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Kieszonkowy poradnik. 

Jak wybrać wybory? 
 

Korzystając z doświadczeń własnych i moich Klientów: radnych, burmistrzów i wójtów, przygotowałem 

kieszonkowy poradnik dla startujących w wyborach w 2018 r.  

 

Pokazuję w nim trzy najtańsze sposoby dotarcie do 

wyborcy. Pierwszym jest bezpośredni kontakt z 

mieszkańcem czyli kampanię od drzwi do drzwi.  

Nawet po kilku wygranych wyborach, mając już 

bogate doświadczenie samorządowe, często 

zapominamy podstawach komunikacji. To trochę 

jak z obserwowaniem kogoś znajomego lub 

bliskiego. Widząc go nie zauważamy powolnych 

zmian. Dopiero nie widząc go przed dłuższy czas, 

możemy zauważyć jak bardzo się zmienił. Tym bardziej gdy nie widzimy lub nie zwracaliśmy uwagi na 

siebie przez ostatnie 4 lata. Wówczas zdarza się nam zapomnieć o elementach aparycji, w tym o garderobie, 

komunikacji niewerbalnej np. gestach i technikach werbalnych. A są one jak klucz do serca wyborcy. 

Powiem więcej, często nie widzimy swoich nawyków i nie wiemy jak one są odbierane przez wyborcę.  

W takiej sytuacji potrzebny jest osobisty doradca lub mój poradnik.   

 

Drugim narzędziem, o którym opowiem są tradycyjne materiały drukowane takie jak ulotka plakat 

baner czy billboard. Na przykładach zademonstruję jak wykorzystać przestrzeń tych nośników do 

wpływania na percepcję i podświadomość Wyborcy.  Zwrócę uwagę na teorie tradycyjne oraz uwzględnię 

zmiany percepcji w umysłach Wyborców w wyniku zmian technologicznych. 

 

Trzecie narzędzie to bezkosztowy nośnik informacji dla kandydatów czyli Facebook (jako jeden z wielu 

elementów systemu mediów społecznościowych w kampanii wyborczej). Pokażę jak można zepsuć 

kampanię źle dobierając zdjęcia, informacje, wydarzenia.  Choć jest to banalne, to niestety w pośpiechu 

bez znajomości technologii i badań nad postrzeganiem obrazów i tekstu przez człowieka, możemy bardzo 

łatwo popełnić błąd, choć korzystamy z Fejsa od prawie dekady. Mój kieszonkowy poradnik rekomenduję 

przede wszystkim początkującym radnym, choć również doświadczeni samorządowcy mogą sobie w ciągu 

10 minut czytania przypomnieć zasady kontaktu z wyborcą. Czasem 10 minut decyduje o pięciu latach 

pracy w samorządzie. 
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Część pierwsza  

KAMPANIA OD DRZWI DO DRZWI 

 

Trzy razy prowadziłem i wygrywałem kampanię 

wyborczą na radnego w Warszawie. Chodziłem od 

klatki do klatki, od drzwi do drzwi. Okręg 

wyborczy liczył około 10 000 gospodarstw.  

W ostatnich otrzymałem ponad 1800 głosów (na 

około 100 kandydatów z wielu komitetów, to 

całkiem porządny wynik). Nie ukrywam, że przy 

roznoszeniu ulotek i wieszaniu plakatów pomagali 

mi bliscy i wolontariusze. Nie mniej samodzielnie 

docierałem do około dwóch-trzech tysięcy 

mieszkań i domów jednorodzinnych. Do czego 

zmierzam. Kandydat na radnego w niewielkiej lub średniej gminie, powinien dotrzeć do wszystkich 

mieszkańców.  Aby wygrać wybory potrzeba średnio od 100 do 350  głosów.  To mniej więcej 200-250   

drzwi. Kampania trwa miesiąc. To około 23 dni plus 8 dni „ryzykownych” (piątki wieczorem, mniej soboty 

i na 100 % niedziele). Dlatego kandydat może dokładnie postępować według wypracowanego schematu, 

który znacząco zwiększa szansę na uzyskanie mandatu.  

 

Im częściej będziesz go powtarzał, tym szybciej i lepiej będzie wychodził przy kolejnej wizycie u Wyborcy.   
 

Krok pierwszy  

Dzwonek lub pukanie do drzwi 

 

Ludzie nie lubią, kiedy zakłóca się im czas wolny po pracy. Jeszcze bardziej nie lubią niezapowiedzianych 

wizyt. Dlatego proponuję wywieszać dzień przed wizytą krótką zapowiedź oraz podziękowanie za 

poświęcenie dwóch trzech minut na poznanie Ciebie jako kandydata na radnego. Identyczna zapowiedź 

powinna się znaleźć również na Facebooku. 

 

Będąc pod drzwiami wyborcy,  zrób wszystko, aby ograniczyć negatywne dźwięki irytujące właściciela 

lokalu:  

- pukaj delikatnie  

- dzwoń krótko, powiem więcej, tak  bardzo krótko, jakbyś się wstydził, że zakłócasz odpoczynek Wyborcy.  
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Pukanie lub dzwonienie możesz powtórzyć po odczekaniu około 40 sekund. Wcześniejsze będzie odbierane 

jako poganianie lokatora do otworzenia drzwi. W przypadku domów jednorodzinnych ten czas możesz 

wydłużyć nawet do półtorej minuty.  

 

Krok drugi  

Uśmiech 

 

Truizmem jest stwierdzenie, że uśmiech jest zaraźliwy. Uśmiech  otwiera drzwi.  Radny nie jest bardzo 

ważnym posłem ! , radny jest reprezentantem mieszkańców co oznacza, że powinien być 

komunikatywny i pozytywnie nastawiony do nich i do ich spraw. Spotkanie z Wyborcą pokazuje mu, jaki 

będzie styl prowadzenia pracy radnego przez 5 lat. Dlatego warto zainwestować energię w uśmiech jako 

formę wpływania społecznego na Wyborcę. 

 

Niżej przedstawiam dwa typy uśmiechu. Są one 

dopasowane do płci oraz strategii wyborczej. 

Pierwszy widzimy u młodego mężczyzny. Jest to 

tak zwany „uśmiech niepełny”.   

 

Pasuje do: 

- kandydata mężczyzny, który chce wyglądać  

i mówić wiarygodnie  

- kandydata kobiety, o ile zamierza 

zaprezentować się jako osoba bardzo twarda i skuteczna  

- kandydata znającego wyborcę, jako osobę bardzo poważną, twardą, ceniącą poważnych ludzi lub 

uważających radnych za bardzo stabilnych i poważnych reprezentantów społeczności lokalnej. 

 Wówczas uśmiech stosowany jako element strategii tzw. lustra czyli dopasowania się do zachowaniem 

Wyborcy.  

 

 Uśmiech prezentowany na zdjęciu znajdującym się na kolejnej stronie przez młodą dziewczynę jest 

optymalny dla: 

-  Kandydata kobiety podkreślającej swoją aparycję i cechy kojarzone z kobietami (nie chciałbym 

posługiwać się stereotypami i takim upraszczaniem, ale to świat zmienia się powoli).    
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- Kandydata mężczyzny, o ile zamierza 

prezentować się jako osoba miła, pogodna, 

uprzejma, wesoła, w mniejszym znaczeniu 

stawiająca na kompetencje samorządowe. 

Uśmiech ten najczęściej obniża 

wiarygodność u mężczyzny.  

- Kandydata znającego wyborcę, jako osobę 

ceniącą ludzi pogodnych i stawiającą na 

bardzo otwartą komunikację z samorządem 

(często działa na ludzi czujących się 

gorszymi od radnych, lub ludzi uzależnionych od nich np. Klienci pomocy społecznej) 

 -Kandydata mówiącego do osoby starszej.  

 

Krok trzeci 

Powitanie i podanie dłoni 

 

 

Bardzo skutecznym narzędziem w komunikacji z Wyborcą jest podanie dłoni. Niestety w czasie kampanii 

nie jest łatwo zastosować ten element wpływu społecznego. Badania amerykańskie pokazują, że 

przynajmniej co czwarta osoba, którą dotknie kandydat zagłosuje na niego.  

 

Dlaczego w naszej kulturze tak ciężko zastosować powitanie z Wyborcą przez podanie dłoni? Po o pierwsze 

istnieje bariera progu.  Bez zaproszenia nie możemy wejść do mieszkania Wyborcy. Uzna to za atak  

i inwazję na przestrzeń prywatną. Wyborca niechętnie wychodzi też przed próg ze względu na 

bezpieczeństwo i…sąsiadów.  Częściej zdarza się to w przypadku domu jednorodzinnego lub gospodarstwa 

wiejskiego. Wówczas możemy zastosować podanie dłoni. Gdy bariera progu utrudnia nam powitanie, 

możemy pół żartem, pół serio powiedzieć, że chcieliśmy się przywitać, ale „przez próg nie wypada”. 

Zwiększa to szansę na to, że raczej Wyborca wyjdzie na sekundę przed drzwi. Dla nas to znak „krok  

w przód” czyli … do nas.  

 

Podanie dłoni, którym najlepiej wpływamy na wyborcę, nazywam „przywitaniem partnerskim”.  Oznacza, 

że podkreślamy równość relacji w czasie rozmowy. Jesteśmy sobie równi. Zaprezentowałem je na zdjęciu 
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poniżej. Polega na ułożenie dłoni  

w miarę pionowo (na sztorc ale z luźnym 

ułożeniem mięśni) i na bardzo 

delikatnym potrząśnięciu dłonią 

Wyborcy.  Potrząśnięcie nie może być za 

długie. Potrząsaj dłonią Wyborcy 

maksymalnie 7 razy.  Nie odejmuj i nie 

klep rozmówcy po dłoni, a tym bardziej 

po ramieniu w czasie podawanie dłoni! 

Uśmiechaj się i utrzymuj kontakt 

wzrokowy. Nie podchodź za blisko do 

Wyborcy. Zachowaj około 80 cm od stóp 

wyborcy.  

 

Dla doświadczonych kandydatów 

 

Dla kandydatów startujących ponownie, a szczególnie dla tych, którzy przez ostatnie 4 lata budowali 

wizerunek poważnego samorządowca i polityka, mam inna podpowiedź.  

Proponuję zastosowanie zabiegu socjotechnicznego obniżającego taktycznie uzyskaną już pozycję.  Mówię 

tutaj o powitaniu uległym. Ma ono podkreślić, że okazujemy Wyborcy szacunek. Polega na tym, że osoba 

podporządkowująca się układa dłoń 

delikatnie wierzchem do góry. 

Uzupełnieniem tego gestu jest delikatny 

ukłon. Nie można przesadzić. Przesada 

zostanie odebrana jako próba manipulacji.  

Wyborca ma świadomość, że kandydat coś 

chce od niego. Chce jego głosu. Dlatego do 

ukłonu i podania dłoni, optymalnie należy 

zastosować uśmiech tzw. niepełny. 

Wpływamy na podświadome odbieranie 

sygnałów.  
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Krok czwarty  

Prezentowanie ulotki i jej wręczenie  

 

Na zdjęciu poniżej zaprezentowałem relację z gali Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”, 

który moja firma organizuje od 2012 roku. Na zdjęciu widać laureatów I Edycji m.in. niesamowitego 

burmistrza Karczewa, który został wybrany przez dziennikarzy „Burmistrzem Roku 2012”.  Nagrodzeni 

otrzymali starannie przygotowany dyplom oraz prestiżowa statuetkę  Po wręczeniu była okazja do zrobienia 

sobie pamiątkowych fotografii. Standardowym elementem pozowania było trzymanie nagrody w taki 

sposób, żeby była ona wyeksponowana. Dodatkowo widoczna na zdjęciu forma (chodzi m.in. o wysokość 

trzymania) nadawała nagrodzie znaczenia.  

 

Przed kampanią door to door, warto poćwiczyć 

trzymanie ulotki/programu w widoczny na zdjęciu 

sposób. Dzięki temu w czasie realnej wizyty, 

kiedy jako kandydat będziesz o sobie opowiadał, 

twój Wyborca cały czas będzie widział wizerunek, 

nazwisko, numer na liście i logo komitetu. 

Szybciej je zapamięta. Co więcej ulotka jest 

niskiej jakości materiałem, którego żywotność 

ocenia się na około 3 sekundy.  Trzymanie ulotki 

wysoko powoduje, że Wyborca zaczyna traktować ją jako ważny materiał informacyjny. W efekcie 

odbierze ulotkę szybciej a nawet za nią Tobie podziękuję.  

Sumując ulotkę trzymaj po swojej lewej stronie (Wyborca widzi ją jako ważniejszą, ponieważ jest 

widoczna po jego ważniejszej, prawej stronie)  na wysokości ramion i delikatnie przed sobą lub trzymaj ją 

lekko przed sobą (tak jak na załączonym zdjęciu u Pana Burmistrza z Karczewa). Staraj się trzymać ją 

nieco wyżej niż Laureatka – pani starosta, znajdująca się na zdjęciu po lewej stronie.  

Wizytówka.  

Po wręczeniu ulotki lub innych materiałów promocyjnych na przykład gazetki, zaproszenie na koncert, 

program wyborczego, proponuję zostawić Wyborcy wizytówkę. Choć dla nas jest ona głównie narzędziem 

marketingowym, to dla większości ludzi nadal jest przedmiotem służącym do utrzymania kontaktu 

indywidualnego, co więcej wręczanym osobie, o większej wartości. Nadal bowiem kojarzy się z czymś 

eleganckim i stosowanym przez poważnych ludzi.  
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Krok piąty 

Rozmowa z Wyborcą 

 

Przygotuj się do komunikacji z wyborcą. Przygotuj też ludzi, którzy pomagają Ci w roznoszeniu ulotek i 

innych materiałów wyborczych. Niech wiedzą kim jesteś i potrafią odpowiedzieć Wyborcy na kilka 

podstawowych pytań dotyczących Twojego dossier.  

 

Zanim pojawisz się przed drzwiami pierwszego Wyborcy:  

 

1) Warto abyś przygotował życiorys na około 2 

minuty mówienia. I choć zdarzy Ci się tylko kilka razy 

w czasie całej kampanii mówić tyle czasu o sobie 

(chyba że kampania prowadzona jest w małej 

społeczności np. na wsi i wśród osób starszych – 

wówczas warto zaplanować dużo czasu na odwidzenie 

indywidualnego Wyborcy), to dobrze jest mówić o 

sobie bez dukania i zastanawiania się. Dodatkowo 

dobrze jest mówić … z sensem.  

 

Większość wyborców potrzebuje podstawowych informacji. Interesują ich te, które są dopasowane do nich, 

ich okolicy, ich zainteresowań, ich rodziny. Dlatego warto z dłuższej treści skomponować mini-życiorys 

na 30 sekund mówienia. To w praktyce około 60 słów. Jeżeli zainteresujesz nimi Wyborcę, da Ci szansę 

do szerszego zaprezentowania się.  

 

2) Warto abyś poćwiczył sposób mówienia do Wyborcy i prezentacji swojego dossier, ponieważ aż 38% 

oceny kandydata przez Wyborcę podczas rozmowy to parametry głosu. Z własnych doświadczeń wiem, że 

kampania toczy się najczęściej jesienią. Jest zimno. Kandydat jest często zmęczony. Często jest 

przeziębiony. Dlatego kiedy zauważysz, że również Twój głos „jest zmęczony” zrób przerwę. Zmęczony, 

niestaranie wyglądający nikogo nie przekonasz do siebie.  Gdy zaczniesz mieć chrypę, przełóż wizytę na 

następny dzień. Chrypa jest bowiem odbierana bardzo negatywnie. Wyborcza może określić Ciebie jako 

osobę nieuprzejmą a nawet groźną.  

Postaraj się mówić wyraźnie w miarę głośno i w tempie mówienia, które jest optymalne dla wizerunku 

eksperta. W naszej części Europy jest to tempo mówienia około 120 słów na minutę. Dlatego przed 
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pierwszą wizytą, przygotuj w domu ćwiczenie. Weź proszę stoper. Zapewne masz go w telefonie. Połóż 

przed sobą napisany wcześniej życiorys. Ćwicz odczytywanie tekstu. Zlicz słowa odczytane w ciągu 1 

minuty. Spowoduj, że będziesz mówił w tempie 120 słów na minutę. Zapraszam do kontaktu mailowego, 

wyślę Ci arkusz do ćwiczeń. Adres do mnie znajduje się na stronie  

www.maurycy.seweryn.pl 

 

W tym miejscu mam jeszcze dwie podpowiedzi. 

1) Do osób starszych mów głośniej, szczególnie w regionach, gdzie seniorów nie stać na drogie aparaty 

słuchowe lub wtedy, kiedy odwiedzasz seniorów w porze prac domowych. Aparaty mają włączone 

najczęściej, kiedy oglądają telewizję.  

2) Do osób młodych, eksponujących swój dynamizm, subkulturę mów szybciej niż w 

zaprezentowanym wyżej ćwiczeniu. Mów w tempie około 140 słów na minutę. Słyszysz to tempo 

często u reporterów telewizyjnych, który sprawozdają wydarzenia i mają mało czasu na antenie.  

 

Część druga 

MATERIAŁY WYBORCZE - ULOTKA, PLAKAT  

 

W drugiej części pokażę Ci jak 

wykorzystać przestrzeń materiałów, 

aby skutecznie wpłynąć na 

podświadomość Wyborcy. Na 

studiach w Instytucie Nauk 

Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego wpajano mi zasadę, 

że ważniejszy jest awers  niż rewers 

materiału wyborczego. Awersem 

nazywa się w tej teorii przód ulotki a 

rewersem jej tył (realnie ostatnią 

stronę). Obok jako przykład 

zamieściłem ulotkę obecnego Prezydenta Francji. Jak widzisz, po prawej stronie znajduje się jego zdjęcie. 

Po lewej informacje uzupełniające. Jest to wersja książkowa ulotki co oznacza, że na dwóch pozostałych 

stronach są informacje marketingowe (treść o kandydacie, programie i zdjęcia). 
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Doradcy wizerunkowi podpowiadają w przypadku wyboru przez kandydata materiałów jednostronnych lub 

dwustronnych, że powinno się zamieszczać: 

-  po lewej stronie logo  

- po prawej stronie tekst  

Dzięki temu logo jest lepiej widoczne obok jednolitego tekstu (programu, życiorysu etc). Jako logo należy 

potraktować w tym przypadku zdjęcie kandydata.  
 

W marketingu politycznym tą zasadę prezentacji przestrzeni wykorzystuje się do skutecznego podkreślenia 

tego, co uznajemy za najważniejsze. Poniżej zamieściłem dwa materiały tej samej bardzo, doświadczonej 

parlamentarzystki. Jej doradcy to wysokiej klasy eksperci.  

 

Na pierwszym widzimy po lewej stronie 

zdjęcie Pani Europoseł. Oznacza to, że 

strategia wizerunkowa bazuje na 

przyciąganiu uwagi poprzez znaną twarz i 

ciekawie wykonane zdjęcie (wpływanie na 

emocje Wyborcy). To samo widzimy niżej u 

obecnej Kanclerz Niemiec - Pani Angeli 

Merkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanclerz Niemiec - Pani Angela Merkel 
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W trzecim materiale widzimy podziękowanie Pani Poseł skierowane do wyborców. W tym przypadku 

najważniejszym przekazem jest komunikat werbalny. Znajduje się on po lewej stronie. Jest to 

podziękowanie za oddane głosy. Dopiero po przeczytaniu tej treści, wzrok pada na zdjęcie posłanki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodałem jeszcze jeden banner którego twórcy skoncentrowali się w czasie kampanii nie na budowaniu 

wizerunku znanego polityka, jakim jest były Prezydent Polski, ale na bazie przekazu werbalnego. Była to 

zapowiedź wieloletniej strategii. Słowa, które oddawały cel pracy kandydata i jego styl prowadzenia 

polityki na najbliższe lata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepcja wyborcy.  

 

Zasada Z i Zasada F 

Warto pamiętać, że Wyborca czyta i ogląda materiały wyborcze na ZASADZIE Z. Tak samo oglądana 

ulotkę, billboard, siatkę z nadrukiem, baner, plakat czy czyta artykuł w gazecie lokalnej.  

 

Zasada Z. Została ona tak nazwana od sposobu patrzenia na oglądany materiał. Wzrok Wyborcy zaczyna 

analizować tradycyjne materiały marketingowe od górnego lewego rogu. Następnie przechodzi przez cały 

materiał (jego środek), aby zakończyć analizę na dolnym prawym rogu.  
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Dlatego często w ulotkach w wersji pionowej czy w plakatach, najważniejsze treści na przykład nazwisko, 

czy hasło wyborcze lub logo partii, zamieszcza się w górnym lub w dolnym pasku. 

 

A teraz uwaga skierowana do kandydatów liczących na głosy ludzi młodych. Dotyczy to również coraz 

częściej wyborców pracujących w biurach, czy w średnim wieku. Ich system percepcji został zmieniony 

przez nowe narzędzia marketingowe oparte na Internecie. Główny wpływ miało konstruowanie stron FFF. 

Spowodowało, że wzrok odbiorcy coraz częściej porusza się na ZASADZIE F. Oznacza to, że taki wyborca 

zaczyna analizę w lewym górnym rogu. Następnie przeciąga wzrok do prawego górnego rogu a potem 

wraca do rogu lewego. Następnie wzrokiem analizuje treść idąc od lewego górnego do rogu lewego 

dolnego. Dopiero wówczas wraca do treści na środku materiału wyborczego.  

 

Prowadząc kampanię w Internecie i nie mówię tutaj o Facebooku czy innych mediach społecznościowych, 

warto pamiętać o tej zasadzie. Ma ona zastosowanie na przykład do konstruowania banerów, które 

zamieszczamy na stronach FFF.  

 

Część trzecia  

FACEBOOK 

 

Teraz skoncentruję się na trzech 

najważniejszych, moim zdaniem, 

informacjach dotyczących twojej kampanii 

na Facebooku: 

- na zdjęciach 

 - wrażeniu jakie wywierasz na swój 

wizerunek i program dzięki zdjęciu w tle 

- informacji tekstowej, którą prezentujesz 

Wyborcy (pamiętaj ludzie nie lubią dużo czytać w sieci "", chyba że coś ich zainteresuje "" ) 

 

Drobna uwaga. Niekiedy spotykam na moich szkoleniach opinie, że Facebook to prywatne forma 

komunikacji. Powinna być i wielu by chciało, żeby tak właśnie było, choć uważam że dzisiaj każdy chce 

wiedzieć wszystko o każdym, więc prywatność powoli zanika. Nie mniej ze względu ten system patrzenia, 

proponuję Tobie, abyś uwzględnił uwzględnię go podczas stosowania Facebooka w kampanii wyborczej. 
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Mówiąc w skrócie masz dwie podstawowe wersje strategii facebookowej:  

- Informujesz szczerze na Fejsie, że startujesz w wyborach a Facebook będzie Twoją wizytówką i 

nośnikiem informacji o Twoich pomysłach i programie. Wówczas oficjalne wszyscy wiedzą, że to reklama 

i nie irytują się tak bardzo zamieszczaniem PROPAGANDY.  

- Drugi stosowany jest przez dużą część samorządowców, którzy są w końcu mieszkańcami danej 

społeczności -  osobami po części prywatnymi. Strategia polega na tym, że tworzysz wrażenie ich Twój 

Facebook (choć totalnie jest przez Ciebie sterowany pod kątem promocji) jest Facebookiem prywatnym. 

Zachodzi silna korelacja pomiędzy treściami prywatnymi a informacjami o Twojej aktywności i 

wyrażanymi przez Ciebie opiniami. Startujesz i choć nie prezentujesz wprost programu, to w sposób 

pośredni pokazujesz co  jest dla Ciebie ważne i co chcesz zmienić w społeczności lokalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaczynając budować od nowa swój Facebook, tworzysz realnie podwaliny do systemu komunikacji z 

mieszkańcami, którym będziesz ich informować o pracy radnego przez najbliższe 5 lat.    

 

Zdjęcie profilowe 

 

Aż 43% czasu Wyborca podczas oglądania Twojego zdjęcia profilowego (i nie tylko tego zdjęcia) poświęca 

na analizę okolic oczu. Dodatkowe 13% czasu zajmuje mu analiza przestrzeni mimicznej wokół ust.  

Oznacza to, że skoro chcesz wpłynąć na percepcję Wyborcy i zademonstrować mu swoje cechy 

osobowościowe (dopasowany do strategii) to zamieścisz zdjęcie, na którym będzie widoczna przede 

wszystkim Twoja twarz. Zdjęcia sylwetki, pół sylwetki czyli od bioder do głowy, krajobrazu, grafik będą 

na razie traktowane jako błąd komunikacyjny. 
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Zdjęcie w tle  

 

Poniżej zaprezentowałem 4 wersje zdjęć w tle, które ja nazywam banerem głównym ". Czapka z głowy 

przed autorami. Wyszło im to porządnie. To najczęściej występujące schematy stosowane przez 

samorządowców i polityków do zaprezentowania się wyborcom/obywatelom. Ze względu na położenie 

oraz wielkość a także silnie emocjonalny aspekt graficzny, zdjęcie w tle wpływa na Wyborcę pod kątem: 

- interpretacji dalszych treści prezentowanych przez kandydata  

- osobowości kandydata jako człowieka  

- stylu zarządzania i komunikacji z ludźmi (uprawiania przez niego polityki w samorządzie).  

 

Styl 1  

To strategia człowieka rodzinnego, dla 

którego liczy się dom i rodzina a praca w 

samorządzie to misja pozwalająca 

kandydatowi rozwijać społeczność 

lokalną. Kandydat dociera do podobnych 

sobie. Rozumie ich problemy i doskonale 

będzie ich reprezentował. Wspólnym 

celem jest dobro rodziny czyli np. dbanie o żłobki, przedszkola, place zabaw, służbę zdrowia, szkoła, 

bezpieczeństwo ect) ale też o przyszłość nowych pokoleń.  

Profil aktywnego Starosty Ropczyckiego – Pana Witolda Darłaka 

https://www.facebook.com/witold.darlak?ref=br_rs 

 

Styl 2  

To strategia kandydata, prezentuje się jako 

primus inter pares - pierwszy wśród 

równych sobie. Kandydat podkreśla, że za 

nim stanęli inni, podobni do Wyborcy ludzie 

(także lokalne autorytety). Narzędziami 

dodatkowym w kampanii są: spot, krótkie 

filmiki , w których ludzie wypowiadają się o 

kandydacie. Tylko od strategii kampanii zależy, czy robią to na wesoło czy bardzo poważnie.  
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Obecny profil Pani Radnej - Barbary Wnęk (dziś to ciekawy przykład Stylu 4)  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1441622837 

 

Styl 3 

Trzeci to strategia człowieka prywatnego. Ceniącego sobie podróże, spokój, towarzyskość i rozmowę z 

ludźmi a niekiedy również uduchowionego a nawet romantycznego. Baner główny prezentujący 

krajobrazy, ważne miejsca dla kandydata, demonstruje, że samorząd dla niego to nie cel sam w sobie, tylko 

narzędzie do realizacji celów społecznie użytecznych. Taki baner podkreśla bardzo wyraźnie prywatny 

charakter Fejsa lub tworzy takie wrażenie. " 

 

Styl 4  

Czwartą wersję zauważyłem 

u kandydatów, którzy 

podkreślają silne związki z 

danym terytorium, gminą, 

miastem, konkretnym 

miejscem. To profil 

samorządowca, który 

podkreśla, że liczy się dla 

niego przede wszystkim miasto i społeczność lokalna. Mniej pokazuje osobowość kandydata. Mniej 

demonstruje też życie prywatne. Najczęściej baner pokazuje panoramę miasta, miejsca charakterystyczne, 

rozpoznawalne przez większość wyborców.  

 

Profil ciekawy i aktywny prezentuje kandydat na burmistrza Pułtuska – Pan Michał Kisiel 

https://www.facebook.com/michalkisiel2018/ 

 

Jedna uwaga. Mimo że są bardzo eleganckie, to lepiej unikać zdjęć robionych nocą. Pięknie podświetlony 

ratusz czy kościół (nawet jeżeli jest to zasługa kandydata) będzie gorzej (mroczniej) wyglądał w 

porównaniu z tym samym obrazem za dnia. W percepcji Wyborcy będzie też gorzej zapamiętywany.  

 

  



!

!

!

!

!

 

!
UL.!DICKENSA!31A/25!!!!!�!!!!!!NIP:!526-216-62-18!!!!!�!!!!!TEL.!+48!668!018!353!!!!�!!!!!www.maurycyseweryn.pl!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!02-384!WARSZAWA!!!!!!�!!!!!!REGON:!142!231!880!!!�!!!!!TEL.!+48!796!479!025!!!!�!!!maurycy@maurycyseweryn.pl!

 

Wizytówka kandydata  

Stylem dodatkowym jest klasyczna prezentacja kandydata jak  u Pana Marka Markiewicza – kandydata na 

burmistrza Strzegomia.  

https://www.facebook.com/burmistrz.markiewicz/ 

 

lub Pana Sławomira Stoczyńskiego – kandydującego na burmistrza Konstancina Jeziorna  

https://www.facebook.com/SlawomirStoczynski/ 

 

Jakie zdjęcia dodawać na profilu kandydata? 

 

Zdjęcia powinny być dopasowane do strategii 

wyborczej. Choć realnie w sieci pozostaje 

wszystko, co zamieścimy, to przed wyborami 

warto pokasować te zdjęcia i informacje, które 

nie pasują do przyjętego wizerunku kandydata i 

strategii prezentowania. Nie chodzi o 

fałszowanie wizerunku tylko o zrozumienie 

przekazu przez Wyborcę i o ułatwienie mu 

znalezienia informacji, szczególnie w dobie 

wielu mediów społecznościowych.  

 

Podczas poprzednich kampanii wyborczych, kiedy doradzałem wygrywającym wybory samorządowcom, 

zauważyłem pewną prawidłowość. 

 

Zmieniają się kandydaci, zmieniają się narzędzia, nie zmienia się zainteresowanie Wyborców życiem 

prywatnym kandydatów.  

 

Ludzie, tak samo jak Ty czy ja w mniejszym lub większym zakresie, interesują się życiem prywatnym osób 

publicznych. Samorządowiec, czy polityk są jak zwykli celebryci. Dlatego Twojego Wyborcę będą 

interesować zdjęcia prezentujące Ciebie w sytuacjach osobistych, Twoja rodzina, znajomi, Twoje podróże, 

Twój samochód, czy nawet to, jaka jest Twoja ulubiona zupa. Niektórzy samorządowcy wykorzystują to 

wpuszczając dziennikarzy do swoich mieszkań. Pokazując dzień z życia kandydata na prezydenta 

Warszawy, czy prezydent Łodzi. Wyborca widząc Ciebie w sferze prywatnej tworzy silny obraz człowieka 

– zwykłego obywatela, który pełni jakąś funkcję, czy sprawuje mandat. To co widzi przekłada na Twój 
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przyszły system komunikacji z nim jako Wyborcą. Niekiedy doszukuje się podobieństw. Zobacz, że 

głosujemy często na ludzi podobnych do nas, bo …to mądrzy ludzie. " Natomiast dzięki temu, co 

pokazujesz na zdjęciach ze swojej pracy, Wyborca  może przewidzieć lub zobaczyć wprost, jaki będzie 

Twój styl pracy i zarządzania w samorządzie.  

 

Dodatkowa podpowiedź. Jeżeli bardziej chcesz się zaprezentować jako ekspert, człowiek bardzo 

poważny, wręcz moralny, tym bardziej sytuacje prezentowane na zdjęciach powinny być stabilne. 

Zamieścisz zdjęcie ze spaceru żoną, dziećmi i psem  niż scenkę z grillowanie ze znajomymi. Będziesz 

jeździć rowerem a nie na rolkach. Twoim hobby będzie grzybobranie lub wędkowanie, a nie narciarstwo.  

 

Treść na FB 

Na końcu podpowiem ci, w jakich proporcjach 

prezentować informacje na Fejsie oraz w materiałach 

tradycyjnych.  

 

Gdy przejmiesz technikę prezentowania się jako 

pogodny, pozytywnie nastawiony ekspert, człowiek 

komunikatywny (jest to tak zwana technika 

autopromocji), to wówczas proporcje treści będą 

następujące: 

- 50% treści osobiste , 50%  treści o aktywności zawodowej. W pierwszej kolejności informujesz o swoich 

doświadczeniu zawodowym i o kompetencjach, wykształceniu, szkoleniach, a dopiero potem o tym, jaką 

masz cudowną rodzinę, co lubisz robić, czy z kim się przyjaźnisz.  
 

Kiedy przyjmiesz technikę prezentowania się jako poważny expert, w stylu nazwijmy to dyrektorskim, to 

wówczas proporcje będą inne: 60-75 procent treści i zdjęć będą demonstrować Ciebie w sytuacjach 

zawodowych. Garderobę będą stanowić częściej garnitur lub garsonka/spodnium niż sportowa, elegancka 

marynarka lub żakiet. Choć ten ostatni styl też jest akceptowalny przy podkreśleniu pozycji eksperta 

(nadaje jednak cech nowoczesności i młodzieńczej energii).   

Kiedy przyjmiesz technikę prezentowania się jaką człowiek bardzo miły uprzejmy, delikatny, wesoły, to 

wówczas 90% materiałów: treści zdjęć będzie pokazywało Ciebie od strony osobistej a w sytuacji 

zawodowej jako człowieka otwartego bardzo komunikatywnego, ubierające go się rzadko w marynarkę lub 

garnitur. Ten typ ubioru będzie zarezerwowany tylko do bardzo ważnych okoliczności.  
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PODSUMOWANIE 

 

Wbrew pozorom kampania do samorządu 

terytorialnego nie jest łatwiejsza od kampanii 

parlamentarnej. Dla wielu dzisiejszych kandydatów 

jest to pierwszy krok do kariery posła lub senatora. 

Pamiętam jak kilkanaście lat temu radnymi razem ze 

mną byli dzisiejszy Minister w Kancelarii Prezydenta 

RP - Pan Adam Kwiatkowski i europoseł - Pan Paweł 

Kowal.  

Wprowadzając w życie zaprezentowane przeze mnie 

techniki wpływu społecznego, tworzysz swój własny system, który będziesz ulepszał, dopasowywał do 

mieszkańców i który będziesz wykorzystywał w następnych kampaniach. Trzymam za Ciebie kciuki  

i  życzę powodzenia.  

 

 

AUTOR PORADNIKA 

 

Maurycy Seweryn  

www.maurycyseweryn.pl 

 

Ø Trener, wykładowca akademicki. Autor 
Systemu „Skutecznego Treningu Prezentera”  
Ø Jeden z 3 najlepszych ekspertów ds. mowy 
ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała i 
komunikację społeczną dla TVN, „Fakty”, 
Rzeczypospolitej, Polskiego Radio, dziennika.pl, 

Superstacji.  

Ø Trzykrotnie wygrywał wybory na radnego z 
dalekich miejsc. Raz w milionowej Gminie 

Warszawa Centrum. Był też wiceburmistrzem.  
Ø Prowadził biuro prasowe byłego marszałka 
Sejmu RP – Pana Marka Borowskiego.  

Ø Był rzecznikiem prasowym Polskiego 
Związku Działkowców.   
Ø Od 8 lat prowadzi Warszawską Grupę 

Doradców PR.  
Ø Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. 

Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.  


