem wyszukiwarek.
Warto traktowaæ rozpropagowywanie w wyszukiwarkach jako jeden z najwa¿niejszych kana³ów promocyjnych, na równi z formami banerowymi
i ze spo³ecznoœciami internetowymi.
Trzeba w wiêkszym stopniu zadbaæ o u¿ytecznoœæ i dostêpnoœæ stron kampanii. B³êdy i niedoci¹gniêcia zniechêcaj¹ u¿ytkowników, utrudniaj¹ równie¿
otrzymanie odpowiednich informacji. Dotyczy to szczególnie osób nale¿¹cych do starszych grup wiekowych. Zw³aszcza strony niedawnej kampanii „Masz g³os” ujawni³y kilka powa¿nych b³êdów, które szczêœliwie zosta³y
w pewnej mierze poprawione w trakcie kampanii. W przysz³oœci podczas
projektowania kampanii i ich stron nale¿y uwzglêdniæ zagadnienia u¿ytecznoœci, a tak¿e poœwiêciæ czas i zasoby na przygotowanie odpowiedniej architektury informacji przed tworzeniem grafik i kodu stron.
Statystyki stron kampanii czy emisji form reklamowych powinny byæ na
bie¿¹co gromadzone przez osoby prowadz¹ce kampanie i analizowane przy
u¿yciu profesjonalnych narzêdzi. W wypadku dzia³añ marketingowych jest to
obecnie standard, a mo¿liwoœæ zbierania bogatych i aktualnych danych stanowi jedn¹ z istotnych zalet prowadzenia dzia³añ w Internecie. Nie powinno
siê zdarzyæ, ¿eby dane te nie by³y gromadzone lub ¿eby prowadz¹cy kampanie
nie mieli do nich dostêpu. Wykorzystanie danych tego typu jest kluczowym
czynnikiem optymalizacji dzia³añ profrekwencyjnych w Internecie.
Projektuj¹c konkretne dzia³ania i akcje, warto inspirowaæ siê najlepszymi
praktykami z innych krajów i d¹¿yæ do stworzenia niebanalnych rozwi¹zañ
i interesuj¹cych koncepcji przekazu. Przytaczane w raporcie przyk³ady
pokazuj¹, ¿e kampanie spo³eczne w Internecie mog¹ mieæ atrakcyjn¹ formê
i cieszyæ siê du¿¹ popularnoœci¹. Co wiêcej, œwiadczy o tym tak¿e sukces
niebanalnego spotu Mój pierwszy raz z listopada 2010 roku. Z pewnoœci¹
warto dalej kroczyæ t¹ drog¹ przy okazji kolejnych dzia³añ.

Dominik Batorski

Prowadzenie dzia³añ profrekwencyjnych online
i ich ograniczenia
Zanim przejdziemy do analizy poszczególnych aspektów prowadzonych
kampanii, warto poznaæ podstawowe ich ograniczenia. Niestety to, ¿e wielu
Polaków wci¹¿ nie korzysta z Internetu lub te¿ korzysta z niego w ograniczonym zakresie, znacznie ogranicza zasiêg dzia³añ profrekwencyjnych online
i wp³ywa na ich rezultaty.
Szczególnie du¿e zainteresowanie wykorzystaniem Internetu w dzia³aniach politycznych w ostatnich latach wi¹¿e siê nie tylko z rozprzestrzenianiem
siê tego medium, ale tak¿e z chêci¹ wzorowania siê na uwieñczonej du¿ym sukcesem kampanii Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Nale¿y zreszt¹ podkreœliæ, ¿e w niektórych kwestiach
Barack Obama wzorowa³ siê na doœwiadczeniach Howarda Deana, kandydata
w prawyborach demokratów w 2004 roku. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o ró¿nicach
miêdzy mobilizacj¹ wyborców do g³osowania w ogóle a mobilizacj¹ do g³osowania na konkretnego kandydata.
Wielk¹ rolê w kampanii obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych odgrywa³y takie narzêdzia, jak serwisy spo³ecznoœciowe i mailing oraz komunikacja esemesowa. Profile Baracka Obamy mia³y ³¹cznie ponad 5 milionów fanów
w ró¿nych serwisach, w tym ponad 3 miliony w serwisie Facebook. Kandydat
by³ tak¿e obecny miêdzy innymi na MySpace, LiveJournal i LinkedIn – i wszêdzie nale¿a³ do œcis³ej czo³ówki u¿ytkowników z najwiêksz¹ liczb¹ znajomych.
Na jego liœcie mailingowej zbieranej w trakcie kampanii znalaz³o siê 13 milionów adresów mailowych wyborców. Eksperci wskazuj¹ równie¿ takie Ÿród³a
sukcesu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak du¿e poparcie wœród
blogerów, wykorzystanie rozpowszechnianych w Internecie krótkich filmów
umieszczanych w serwisie YouTube czy pobudzanie zaanga¿owania i zbieranie
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œrodków przez mikrodotacje online. Do zdobywania poparcia przys³u¿y³ siê tak¿e
specjalnie stworzony serwis My.barackobama.com. Wydaje siê jednak, ¿e kluczem do sukcesu by³o umiejêtne wykorzystanie infrastruktury popularnych narzêdzi i serwisów internetowych – i to nie tylko do informowania, ale tak¿e do
mobilizowania zwolenników oraz anga¿owania ich do dzia³añ na rzecz kandydata prowadzonych poza Internetem. Tê rekomendacjê warto przekazaæ tak¿e organizatorom ró¿nych akcji zwi¹zanych z wyborami w Polsce, do czego
wrócimy w dalszej czêœci niniejszego raportu.
Spektakularny sukces kampanii Baracka Obamy rodzi pokusê, aby próbowaæ podobnych dzia³añ tak¿e w innych krajach, w tym w Polsce. W analizach
kampanii wyborczych prowadzonych na œwiecie, na przyk³ad w zwi¹zku
z wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii w 2010 roku, pojawiaj¹ siê
wnioski wskazuj¹ce na du¿¹ rolê Internetu, zw³aszcza serwisów spo³ecznoœciowych (Facebook, Twitter)1. Trzeba jednak pamiêtaæ o wielu ograniczeniach wynikaj¹cych z polskiej specyfiki. Niew¹tpliwie istotne ró¿nice dotycz¹ kultury, mentalnoœci, innego kszta³tu systemu politycznego czy
wreszcie znacznie mniejszej sk³onnoœci Polaków do anga¿owania siê
w dzia³ania zbiorowe. W dalszych rozwa¿aniach chcieliœmy siê skupiæ przede
wszystkim na kwestii dostêpu do Internetu w Polsce.

Korzystanie z Internetu a aktywnoœæ polityczna
i obywatelska
Obecnie niewiele ponad po³owa doros³ych Polaków korzysta z Internetu.
Wed³ug najnowszych badañ, jest to blisko 56% mieszkañców Polski, podczas gdy
w Stanach Zjednoczonych – 77% obywateli, a w kilku innych pañstwach – oko³o
90%. Co wiêcej, polscy internauci ró¿ni¹ siê znacznie od osób, które nie korzystaj¹ z Internetu, pod wzglêdem cech socjodemograficznych. S¹ m³odsi, lepiej
wykszta³ceni, zamo¿niejsi, czêœciej s¹ aktywni zawodowo, ponadto jest wœród
nich stosunkowo ma³o mieszkañców terenów wiejskich. Za dwa najwa¿niejsze
wymiary „cyfrowego podzia³u” w Polsce nale¿y dziœ uznaæ wiek i wykszta³cenie2. Wœród niemal 13 milionów Polaków w wieku piêædziesiêciu i wiêcej lat
z Internetu korzysta zaledwie 21,6% (2,8 miliona). Obecnie osoby w wieku
piêædziesiêciu i wiêcej lat stanowi¹ tylko 18% polskich internautów i a¿ 65%
doros³ych Polaków, którzy nie korzystaj¹ z Internetu. Tymczasem wœród osób
w wieku od szesnastu do czterdziestu dziewiêciu lat z sieci korzysta 71%.
1
L. Dugan, So what impact did social media really have on the UK elections, „Social
Times”, 7 maja 2010 roku – http://www.socialtimes.com/2010/05/so-what-impact-did-social
-media-really-have-on-the-uk-elections
2
D. Batorski, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2009, nr 3.

Wyborca w sieci

13

Ogromne s¹ równie¿ ró¿nice zwi¹zane z wykszta³ceniem: wœród osób, które
skoñczy³y studia, z Internetu korzysta 83%, podczas gdy wœród osób z wykszta³ceniem podstawowym – zaledwie 7%.
Internauci i osoby niekorzystaj¹ce z Internetu ró¿ni¹ siê znacznie tak¿e pod wzglêdem postaw i zachowañ zwi¹zanych ze sfer¹ polityki i aktywnoœci obywatelskiej. Warto podkreœliæ, ¿e nie jest to wy³¹cznie zwi¹zane ze
wspomnianymi ró¿nicami socjodemograficznymi. Internauci s¹ bardziej zaanga¿owani w ¿ycie spo³eczne, w tym w dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej (19,1% w porównaniu z 11,8% osób, które nie korzystaj¹ z Internetu),
udzia³ w zebraniach publicznych i zabieraniu g³osu na nich oraz w cz³onkostwo w organizacjach, a samo korzystanie z Internetu wp³ywa na podejmowanie tego zaanga¿owania3.
U¿ytkownicy Internetu znacznie czêœciej deklaruj¹ du¿e lub œrednie
zainteresowanie polityk¹ ni¿ osoby niekorzystaj¹ce z sieci, a tak¿e chêæ
oddania g³osu w wyborach4 (wykres 1). Odnotowana w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej i portal Gazeta.pl wiêksza
chêæ udzia³u w wyborach wœród internautów nie ma wy³¹cznie deklaratywnego charakteru. Równie¿ badania w ramach Diagnozy Spo³ecznej z 2009 roku,
w których zapytano o uczestnictwo w poprzednich wyborach parlamentarnych
(w 2007 roku), pokaza³y znacznie wy¿sz¹ frekwencjê (o 8,5 punktu procentowego) wœród osób korzystaj¹cych z sieci. Rozbie¿noœci tej nie mo¿na wyjaœniæ jedynie ró¿nicami w wykszta³ceniu, wieku, statusie spo³eczno-zawodowym, dochodach czy miejscu zamieszkania miêdzy u¿ytkownikami Internetu
a osobami niekorzystaj¹cymi z jego zasobów. Podobnie by³o w wyborach samorz¹dowych w 2006 roku – wœród Polaków maj¹cych czynne prawo wyborcze
czêœciej g³osowali u¿ytkownicy sieci ni¿ osoby niekorzystaj¹ce z Internetu.
Korzystanie z Internetu jest wyraŸnie zwi¹zane z wiêksz¹ aktywnoœci¹ obywatelsk¹. Ponadto, zapewniaj¹c dostêpnoœæ informacji, komentarzy i analiz
z ró¿nych Ÿróde³, Internet pomaga w lepszym rozumieniu polityki osobom,
które siê ni¹ interesuj¹. Jak pokazuj¹ wyniki polskiej edycji World Internet
Project, odsetek osób przekonanych o tym, ¿e korzystanie z Internetu daje takie mo¿liwoœci, jest znacznie wy¿szy ni¿ odsetek osób, które nie zgadzaj¹ siê
z takim stwierdzeniem5.

3

Dane z Diagnozy Spo³ecznej (http://www.diagnoza.com). Por. tak¿e: D. Batorski,
Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza Spo³eczna 2009: Warunki
i jakoœæ ¿ycia Polaków, red. J. Czapiñski, T. Panek, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 281–309.
4
Portret internauty. Raport Centrum Badania Opinii Spo³ecznej i portalu Gazeta.pl, Warszawa
2009 rok – http://badania.gazeta.pl/pr/115297/portret-internauty-raport-cbos-i-gazeta-pl
5
World Internet Project Poland, Agora SA & TP Group, Warszawa 2010.
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Wykres 1. Deklaracja udzia³u w wyborach internautów i osób niekorzystaj¹cych
z sieci

Źródło: Portret internauty. Raport Centrum Badania Opinii Społecznej i portalu Gazeta.pl,
Warszawa 2009 rok
– http://badania.gazeta.pl/pr/115297/portret-internauty-raport-cbos-i-gazeta-pl
Opracowanie wykresu: Dominik Batorski.

Zwi¹zek frekwencji wyborczej z dostêpnoœci¹ i wykorzystaniem Internetu
mo¿na równie¿ analizowaæ geograficznie. Pañstwowa Komisja Wyborcza podaje dok³adne dane dotycz¹ce frekwencji i wyników g³osowania nie tylko
w skali kraju, ale tak¿e na poziomie poszczególnych jednostek administracyjnych, a nawet konkretnych komisji wyborczych. Zestawiliœmy dane z wyborów w 2010 roku z danymi o dostêpnoœci i wykorzystaniu Internetu, oszacowanymi na podstawie najbardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych
korzystania z Internetu w gospodarstwach domowych, jakimi s¹ dane
o skorzystaniu z ulgi na Internet. Zosta³y one udostêpnione przez Ministerstwo
Finansów. Z ulgi tej mog¹ skorzystaæ osoby p³ac¹ce podatek dochodowy
(PIT-36, PIT-37) albo rycza³t ewidencjonowany (PIT-28)6. W 2008 roku skorzysta³o z niej ponad 4,7 miliona osób, co stanowi³o 18,5% wszystkich podatników. Geograficzny rozk³ad odsetka podatników korzystaj¹cych z ulgi
na Internet dobrze oddaje ró¿nice w dostêpnoœci i rzeczywistym wykorzystaniu
sieci w ró¿nych rejonach Polski.
Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 2, w wyborach prezydenckich w 2010 roku (w pierwszej turze) frekwencja wyborcza by³a wyraŸnie
6

Z ulgi nie mog¹ skorzystaæ rolnicy, którzy p³ac¹ jedynie podatek gruntowy i podatek rolny
oraz nie rozliczaj¹ podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W analizach uwzglêdniono
znaczenie odsetka ludnoœci pracuj¹cej w rolnictwie.
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Wykres 2. Korzystanie z Internetu w gminach a frekwencja wyborcza
w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2010 roku

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.
Opracowanie wykresu Dominik Batorski.

wy¿sza w gminach, w których w wiêkszej mierze korzysta siê z Internetu. Czêœciej g³osowali mieszkañcy du¿ych miast ni¿ mniejszych miejscowoœci i wielu
gmin wiejskich, w których mniej jest równie¿ u¿ytkowników sieci. Zale¿noœæ ta
jest najprawdopodobniej zwi¹zana ze wspomnian¹ ju¿ wczeœniej wiêksz¹
aktywnoœci¹ polityczn¹ i obywatelsk¹ internautów, którzy ponadto s¹ czêœciej
m³odsi i lepiej wykszta³ceni ni¿ osoby niekorzystaj¹ce z Internetu.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e sytuacja jest oczywista i wszystko wskazuje na
to, ¿e internauci czêœciej bior¹ udzia³ w wyborach. W konsekwencji nale¿a³oby uznaæ, ¿e Internet nie jest najlepszym medium do prowadzenia dzia³añ
profrekwencyjnych, gdy¿ pozwala dotrzeæ jedynie do mniejszej czêœci osób
nieg³osuj¹cych, co oznacza, ¿e niezbêdne jest prowadzenie akcji profrekwencyjnych przede wszystkim poza sieci¹. Analiza danych dotycz¹cych frekwencji w wyborach samorz¹dowych w 2010 roku (wykres 3) mocno jednak
komplikuje ten obraz.
W przeciwieñstwie do wyborów prezydenckich, frekwencja w pierwszej
turze wyborów samorz¹dowych w 2010 roku by³a wysoka na obszarach wiej-
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Wykres 3. Korzystanie z Internetu w gminach a frekwencja wyborcza
w pierwszej turze wyborów samorz¹dowych w 2010 roku

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.
Opracowanie wykresu Dominik Batorski.

skich, z kolei oœrodki miejskie (w tym du¿a czêœæ wiêkszych miast) wypad³y
bardzo s³abo. Nie oznacza to jednak jeszcze, ¿e internauci byli mniej aktywni
politycznie. Opisane tutaj analizy nie pozwalaj¹ stwierdziæ jednoznacznie, jakie grupy osób wziê³y udzia³ w wyborach na poszczególnych obszarach.
Mog³o siê mimo wszystko zdarzyæ, ¿e zarówno w miastach, jak i na wsi czêœciej g³osowali internauci, pod warunkiem, ¿e ró¿nica w czêstoœci g³osowania
miêdzy u¿ytkownikami Internetu a osobami niekorzystaj¹cymi z sieci by³a
znacznie wiêksza w miejscowoœciach, w których z Internetu korzysta wiêkszy
odsetek mieszkañców. Mimo to najprawdopodobniej mobilizacja internautów
by³a w tych wyborach mniejsza, nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e du¿e znaczenie mia³ lokalny charakter wyborów samorz¹dowych. W mniejszych miejscowoœciach ludzie lepiej znaj¹ kandydatów i ró¿nice miêdzy nimi, dziêki czemu s¹ bardziej zmobilizowani do udzia³u w g³osowaniu. Z kolei w wiêkszych
miejscowoœciach, szczególnie w miastach, wielu kandydatów na radnych jest
bardzo s³abo znanych, a jednoczeœnie brakuje dostêpnych i rzetelnych informacji na ich temat. W ostatnich wyborach samorz¹dowych trudno by³o tak¿e
znaleŸæ takie informacje w Internecie.
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Analizuj¹c znaczenie kampanii profrekwencyjnych prowadzonych w Internecie, nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e poparcie dla partii politycznych jest
wœród u¿ytkowników sieci inne ni¿ w ca³ej populacji Polski. Wed³ug przywo³ywanego wczeœniej badania „Portret internauty”7, przeprowadzonego
przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej w 2009 roku, wœród u¿ytkowników Internetu by³o znacznie wiêcej zwolenników Platformy Obywatelskiej,
a poparcie dla pozosta³ych partii kszta³towa³o siê na zbli¿onym poziomie jak
wœród osób niekorzystaj¹cych z sieci. Co wiêcej, u¿ytkownicy Internetu czêœciej w porównaniu z osobami niekorzystaj¹cymi z sieci darzyli zaufaniem
polityków kojarzonych wówczas z Platform¹ Obywatelsk¹ (Donald Tusk,
Lech Wa³êsa, Rados³aw Sikorski, Janusz Palikot) i nie ufali politykom Prawa i Sprawiedliwoœci (Jaros³aw i Lech Kaczyñscy, Przemys³aw Gosiewski)
oraz Waldemarowi Pawlakowi. Ponadto internauci lepiej oceniali dzia³al noœæ rz¹du, go rzej zaœ prezy den ta (wów czas Le cha Kaczyñskiego).
Dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie odsetka Polaków g³osuj¹cych
w wyborach nie powinny ograniczaæ siê do Internetu. Internauci i tak s¹
bardziej zainteresowani polityk¹ i zaanga¿owani w aktywnoœæ obywatelsk¹, choæ nie zawsze przek³ada siê to na wy¿sz¹ frekwencjê w wyborach. Obecnie w Polsce liczba osób, które nie bior¹ udzia³u w wyborach, jest
zbli¿ona wœród internautów i osób niekorzystaj¹cych z sieci. Aby zwiêkszyæ
odsetek g³osuj¹cych, nale¿y kierowaæ dzia³ania równie¿ do wyborców,
którzy nie korzystaj¹ z Internetu lub korzystaj¹ z niego w bardzo ograniczonym zakresie. Do nich nale¿y trafiaæ innymi kana³ami komunikacji, za pomoc¹ innych œrodków. Co wiêcej, koncentracja skutecznych dzia³añ profrekwencyjnych w sieci skutkowa³aby tym, ¿e niektóre si³y polityczne mog³yby
zyskaæ znacznie bardziej ni¿ inne. Niewykluczone, ¿e wzrost frekwencji wyborczej wœród internautów – przy niezmienionej frekwencji wœród osób niekorzystaj¹cych z sieci – doprowadzi³by do lepszych wyników wyborczych niektórych partii, choæ dostêpne dane nie przes¹dzaj¹ o prawdziwoœci tej tezy.
Zastrze¿enia te nie maj¹ na celu dyskredytacji Internetu jako kana³u komunikacji w kampaniach profrekwencyjnych. Wprost przeciwnie – mo¿e to
byæ bardzo dobre narzêdzie, nie tylko dziêki temu, ¿e dzia³ania w sieci mog¹
doprowadziæ do widocznych rezultatów przy stosunkowo niskich nak³adach.
Internet mo¿e bowiem tak¿e u³atwiæ dotarcie do liderów opinii, którzy zaanga¿uj¹ siê, a nastêpnie bêd¹ wp³ywaæ na osoby ze swojego otoczenia. Niemniej jednak w obecnych warunkach prowadzenie skutecznych dzia³añ profrekwencyjnych wymaga, aby Internet by³ jednym z kilku u¿ywanych
œrodków przekazu i kana³ów dostêpu.
7

Portret internauty, op. cit.

Marcin Nagraba, Jan M. Zaj¹c

Przegl¹d kampanii profrekwencyjnych
na œwiecie
Kampanie spo³eczne s³u¿¹ce zachêceniu obywateli do udzia³u w wyborach
s¹ organizowane w wielu demokratycznych krajach. W czasie krótkich poszukiwañ na potrzeby niniejszego opracowania znaleŸliœmy dwadzieœcia osiem
inicjatyw maj¹cych na celu zwiêkszenie frekwencji wyborczej, realizowanych
w Internecie jako jednym z kilku kana³ów komunikacji lub jedynym kanale
komunikacji. Ich dok³adne zestawienie wraz z krótkim omówieniem znajduje
siê w Za³¹czniku 1. Jest jasne, ¿e ze wzglêdu na ró¿nice kulturowe i polityczne
wielu rozwi¹zañ nie mo¿na wprost przenosiæ na grunt polski. Rozbie¿noœci
wystêpuj¹ nie tylko na poziomie ordynacji wyborczych czy ca³ego systemu
polityczno-prawnego, ale tak¿e na poziomie deklarowanych wartoœci lub
– ogólniej – kodów kulturowych. Czêsto ograniczeniem mo¿e byæ równie¿
znacznie mniejszy bud¿et polskich organizatorów. Z ca³¹ pewnoœci¹ warto
jednak dobrze poznaæ œwiatowe inicjatywy, szukaj¹c inspiracji i dobrych praktyk oraz chc¹c ustrzec siê od pope³niania podobnych b³êdów. W wypadku tzw.
benchmarkingu akcji prowadzonych w sieci koszty nie s¹ ograniczeniem, ka¿da osoba korzystaj¹ca z Internetu mo¿e bowiem ³atwo dotrzeæ do informacji
o dzia³aniach prowadzonych przez innych u¿ytkowników.
Zdecydowanie najwiêcej rozpoznanych przez nas internetowych dzia³añ
profrekwencyjnych dotyczy Stanów Zjednoczonych. Co wiêcej, w porównaniu z innymi krajami, inicjatywy amerykañskie wyró¿niaj¹ siê szerok¹ gam¹
podejmowanych dzia³añ i wykorzystywanych œrodków przekazu. Wi¹¿e siê
to zarówno z du¿ym upowszechnieniem Internetu w tym kraju, jak
i z kszta³tem amerykañskiego systemu politycznego. Ordynacja wyborcza
Stanów Zjednoczonych sprzyja powstawaniu organizacji wyspecjalizowanych w nieustannym zachêcaniu wyborców do aktywnoœci. Na przyk³ad
America Votes (http://www.americavotes.org) jest zrzeszeniem kilkuset
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organizacji, których statutowym celem jest nieustanna kampania profrekwency j na i bu do wa nie sze ro ko ro zu mia nej in fra stru ktu ry pod nosz¹cej
jakoœæ wyborów ró¿nego szczebla. Strona internetowa zrzeszenia pe³ni funkcjê koordynuj¹c¹, anga¿uj¹c¹ i informuj¹c¹ o szerszej strategii dzia³añ profrekwencyjnych – zarówno na poziomie ró¿nych organizacji, jak i indywidualnych obywateli.
Witryna America Votes (ilustracja 1) zawiera elementy przeznaczone zarówno dla indywidualnych obywateli (rekrutacja wolontariuszy, newsletter,
mikroblog, dotacje), jak i dla organizacji wspó³pracuj¹cych. Treœci w zak³adce
„National Partners” s¹ dostêpne jedynie dla tych podmiotów.
Ilustracja 1. America Votes

Źródło: http://www.americavotes.org

Warte uwagi s¹ równie¿ strony instytucji, które dostarczaj¹ innym organizacjom narzêdzi i wiedzy do przeprowadzania kampanii profrekwencyjnych.
Voter TechKit (http://votertechkit.progressivetech.org) wspomaga ludzi
zarz¹dzaj¹cych projektami, osoby ze wsparcia technicznego i fundatorów kampanii profrekwencyjnych. Strona zawiera szczegó³ow¹ wiedzê na temat przeprowadzania ca³ej kampanii – od rysu historycznego, przez planowanie i realizacjê projektu, po przetwarzanie danych i stosowanie nowoczesnych
technologii, wskazuje tak¿e najlepsze praktyki i potencjalne problemy, jakie
mog¹ siê pojawiæ podczas kampanii. Z kolei na stronie Election Impact
(http://www.electionimpact.com) znajduje siê aplikacja do rejestracji wyborców i zarz¹dzania ich mobilizacj¹ (ilustracja 2). Jest to bezp³atny program,
który mo¿na implementowaæ na stronach osób prywatnych lub organizacji pozarz¹dowych i sztabów wyborczych. Umo¿liwia on miêdzy innymi rejestracjê
wyborców, sprawdzanie ewentualnych b³êdów podczas wype³niania formula-
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Ilustracja 2. Election Impact

Źródło: http://www.electionimpact.com

rza, informowanie osób zarejestrowanych poczt¹ elektroniczn¹ o mijaj¹cych
terminach i datach wyborów, a tak¿e zarz¹dzanie zwolennikami konkretnych
kandydatów przez wysy³anie tym kana³em ró¿nych treœci mobilizuj¹cych do
g³osowania (mailing) i informowanie o wydarzeniach dziej¹cych siê poza Internetem za pomoc¹ kalendarza.
Wa¿n¹ cech¹ kampanii przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych jest
stosowanie wielu kana³ów przekazu internetowego, które maj¹ na celu przede
wszystkim zwiêkszenie politycznego zaanga¿owania internautów (zazwyczaj
m³odych wyborców). Oprócz oficjalnej strony internetowej standardowo s¹
u¿ywane równie¿ inne kana³y komunikacji: blogi, mikroblogi w serwisie
Twitter, profile w serwisach spo³ecznoœciowych (przede wszystkim Facebook
i MySpace), serwisy wideo (najczêœciej YouTube) oraz komunikacja za pomoc¹ newslettera i czytników RSS.
Przyk³adem dzia³añ wielokana³owych nastawionych g³ównie na m³odego
wyborcê jest serwis Rock the Vote (http://www.rockthevote.com). Na stronie
znajduje siê wiele mo¿liwoœci subskrybowania treœci za poœrednictwem serwisów spo³ecznoœciowych (Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Flickr) oraz
przez pocztê elektroniczn¹ i esemesy. Dodatkowo na blogu Rock the Vote
znajduj¹ siê specjalne ikony (guziki), umo¿liwiaj¹ce wspó³dzielenie ze znajomymi i polecanie im interesuj¹cych treœci w jedenastu ró¿nych serwisach
spo³ecznoœciowych, w tym tzw. social bookmarking (ilustracja 3). Celem takiego podejœcia do udostêpniania treœci wydaje siê przede wszystkim chêæ nadania g³osowaniu w wyborach bardziej spo³ecznego wymiaru, w którym jednostka, deklaruj¹c chêæ zag³osowania, jednoczeœnie zachêca do tego swoich
najbli¿szych. Dodatkow¹ zalet¹ jest wykorzystywanie infrastruktury i popu-

22

Wyborca w sieci

Ilustracja 3. Powi¹zanie kampanii z serwisami spo³ecznoœciowymi

Źródło: Rock the Vote – http://www.blog.rockthevote.com

larnoœci innych serwisów. Przyk³ad próby szerokiego wykorzystania mechanizmów spo³ecznoœciowych w obrêbie w³asnego serwisu zaprezentowano na
ilustracji 4. Jest to interaktywna mapa Stanów Zjednoczonych, z której wyborca
mo¿e wybraæ swój stan, zapoznaæ siê ze wszystkimi potrzebnymi informacjami
dotycz¹cymi wyborów i odnaleŸæ linki do stanowych instytucji odpowiedzialnych za organizacjê g³osowania. Internauci mog¹ równie¿ zadawaæ pytania, odpowiadaæ na nie, dzieliæ siê w¹tpliwoœciami i oceniaæ wartoœæ wypowiedzi zarówno twórców Rock the Vote, jak i innych u¿ytkowników serwisu.
Ilustracja 4. Interaktywna mapa informuj¹ca o miejscu do g³osowania

Źródło: Rock the Vote: Electionland – http://electionland.com
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Aby wylansowaæ modê na œwiadomy udzia³ w wyborach, organizacja
Rock the Vote – poza wspomnianymi mechanizmami spo³ecznoœciowymi
– wykorzystuje elementy kultury popularnej (muzyka, gad¿ety). Tak¿e w tym
wypadku mo¿na mówiæ o wspieraniu innych instytucji w aktywizacji wyborców. Na swoich stronach Rock the Vote publikuje bardzo szczegó³owe raporty
z badañ nad tzw. young voters oraz poradniki, strategie i ksi¹¿ki z praktycznymi wskazówkami8.
Ilustracja 5. Próba wylansowania mody propaguj¹cej udzia³ w g³osowaniu

Źródło: Rock the Vote – http://www.gomerch.com/xrx/ body.php?module=store&id=122

Kampanie amerykañskie wyró¿nia tak¿e bogaty i urozmaicony przekaz. Aby
przyci¹gn¹æ uwagê odbiorców, treœæ jest wzbogacana animacjami czy filmami,
w których czêsto bior¹ udzia³ znane osoby. Na przyk³ad w filmie Don’t vote
(http://www.youtube.com/watch?v=d8y1e-z1JA0&feature=related) wyst¹pili popularni aktorzy, miêdzy innymi Dustin Hoffman, Leonardo Di Caprio czy
Jennifer Aniston (ilustracja 6). Ten piêciominutowy film, poza plejad¹ gwiazd,
wyró¿nia tak¿e niebanalna forma.

8
Por. na przyk³ad: http://www.rockthevote.com/assets/publications/research/winning-youngvoters.pdf
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Ilustracja 6. Kadr z filmu Don’t vote

Źródło: http://www.youtube.com/ watch?v=d8y1e-z1JA0&feature=related

Warto równie¿ wspomnieæ o filmie The Youngest Candidate i akcji internetowej pod tym samym has³em (http://www.theyoungestcandidate.com), które
propaguj¹ kandydowanie m³odych osób na wybieralne urzêdy publiczne. Dokument ten przedstawia historiê, motywy i postawy czworga kandydatów
w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat. Twórcy filmu pokazali zderzenie
m³odzieñczego idealizmu z realiami administracji i polityki. Kandydaci ucz¹
siê miêdzy innymi zasad wspó³zawodnictwa fair play, podstaw przywództwa,
mechanizmów prowadzenia kampanii. Film pozytywnie wartoœciuje starania
m³odych ludzi w podjêciu aktywnoœci politycznej, podkreœla tak¿e, ¿e brak zaplecza finansowego i politycznego jest kwesti¹ drugorzêdn¹ – liczy siê sam
udzia³ w kampanii i chêæ zmiany sfery publicznej.
Ilustracja 7. Przyk³ad plakatu profrekwencyjnego z celebrytami do pobrania ze
stron akcji „Declare yourself”

Źródło: http://www.declareyourself.com/ multimedia/gallery_197.htm
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Standardow¹ funkcj¹ – obok gromadzenia i udostêpniania materia³ów stricte informacyjnych – jak¹ pe³ni¹ amerykañskie witryny profrekwencyjne, jest
tak¿e pozyskiwanie wolontariuszy (w tym do dzia³añ offline) i fundraising
z mo¿liwoœci¹ wsparcia online. Za najbardziej oryginalny pomys³ na rekrutowanie wolontariuszy i pozyskiwanie funduszy mo¿na chyba uznaæ projekt
„Trick or Vote”. Akcja typu party for purpose, któr¹ przeprowadzono 31 paŸdziernika 2010 roku, polega³a na po³¹czeniu imprez z okazji Halloween
z przekazem zachêcaj¹cym do udzia³u w wyborach. Internauta móg³ zg³osiæ
swój udzia³ w przebieranej imprezie offline lub te¿ – jeœli w jego okolicy takiej
nie by³o – móg³ j¹ sam zorganizowaæ i zarz¹dzaæ ni¹. System donacyjny równie¿ ró¿ni³ siê od standardowych (formularz dla okreœlonej karty kredytowej).
Na stronie projektu „Trick or Vote” wybiera³o siê bowiem wolontariusza
– dzia³acza lokalnej organizacji („Adopt a Monster!”), który w swoim profilu
okreœla³, ile pieniêdzy potrzebuje (na przyk³ad 500 dolarów amerykañskich)
i jakie dzia³ania chce podj¹æ w celu aktywizacji innych obywateli.
Ilustracja 8. Menu projektu „Trick or Vote”, umo¿liwiaj¹ce miêdzy innymi
zaanga¿owanie siê w akcjê, zorganizowanie nowego wydarzenia czy przekazanie
pieniêdzy

Źródło: http://trickorvote.org/donate

Co wa¿ne, witryny kampanii amerykañskich zawieraj¹ tak¿e wiele odnoœników do zewnêtrznych akcji i materia³ów, a czêœæ prezentowanych treœci jest
równie¿ publikowana w innych serwisach. Na stronach kampanii znajduj¹ siê
ponadto linki do projektów zwi¹zanych z akcjami profrekwencyjnymi. Na
przyk³ad organizacja OMB Watch udostêpnia w serwisie Charity Navigator
(http://www.charitynavigator.org) szczegó³owe raporty ze swojej dzia³alnoœci. Przejrzystoœæ sprawozdañ finansowych i dok³adny opis podejmowanych
dzia³añ pokazuj¹ wiarygodnoœæ i kompetencjê w dysponowaniu zasobami
przekazywanymi przez darczyñców. Dostarczanie takich informacji do wiadomoœci publicznej zwiêksza zaufanie do instytucji i zapewne wp³ywa na iloœæ
pieniêdzy pozyskiwanych od osób indywidualnych.
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Ilustracja 9. Serwis zawieraj¹cy raporty z dzia³alnoœci i finansowania organizacji
pozarz¹dowych

Źródło: Charity Navigator – http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.
summary&orgid=10571

W niektórych serwisach internetowych mo¿na równie¿ znaleŸæ tzw. podcasty i webcasty, jak seria „Webinariów” na stronach http://www.nonprofitvote.org. Na wspomnienie zas³uguj¹ ponadto oryginalne propozycje ró¿nych
konkursów, na przyk³ad na amatorski film najlepiej propaguj¹cy udzia³ w wyborach (http://www.voteagain2010.com/video-contest/). Ciekawym pomys³em
jest tak¿e internetowa platforma umo¿liwiaj¹ca bezpoœrednie zadawanie pytañ
kandydatom (http://www.10questions.com).
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Ilustracja 10. Instrukcja zadawania pytañ kandydatom w wyborach w witrynie
10 Questions

Źródło: http://www.10questions.com

Podsumowuj¹c, amerykañskie witryny kampanii profrekwencyjnych zawieraj¹ wiele elementów anga¿uj¹cych i mobilizuj¹cych – od mechanizmów
spo³ecznoœciowych, przez rekrutacjê wolontariuszy i fundraising, a¿ do wyszukanych filmów, grafik i konkursów. Treœci s¹ twórczo inspirowane kultur¹
popularn¹ i w wielu wypadkach wyró¿niaj¹ siê pomys³em i form¹. Dowodem
na wysok¹ specjalizacjê ró¿nych organizacji w informowaniu i zachêcaniu,
zw³aszcza m³odych osób, do brania udzia³u w wyborach jest istnienie stron,
które darmowo udostêpniaj¹ know-how i narzêdzia do propagowania tego rodzaju aktywnoœci obywatelskiej.
Wiele inicjatyw europejskich przypomina rozwi¹zania pó³nocnoamerykañskie, choæ nie zawsze sprawiaj¹ one wra¿enie a¿ tak profesjonalnych. Witryny
niemieckie czy brytyjskie (na przyk³ad http://www.gehnichthin.de czy
http://www.whistle.co.uk) – podobnie jak amerykañskie – zamieszczaj¹ na
przyk³ad informacje o politykach i filmy namawiaj¹ce do g³osowania, próbuj¹
równie¿ wywo³ywaæ dyskusje na forach. Odnalezione przez nas kampanie nie
s¹ jednak tak innowacyjne, jak akcje prowadzone w Stanach Zjednoczonych.
Wspomniana niemiecka kampania „Geh nicht hin” jest jakoœciowo gorsz¹
kopi¹ omawianego wczeœniej projektu „Don’t Vote”. Kampanie europejskie
ró¿ni od dzia³añ prowadzonych w Stanach Zjednoczonych zauwa¿alnie s³absze skupienie na serwisach spo³ecznoœciowych i brak wyraŸnej rekrutacji wolontariuszy czy dotacji online (na przyk³ad http://wahl-fang.politik.de). Interesuj¹cym zabiegiem, jaki zastosowano podczas kampanii kierowanej do
m³odych Niemców, by³y wywiady z politykami przeprowadzane w luŸnej
konwencji kawiarnianej (http://www.wechsel-waehler.de), choæ sama strona
tej akcji jest uboga, a profile spo³ecznoœciowe prawie nie zawieraj¹ treœci. Warto
równie¿ wspomnieæ o próbach pomocy obywatelom w zorientowaniu siê, jaka
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Ilustracja 11. „Wahl-O-Mat” – kwestionariusz badaj¹cy zgodnoœæ postaw
wyborcy z programami partii

Źródło: http://www.wahl-o-mat.de/europa/main_app.php?skin=1&womeuropa2009=
d138fca32fb7bd409 d1a736335f6fdd1&servername=www.wahl-o-mat.de

partia g³osi program najbli¿szy ich pogl¹dom (zwiêkszanie œwiadomoœci wyborców). Na stronach Unii Europejskiej mo¿na znaleŸæ „Europrofiler”
(http://www.europrofiler.eu) – kwestionariusz, który bada zbie¿noœæ postaw
internauty z pogl¹dami reprezentowanymi przez partie polityczne. Analogiczny „Wahl-O-Mat” (ilustracja 11) zastosowano lokalnie w 2009 roku w zakresie polityki niemieckiej w Unii Europejskiej (choæ jest równie¿ wykorzystywany do wyborów krajowych w poszczególnych landach).
Jak podkreœlamy w niniejszym raporcie, istotn¹ wad¹ kampanii profrekwencyjnych podejmowanych w ostatnich latach w Polsce s¹ problemy
z u¿ytecznoœci¹ stron internetowych. Dotyczy to tak¿e wielu takich inicjatyw w innych krajach. Do najgorzej zaprojektowanych stron nale¿¹ miêdzy
innymi kanadyjskie http://www.canyouhearusnow.ca czy http://www.betterballots.to. Wspomniana niemiecka witryna http://www.wechsel-waehler.de
jest stworzona na bazie platformy blogowej, co utrudnia odpowiedni¹ architektu rê info rmacji czy sprawne nawigowanie. Czeska strona http://www.
anoproevropu.cz wydaje siê zbyt uboga zarówno graficznie, jak i funkcjonal-
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nie (od nieczytelnej mapki dojazdowej do nieuporz¹dkowanych zbiorów informacyjnych). Ewidentnym b³êdem merytorycznym jest powi¹zanie akcji aktywizuj¹cej politycznie z lansowaniem komercyjnego sponsora (indyjska strona
http://www.jaagore.com) czy niedopasowanie formy i przekazu do warunków
spo³eczno-kulturowych, co skutkuje niskim zaanga¿owaniem internautów
(na przyk³ad witryna http://projectvotenigeria.com z dwudziestoma szeœcioma zarejestrowanymi u¿ytkownikami). Na te b³êdy równie¿ warto zwróciæ
uwagê.
Ilustracja 12. Grafika z serwisu Jaagore – w prawym górnym naro¿niku logo
komercyjnego sponsora

Źródło: http://www.jaagore.com/share

Z pewnoœci¹ osoby projektuj¹ce i realizuj¹ce internetowe kampanie profrekwencyjne w Polsce powinny znaæ dzia³ania z tego zakresu podejmowane
w innych krajach i czerpaæ z tych doœwiadczeñ. Warto zauwa¿yæ, ¿e w Internecie tzw. benchmarking jest szczególnie ³atwy, a przy tworzeniu komercyjnych
serwisów i us³ug internetowych analiza analogicznych przyk³adów, tak¿e z innych rynków, stanowi powszechn¹ praktykê. W wypadku dzia³añ prospo³ecznych, które s¹ podejmowane zazwyczaj przez organizacje nienastawione na
zysk, powinno to byæ dodatkowo u³atwione przez ich spodziewane pozytywne
nastawienie do dzielenia siê wiedz¹ i do wspó³pracy. Internet jest w Polsce
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wci¹¿ mniej rozpowszechniony ni¿ w Stanach Zjednoczonych i krajach
zachodnioeuropejskich. Tak¿e historia internetowych dzia³añ promocyjnych,
szczególnie w sferze spo³ecznej, jest krótsza i ubo¿sza. W tym ujêciu nale¿y to
jednak uznaæ za zaletê, gdy¿ opóŸnienie technologiczne stwarza mo¿liwoœæ
powielania rozwi¹zañ, które siê sprawdzi³y, przy jednoczesnym unikaniu
b³êdów pionierów i innowatorów. Wydaje siê, ¿e organizatorom polskich
kampanii nale¿y poleciæ przede wszystkim wykorzystanie blogów i mikroblogów (na przyk³ad Blip, Twitter). Umo¿liwi to docieranie z nowoœciami i
aktualnoœciami do zainteresowanych osób, ponadto dobrze wp³ynie na pozycjê stron kampanii w wyszukiwarkach. Warto równie¿ przejrzeæ ró¿ne oryginalne i nowatorskie rozwi¹zania wprowadzane w innych krajach i inspirowaæ siê nimi, projektuj¹c dzia³ania w Polsce.

Marcin Nagraba

Najwa¿niejsze kampanie profrekwencyjne
w Polsce
Polskie kampanie profrekwencyjne, zw³aszcza w Internecie, s¹ nowoœci¹. Za
pierwsz¹ próbê zachêcenia obywateli do g³osowania w wyborach – bardzo oddoln¹ i pocz¹tkowo amatorsk¹ – mo¿na uznaæ powstanie w 2005 roku niedzia³aj¹cej ju¿ witryny Wybieram.pl. Kampania ta by³a wzorowana na, wspomnianym w poprzednim rozdziale, projekcie „Rock the Vote”. Oprócz opisu
wydarzeñ w œwiecie realnym i zastosowaniu elementów zwi¹zanych z mediami
tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja), dystrybuowano tak¿e silikonowe opaski
na rêce czy „vlepki” (obrazki naklejane w miejscach publicznych). Organizacja
prowadz¹ca witrynê mia³a równie¿ stronê oficjaln¹, bloga i fotobloga.
Ilustracja 13. „Vlepka” propaguj¹ca udzia³ w wyborach

Źródło: http://wybieram.blox.pl/html/ 1310721,262146,169,170.html?1,1
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Od tego czasu powsta³o kilka inicjatyw profrekwencyjnych o ró¿nym poziomie profesjonalizmu i zasiêgu. Poni¿ej krótko opiszemy te, które omawiamy szerzej w dalszej czêœci niniejszego opracowania.
Akcja „21 paŸdziernika” (http://21pazdziernika.org.pl) zosta³a przeprowadzona w 2007 roku przy okazji wyborów parlamentarnych. Oprócz g³ównego celu, jakim by³o anga¿owanie m³odych wyborców za pomoc¹ zachêcania
ich do wypisywania powodów, dla których warto g³osowaæ, istotna by³a tak¿e
funkcja informacyjna kampanii.
Ilustracja 14. Witryna akcji „21 paŸdziernika”

Źródło: http://21pazdziernika.org.pl/

Akcja profrekwencyjna „7 czerwca” (http://www.7czerwca.org.pl) z 2009 roku (kampania „Pêpek Europy”) dotyczy³a wyborów do Parlamentu Europejskiego. W jej tworzeniu bra³y udzia³ ró¿ne organizacje spo³eczne (miêdzy innymi Centrum Edukacji Obywatelskiej), które wczeœniej tworzy³y Koalicjê
21 PaŸdziernika. Najbardziej wyrazistym elementem kampanii by³a gra Pêpek
Europy, której celem by³o przesuwanie tytu³owego „Pêpka Europy” po mapie
Polski znajduj¹cej siê na stronie akcji. Aby go przesun¹æ w stronê swojej miej-
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scowoœci, trzeba by³o oddaæ g³os w wyborach. Wygra³y gminy o najwy¿szej
frekwencji: Podkowa Leœna i Czarna Woda. Oprócz gry Pêpek Europy strona
kampanii zawiera³a przydatne aplikacje – „Kalkulator Frekwencyjny” (symuluj¹cy, ilu przedstawicieli bêdzie mia³ konkretny region przy ustalonej frekwencji) i „Latarnik Wyborczy” (sugeruj¹cy wyborcom, z jak¹ parti¹ lub z jakim kandydatem maj¹ najbardziej zbie¿ne pogl¹dy). Bardzo interesuj¹ce by³y
tak¿e spoty telewizyjne, w których wykorzystano charakterystyczne motywy
ludowych wycinanek i koronek.
Ilustracja 15. Witryna akcji „7 czerwca”

Źródło: http://www.7czerwca.org.pl

34

Wyborca w sieci

Ilustracja 16. Kadr ze spotu Pêpek Europy

Źródło: http://www.youtube.com/ watch?v=J3C4V2-QEpY&feature=related

Kampania „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” (http://www.gdziekolwiekbedziesz.pl) by³a organizowana przed wyborami prezydenckimi w 2010
roku i podczas tych wyborów przez koalicjê „Masz g³os, masz wybór”.
Czêœæ organizacji bior¹cych udzia³ w tej kampanii tworzy³a równie¿ wspomniane wczeœniej akcje „7 czerwca” czy „Zmieñ kraj. IdŸ na wybory”. G³ównym celem kampanii by³o zachêcanie i informowanie m³odych wyborców
o mo¿liwoœci g³osowania poza miejscem zameldowania (na przyk³ad w trakcie urlopu wakacyjnego). Strona kampanii zawiera³a ciekawe animacje oraz
wiele prostych w odnalezieniu informacji i materia³ów (na przyk³ad aplikacjê „Latarnik Wyborczy”). Ambasadorem akcji by³ Mateusz Damiêcki. Warto dodaæ, ¿e koalicja pozyska³a wsparcie ze strony operatorów telefonii komórkowej, dziêki czemu tu¿ przed wyborami czêœæ wyborców otrzyma³a
powiadomienia esemesowe.
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Ilustracja 17. Witryna kampanii „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj”

Źródło: http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl

Ilustracja 18. Charakterystyczny element plakatu kampanii „Gdziekolwiek
bêdziesz, zag³osuj”

Źródło: http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl/pl/galeria
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Kampania „Masz g³os” (http://www.maszglos.pl), propaguj¹ca udzia³
w wyborach samorz¹dowych jesieni¹ 2010 roku, równie¿ zosta³a zrealizowana przez koalicjê „Masz g³os, masz wybór”. Jej ambasadorami byli aktorzy
Agnieszka Grochowska i Mateusz Damiêcki. Pomys³ na kampaniê nie by³
nowy – Fundacja im. Stefana Batorego ju¿ od 2006 roku prowadzi pod tym
has³em ró¿ne dzia³ania. Podobnie jak projekt „Mam prawo wiedzieæ”
(http://www.mamprawowiedziec.pl), kampania „Masz g³os” zawiera cechy
akcji typu smart voting. Koalicja „Masz g³os, masz wybór” skupia wokó³ siebie wiele instytucji i osób publicznych, intensywnie dzia³a tak¿e lokalnie.
Ilustracja 19. Witryna akcji „Masz g³os”

Źródło: http://www.maszglos.pl

Jacek Szejda, Jan M. Zaj¹c

Popularnoœæ stron internetowych
polskich kampanii profrekwencyjnych
Jednym z koniecznych warunków skutecznoœci internetowych dzia³añ profrekwencyjnych jest przyci¹gniêcie internautów na strony kampanii. W wypadku witryn internetowych mo¿na doœæ prosto oszacowaæ ich zasiêg i popularnoœæ. Jest to mo¿liwe na podstawie zarówno danych z badañ rynku, jak
i ogólnodostêpnych serwisów internetowych, które dostarczaj¹ szacunkowych danych o popularnoœci poszczególnych portali. W naszej analizie wykorzystaliœmy badanie Megapanel PBI/Gemius, bêd¹ce standardem pomiaru
ogl¹dalnoœci stron internetowych w Polsce, a tak¿e dwa najpopularniejsze
w Polsce narzêdzia internetowe, jakimi s¹ Alexa.com i Google AdPlanner.
Analizowaliœmy witryny czterech kampanii profrekwencyjnych (Maszglos.pl,
Gdziekowiek-bedziesz.pl, 7czerwca.org.pl i 21paŸdziernika.org.pl), a tak¿e
– w celach porównawczych – witryny kilku instytucji publicznych.
Analiza dostêpnych danych jasno pokazuje, ¿e badane strony kampanii
profrekwencyjnych cieszy³y siê bardzo nisk¹ popularnoœci¹. ¯adna z czterech witryn kampanii profrekwencyjnych nie mia³a dostatecznie du¿o u¿ytkowników, ¿eby znaleŸæ siê wœród kilkudziesiêciu tysiêcy witryn raportowanych
w wynikach Megapanelu9.
W Google AdPlanner s¹ dostêpne jedynie szcz¹tkowe dane na temat witryny
Maszglos.pl, z kolei szacowana popularnoœæ stron trzech pozosta³ych kampanii
jest tak niska, ¿e nie ma o nich jakichkolwiek danych. W wypadku Maszglos.pl
narzêdzie Google AdPlanner oszacowa³o liczbê osób, które w listopadzie 2010 ro9

Zasiêg przynajmniej 45 wœród 15 tysiêcy panelistów w dwóch kolejnych miesi¹cach. Pod
uwagê braliœmy okresy: lipiec-grudzieñ 2007 roku, marzec-sierpieñ 2009 roku i kwiecieñ-lipiec
2010 roku. Wyniki badania Megapanelu s¹ publikowane z opóŸnieniem wynosz¹cym oko³o
dwóch miesiêcy, dlatego w analizach z pocz¹tku paŸdziernika 2010 roku nie mogliœmy
wykorzystaæ nowszych danych ni¿ z lipca 2010 roku.
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ku odwiedzi³y stronê przynajmniej raz, na 24 tysi¹ce u¿ytkowników10, czyli
oko³o 0,1% wszystkich Polaków korzystaj¹cych z Internetu. Szacowana ³¹czna
liczba ods³on wynios³a 270 tysiêcy, a wizyt – 76 tysiêcy. U¿ytkownicy podczas
wizyty dokonywali œrednio 3,2 ods³ony, spêdzaj¹c na stronie 4 minuty i 1 sekundê. S¹ to jedynie szacunki, obarczone du¿ym b³êdem, niemniej jednak wyraŸnie pokazuj¹, ¿e popularnoœæ i zasiêg witryny Maszglos.pl nie by³ du¿y. Warto
tak¿e zwróciæ uwagê na to, jakie inne strony szczególnie czêsto odwiedzali
u¿ytkownicy witryny Maszglos.pl. By³y to: http://www.samorzad.lex.pl,
http://www.glosujteraz.pl, http://www.pkw.gov.pl, http://www.lex.pl, http://www.
infor.pl, http://www.naszemiasto.pl, http://www.gazetaprawna.pl, http://www.
dziennik.pl, http://www.goldenline.pl, a wiêc w wiêkszoœci portale zawieraj¹ce
treœci przeznaczone dla osób interesuj¹cych siê polityk¹ i sfer¹ publiczn¹.
Jedynie w serwisie Alexa.com mo¿na znaleŸæ informacje o popularnoœci
wszystkich kampanii poddanych analizie (tabela 1). Dotyczy to stanu na paŸdziernik i listopad 2010 roku, co mo¿e byæ jednym z g³ównych powodów najwiêkszej
popularnoœci bie¿¹cej kampanii Maszglos.pl. W tabeli 1 zamieszczono równie¿
szacowane miejsca rankingowe – podawane przez serwis Alexa.com wskaŸniki
popularnoœci globalnej (traffic rank – œwiatowy ranking popularnoœci: im ni¿sza
wartoœæ, tym wy¿sze miejsce w rankingu i tym wiêksza popularnoœæ), wskaŸniki
popularnoœci wœród polskich stron (polish rank – krajowy ranking popularnoœci:
im ni¿sza wartoœæ, tym wy¿sze miejsce w rankingu i tym wiêksza popularnoœæ)
oraz liczbê tzw. stron odnosz¹cych (szacowana liczba stron maj¹cych odnoœniki
do danej witryny). Wszystkie parametry ujête w tabeli 1 œwiadcz¹ o bardzo niskiej
popularnoœci analizowanych stron kampanii.
Tabela 1. Popularnoœæ czterech kampanii profrekwencyjnych i innych witryn
wed³ug serwisu Alexa.com
Strona

Traffic rank

Polish rank

Liczba stron
odnosz¹cych

Maszglos.pl
Gdziekolwiek-bedziesz.pl
7czerwca.org.pl
21pazdziernika.org.pl
www.pkw.gov.pl
www.prezydent.pl
www.sejm.gov.pl
www.bip.gov.pl

569 218
10 954 981
25 312 311
14 184 666
172 617
195 270
53 678
141 653

5596
brak danych
brak danych
brak danych
1039
3191
645
1738

73
64
31
20
500
1139
1776
2531

Źródło: Alexa.com, październik-listopad 2010 roku.
10

WskaŸnik unique visitors (users).
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Jednoczeœnie analiza popularnoœci innych stron pokazuje, ¿e treœci
zwi¹zane z polityk¹ i wyborami s¹ interesuj¹ce dla czêœci polskich internautów, a zainteresowanie to znacznie wzrasta w okresie wyborów. Œwiadczy
to o du¿ym niewykorzystanym potencjale kampanii profrekwencyjnych.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, witryna Pañstwowej Komisji Wyborczej oraz trzy inne analizowane strony ciesz¹ siê, wed³ug serwisu Alexa.com, wielokrotnie wiêksz¹ popularnoœci¹. Tezê tê potwierdzaj¹ równie¿
wyniki prezentowane przez Google AdPlanner. Wed³ug tego narzêdzia, analizowane serwisy osi¹ga³y miesiêcznie nastêpuj¹c¹ liczbê u¿ytkowników odwiedzaj¹cych je przynajmniej raz: http://www.prezydent.pl – 84 tysi¹ce, http://
www.pkw.gov.pl – 260 tysiêcy, http://www.bip.gov.pl – 360 tysiêcy, http://www.
sejm.gov.pl – 680 tysiêcy (wskaŸnik unique visitors (users), stan na 28 listopada
2010 roku). Co wiêcej, strona Pañstwowej Komisji Wyborczej mia³a tak¿e wystarczaj¹co du¿y zasiêg, ¿eby znaleŸæ siê w wynikach Megapanelu.
Bardzo interesuj¹ca jest tak¿e analiza zmian ró¿nych wskaŸników popularnoœci i zaanga¿owania internautów dotycz¹cych witryny Pañstwowej Komisji
Wyborczej. Graficznie przedstawiono kolejno wskaŸniki: liczby osób odwiedzaj¹cych witrynê http://www.pkw.gov.pl (wykres 4), jej procentowego zasiêgu wœród wszystkich polskich doros³ych internautów (wykres 5), ogólnej
liczby ods³on (wykres 6), œredniej liczby ods³on na u¿ytkownika (wykres 7)
oraz œredniego czasu na u¿ytkownika (wykres 8)11. W ka¿dym wypadku
w okresie wyborów ros³a popularnoœæ strony i zwiêksza³o siê zaanga¿owanie u¿ytkowników strony Pañstwowej Komisji Wyborczej12.
Liczba odwiedzaj¹cych by³a najwiêksza w miesi¹cach, w których przeprowadzono wybory. Z wykresów wynika, ¿e na ten czas przypada³ szczyt zainteresowania, które obserwujemy jako d³u¿sz¹ falê – wznosz¹c¹ siê wyraŸnie
miesi¹c przed wyborami i opadaj¹cej nied³ugo po dacie wyborów. W wypadku wyborów parlamentarnych w 2007 roku rozk³ada³a siê ona równomiernie.
W okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyst¹pi³ gwa³towniejszy
spadek. Przypuszczalnie wynika to z tego, ¿e odby³y siê one na pocz¹tku miesi¹ca, co przy miesiêcznej rozdzielczoœci danych nie oddaje dobrze „ciêcia”
zainteresowania po zakoñczeniu kampanii wyborczej (innymi s³owy: liczba
odwiedzaj¹cych przed wyborami roœnie wolniej ni¿ spada po wyborach, co nastêpuje w wyraŸnym zwi¹zku z dynamik¹ dyskursu publicznego). Na przyk³ad
podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku liczba odwiedzaj¹cych w czerw11

W zwi¹zku ze zmian¹ w sposobie prezentowania wyników badania, od 2010 roku dla
strony http://www.pkw.gov.pl, podobnie jak dla wielu innych witryn nieobjêtych audytem
site-centric, nie s¹ podawane szacunkowe wartoœci dotycz¹ce miêdzy innymi liczby ods³on
i czasu spêdzanego na stronach, st¹d te¿ na wykresach 6–8 nie ujêto danych z 2010 roku.
12
Poza omawianymi tu wynikami badania Megapanelu potwierdzaj¹ to tak¿e wyniki
Google AdPlanner dla paŸdziernika i listopada 2010 roku.
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cu by³a znacznie wy¿sza ni¿ w lipcu, choæ trudno przypuszczaæ, ¿e druga tura,
zw³aszcza w wypadku tych w³aœnie wyborów, nie by³a dla wyborców bardziej
emocjonuj¹ca. Dane z czerwca „zbieraj¹” wzrastaj¹ce zainteresowanie
pierwsz¹ tur¹ i poszukiwania informacji towarzysz¹ce drugiej turze.
Wykres przedstawiaj¹cy procentowy zasiêg strony Pañstwowej Komisji
Wyborczej w populacji internautów ma niemal identyczny kszta³t – dzieje siê
tak ze wzglêdu na niewielkie ró¿nice w wartoœci punktu odniesienia (liczba internautów w Polsce nie zmienia³a siê wówczas gwa³townie z miesi¹ca na miesi¹c). Zmiany wartoœci wskaŸników zaanga¿owania (œredni czas wizyty oraz
dokonywana w tym czasie liczba ods³on) przebiegaj¹ podobnie. Tak¿e tutaj
mo¿emy zauwa¿yæ wyraŸn¹ sezonowoœæ korzystania ze strony Pañstwowej
Komisji Wyborczej, choæ fala zainteresowania w czasie jest d³u¿sza ni¿ w wypadku liczby odwiedzaj¹cych. Ostatni wykres, prezentuj¹cy liczbê ods³on,
mo¿na potraktowaæ jako obrazuj¹cy dynamikê obu tych wskaŸników. Wzrost
jest zwi¹zany zarówno z wiêksz¹ liczb¹ odwiedzaj¹cych, jak i z wiêksz¹ liczb¹
podstron obejrzanych podczas tych po³¹czeñ.
Wybory parlamentarne w 2007 roku wzbudzi³y znacznie wiêksze zainteresowanie ni¿ wybory prezydenckie w 2010 roku, z kolei strona Pañstwowej
Komisji Wyborczej by³a zdecydowanie mniej popularna w okresie wyborów
do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e
wzrost popularnoœci by³ za ka¿dym razem widoczny nie tylko w miesi¹cach
g³osowania, co mog³o byæ spowodowane miêdzy innymi publikacj¹ wyników
wyborów, ale tak¿e w miesi¹cu poprzedzaj¹cym g³osowanie, co œwiadczy
o poszukiwaniu informacji zwi¹zanych z terminami, listami kandydatów, granicami okrêgów i obwodów wyborczych. Informacje zwi¹zane z wyborami
i oddawaniem g³osu staj¹ siê wiêc dla internautów bardziej interesuj¹ce
w okresie przedwyborczym, co œwiadczy o potencjale kampanii informacyjnych i mobilizacyjnych. Niestety, wzrost zainteresowania nie by³ widoczny
w statystykach popularnoœci kampanii profrekwencyjnych.
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Wykresy 4–8. WskaŸniki popularnoœci i zaanga¿owania osób odwiedzaj¹cych
stronê Pañstwowej Komisji Wyborczej (http://www.pkw.gov.pl) w okresie
kolejnych wyborów
Wykres 4

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.
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Wykres 5

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.
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Wykres 6

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.
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Wykres 7

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.
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Wykres 8

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.

Wydaje siê zatem, ¿e witryny dotychczasowych kampanii profrekwencyjnych nie wykorzysta³y potencja³u zwi¹zanego z rosn¹cym zainteresowaniem internautów wyborami i udzia³em w nich w okresach
oko³owyborczych. Jednym z powodów mo¿e byæ to, ¿e dotychczas nazwy,
za³o¿enia i witryny kampanii by³y za ka¿dym razem tworzone od nowa, co
utrudnia³o stabiln¹ budowê zasiêgu strony i zmniejsza³o ich szanse na
znalezienie siê w rankingach popularnoœci. W dalszej czêœci niniejszego raportu postaramy siê wskazaæ i dok³adnie omówiæ mo¿liwe przyczyny tej niewielkiej popularnoœci stron akcji profrekwencyjnych.

Jacek Szejda, Jan M. Zaj¹c

Statystyki odwiedzin witryn
Gdziekolwiek-bedziesz.pl i 7czerwca.org.pl
Poza pomiarem, który s³u¿y porównywaniu portali, w³aœciciele poszczególnych witryn internetowych mog¹ zbieraæ i analizowaæ dok³adne statystyki
dotycz¹ce swoich stron. Dziêki specjalnym skryptom i programom (tu: Google
Analytics) jest mo¿liwa precyzyjna analiza odwiedzin witryn internetowych,
pozwalaj¹ca miêdzy innymi na badanie liczby osób odwiedzaj¹cych i ich
zmian w czasie, Ÿróde³ wejœæ na witryny (na przyk³ad linki z innych stron, wyszukiwarki) czy s³ów kluczowych wyszukiwanych przez osoby wchodz¹ce
z wyszukiwarek. Na potrzeby niniejszego opracowania – dziêki pomocy organizatorów omawianych kampanii13 – mo¿liwa by³a jedynie analiza dwóch
akcji: „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” oraz „Pêpek Europy” („7 czerwca”).
W obu wypadkach uwzglêdniono trzy okresy kampanii: miesi¹c, w którym zaczêto zbieraæ dane, miesi¹c wyborczy i miesi¹c s³abniêcia ruchu na stronach.
Dla najstarszej kampanii – „Zmieñ kraj. IdŸ na wybory” (http://21pazdziernika.org.pl) – nie uda³o siê uzyskaæ dostêpu do danych, z kolei dla kampanii
„Masz g³os” (http://www.maszglos.pl) dane w tej formie zaczê³y byæ gromadzone dopiero na pocz¹tku listopada 2010 roku, a wiêc w czasie, kiedy kampania by³a ju¿ w pe³ni rozwiniêta, dlatego te¿ nie analizowano ich w badaniu.
Analiza danych z Google Analytics dowodzi, ¿e zainteresowanie stronami Gdziekolwiek-bedziesz.pl i 7czerwca.org.pl by³o œciœle zwi¹zane z czasem ich propagowania i okresem wyborów. Podstawowe wskaŸniki popularnoœci i zaanga¿owania odwiedzaj¹cych dla obu badanych kampanii by³y
zaskakuj¹co podobne. Internauci, którzy trafiali na strony akcji, spêdzali na nich
przeciêtnie oko³o 2 minut, dokonuj¹c niewiele ponad dwie ods³ony strony.
13

Autorzy dziêkuj¹ pani Emilii Legiecie (Forum Obywatelskiego Rozwoju), doktorowi
Jaros³awowi Zbierankowi (Instytut Spraw Publicznych) oraz panu Micha³owi Korkoszowi
(Bull Design) za pomoc w uzyskaniu dostêpu do danych.
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Co wiêcej, wiele osób ograniczy³o swoj¹ wizytê tylko do strony g³ównej, a niewielu odwiedzaj¹cych wraca³o na strony kampanii.
Na witrynie 7czerwca.org.pl odwiedzaj¹cy spêdzali przeciêtnie 2 minuty, dokonywali w trakcie wizyty ods³ony 2,7 strony, a wskaŸnik odrzuceñ (liczba osób,
które zamknê³y stronê w³aœciwie bez czytania jej zawartoœci) wyniós³ 47,5%, co
jest wartoœci¹ nie najlepsz¹, ale nie bardzo z³¹. Na witrynie Gdziekolwiek-bedziesz.pl odwiedzaj¹cy spêdzali trochê mniej czasu (niespe³na 2 minuty),
ods³aniali niewiele ponad dwie strony w trakcie wizyty, a odsetek odrzuceñ wyniós³ 36%. Niemniej jednak oko³o 30% odwiedzin ograniczy³o siê wy³¹cznie do
strony g³ównej, bez przejœæ na podstrony. Odsetek tzw. nowych wizyt (liczba
osób, które prawdopodobnie nie wchodzi³y wczeœniej na okreœlon¹ stronê) by³
bardzo podobny i wyniós³ 79% w wypadku Gdziekolwiek-bedziesz.pl i 81%
w wypadku 7czerwca.org.pl. Oznacza to, ¿e niewiele osób przynajmniej raz wraca³o na strony tych kampanii. Jednoczeœnie popularnoœæ kampanii „Gdziekolwiek
bêdziesz, zag³osuj” (115 tysiêcy wizyt w maju i czerwcu 2010 roku) by³a tylko niewiele wy¿sza w porównaniu z kampani¹ „Pêpek Europy” (108 tysiêcy wizyt od maja
do czerwca 2010 roku). Zastanawia to, bior¹c pod uwagê znacznie wiêksze zainteresowanie spo³eczeñstwa wyborami prezydenckimi ni¿ wyborami do europarlamentu, odzwierciedlone w rzeczywistej frekwencji wyborczej i zainteresowaniu
stron¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej (o czym by³a mowa w poprzednim rozdziale) czy wyszukiwaniu hase³ zwi¹zanych z wyborami (o czym bêdzie mowa
w nastêpnym rozdziale).
Najbardziej interesuj¹ce s¹ jednak analizy Ÿróde³ wejœæ. W wypadku obu
omawianych kampanii wiêkszoœæ stanowi³y wejœcia bezpoœrednie (najczêœciej
oznacza to, ¿e internauta wpisa³ adres strony bezpoœrednio w pasku przegl¹darki) i wejœcia z innych stron (wykresy 9–10). Bli¿sza analiza innych witryn oraz
tzw. mediaplanów kampanii wskazuje, ¿e wiele wejœæ pochodzi³o z domen, na
których emitowano banery propaguj¹ce akcjê. Kampania „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” cieszy³a siê najwiêkszym zainteresowaniem u¿ytkowników
ró¿nych serwisów firmy Agora (na przyk³ad Gazeta.pl czy Wyborcza.pl), a kampania „Zmieñ kraj. IdŸ na wybory” – w serwisach pocztowych Poczta.wp.pl
i Poczta.onet.pl. Mog³o to byæ spowodowane zarówno dzia³aniami promocyjnymi (na przyk³ad doklejanie linków do witryny akcji w mailingach promocyjnych), jak i tzw. wirusowoœci¹ przekazu – jeœli internauci sami przekazywali
w mailach do znajomych linki do akcji. Dok³adniejsza analiza tzw. mediaplanów mo¿e pozwoliæ wyjaœniæ tê w¹tpliwoœæ. Ponadto stosunkowo du¿o wejœæ
(13,7%) na stronê Gdziekolwiek-bedziesz.pl pochodzi³o z serwisu Facebook.
Du¿ym problem obu kampanii by³a s³aba pozycja w wyszukiwarkach internetowych, przede wszystkim w Google. Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w dalszej czêœci niniejszego raportu.

Źródło: Google Analytics.

Wykres 9. Porównanie liczby wizyt na stronie Gdziekolwiek-bedziesz.pl dla ró¿nych Ÿróde³ ruchu
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Źródło: Google Analytics.

Wykres 10. Porównanie liczby ods³on na stronie Gdziekolwiek-bedziesz.pl dla ró¿nych Ÿróde³ ruchu
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Warto przyjrzeæ siê dok³adniej ró¿nicom miêdzy wizytami pochodz¹cymi
z ró¿nych Ÿróde³ (wykresy 11–16). Analiza danych z obu kampanii pozwala
zaobserwowaæ stopniowy wzrost znaczenia wyszukiwarek wœród Ÿróde³ odwiedzin, choæ nie by³o to Ÿród³o niezale¿ne, gdy¿ nied³ugo po wyborach zainteresowanie obiema stronami szybko gas³o (bez wzglêdu na wewnêtrzn¹ dynamikê
ruchu). Nale¿a³oby wiêc raczej powiedzieæ, ¿e prowadzona w innych mediach
kampania informacyjna rezonowa³a w Internecie na ró¿nych czêstotliwoœciach
– w miarê rozprzestrzeniania siê informacji o obu przedsiêwziêciach adresy czêœciej by³y przywo³ywane z pamiêci i w³aœnie poszukiwane.
WskaŸniki zaanga¿owania u¿ytkowników uk³adaj¹ Ÿród³a odwiedzin
w wyraŸnym porz¹dku – by³y one zawsze najni¿sze dla ruchu ze stron odnosz¹cych i niemal zawsze najwy¿sze dla ruchu z wyszukiwarek. W czasie
uœrednionej wizyty internauci dokonywali na stronie Gdziekolwiek-bedziesz.pl niewiele ponad dwie ods³ony (2,15), a na stronie 7czerwca.org.pl
– niemal trzy ods³ony (2,75). W obu wypadkach struktura tak rozumianego
zaanga¿owania by³a jednakowa: najwiêcej ods³on na wizytê dokonywano
wówczas, gdy Ÿród³em wizyty by³a wyszukiwarka (odpowiednio 2,23 i 3,14
ods³ony na wizytê), najmniej wtedy, gdy nastêpowa³o przekierowanie z innego adresu (1,99 oraz 2,49 ods³ony na wizytê), a po³¹czenia bezpoœrednie by³y
najbardziej zbli¿one do œrednich dla ca³ej witryny. Z niewielkimi odchyleniami prawid³owoœæ ta by³a zachowana w ca³ym opisywanym okresie. To samo
mo¿na powiedzieæ o wartoœciach wspó³czynnika odrzuceñ – ró¿nice miêdzy
(„najlepszym”) ruchem z wyszukiwarek a („najgorszymi”) stronami odnosz¹cymi by³y w obu wypadkach rzêdu dziesiêciu punktów procentowych.

Analiza jakoœci odwiedzin z ró¿nych stron linkuj¹cych
Jak ju¿ wspomnieliœmy, du¿a czêœæ odwiedzin na stronach kampanii profrekwencyjnych to tzw. ruch niskiej jakoœci, czyli wizyty osób, które wesz³y
na dan¹ stronê tylko na chwilê, nie przegl¹da³y treœci i najprawdopodobniej jedynie pobie¿nie lub w ogóle nie zapozna³y siê z przekazem konkretnej akcji.
Jednoczeœnie wystêpuj¹ bardzo du¿e rozbie¿noœci miêdzy Ÿród³ami ruchu
z ró¿nych stron, które warto rozwa¿yæ, planuj¹c kolejne dzia³ania. W wypadku propagowania inicjatyw w Internecie przyci¹gniêcie wielu osób nie zawsze jest wskaŸnikiem sukcesu, co dobrze ilustruj¹ przyk³ady analizowanych kampanii. Byæ mo¿e warto by³oby skupiaæ siê bardziej na
pozyskaniu ruchu ze stron dobrze dopasowanych tematycznie, co pozwoli³oby na œci¹gniêcie osób bardziej zainteresowanych tematyk¹ akcji.
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„Wartoœciowe” zachowania u¿ytkowników (tzw. ruch wysokiej jakoœci)
definiujemy tutaj jako zaanga¿owanie w kategoriach czasu spêdzanego na
stronie, liczby dokonanych ods³on i wskaŸnika odrzuceñ, czyli odsetka u¿ytkowników, dla których dana witryna by³a jednoczeœnie pierwsz¹, ostatni¹ i jedyn¹ wyœwietlon¹ stron¹. Poniewa¿ wartoœci tych miar s¹ ze sob¹ powi¹zane
(na przyk³ad im ni¿szy jest wspó³czynnik odrzuceñ, tym d³u¿szy jest czas spêdzany na stronie i tym wiêksza jest liczba ods³on dokonanych w czasie wizyty), w podsumowaniu bêdziemy siê zwykle pos³ugiwaæ tylko wspó³czynnikiem odrzuceñ. Dodatkowo zbiór ilustracji zosta³ zawê¿ony do stron, które
generuj¹ du¿y ruch wysokiej jakoœci (piêædziesi¹t najwa¿niejszych stron odnosz¹cych) lub – w wypadku stron przynosz¹cych mniej wizyt – do grup
wyodrêbnionych w analizie. Pomiary dla obu badanych stron – 7 czerwca.org.pl
i Gdziekolwiek-bedziesz.pl – zawê¿ono do dwumiesiêcznych okresów oko³owyborczych, odpowiednio od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009 roku i od
15 maja do 15 lipca 2010 roku. U³atwia to porównania i jest uzasadnione tym,
¿e zainteresowanie konkretnymi wyborami jest jednorazowe i krótkotrwa³e.
W analizach opieramy siê na danych z Google Analytics. Wskazane by³oby tak¿e dotarcie do szczegó³owych danych na temat poszczególnych emisji form
reklamowych na ró¿nych stronach i ich „klikalnoœci”, niestety, uzyskanie takich informacji nie by³o mo¿liwe. W przysz³oœci nale¿y zadbaæ o gromadzenie
takich danych oraz odpowiednie tagowanie banerów i innych materia³ów
przed ich emisj¹, co pozwoli przeanalizowaæ skutecznoœæ reklamy na ró¿nych
stronach.
Mo¿na wskazaæ kilka typów stron, z których pochodzi³y wartoœciowe
odwiedziny (styl przegl¹dania u¿ytkowników wskazywa³ na wiêksze ni¿
przeciêtne zaanga¿owanie). Przede wszystkim by³y to serwisy partnerów
medialnych bezpoœrednio poœwiêcone kampanii profrekwencyjnej lub tematyce wyborczej. Kapitalnym przyk³adem jest tutaj strona Wiadomosci.
wp.pl, na której pojawi³y siê artyku³y o kampanii „Gdziekolwiek bêdziesz,
zag³osuj”. Wizyty z tego Ÿród³a mia³y wartoœæ wspó³czynnika odrzuceñ
o 30 punktów procentowych ni¿sz¹ ni¿ œrednia dla wszystkich stron odnosz¹cych (18% wobec 48%). Podobna ró¿nica w wypadku witryny Gdziekolwiek-bêdziesz.pl charakteryzuje artyku³y poœwiêcone wyborom w portalu
Wyborcza.pl (24% wobec 48%) czy Polskieradio.pl (26% wobec 48%). Kontrastuje z tym lansowanie witryny 7czerwca.org.pl na portalu Wyborcza.pl,
gdzie na stronie g³ównej portalu i na stronach kategorii znalaz³y siê najprawdopodobniej banery. Wywo³a³o to du¿y ruchu o raczej niskiej jakoœci (68%
odrzuceñ wobec œrednio 53% dla stron odnosz¹cych, 56 sekund na wizytê wobec œrednio 1 minuty 40 sekund dla wszystkich stron odnosz¹cych i 1,92
ods³ony na wizytê wobec œrednio 2,49).
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„Dobry ruch” przyci¹gnê³y tak¿e strony organizacji pozarz¹dowych,
na przyk³ad serwisy Maszglos.pl i Wiadomosci.ngo.pl (30% i 21% wobec
œredniej 48% dla Gdziekolwiek-bedziesz.pl) czy Ceo.org.pl i For.org.pl (dla
7czerwca.org.pl). Cenne by³o tak¿e umieszczanie odnoœników na stronach kierowanych do przedstawicieli grupy docelowej kampanii. Takie
serwisy, jak Mlodziglosuja.nq.pl czy Students.pl, zapewni³y witrynie 7czerwca.org.pl wizyty odwiedzaj¹cych, którzy znacznie rzadziej ni¿ œrednia opuszczali stronê zaraz po jej wyœwietleniu (wspó³czynniki odrzuceñ – odpowiednio 40% i 23% wobec œredniej 53%). Wartoœciowe odwiedziny
pochodzi³y tak¿e ze stron poœwiêconych spo³ecznoœciom lokalnym, najczêœciej z serwisów urzêdów miast, lokalnych portali i gazet.
Jednoczeœnie warto podkreœliæ, ¿e zaanga¿owanie mniejsze ni¿ przeciêtne
wykazywali odbiorcy przekierowani na witryny obu akcji profrekwencyjnych
ze stron partnerów medialnych, którzy publikuj¹ treœci o tematyce zupe³nie niezwi¹zanej z przedmiotem kampanii i niepoœwiêconej szeroko rozumianej polityce – by³y to na przyk³ad serwis pisma komputerowego Chip.pl (62% odrzuceñ wobec 48% i ponaddwukrotnie krótszy œredni czas wizyty) oraz serwis
sportowy Zczuba.pl (55% odrzuceñ wobec 48% i równie¿ ponaddwukrotnie
krótszy czas). Jednoczeœnie oba te serwisy znalaz³y siê w pierwszej dziesi¹tce portali odnosz¹cych do Gdziekolwiek-bedziesz.pl ze wzglêdu na liczbê przekierowañ.
Na uwagê zas³uguje tak¿e du¿a liczba po³¹czeñ pochodz¹cych z odnoœnika pod
ankiet¹ na stronie „Latarnika Wyborczego” (http://www.latarnikwyborczy.pl).
Zaskakuj¹co wysoki wspó³czynnik odrzuceñ – na poziomie niezbyt pokrewnych tematycznie serwisów Chip.pl i Zczuba.pl – zapewne mo¿na czêœciowo
wyjaœniæ tym, ¿e przyci¹gniêto w ten sposób osoby przekonane do g³osowania
lub aktywnie szukaj¹ce informacji o kandydatach.
Interesuj¹ca jest równie¿ analiza ruchu przychodz¹cego z portali o charakterze spo³ecznoœciowym. Spoœród wszystkich stron odnosz¹cych g³ównym
Ÿród³em wizyt na witrynie Gdziekolwiek-bedziesz.pl by³ serwis Facebook
(niemal 5 tysiêcy sesji, co stanowi³o niewiele ponad 18% wyœwietleñ ze stron
odnosz¹cych). U¿ytkownicy ci trochê czêœciej ni¿ œrednia wracali na stronê
kampanii (5 punktów procentowych ró¿nicy), niemal po³owa z nich porzuca³a
jednak dalsze ogl¹danie witryny ju¿ po pierwszej ods³onie (wspó³czynnik odrzuceñ 49%). Z drugiej strony, œredni czas trwania wizyty by³, jak na Ÿród³o
o takiej liczbie odrzuceñ, stosunkowo d³ugi. Warto zaznaczyæ, ¿e ciesz¹ca siê
znacznie wiêkszym zasiêgiem wœród internautów Nasza Klasa zapewni³a jedynie 0,9% odwiedzaj¹cych spoœród wizyt ze stron odnosz¹cych – by³y
to zreszt¹ zwykle po³¹czenia odrzucane (67%) i krótkotrwa³e (œrednio 37 sekund,
po³¹czenia z Facebooka – 1 minuta 50 sekund). Wœród Ÿróde³ odnosz¹cych do

Źródło: Google Analytics.
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Wykresy 11–16. Ró¿nice w zaanga¿owaniu u¿ytkowników stron kampanii zale¿nie od Ÿróde³ wejœcia
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strony kampanii „Pêpek Europy” najwiêkszy ruch przynios³a tak¿e us³uga o
charakterze spo³ecznoœciowym – forum czytelników portalu Gazeta.pl. Mo¿na jednak odnieœæ wra¿enie, ¿e by³y to wizyty doœæ przypadkowe, gdy¿ œrednia liczba ods³on na wizytê by³a znacznie ni¿sza ni¿ œrednia dla ca³ej strony
(1,6 do 2,8), czas spêdzany na stronie by³ znacznie krótszy (36 sekund wobec
ponad 2 minut), a wspó³czynnik odrzuceñ by³ o 25 punktów procentowych
wy¿szy (78% wobec 53%). Podsumowuj¹c, przytoczone wy¿ej liczby pokazuj¹ pewien potencja³ spo³ecznoœci internetowych w przyci¹gniêciu ruchu
na strony kampanii profrekwencyjnych, który jednak pozostaje niewykorzystany. Szerzej opisujemy ten w¹tek w nastêpnym rozdziale.
Warto tak¿e spojrzeæ na zestawienie miejscowoœci, z jakich pochodzi³y
wejœcia na strony (wykres 17). Dane te uzyskano z analiz adresów IP, s¹ wiêc
obarczone istotnym b³êdem, miêdzy innymi ze wzglêdu na przypisywanie czasem osobom ³¹cz¹cym siê z mniejszych miejscowoœci IP wiêkszych miast,
gdzie znajduj¹ siê na przyk³ad serwery dostawców internetowych lub siedziby
firm, z których siê ³¹cz¹. Maj¹c œwiadomoœæ tego ograniczenia, warto jednak
przeanalizowaæ otrzymane wyniki. Zwraca uwagê dominuj¹ca pozycja najwiêkszych miast, zw³aszcza Warszawy. Œwiadczy³oby to, ¿e kampania
„Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” trafi³a przede wszystkim do osób
³¹cz¹cych siê z jej stron¹ internetow¹ z najwiêkszych oœrodków miejskich. Jest
to zrozumia³e, gdy¿ z powodu czasowych i sta³ych migracji w takich miastach
mieszka, pracuje i studiuje najwiêcej osób, których w najwiêkszym stopniu
móg³ dotyczyæ problem g³osowania poza miejscem zameldowania.

Źródło: Google Analytics.

Wykres 17. Miejscowoœci, z których ³¹czono siê z witryn¹ Gdziekolwiek-bedziesz.pl
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Kampanie profrekwencyjne
w spo³ecznoœciach internetowych
Za jeden z fenomenów Internetu uwa¿a siê spo³ecznoœci internetowe, których
u¿ytkownicy kontaktuj¹ siê ze sob¹, odœwie¿aj¹ stare znajomoœci, poznaj¹ nowe
osoby, umieszczaj¹ w³asne zdjêcia i wpisy, dziel¹ siê zabawnymi i interesuj¹cymi
treœciami, czasem tak¿e organizuj¹ wspólne dzia³ania i mobilizuj¹ do nich.
Do najbardziej znanych serwisów spo³ecznoœciowych w Polsce nale¿¹ Nasza
Klasa i Facebook. Aspekt spo³ecznoœciowy maj¹ ponadto serwisy z filmami, na
przyk³ad YouTube, a tak¿e trochê starsze narzêdzia, jak blogi i fora dyskusyjne.
Spo³ecznoœci internetowe s¹ coraz czêœciej wykorzystywane w kampaniach
marketingowych i akcjach spo³ecznych, a dla wielu internautów staj¹ siê istotnym lub nawet g³ównym obszarem aktywnoœci w Internecie. Co wiêcej, zastosowanie infrastruktury serwisów i mechanizmów sieciowych oraz ³atwoœæ anga¿owania znajomych przez u¿ytkowników pozwala niekiedy osi¹gn¹æ szeroki
oddŸwiêk przy stosunkowo ma³ych nak³adach pocz¹tkowych. Mo¿liwoœci te
staraj¹ siê wykorzystywaæ organizatorzy akcji profrekwencyjnych w Polsce i na
œwiecie (por. rozdzia³ Przegl¹d kampanii profrekwencyjnych na œwiecie). Analiza dzia³añ prowadzonych w ramach polskich kampanii profrekwencyjnych wskazuje na du¿y potencja³ takich inicjatyw, który jednak jest wykorzystywany tylko czêœciowo. Wydaje siê, ¿e warto w wiêkszym stopniu
w³¹czyæ w akcjê inne serwisy poza Facebookiem i YouTube, zintensyfikowaæ obecnoœæ w tych serwisach, przede wszystkim zaœ uspójniæ wszystkie
dzia³ania w ramach jasno zdefiniowanej strategii, d¹¿¹c do uzyskania synergii poszczególnych kana³ów i serwisów.

Wybór serwisów do kampanii
Planowanie dzia³añ w spo³ecznoœciach internetowych nale¿y rozpocz¹æ od
wyboru takich kana³ów i serwisów, które pozwol¹ dotrzeæ do odpowiednich
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grup docelowych. W polskich akcjach profrekwencyjnych w ostatnim czasie
w szerszym stopniu wykorzystywano tylko serwis spo³ecznoœciowy Facebook
(specjalne strony kampanii „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” oraz „Masz
g³os”) i serwis wideo YouTube (gdzie umieszczano filmy z przebiegu kampanii). Choæ oba serwisy nale¿¹ do najpopularniejszych portali internetowych
w Polsce, to jednak nie wszyscy internauci z nich korzystaj¹. Najwa¿niejsza ró¿nica dotyczy pozycji obu serwisów w swoich kategoriach. YouTube, wci¹¿
popularniejszy od Facebooka, jest najwiêkszym serwisem wideo, dociera bowiem do 60% polskich internautów. Mimo szybkiego wzrostu popularnoœci
Facebooka w 2010 roku (zasiêg 45%), wci¹¿ zdecydowanie najpopularniejszym
serwisem spo³ecznoœciowym pozostaje Nasza Klasa (obecnie nk.pl), z zasiêgiem utrzymuj¹cym siê od ponad roku na poziomie 68%14.
Co wiêcej, du¿e znaczenie dla potencjalnych rezultatów kampanii w tych
serwisach ma specyfika ich u¿ytkowników. Bior¹c pod uwagê wiek odbiorców, mo¿na powiedzieæ, ¿e audytoria Facebooka i YouTube ró¿ni¹ siê od populacji polskich internautów tak, jak u¿ytkownicy Internetu od osób niekorzystaj¹cych z sieci, s¹ wiêc bardziej rozpowszechnione wœród ludzi m³odych
i ucz¹cych siê. Najbardziej charakterystyczna jest granica miêdzy grupami
wiekowymi od piêtnastu do dwudziestu czterech lat i od dwudziestu piêciu do
trzydziestu czterech lat. W drugiej z nich zasiêg obu serwisów jest o niemal
10 punktów procentowych mniejszy ni¿ w pierwszej i – choæ ju¿ nie tak wyraŸnie – maleje w kolejnych (starszych) grupach odbiorców. Tak¿e pod wzglêdem statusu spo³eczno-zawodowego badanych audytoria obu omawianych
serwisów s¹ do siebie podobne, ciesz¹c siê najwiêkszym zasiêgiem wœród
uczniów i studentów. Mimo znacznych podobieñstw warto zwróciæ uwagê, ¿e
YouTube ma najwiêkszy zasiêg w grupie wiekowej od siedmiu do czternastu
lat, podczas gdy Facebook dociera przede wszystkim do osób w wieku od piêtnastu do dwudziestu czterech lat. Co wiêcej, Facebook ma wyraŸnie najwiêkszy zasiêg w podgrupie osób z miast powy¿ej 500 tysiêcy mieszkañców
(ponad 40% w tej grupie), a YouTube jest równomiernie upowszechniony we
wszystkich typach miejscowoœci (oko³o 60% w ka¿dej z nich15).
Du¿a popularnoœæ Facebooka i YouTube nie oznacza, ¿e powinno siê
ograniczaæ dzia³ania w spo³ecznoœciach internetowych tylko do tych serwisów. Warto by³oby podj¹æ próbê trafienia równie¿ do innych spo³ecznoœci i wykorzystaæ ich infrastrukturê oraz unikalne mechanizmy. Mimo
rosn¹cej liczby u¿ytkowników i du¿ego szumu w mediach wci¹¿ wielu polskich internautów nie korzysta z Facebooka. Wiêcej osób korzystaj¹cych ma
Nasza Klasa, ponadto istnieje tak¿e wiele mniejszych, ale prê¿nie dzia³aj¹cych
14
15

Dane za: Megapanel, wrzesieñ 2010 roku.
Dane za: Megapanel.
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serwisów o charakterze spo³ecznoœciowym, czêsto przeznaczonych dla specyficznych grup docelowych, jak rozrywkowy portal Demotywatory (zasiêg
18%), wspieraj¹cy karierê zawodow¹ portal GoldenLine (11%), serwisy dla
rodziców (tzw. parentingowe) czy studentów, fora hobbystyczne itd. Co wiêcej, zarówno YouTube, jak i Facebook s¹ popularne przede wszystkim
w m³odszych grupach wiekowych, tak¿e wœród osób niepe³noletnich, niekoniecznie bêd¹ wiêc odpowiednim kana³em dotarcia i zaanga¿owania dla internautów w œrednim wieku i osób starszych. Wa¿nym argumentem za wykorzystywaniem Facebooka jest co prawda ³atwoœæ rozpoczêcia dzia³añ w tym
serwisie i bezp³atne prowadzenie strony akcji (tzw. fanpage – piszemy o tym
szerzej w dalszej czêœci niniejszego opracowania). Niemniej jednak mo¿na
s¹dziæ, ¿e wiele innych serwisów, a tak¿e podmiotów dzia³aj¹cych na rynku
spo³ecznoœci internetowych (sieci reklamowe, agencje interaktywne), by³oby
równie¿ zainteresowanych wsparciem akcji o charakterze spo³ecznym.

Kampania „Masz g³os, masz wybór” w serwisie Facebook
Wraz z rosn¹c¹ popularnoœci¹ Facebooka twórcy dwóch ostatnio przeprowadzanych akcji profrekwencyjnych próbowali wykorzystaæ ten serwis
w swoich dzia³aniach. Wprawdzie liczba osób pozyskanych w ten sposób do
akcji nie by³a du¿a, niemniej jednak, jak pisaliœmy wczeœniej, by³ to zauwa¿alny odsetek ³¹cznego ruchu na stronach kampanii. Co wiêcej, niew¹tpliwie
w kolejnych dzia³aniach tego typu Facebook równie¿ bêdzie wykorzystywany, miêdzy innymi ze wzglêdu na ³atwoœæ prowadzenia bezp³atnych przedsiêwziêæ. Z tego powodu warto dok³adniej przyjrzeæ siê temu, co siê dzia³o na
profilu akcji „Masz g³os, masz wybór”. Jest to mo¿liwe, gdy¿ dane o aktywnoœci na Facebooku mog¹ byæ gromadzone i udostêpniane publicznie przez
Facebook API, nastêpnie zaœ mo¿na je analizowaæ przy u¿yciu specjalnych
narzêdzi, jak wykorzystany przez nas FanPage Trender.
Najprostszym wymiarem oceny dzia³añ stron firmowych i akcji promocyjnych (tzw. fanpage) prowadzonych na Facebooku jest liczba ich fanów. Strona „Masz g³os, masz wybór” zdo³a³a zgromadziæ raczej niewielk¹ liczbê fanów – tu¿ przed pierwsz¹ tur¹ wyborów samorz¹dowych liczba fanów strony
przekroczy³a 4 tysi¹ce osób, a najnowsze dane, z 24 grudnia 2010 roku, mówi¹
o 4116 fanach. Dla porównania, tego samego dnia strona akcji „Gdziekolwiek
bêdziesz, zag³osuj” mia³a niewiele ponad 5 tysiêcy fanów. W tym okresie
najpopularniejszy polski fanpage serwisu Demotywatory liczy³ blisko
500 tysiêcy fanów, a kilkanaœcie kolejnych stron odnotowa³o ponad 200 tysiêcy fanów. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wiele spoœród popularnych stron by³o
wspieranych przez specjalne p³atne akcje reklamowe i konkursy lub dotyczy³o
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bardzo noœnych tematów („Kocham spaæ” czy „Czekoladoholicy”). Bardziej
odpowiednie do porównañ s¹ strony akcji spo³ecznych i charytatywnych. Mo¿na wœród nich wskazaæ strony maj¹ce od 9 do 20 tysiêcy fanów („Pajacyk”
Polskiej Akcji Humanitarnej, kampania „Podziel siê posi³kiem”, Amnesty International), rekordowy zasiêg ma zaœ strona Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy (175 tysiêcy fanów) oraz „Popieram zakaz palenia w miejscach publicznych” (115 tysiêcy fanów)16. Pewnym punktem odniesienia mo¿e byæ tak¿e
utworzony w zwi¹zku z wyborami w Wielkiej Brytanii w 2010 roku profil
„Democracy UK on Facebook”, który w trakcie kampanii zgromadzi³ oko³o
210 tysiêcy fanów17, a po jej zakoñczeniu nie zaprzesta³ dzia³alnoœci, zdobywaj¹c do koñca grudnia 2010 roku 276 tysiêcy fanów.
Sama liczba fanów na Facebooku niewiele jednak mówi, znacznie wa¿niejsze jest bowiem prowadzenie interaktywnej komunikacji i zaanga¿owanie
tych osób w aktywnoœæ na profilu. W wypadku strony „Masz g³os, masz wybór” fani, którzy w jakikolwiek sposób aktywnie uczestniczyli w komunikacji
na fanpage, stanowili œrednio 0,6% liczby wszystkich fanów (dziennie w okresie od 29 wrzeœnia do 16 grudnia 2010 roku). Wartoœæ ta mo¿e siê wydawaæ niska, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e dla wiêkszoœci najpopularniejszych polskich profili kszta³tuje siê na podobnym poziomie. Œrednia dzienna liczba klikniêæ
przycisku „Lubiê to!” wynios³a 21,7, a liczba komentarzy – 3,8.
Warto przeœledziæ zmiany aktywnoœci w czasie. Liczba fanów strony
„Masz g³os, masz wybór” w koñcowym okresie kampanii systematycznie
ros³a (wzrost o oko³o 800 osób w ci¹gu trzydziestu dni przed wyborami), przekraczaj¹c 18 listopada 2010 roku 4 tysi¹ce osób. Krótka seria wyraŸnych zmian
(wzrost – spadek – wzrost – spadek) tej liczby nast¹pi³a miêdzy 7 a 10 listopada
(9 listopada zaprezentowano spot Mój pierwszy raz). WyraŸny przyrost liczby
fanów strony „Masz g³os, masz wybór” w ci¹gu trzech tygodni poprzedzaj¹cych pierwsz¹ turê wyborów samorz¹dowych (o blisko 14 punktów procentowych) wspó³wystêpuje w czasie z najwa¿niejszym etapem kampanii
– w tym okresie najczêœciej wprowadzano do Google frazê „masz g³os”, opublikowano spot Mój pierwszy raz, a sama kampania by³a wzmiankowana w ramach patronatów informacyjnych. Niezale¿nie od momentu do³¹czenia do
grona fanów tej strony, osoby, które „polubi³y” profil, prezentowa³y podobny
wzorzec aktywnoœci.

16
Szerzej – por. D. Batorski, P. Kucharski, J. Szejda, J.M. Zaj¹c, Interaktywnoœæ na
Facebooku, [w:] Internet Standard. Social Media 2010, Warszawa 2010 – http://www.
internetstandard.pl/whitepapers/1594/Raport.social.media.2010.html [dostêp: 20 stycznia 2011 roku].
17
L. Dugan, So what impact did social media, op. cit.

Źródło: FanPage Trender.

Wykres 18. Zbiorczy wskaŸnik interaktywnoœci fanpage „Masz g³os, masz wybór”
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£¹czna aktywnoœæ fanów strony zmienia³a siê w czasie zgodnie z kalendarzem wyborczym. Syntetycznie prezentuje to krzywa na wykresie 18, pokazuj¹ca zmiany zbiorczego wskaŸnika aktywnoœci („Interactivity Index”). Na
profilu najwiêcej „dzia³o siê” tu¿ przed pierwsz¹ tur¹ wyborów, ale tu¿ po niej
aktywnoœæ bardzo szybko spad³a. Druga tura w niewielkim stopniu wp³ynê³a
na aktywizacjê fanów.
Dok³adniejszy obraz poszczególnych rodzajów aktywnoœci ujêto na wykresach 19 i 20, ilustruj¹cych liczbê poszczególnych aktywnoœci fanów (wpisy, komentarze, „Lubiê to!”) oraz liczbê fanów wykonuj¹cych odpowiednie
aktywnoœci. Dodatkowo na wykresach zaznaczono najpopularniejsze wpisy
prowadz¹cego profil, które pobudza³y aktywnoœci fanów. Warto zauwa¿yæ, ¿e
³¹czna dzienna liczba aktywnych fanów tylko kilkakrotnie przekroczy³a piêædziesi¹t osób, a zaledwie raz – sto osób. Jeœli nawet za³o¿ymy, ¿e dziêki
spo³ecznoœciowym mechanizmom Facebooka ich zachowania by³y zauwa¿one przez kilkakrotnie wiêcej osób, to i tak iloœciowy wymiar aktywnoœci na tym
serwisie by³ ma³y.
Naprawdê dynamiczny wzrost aktywnoœci fanów nast¹pi³ tydzieñ przed
wyborami, poczynaj¹c od 13 listopada, co przejawia³o siê przede wszystkim
w u¿ywaniu kilkadziesi¹t razy dziennie przycisku „Lubiê to!”. Szczyt aktywnoœci przypad³ na 19 listopada, w przeddzieñ ciszy wyborczej (151 aktywnych
fanów). Najwiêcej komentarzy fanów odnotowano 20 listopada – ich liczba
przekroczy³a wówczas liczbê klikniêæ przycisku „Lubiê to!”, co nie zdarza³o siê w okresach, w których ten rodzaj aktywnoœci by³ na wysokim poziomie. Zdecydowana wiêkszoœæ komentarzy wtórowa³a przewodniemu has³u
kampanii, mia³a wiêc charakter osobistych deklaracji woli wziêcia udzia³u
w wyborach, czêœæ zaœ by³a rodzajem sprawozdañ, które najwyraŸniej by³y
publikowane przez ludzi uczestnicz¹cych w terenowej pracy przy kampanii
lub organizacji wyborów. Podnoszono tak¿e w¹tpliwoœci natury prawnej.
Przyk³adem by³y pytania o to, jakie zachowania s¹ naruszeniem ciszy wyborczej lub jak reagowaæ na wypadki ³amania prawa.
Aktywnoœæ fanów w czasie drugiej tury wyborów by³a znacznie mniejsza.
Innymi s³owy: aktywnoœæ fanów przed pierwsz¹ tur¹ by³a wyraŸnie wy¿sza
ni¿ w okresie miêdzy pierwsz¹ a drug¹ tur¹ (wykresy 18–20). Przede wszystkim zwraca uwagê znaczny spadek liczby komentarzy: 5 i 6 grudnia wyró¿niaj¹ siê wprawdzie spoœród innych dni nieco wy¿sz¹ liczb¹ klikniêæ przycisku „Lubiê to!”, ale wszystkie wskaŸniki maj¹ ni¿sze wartoœci ni¿ w czasie
pierwszej tury. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pod tym wzglêdem aktywnoœæ fanów
strony odzwierciedli³a aktywnoœæ wyborców, znacznie mniej zainteresowanych udzia³em w drugiej turze. Ponadto – w porównaniu z okresem poprzedzaj¹cym pierwsz¹ turê wyborów – w zasadzie nie pojawiali siê nowi aktywni

Źródło: FanPage Trender.

Wykres 19. Aktywnoœci na fanpage „Masz g³os, masz wybór” – zmiany w czasie
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Źródło: FanPage Trender.

Wykres 20. Liczba aktywnych fanów na fanpage „Masz g³os, masz wybór” – zmiany w czasie
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fani (osoby, które wczeœniej w ¿aden sposób nie udziela³y siê na stronie), podczas gdy w najgorêtszym okresie przed pierwsz¹ tur¹ nierzadko stanowili oni
ponad 50% wszystkich aktywnych fanów dziennie.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e potencja³ zgromadzonej kilka miesiêcy wczeœniej bazy
fanów kampanii „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj” zosta³ s³abo wykorzystany
na potrzeby akcji „Masz g³os, masz wybór”. Informacje o uruchomieniu tej drugiej inicjatywy opublikowano na profilu „Gdziekolwiek bêdziesz, zag³osuj”
dwukrotnie, z miesiêcznym odstêpem. Pozosta³y jednak niemal niezauwa¿one,
s¹dz¹c po liczbie 61 pozycji „Lubiê to!”, które siê pod nimi znalaz³y.
WyraŸnie widaæ, ¿e dzia³ania na Facebooku mia³y iloœciowo raczej niewielk¹ skalê, bior¹c pod uwagê zarówno liczbê fanów, jak i ich rzeczywist¹ aktywnoœæ. Co wiêcej, dzia³ania fanów by³y œciœle zwi¹zane z kalendarzem wyborczym i wpisami prowadz¹cego. Warto o tym pamiêtaæ
przed kolejnymi akcjami i mieæ œwiadomoœæ, ¿e efektywne wykorzystanie
fanpage wymaga zaanga¿owania prowadz¹cego, a tak¿e przemyœlanej
strategii wpisów i anga¿owania fanów.

Popularnoœæ spotu Mój pierwszy raz w Internecie
Nied³ugo przed pierwsz¹ tur¹ wyborów samorz¹dowych w 2010 roku w ramach dzia³añ profrekwencyjnych nakrêcono spot reklamowy Mój pierwszy raz,
skierowany do grupy osób g³osuj¹cych po raz pierwszy (tzw. first time voters).
Spot by³ emitowany miêdzy innymi w telewizjach ogólnopolskich i regionalnych, zosta³ tak¿e umieszczony w wielu serwisach internetowych. Spotka³ siê
z du¿ym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, o czym œwiadcz¹ miêdzy
innymi statystyki internetowe analizowane w niniejszym opracowaniu.
Spot Mój pierwszy raz w ci¹gu nieca³ego miesi¹ca (od 9 do 30 listopada
2010 roku) by³ obejrzany oko³o 170 tysiêcy razy. To bez w¹tpienia du¿a liczba,
zw³aszcza jak na akcjê spo³eczn¹. Dla porównania, inne filmy na YouTube, wyszukiwane na has³o „wybory samorz¹dowe 2010” lub „wybory 21 listopada”,
zyska³y zwykle od kilkuset do kilku tysiêcy ods³on. Zdecydowana wiêkszoœæ
wyœwietleñ (blisko 80%) pochodzi³a ze stron, na których spot by³ propagowany lub samodzielnie wklejony przez internautów (tzw. embedded), nie zaœ bezpoœrednio z serwisu YouTube. W wiêkszoœci wypadków oznacza³o to za³¹czenie spotu do tekstu poœwiêconego wyborom, kampanii profrekwencyjnej lub
samemu filmowi. Co interesuj¹ce, najwiêksza liczba wyœwietleñ tego rodzaju
pochodzi³a z serwisu rozrywkowego Joemonster.org (prawie 70 tysiêcy
ods³on). Warto dodaæ, ¿e spot wywo³a³ dyskusjê, by³ te¿ doœæ czêsto komentowany i oceniany. Doœæ du¿o (79%) jego ocen na YouTube by³o pozytywnych.
Podobna, choæ nieco mniejsza liczba osób doda³a film do ulubionych.
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Spot Mój pierwszy raz zyska³ w Internecie relatywnie du¿¹ popularnoœæ,
zw³aszcza w porównaniu z innymi materia³ami filmowymi o tematyce wyborczej. Wybór internetowych serwisów wideo, w tym YouTube, by³ uzasadniony specyfik¹ grupy docelowej. Godne podkreœlenia jest to, ¿e wiêkszoœæ wyœwietleñ filmu pochodzi³a z serwisów innych ni¿ YouTube, co œwiadczy
miêdzy innymi o tym, ¿e uzyskano efekt wirusowy (tzw. wirusowoœæ przekazu). Spot by³ umieszczany na innych serwisach internetowych, tak¿e nieobjêtych dzia³aniami promocyjnymi.
Istotnym mankamentem by³o jednak nieskoordynowanie emisji spotu z innymi internetowymi dzia³aniami profrekwencyjnymi. Film zachêca do
udzia³u w wyborach, ale nie podsuwa widzowi informacji o tym, jak to zrobiæ.
W koñcowej scenie filmu pojawia³y siê jedynie adresy stron internetowych
Pañstwowej Komisji Wyborczej i Instytutu Spraw Publicznych. Nawet jeœli
odbiorca zd¹¿y³ je zarejestrowaæ, to i tak by³o mu trudno znaleŸæ na tych stronach konkretne informacje sk³aniaj¹ce do udzia³u w wyborach, zw³aszcza jeœli
g³osowa³ po raz pierwszy. Bardziej celowe by³oby skierowanie widzów do
strony specjalnie przygotowanej pod k¹tem zachêcania do udzia³u (wyjaœnienie
procedur, wskazanie Ÿróde³ informacji o kandydatach), ze specjaln¹ sekcj¹ dla
g³osuj¹cych po raz pierwszy, czyli g³ównej grupy docelowej filmu. Odwo³anie
do odpowiednich materia³ów mog³oby siê pojawiæ nawet w obecnej wersji filmu – w jego opisie i ewentualnie komentarzach, choæ oczywiœcie skutecznoœæ
takich odwo³añ by³aby niewysoka. Co wiêcej, mo¿na by przygotowaæ specjaln¹, nieco d³u¿sz¹ wersjê filmu przeznaczon¹ do emisji w Internecie, w której takie skrótowe informacje mog³yby siê pojawiæ explicite w koñcowej sekwencji. W dzia³aniach profrekwencyjnych przy okazji kolejnych wyborów
warto wzi¹æ to pod uwagê, planuj¹c wykorzystanie poszczególnych internetowych i pozainternetowych kana³ów komunikacji tak¿e pod k¹tem uzyskania
efektu synergii.

Ewa Liszcz, Jacek Szejda, Jan M. Zaj¹c

Pozycja kampanii profrekwencyjnych
w wyszukiwarkach internetowych
Popularnoœæ wyszukiwarek, przede wszystkim Google, od d³u¿szego
czasu stale roœnie, nale¿y wiêc braæ to pod uwagê przy tworzeniu stron i serwisów internetowych. Internauci coraz czêœciej wyszukuj¹ potrzebnych informacji przy u¿yciu tych narzêdzi, co u³atwiaj¹ miêdzy innymi rozwi¹zania
pozwalaj¹ce na szybkie wyszukiwanie wprowadzane w wyszukiwarkach.
W Polsce od kilku lat Google ma najwiêkszy zasiêg spoœród wszystkich
stron internetowych. Twórcy witryn internetowych staraj¹ siê to wykorzystaæ, konstruuj¹c swoje strony tak, aby mia³y jak najlepsz¹ pozycjê w wyszukiwarkach i przyci¹ga³y wiele wizyt. Dla wielu stron internetowych wyszukiwarki odpowiadaj¹ za kilkadziesi¹t procent, nierzadko zaœ nawet za
wiêkszoœæ wizyt. Tak zwana optymalizacja pod wyszukiwarki (search engine
optimization) polega miêdzy innymi na zmianach w kodzie strony, wykorzystaniu odpowiednich technologii, które u³atwiaj¹ zindeksowanie strony
przez wyszukiwarki, a tak¿e na zdobywaniu linków do stron z innych serwisów. Choæ istniej¹ nieetyczne i zwalczane przez wyszukiwarki techniki takiej optymalizacji (pozycjonowania), to jednak mo¿liwe jest osi¹gniêcie bardzo dobrej pozycji dziêki w pe³ni etycznym i dozwolonym dzia³aniom.
Jak pokazuj¹ dane na temat popularnoœci zapytañ w wyszukiwarce Google,
dostêpne w serwisie Google Insights, polscy internauci w okresie kampanii
wyborczych szukaj¹ w Internecie treœci zwi¹zanych z wyborami i g³osowaniem. Na wykresach 21 i 22 przedstawiono zmiany w czasie popularnoœci
tych zapytañ.

Źródło: Google Insights for Search.

Wykres 21. Zmiany popularnoœci wyszukiwania w Google zapytañ zwi¹zanych z has³em „wybory”
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Źródło: Google Insights for Search.

Wykres 22. Zmiany popularnoœci wyszukiwania w Google zapytañ zwi¹zanych z has³em „g³osowanie”
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Potencja³ ten pozostaje niewykorzystany przez organizatorów akcji profrekwencyjnych. Jak dowodz¹ opisane w poprzednim rozdziale wyniki analizy danych site-centric, na strony kampanii zachêcaj¹cych do udzia³u w wyborach by³o niewiele wejœæ z wyszukiwarek. Co wiêcej, nawet jeœli
odwiedzaj¹cy wchodzili na strony kampanii z wyszukiwarek, to i tak najczêœciej wyszukiwali ich nazwy. Nieliczne by³y wejœcia z hase³ zwi¹zanych ze
s³owami „wybory” czy „g³osowanie”. Œwiadczy to o tym, ¿e o kampaniach nie
dowiadywali siê w ten sposób internauci zainteresowani innymi zagadnieniami. Szkoda, zw³aszcza ¿e – jak ju¿ wspomniano – wyszukiwarki by³y zarazem
wartoœciowym Ÿród³em ruchu.
Mo¿na wskazaæ dwie g³ówne przyczyny, dla których – mimo du¿ego potencja³u wynikaj¹cego z tematyki akcji profrekwencyjnych – na strony takich
kampanii przyci¹gniêto niewiele wizyt z wyszukiwarek. By³y to niedoci¹gniêcia i b³êdy w konstrukcji stron, a tak¿e przyjêta strategia promocyjna oparta na
tworzeniu nowej strony dla ka¿dej akcji i wykorzystaniu do jej lansowania
przede wszystkim kampanii banerowych.
Podczas tworzenia stron akcji profrekwencyjnych i ich prowadzenia
pope³niono pewne b³êdy lub zastosowano rozwi¹zania, które utrudnia³y ich
zindeksowanie przez wyszukiwarki i odpowiednie wyró¿nienie w wynikach
wyszukiwania. Problemy te zosta³y szczegó³owo opisane w Za³¹czniku 2, tutaj
zasygnalizujemy tylko zwiêŸle kilka najwa¿niejszych. Mo¿na na przyk³ad
wskazaæ, ¿e du¿ym b³êdem w wypadku kampanii „Gdziekolwiek bêdziesz,
zag³osuj” by³o wykorzystanie na jej witrynie jedynie menu w technologii
Flash, przy braku mapy strony, co uniemo¿liwia³o zindeksowanie przez wyszukiwarki podstron i w konsekwencji znacznie zmniejszy³o liczbê wejœæ
z wyszukiwarek. Ponadto w kolejnych kampaniach stale powtarza³o siê kilka
w zasadzie prostych b³êdów: brak zindywidualizowanych metatagów dla ka¿dej podstrony, brak tzw. strony 404, brak pliku „robots.txt”, niestosowanie
znaczników <h1> i <h2> w tytu³ach podstron, brak atrybutów „title” w linkach w obrêbie serwisu, brak znaczników ALT w wypadku niektórych zdjêæ
i grafik. Ponadto w zbyt ma³ym stopniu stosowano tzw. wewnêtrzne linkowanie w obrêbie serwisu. Powy¿sza terminologia, hermetyczna dla laika, jest jak
najbardziej zrozumia³a dla twórców stron internetowych, a wymienione zastrze¿enia wi¹¿¹ siê z istotnymi elementami i rozwi¹zaniami, które dotycz¹
ka¿dego serwisu internetowego, jaki powinien byæ dostrze¿ony przez wyszukiwarki i przyci¹gn¹æ ruch z nich.
Innym Ÿród³em z³ej pozycji stron kampanii profrekwencyjnych w wyszukiwarkach jest przyjêta strategia promocyjna. Przede wszystkim, wyszukiwarki
potrzebuj¹ trochê czasu na „poznanie” witryny i zindeksowanie jej podstron.
Ponadto wa¿nym „kapita³em” strony s¹ kieruj¹ce do niej linki z innych stron,
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które nie tylko bezpoœrednio przyci¹gaj¹ u¿ytkowników, ale tak¿e wp³ywaj¹
na pozycjê strony w rankingu wyszukiwarki. Tworzenie odrêbnych, nowych
stron kampanii na potrzeby ka¿dej nowej i krótkotrwa³ej akcji znacznie utrudnia zindeksowanie podstron przez wyszukiwarki i zdobycie wysokiej pozycji
w rankingach wyszukiwarek. Jak pokazuj¹ analizy linków z innych stron,
omówione w Za³¹czniku 2, w trakcie dzia³añ profrekwencyjnych liczba linków gwa³townie przyrasta. Nie s¹ one jednak wykorzystywane na potrzeby
póŸniejszych kampanii. Szczególnie ra¿¹cym przyk³adem s¹ losy strony kampanii „21 paŸdziernika”, w wypadku której nie przed³u¿ono wa¿noœci domeny. W rezultacie domena 21pazdziernika.pl, do której prowadzi³o wiele linków,
zosta³a przejêta przez inny podmiot.
Znacznie lepsze od dotychczasowej strategii by³oby prowadzenie jednej, g³ównej strony, bêd¹cej wsparciem dla wszystkich kampanii, oraz oddzielnych podstron dla poszczególnych akcji. Byæ mo¿e podstrony te powinny siê znajdowaæ w odrêbnych domenach, ale mog³yby wykorzystywaæ
przekierowania. Takie rozwi¹zanie – u³atwiaj¹ce stabilne wypozycjonowanie
stron dzia³añ profrekwencyjnych – jest mo¿liwe dziêki wspieraniu akcji przez
te same organizacje pozarz¹dowe, podobnej tematyce poszczególnych przedsiêwziêæ i cyklicznoœci wyborów. Co wiêcej, nale¿y równie¿ dbaæ o informacje o nowych akcjach na stronach poprzednich inicjatyw i o wykorzystywanie
zgromadzonego przez nie kapita³u linków i u¿ytkowników.
Ponadto rozpropagowywanie kampanii opiera siê obecnie na emisji banerów i form reklamowych, co nie wp³ywa na pozycjê w wyszukiwarkach. Nale¿y wykorzystywaæ ró¿ne sposoby zdobywania ruchu i linków z innych
stron, na przyk³ad z blogów. Takie rozwi¹zania w wiêkszym zakresie
przyczyni¹ siê do poprawy pozycji w wyszukiwarkach, a poza tym
– w przeciwieñstwie do form reklamowych znikaj¹cych po kampanii – pozostawi¹ widoczny œlad, wp³ywaj¹cy na wyszukiwarki tak¿e w d³u¿szej
perspektywie.
Wspomniane uwagi dotycz¹ce optymalizacji stron kampanii profrekwencyjnych pod k¹tem wyszukiwarek warto uwzglêdniæ przy projektowaniu
kolejnych dzia³añ i ich stron. Co wiêcej, jeœli to mo¿liwe, nale¿a³oby ju¿ teraz
wprowadziæ przynajmniej niektóre poprawki. W wielu wypadkach nie zajmie
to wiele czasu, a pomo¿e w wykorzystaniu stron poprzednich akcji
w przysz³ych dzia³aniach.

Rafa³ Machul, Ewa Liszcz, Jan M. Zaj¹c

U¿ytecznoœæ stron kampanii
profrekwencyjnych
Twórcy stron internetowych zwracaj¹ od pewnego czasu coraz wiêksz¹
uwagê na ich u¿ytecznoœæ, dostêpnoœæ i przyjaznoœæ dla u¿ytkowników.
U¿yteczna strona lub u¿y teczny program pozwala zaoszczêdziæ u¿ytkownikom mnóstwo czasu i energii, a przy okazji tak¿e uchroniæ ich przed niepotrzebnymi negatywny mi emocjami. Osoby korzystaj¹ce z Internetu, jak
dowo dzi wiele badañ, zazwyczaj siê nie zastanawiaj¹, jak dok³adnie dzia³a
dana strona czy dany program, ale po prostu porzucaj¹ to, co nie jest u¿yteczne. W wypadku stron internetowych szczególnie wa¿ne jest to, ¿e zwykle
podobne cele mo¿na osi¹gn¹æ na innych witrynach. Jeœli musimy siê zmagaæ z ma³o u¿ytecznymi drzwiami do budynku, nie mamy wielkiego wyboru, mo¿emy co najwy ¿ej poszu kaæ innego wejœcia lub przestaæ tam chodziæ. Gdy jednak zmagamy siê z nieu¿yteczn¹ stron¹ sklepu internetowego,
w którym nie potrafimy z³o¿yæ zamówienia albo znaleŸæ interesuj¹cego nas
towaru, prawdopodobnie po prostu poszukamy innego sklepu, który nie bêdzie stwarza³ takich problemów. Podobnie jest w wypadku stron z informacjami, artyku³ami czy materia³ami do pobrania, wreszcie – z witrynami
kampanii spo³ecznych. W Internecie zazwyczaj konkurencja jest bardzo blisko, oddalona zaledwie o jedno klikniêcie lub jedno polecenie wyszukania
w Google. U¿ytkownicy nie maj¹ czasu, ¿eby uczyæ siê funkcjonowania serwisu. Jeœli nie s¹ silnie zmotywowani, raczej go porzuc¹. Z tych powodów
twórcom stron internetowych po prostu op³aca siê tworzyæ rozwi¹zania
u¿y teczne.
Niestety, dok³adny audyt u¿ytecznoœci stron analizowanych kampanii
wykaza³ wiele b³êdów i nieoptymalnych rozwi¹zañ, w niektórych wypadkach maj¹cych du¿y wp³yw na korzystanie z danej witryny. Z pewnoœci¹
b³êdy i niedoci¹gniêcia podczas projektowania i tworzenia stron kampa-
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nii maj¹ wp³yw na korzystanie z tych portali, zniechêcaj¹c u¿ytkowników
do odwiedzin i utrudniaj¹c im osi¹gniêcie w³asnych celów, na przyk³ad
uzyskanie potrzebnych informacji. Co wiêcej, stosowane rozwi¹zania
oparte na technologii Flash w praktyce uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z serwisów osobom niedowidz¹cym i niewidz¹cym.
Najpowa¿niejsze zastrze¿enia pod wzglêdem u¿ytecznoœci mo¿na mieæ do
obecnej strony Maszglos.pl. Zosta³o to szczegó³owo opisane, wraz z propozycjami zmian i uzupe³nieñ, w Za³¹czniku 2 i Za³¹czniku 3, warto jednak
przywo³aæ kilka najwa¿niejszych problemów. Strona kampanii zawiera bardzo du¿o tekstu, jednoczeœnie nie maj¹c w³aœciwie ¿adnych elementów wizualnych. Obecnie takie podejœcie jest coraz rzadsze, u¿ytkownicy szukaj¹
bowiem czegoœ, co zwróci ich uwagê i pozwoli j¹ na tyle d³ugo skupiæ, ¿e
bêd¹ chcieli zag³êbiæ siê w treœci zamieszczone w serwisie. Co wiêcej, stronê
kampanii cechuj¹ doœæ powa¿ne problemy z nawigacj¹ i odpowiednim, jasnym pogrupowaniem treœci. Czêœæ zak³adek nawigacji g³ównej jest pusta
pod wzglêdem treœci (na przyk³ad „Do³¹cz do nas”, „Quiz”), reszta jest zaœ
prze³adowana. Ponadto du¿ym problemem wydaje siê zbyt s³aby podzia³
strony pod k¹tem g³ównych grup docelowych, czyli osób, które chc¹ dowiedzieæ siê wiêcej o wyborach i mo¿liwoœciach g³osowania, oraz osób, które
chcia³yby uzyskaæ informacje o tym, co zrobiæ, ¿eby móc kandydowaæ. Strona jest stworzona przy u¿yciu przestarza³ych technologii. Brak jest najnowszych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych ukrywaæ treœæ w zak³adkach, komentowaæ
filmy czy zadawaæ szybko i przejrzyœcie pytania do eksperta, z mo¿liwoœci¹
prostego wyszukania pytania, otagowania tematu czy podzielenia siê treœci¹
ze znajomymi na portalach spo³ecznoœciowych. Problemem jest tak¿e
wygl¹d. Smê t na i przy t³aczaj¹ca ko lo ry sty ka stro ny nie po ma ga zdo byæ
jej uznania, szczegól nie wœród m³odych osób – w przeciwieñstwie do du¿o
ciekawszego profilu w serwisie Facebook.
Po prezentacji wstêpnej wersji niniejszego raportu na spotkaniu w ramach
Forum „Aktywny Obywatel” w koñcu paŸdziernika 2010 roku odpowiedzialni
za stronê przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego podjêli wysi³ek wprowadzenia choæby najistotniejszych poprawek jeszcze przed wyborami. Niestety, system zarz¹dzania treœci¹ strony ma bardzo ograniczone mo¿liwoœci, st¹d
te¿ mo¿na by³o dokonaæ tylko niewielkich zmian. Dotyczy³y one miêdzy innymi uporz¹dkowania treœci na stronie g³ównej, usuniêcia przeszkadzaj¹cego
banera i wprowadzenia o¿ywiaj¹cych stronê elementów graficznych (miêdzy
innymi plakat ze zdjêciem ambasadora akcji, aktora Mateusza Damiêckiego)
oraz tzw. ramek z treœciami z profilu akcji w serwisie Facebook. W zgodnej
opinii ekspertów zmiany te poprawi³y trochê odbiór i u¿ytecznoœæ strony,
choæ wiele pozo sta³o jeszcze do zrobienia. Z ca³¹ pewno œci¹, jeœli strona

Wyborca w sieci

81

Maszglos.pl ma byæ wykorzystywana w przysz³ych akcjach, warto poœwiêciæ
czas i œrodki na przeprojektowanie jej tak, aby by³a bardziej nowoczesna
i przyjazna dla odbiorców.
Istotne problemy z u¿ytecznoœci¹ i dostêpnoœci¹ strony dotyczy³y tak¿e witryn innych kampanii. Przede wszystkim nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie trzy
pozosta³e serwisy poddane badaniu nie spe³nia³y podstawowych za³o¿eñ dotycz¹cych dostêpnoœci dla osób niewidz¹cych i niedowidz¹cych. Wykorzystano w nich wiele elementów w technologii Flash, które mimo atrakcyjnego
wygl¹du s¹ jednak niefunkcjonalne. U¿ytkownicy niewidz¹cy i niedowidz¹cy
mogli mieæ problemy z ich odczytaniem. Co wiêcej, tak¿e wyszukiwarki maj¹
problemy z interpretacj¹ elementów wykonanych w technologii Flash podczas
zbierania informacji o stronach, które mog¹ byæ wyszukiwane (tzw. indeksowania). Ponadto problemem by³o czasem zastosowanie nieodpowiedniego
standardu kodowania polskich znaków.
W przypadku witryny 21pazdziernika.pl podstawowym i jednym z powa¿niejszych problemów by³ uk³ad strony g³ównej, który s³abo komunikowa³ cele
akcji, zmian wymaga³y tak¿e filmy, jakie mia³y j¹ propagowaæ. Na stronie brakowa³o jasnej hierarchii komunikuj¹cej, które elementy serwisu s¹ wa¿niejsze. Równie¿ nawigacja na poszczególnych podstronach mog³a powodowaæ
trudnoœci.
Na stronie kampanii „Pêpek Europy” g³ównym problemem by³o poinstruowanie odbiorców, w jaki sposób mo¿na przesun¹æ „Pêpek” na mapie Polski.
Proces przemieszczania tego elementu nie by³ przejrzyœcie wyjaœniony u¿ytkownikom, co mog³o mieæ wp³yw na liczbê rejestracji i poleceñ akcji znajomym. W przysz³oœci dobrym rozwi¹zaniem by³oby graficzne pokazanie, czego oczekuje siê od u¿ytkownika i w jaki sposób powinien on wykonaæ ¿¹dane
polecenia. Spor¹ trudnoœæ powodowa³a równie¿ nawigacja i mo¿liwoœæ dotarcia do potrzebnych informacji. Mia³a na to wp³yw konstrukcja nawigacji bocznej i brak wyszukiwarki na stronie g³ównej.
Szczególnie istotne zastrze¿enia dotyczy³y dostêpnoœci strony Gdziekolwiek-bedziesz.pl, przede wszystkim w zakresie g³ównego elementu wizualnego i jego dynamiki, a tak¿e ukrywania siê treœci po wybraniu którejœ
z g³ównych akcji lansowanych w tym elemencie. S³abo czytelne by³y niewielkie napisy na etykietach tego elementu, co dziwi, bior¹c pod uwagê ich
znaczenie w nawigacji. Taka forma jest ³atwa do zrozumienia dla osób m³odszych, ale sprawia k³opoty osobom starszym i niepe³nosprawnym. Trudno
sobie wyobraziæ, ¿eby takie osoby mog³y ³atwo dotrzeæ do poszukiwanej informacji na tej stronie. Problem stanowi³a tak¿e kolorystyka czcionek na
stronie. By³y one takie same, jak kolory etykiet w menu, co z pewnoœci¹ nie
u³atwia³o czytania, zw³aszcza osobom, które maj¹ problemy ze wzrokiem.
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Dodatkowo zabrak³o czytelnej konwencji oznaczania zwyk³ego tekstu, linków i nag³ówków.
W Za³¹czniku 2 i Za³¹czniku 3 znajduje siê bardzo dok³adny opis spostrze¿eñ dotycz¹cych analizo wanych stron wraz z propozy cjami poprawek,
ze szczególnym uwzglêdnieniem najnowszej kampanii prezentowanej na
stronie Maszglos.pl. Warto uwzglêdniæ te wskazówki przy modyfikacjach
obecnych kampanii, a tak¿e przy projektowaniu przysz³ych dzia³añ,
zw³aszcza jeœli mia³yby one wykorzysty waæ podobne mechanizmy i rozwi¹zania, jakie zastosowano w poprzednich akcjach.

Nota metodologiczna
Podczas przygotowywania niniejszego raportu wykorzystano materia³y
zgromadzone w kilku wczeœniejszych projektach badawczych, a tak¿e w badaniach prowadzonych specjalnie na potrzeby tego opracowania. W projektach
tych by³y u¿ywane ró¿ne metody badawcze, które krótko scharakteryzowano
poni¿ej.

Diagnoza Spo³eczna: Warunki i jakoœæ ¿ycia Polaków
Diagnoza Spo³eczna to prowadzone na szerok¹ skalê badania warunków
i jakoœci ¿ycia Polaków. Za pomoc¹ dwóch odrêbnych kwestionariuszy bada
siê gospodarstwa domowe i wszystkich ich cz³onków, którzy ukoñczyli szesnaœcie lat. Projekt uwzglêdnia w jednym badaniu pe³ny zestaw wa¿nych aspektów ¿ycia poszczególnych gospodarstw domowych i ich cz³onków – zarówno
ekonomicznych (na przyk³ad dochód, zasobnoœæ materialn¹, oszczêdnoœci,
kredyty), jak i pozaekonomicznych (na przyk³ad edukacjê, leczenie, sposoby
radzenia sobie z k³opotami, stres, dobrostan psychiczny, styl ¿ycia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych).
S¹ to zarazem najwiêksze dotychczas prowadzone w Polsce badania poruszaj¹ce zagadnienia korzystania z nowych technologii (komputerów i Internetu). Ogólnopolska reprezentatywna próba obejmowa³a w 2009 roku blisko
13 tysiêcy gospodarstw domowych i ponad 26 tysiêcy indywidualnych respondentów. Badania prowadzi siê co dwa lata, pytania dotycz¹ce korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych s¹ zadawane od 2003 roku. Dodatkowo badania Diagnozy Spo³ecznej maj¹ charakter panelowy. W odstêpach
kilkuletnich s¹ badane te same gospodarstwa domowe i osoby. Dziêki temu
jest mo¿liwa dok³adna analiza zachodz¹cych zmian, a tak¿e wyci¹ganie wnio-
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sków dotycz¹cych konsekwencji korzystania z nowych technologii dla ró¿nych sfer ¿ycia.
Wiêcej informacji o badaniu, a tak¿e raporty, kwestionariusze i surowe
dane mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.diagnoza.com.

Megapanel PBI/Gemius
Badanie Megapanel PBI/Gemius, realizowane na zlecenie spó³ki Polskie
Badania Internetu przez firmê Gemius SA, to standard pomiaru zasiêgu i popularnoœci witryn oraz aplikacji internetowych w Polsce. Badanie to jest od kilku
lat powszechnie u¿ywane przede wszystkim na rynku reklamy internetowej,
mimo istotnych zastrze¿eñ niektórych uczestników tego rynku i deklaracji
o koniecznoœci powstania nowego standardu.
Unikalna metodologia badania ³¹czy dane z trzech Ÿróde³:
• badania panelowego user-centric – zachowañ osób, na których komputerach zainstalowano specjalny program mierz¹cy ich aktywnoœæ w sieci,
• badania site-centric – danych o wszystkich odwiedzinach stron internetowych, które s¹ audytowane specjalnym skryptem wklejonym w kod strony
(tylko czêœæ polskich witryn),
• badañ ankietowych dostarczaj¹cych informacji o strukturze spo³eczno-demograficznej wszystkich polskich internautów (s¹ wykorzystywane
dane z badania Nettrack prowadzonego przez SMG/KRC).
U¿yta w badaniu definicja u¿ytkownika (real user) powoduje, ¿e dane s¹
publikowane z dwumiesiêcznym opóŸnieniem. W niniejszym opracowaniu
uwzglêdniono wyniki badania Megapanel z sierpnia i wrzeœnia 2010 roku, najbardziej aktualne w czasie przygotowywania poszczególnych czêœci raportu
w okresie od paŸdziernika do grudnia 2010 roku. Wyniki badania s¹ estymowane na populacjê polskich internautów w wieku siedmiu i wiêcej lat. Wiêcej
informacji o badaniu mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.pbi.org.pl.

Alexa Site Information
Alexa.com to jeden z najpopularniejszych na œwiecie, ogólnodostêpnych
serwisów oferuj¹cych narzêdzia do oceny popularnoœci stron internetowych.
Informacje s¹ pozyskiwane przede wszystkim z Alexa Toolbar – oprogramowania analizuj¹cego historie przegl¹darek. Na tej podstawie jest okreœlana liczba u¿ytkowników odwiedzaj¹cych dan¹ witrynê i liczba stron wyœwietlonych przez nich na tej witrynie. Dane opisuj¹ zachowania milionów
u¿ytkowników, którzy zainstalowali to oprogramowanie, nie s¹ jednak re-
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prezentatywne dla populacji internautów. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane z Alexa.com dla paŸdziernika i listopada 2010 roku. Wiêcej
informacji o serwisie mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.alexa.com/
help/traffic-learn-more.

Google AdPlanner
Google AdPlanner to bezp³atne i stosunkowo nowe, ale szybko zdobywaj¹ce popularnoœæ narzêdzie firmy Google, s³u¿¹ce do oceny popularnoœci
serwisów internetowych i demografii ich u¿ytkowników. W za³o¿eniu Google
AdPlanner ma wspomagaæ dzia³ania marketingowe, w tym tworzenie tzw. mediaplanów. Informacje o wykorzystaniu stron internetowych s¹ agregowane
z ró¿nych Ÿróde³, obejmuj¹cych miêdzy innymi anonimizowane dane Google
Toolbar, dobrowolnie udostêpnione dane Google Analytics, zewnêtrzne panele konsumenckie oraz dane pozyskiwane od firm badawczych. Wiêcej informacji o narzêdziu mo¿na zaleŸæ na stronie: http://www.google.com/support/
adplanner/ bin/answer.py?hl=en&answer=175532.

Google Analytics
Google Analytics to obecnie najpopularniejsze narzêdzie s³u¿¹ce osobom
prowadz¹cym strony internetowe do analiz zachowañ ich u¿ytkowników (tzw.
badania site-centric). Na powszechnoœæ jego wykorzystania wp³ywa przede
wszystkim to, ¿e jest bezp³atne, stosunkowo ³atwe w obs³udze i udostêpniaj¹ce
znacznie wiêcej statystyk ni¿ standardowe modu³y analityczne w CMS strony.
Ka¿dy dokument na badanej witrynie zawiera krótki program, który zbiera informacje o tym, jak dokument ten jest u¿ywany w przegl¹darce (miêdzy innymi czas wyœwietlania, klikniêcia w odnoœniki), nastêpnie przesy³a je do serwera Google, gdzie dane dla ca³ej witryny s¹ agregowane i udostêpniane do
dalszych analiz. Warto podkreœliæ, ¿e dane Google Analytics by³y zbierane na
trzech stronach spoœród czterech analizowanych przez nas polskich kampanii
profrekwencyjnych, ale najwyraŸniej w ¿adnym wypadku nie by³y analizowane przez osoby prowadz¹ce poszczególne kampanie, które czêsto w ogóle nie
zdawa³y sobie sprawy z faktu istnienia takich statystyk. Wiêcej informacji
o narzêdziu mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.google.com/support/analytics/
?hl=pl.
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Google Insights for Search
Google Insights for Search to bezp³atne narzêdzie internetowe, które s³u¿y
do przegl¹dania i analizowania statystyk zapytañ zadawanych przez internautów wyszukiwarce Google. Za pomoc¹ tego narzêdzia mo¿na porównywaæ
kilkuletnie trendy liczby wyszukiwañ w okreœlonych regionach, kategoriach,
przedzia³ach czasowych i witrynach. Narzêdzie to jest czêsto wykorzystywane
przez osoby tworz¹ce i prowadz¹ce strony internetowe, przede wszystkim
w celu optymalizacji pozyskiwania odwiedzin z wyszukiwarek. Wiêcej informacji o narzêdziu mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.google.com/insights/
search/?hl=pl#.

FanPage Trender
FanPage Trender jest narzêdziem do badañ i analiz profili firmowych
(tzw. fanpage) na Facebooku, stworzonym przez SmartNet Research & Solutions
w listopadzie 2010 roku. FanPage Trender zbiera i analizuje informacje na temat
aktywnoœci fanów profilu oraz umo¿liwia porównania w czasie i miêdzy poszczególnymi fanpage. Dostarcza tak¿e syntetycznych wskaŸników do oceny
aktywnoœci fanów i interaktywnoœci profilu. Wszystkie informacje s¹ prezentowane w prostych interfejsach graficznych i na wykresach. FanPage Trender
opiera siê na publicznie dostêpnych danych pobieranych przez Facebook API,
zgodnie z regulaminem serwisu. By³ ju¿ wykorzystywany w badaniach prowadzonych miêdzy innymi dla Instytutu Spraw Publicznych oraz na potrzeby raportu Social Media 2010 wydanego przez Internet Standard. Wiêcej informacji
o narzêdziu mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.fanpagetrender.pl.
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dr Dominik Batorski jest adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
i cz³onkiem Rady Monitoringu Spo³ecznego, przygotowuj¹cej cykl badañ
Diagnoza Spo³eczna. Specjalizuje siê w badaniach relacji i sieci spo³ecznych
(social network analysis) oraz procesów spo³ecznych zachodz¹cych w sieciach. Zajmuje siê tak¿e problematyk¹ spo³ecznych i psychologicznych uwarunkowañ i konsekwencji korzystania z komputerów i Internetu oraz – szerzej
– przemianami spo³ecznymi zwi¹zanymi z upowszechnieniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Jest autorem modu³u badañ Diagnoza
Spo³eczna poœwiêconego korzystaniu z nowych technologii. Interesuje siê
równie¿ metodologi¹ prowadzenia badañ spo³ecznych przez Internet.
Jest cz³onkiem International Network for Social Network Analysis oraz
Association of Internet Researchers. Wspó³w³aœciciel SmartNet Research
& Solutions.
Ewa Liszcz jest badaczem u¿ytecznoœci, projektantem interakcji i specjalist¹
w dziedzinie pozy cjonowania (opty malizacja pod k¹tem wyszukiwarek,
search engine optimization). Projektuje aplikacje desktopowe, mobilne i serwisy internetowe, przeprowadza badania jakoœciowe i analizy z zakresu optymalizacji pod k¹tem wyszukiwarek, z powodzeniem ³¹cz¹c u¿ytecznoœæ
(usability) z pozycjonowaniem. Od 2009 roku prowadzi firmê Cre8 Sp. z o.o.,
która œwiadczy us³ugi z zakresu search engine optimization i usability.
Rafa³ Machul jest licencjatem studiów socjologicznych w Szkole Wy¿szej
Psychologii Spo³ecznej (2006), obecnie koñczy na tej uczelni studia magisterskie drugiego stopnia z socjologii. Od trzech lat zajmuje siê badaniami u¿ytecznoœci w Internecie oraz projektowaniem zorientowanym na u¿ytkownika.
Pracowa³ dla takich firm, jak Komitywa (K2 Internet), Artegence, Gadu-Gadu.
Obecnie wspiera swoj¹ wiedz¹ agencjê interaktywn¹ Mediovski Sp. z o.o.
Marcin Nagraba jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz studentem psychologii
w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej. Wspó³autor kilku wyst¹pieñ na
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konferencjach naukowych i biznesowych. Interesuje siê spo³ecznymi i psychologicznymi aspektami wykorzystania nowych mediów. Obecnie wspó³pracuje ze SmartNet Research & Solutions.
Jacek Szejda, socjolog w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Najczêœciej interesuje siê histori¹ technologii, social network analysis,
otwart¹ edukacj¹, web analytics i wizualizacj¹ danych. Pracowa³ w Dyrekcji
Programowej Polskiego Radia, bra³ udzia³ w wielu projektach badawczych
poœwiêconych Internetowi i nowym mediom. Obecnie wspó³pracuje ze SmartNet Research & Solutions.
dr Jan M. Zaj¹c jest psychologiem spo³ecznym i ekonomist¹, adiunktem
w Katedrze Psychologii Spo³ecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotycz¹ przede wszystkim
psychospo³ecznych aspektów nowych technologii i metodologii badañ z wykorzystaniem Internetu. Jest autorem i wspó³autorem kilkunastu publikacji dotycz¹cych tych zagadnieñ. Pracê naukow¹ ³¹czy z badaniami i doradztwem na
potrzeby biznesu. Prowadzi³ badania kilkunastu popularnych polskich serwisów i us³ug internetowych. Nale¿y do Association of Internet Researchers
i International Network for Social Networks Analysis, aktywnie dzia³a
w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Spo³ecznej. Wspó³w³aœciciel SmartNet Research & Solutions.
SmartNet Research & Solutions jest innowacyjn¹ firm¹ badawczo-doradcz¹
specjalizuj¹c¹ siê w obszarze Internetu i sieci spo³ecznych. Tworzymy narzêdzia analityczne, wykonujemy niestandardowe badania i dostarczamy konkretnych rekomendacji. W swoich dzia³aniach ³¹czymy kompetencje z psychologii, socjologii, ekonomii, informatyki i telekomunikacji. Realizowaliœmy badania na potrzeby takich instytucji, jak (miêdzy innymi) Agora SA, Bank
Zachodni WBK, GG Network, Instytut Spraw Publicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
UPC Polska, a tak¿e agencji interaktywnych i public relations.

Instytut Spraw Publicznych
Lista publikacji z lat 2000–2010
Publikacje ksi¹¿kowe
q Grzegorz Makowski (red.), Lobbing w samorz¹dzie województwa, War-

szawa 2010
q Agnieszka £ada (red.), El¿bieta Kaca, Kai-Olaf Lang, Jan Peters, Rosja dziœ

i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów, Warszawa 2010
q Jacek Kucharczyk, Agnieszka £ada (red.), W stronê europejskiego demos?
Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie
porównawczej, Warszawa 2010
q Grzegorz Makowski, Ma³gorzata Koziarek (red.), Wymiary u¿ytecznoœci
spo³ecznej. Biznes, administracja i organizacje pozarz¹dowe a spo³eczeñstwo obywatelskie, Warszawa 2009
q Barbara G¹ciarz, Ewa Giermanowska (red.), Zatrudniaj¹c niepe³nosprawnych. Wiedza, opinie i doœwiadczenia pracodawców, Warszawa 2010
q Jaros³aw Zbieranek (red.), Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, Warszawa 2009
q Magdalena Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarz¹dowych, Warszawa 2009
q Piotr Szukalski (red.), Przygotowanie do staroœci. Polacy wobec starzenia
siê, Warszawa 2009
q Lena Kolarska-Bobiñska, Agnieszka £ada (red.), Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Warszawa 2009
q Lena Kolarska Bobiñska, Jacek Kucharczyk (red.), Demokracja w Polsce
2007–2009, Warszawa 2009
q Melchior Szczepanik, El¿bieta Kaca, Agnieszka £ada, The work of Poland’s
Members of the European Parliament. Goals, achievements, and conclusions for the future, Warsaw 2009
q Melchior Szczepanik, El¿bieta Kaca, Agnieszka £ada, Bilans aktywnoœci
polskich pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Cele, osi¹gniêcia, wnioski
na przysz³oœæ, Warszawa 2009
q Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko spo³ecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych, Warszawa 2009
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Nowe metody zarz¹dzania w pañstwach
Unii Europejskiej, Warszawa 2009
q Tomasz Schimanek, Dialog obywatelski Polska 2008, Warszawa 2008
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q Jaros³aw Zbieranek (red.), Subwencje z bud¿etu pañstwa dla partii politycz-

nych. Jawnoœæ i kontrola, Warszawa 2008
q Grzegorz Makowski, Tomasz Schimanek (red.), Organizacje pozarz¹dowe
i w³adza publiczna. Drogi do partnerstwa, Warszawa 2008
q Marek Rymsza (red.), Organizacje pozarz¹dowe. Dialog Obywatelski. Polityka pañstwa, Warszawa 2008
q Tomasz G. Grosse, Europa na rozdro¿u, Warszawa 2008
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q Marek Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2001
q Wspólna Europa. G³os polskich pozarz¹dowych oœrodków analitycznych,
Warszawa 2001
q Xymena Doliñska, Micha³ Warchala (red.), Obraz Polski w prasie krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej (raporty kwartalne), Warszawa 2000
q Maciej Duszczyk, Dorota Poprzêcki, Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców, Warszawa 2000
q Janusz Grzelak, Dominika Maison, Gra¿yna W¹sowicz-Kiry³o, Kultura
negocjacyjna Polaków w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2000
q Dariusz Ryszard Kijowski (red.), Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyjne, Warszawa 2000
q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorska, Polska – Hiszpania, Polska – Szwecja. Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000
q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samoœci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za
wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja
nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku,
Warszawa 2000
q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publicznej, Warszawa 2000

„Trzeci Sektor”
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
q „Trzeci Sektor” nr 22 – jesieñ 2010. Dobroczynnoœæ: tradycja i nowoczes-

noœæ
q „Trzeci Sektor” nr 21 – lato 2010. Ekonomia spo³eczna na poziomie lokal-

nym
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q „Trzeci Sektor” nr 20 – wiosna 2010. Upañstwowienie sektora obywatel-

skiego. Czy realne zagro¿enie?
q „Trzeci Sektor” nr 19 – zima 2009. Dzia³alnoœæ kulturalna organizacji pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 18 – jesieñ 2009. Fundusze unijne a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 17 – lato 2009. Edukacja obywatelska
q „Trzeci Sektor” nr 16 – wiosna 2009. Integracja i aktywizacja. Organizacje
pozarz¹dowe wobec osób niepe³nosprawnych
q „Trzeci Sektor” nr 15 – zima 2008. Sektor obywatelski a Koœció³
q „Trzeci Sektor” nr 14 – jesieñ 2008. Media a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 13 – lato 2008. Politycznie i obywatelsko. Polityka a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 12 – zima 2007/wiosna 2008. Dochodowo i u¿ytecznie.
Biznes a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 11 – jesieñ/zima 2007. Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce
q „Trzeci Sektor” nr 10 – lato 2007. Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych.
Niemcy i Polska
q „Trzeci Sektor” nr 9 – wiosna 2007. Ekonomia spo³eczna
q „Trzeci Sektor” nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 7 – jesieñ 2006. Finanse organizacji pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 6 – lato 2006. Rzecznictwo i lobbing organizacji pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 5 – wiosna 2006. Wizerunek organizacji pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 4 – jesieñ 2005/zima 2006. Zatrudnienie i wolontariat
w organizacjach pozarz¹dowych
q „Trzeci Sektor” nr 3 – lato 2005. Partnerstwo czy konkurencja?
q „Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005. Ekonomia spo³eczna
q „Trzeci Sektor” nr 1 – jesieñ/zima 2004. Podatki
Kwartalnik dostêpny równie¿ w prenumeracie pó³rocznej i rocznej.
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