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CZYM JEST DEMAGOG?

Demagog swoją działalność rozpoczął w 2010 roku jako projekt słowacki, którego  
inicjatorem był Slovak Governance Institute (Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť, SGI). Projekt odniósł znaczny sukces, jest cytowany w mediach krajowych, 
jak i zagranicznych, odnoszą się do niego także politycy.

W związku z tym, już w 2012 roku uruchomiona została czeska wersja portalu. Inicjatywa 
uzyskała niemal od razu znaczny prestiż. Pierwszy projekt związany z udostępnieniem 
metodologii Demagoga poza Słowację i Czechy miał miejsce w Gruzji.

W sierpniu 2013 SGI zaprosił do współpracy przy Demagogu Klub Jagielloński, z którym 
współpracował już od listopada 2012 przy organizacji różnorodnych projektów 
międzynarodowych. W listopadzie 2013 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie 
projektu Demagog w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu 
było uruchomienie Demagoga we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Demagog.org.pl działa od kwietnia 2014 roku. W ciągu pierwszego roku działalności 
portalu sprawdzonych zostało ponad 1000 wypowiedzi, które padły z ust niemal 
200 polityków. 

Cały czas czuwamy nad ulepszaniem naszej pracy, nawiązujemy strategiczne kontakty, 
jesteśmy zauważani przez publicystów i polityków. O naszej inicjatywie pisali m. in.: 
Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gość Niedzielny czy serwisy: W  Dolnym Śląsku, 
Jestem Zmianą, Obywatele Rozliczają. Pojawiliśmy się także w Polsat News 2 oraz 
w Radio Kraków.

W czasie trwania kampanii prezydenckiej 2015 roku analizy Demagog.org.pl cytowały 
takie media jak: portal Money.pl, Telewizja Republika, Niezależna.pl, Newsweek Polska, 
a nasi analitycy wypowiadali się w Radio TOK FM, Polsat News 2 czy Radiu Kraków.

Owocem badań prowadzonych w czasie kampanii prezydenckiej, trzeciej już kampanii 
wyborczej dla Demagog.org.pl jest poniższy raport, do zapoznania się z którym 
serdecznie zapraszamy. Część analityczna zawiera zarówno wyniki badań jakościowych, 
jak i ilościowych.
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http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3690678,klamstwa-i-manipulacje-politykow-pod-lupa-internetowego-demagoga,id,t.html
http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,17805992,Prawda_czy_falsz__Demagodzy_sprawdzaja_wypowiedzi.html
http://gosc.pl/doc/1978782.Obywatel-w-sieci/2
http://wdolnymslasku.pl/wydarzenia/1020-politycy-pod-kontrola-serwis-demagogorgpl-demaskuje-manipulacje-i-falszywe-wypowiedzi
http://www.jestemzmiana.pl/author/janek/page/2/
http://www.obywatelerozliczaja.pl/artykuly/fact-checking-w-stanach-zjednoczonych
http://www.ipla.tv/Rozmowa-polityczna-masz-glos-masz-wybor/vod-6056463#/page_container
http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/lucja-homa-podczas-debaty-prezydenckiej-politycy-klamali-ale-z-umiarem/
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obietnice-wyborcze-bronislawa-komorowskiego,52,0,1783348.html
http://telewizjarepublika.pl/komorowski-spelnil-wszystkie-obietnice-to-falsz,19539.html
http://niezalezna.pl/66405-komorowski-spelnilem-wszystkie-obietnice-jakie-sa-fakty-klamie
http://polska.newsweek.pl/debata-prezydencka-w-telewizji-polskiej-bez-prezydenta-komorowskiego,artykuly,362602,1.html
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/24682
http://www.ipla.tv/Rozmowa-polityczna-kampania-na-finiszu/vod-6256848


WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Prezydent w polskim systemie politycznym wybierany jest w wyborach powszechnych, 
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym (art. 127 Konstytucji), a prawo do jego 
wybierania przez obywateli przewiduje art. 64 Konstytucji RP. 

Prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany 
tylko raz. O wybór może starać się obywatel polski, który ukończył 35 lat i korzysta 
z pełni praw wyborczych do Sejmu oraz uzyskał poparcie 100 tys. obywateli mających 
prawo wybierania do Sejmu.

Komitet wyborczy zgłasza co najmniej 15 obywateli. Podlega on następnie rejestracji 
przez Państwową Komisję Wyborczą. Kandydat zostaje wpisany przez PKW na listę 
dopiero po dostarczeniu 100 tys. podpisów poparcia i zweryfikowaniu ich liczby 
i autentyczności.

Do wygranej w pierwszej turze konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości 
oddanych głosów. Jeśli pierwsze głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia - dwóch 
najlepszych kandydatów przechodzi do drugiej tury, która odbywa się po upływie 14 dni.

Wybory zarządzane są przez Marszałka Sejmu na dzień wolny od pracy, nie wcześniej niż 
100 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta i nie później niż 70 dni przed 
jej upływem. 4 lutego 2015 roku Marszałek Sejmu Radosław Sikorski wyznaczył datę 
pierwszej tury wyborów na 10 maja. Biorąc pod uwagę, że kadencja prezydenta Bronisława 
Komorowskiego rozpoczęła się 6 sierpnia 2010 roku, z chwilą złożenia przysięgi przed 
Zgromadzeniem Narodowym, wybory odbyły się 88 dni przed zakończeniem jego 
kadencji.

Przed wyborami na urząd Prezydenta RP złożono 26 zawiadomień o utworzeniu 
Komitetów wyborczych. PKW zarejestrowała 23 komitety, o czym poinformowała 
17 marca. Wymogi formalne, czyli dostarczenie do PKW 100 tysięcy podpisów 
koniecznych do rejestracji, spełniło 11 kandydatów. 

Poniżej zestawione zostały w porządku alfabetycznym daty i miejsca inauguracji 
kampanii wyborczych poszczególnych kandytatów objętych analizą oraz udzielane 
im partyjne poparcie.
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=F48FB1E9B07A3FEEC1257DE200436901
http://www.prezydent.pl/prezydent/biografia-bronislawa-komorowskiego/
http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/7ceaeb673bd7bb0c71344f8ecb2eb266.pdf
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/wybory-prezydenckie-2015-pkw-zarejestrowala-23-komitety-wyborcze-kandydatow-na-prezydenta-jakie,68755.html
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci
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Imię i nazwisko 
kandydata

Przynależność 
partyjna 

(udzielone poparcie)

Data inauguracji 
kampanii

Miejsce inauguracji 
kampanii

Braun 
Grzegorz Michał

bezpartyjny 27.02.2015 Wrocław

Duda 
Andrzej Sebastian

PiS, (Solidarna 
Polska, Liga Obrony 

Suwerenności, 
Polska Razem 
Zjednoczona 

Prawica)

07.02.2015 Warszawa

Jarubas 
Adam Sebastian

PSL, (LPR) 14.02.2015 Nowy Korczyn

Komorowski 
Bronisław Maria

bezpartyjny, 
(PO, Partia 

Demokratyczna 
demokraci.pl, 

Zieloni RP, 
Stronnictwo 

Demokratyczne)

06.02.2015 Warszawa

Korwin-Mikke 
Janusz Ryszard

KORWiN 08.02.2015 Warszawa

Kowalski 
Marian Janusz

Ruch Narodowy 14.03.2015 Lublin

Kukiz 
Paweł Piotr

bezpartyjny 09.02.2015 Wrocław

Ogórek 
Magdalena 
Agnieszka

bezpartyjna 
(kandydatka SLD)

14.02.2015 Ożarów Mazowiecki

Palikot 
Janusz Marian

Twój Ruch 10.02.2015 Warszawa 

Tanajno 
Paweł Jan

Demokracja 
Bezpośrednia 

(Partia Kobiet)

19.03.2015 Warszawa 
(siedziba DB - 
informacja pojawiła 
się na stronie 

internetowej, 
bez konwencji)

Wilk 
Jacek

Kongres Nowej 
Prawicy

22.02.2015 Warszawa

http://jawamedia.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=142&wysijap=subscriptions&user_id=4
http://www.solidarna.org.pl/rada-glowna-sp-udziela-poparcia-dla-andrzeja-dudy-w-wyborach-prezydenckich/
http://www.solidarna.org.pl/rada-glowna-sp-udziela-poparcia-dla-andrzeja-dudy-w-wyborach-prezydenckich/
http://lospolski.pl/?p=4091
http://lospolski.pl/?p=4091
http://polskarazem.pl/i-kongres-polski-razem-zjednoczonej-prawicy/
http://polskarazem.pl/i-kongres-polski-razem-zjednoczonej-prawicy/
http://polskarazem.pl/i-kongres-polski-razem-zjednoczonej-prawicy/
http://www.tvp.info/18768673/inauguracja-kampanii-dudy-pierwszym-moim-projektem-bedzie-cofniecie-reformy-emerytalnej
http://www.lpr.pl/2015/04/24/zg-lpr-w-sprawie-wyboru-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/
http://www.jarubas.pl/najnowsze-wpisy/tysiace-sympatykow-wspiera-adama-jarubasa-inauguracja-kampanii-w-nowym-korczynie/
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/platforma-obywatelska-udzielila-poparcia-bronislawowi-komorowskiego/8tjxk
http://demokraci.pl/partia-demokratyczna-poparla-kandydature-bronislawa-komorowskiego-na-prezydenta-rp/
http://demokraci.pl/partia-demokratyczna-poparla-kandydature-bronislawa-komorowskiego-na-prezydenta-rp/
http://demokraci.pl/partia-demokratyczna-poparla-kandydature-bronislawa-komorowskiego-na-prezydenta-rp/
http://www.zielonirp.org.pl/aktualnosci?id=706
http://sd.pl/aktualnosci.php?id=332
http://sd.pl/aktualnosci.php?id=332
http://www.tvp.info/18756941/rada-krajowa-po-poparla-kandydature-bronislawa-komorowskiego-na-prezydenta
http://korwin-mikke.pl/wazne/zobacz/inauguracja_kampanii_prezydenckiej_jkm/107057
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1399059,Kandydat-Ruchu-Narodowego-na-prezydenta-chce-realnej-wladzy-jak-w-USA
http://www.tvp.info/18792470/kukiz-na-prezydenta-polska-istnieje-tylko-teoretycznie-ale-nie-zginela-poki-my-zyjemy
http://wyborcza.pl/1,91446,17401725,W_sobote_inauguracja_kampanii_kandydatki_SLD_na_prezydenta.html
http://twojruch.eu/kampania-wyborcza-janusz-palikota-rozpoczeta/
http://partiakobiet.com.pl/wp-content/uploads/2015/04/Poparcie-dla-Kandydata-na-Prezydenta-RP.doc
http://db.org.pl/aktualnosci/prezydent-z-facebooka-pierwszy-taki-na-swiecie/246/
http://nowaprawicajkm.pl/home/item/jacek-wilk-na-prezydenta
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Z uwzględnionych w powyższej tabeli kandydatów, w pierwszej turze, która odbyła się 
10 maja 2015 roku, największą ilość głosów zdobyli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski 
przechodząc tym samym do drugiej tury. 

Po ogłoszeniu wyników zmieniło się poparcie partyjne dla dwóch najsilniejszych 
kandydatów na drugą turę. Poparcia Bronisławowi Komorowskiemu udzielił 
Adam Jarubas, a wśród partii przekazały je Polskie Stronnictwo Ludowe i Liga Polskich 
Rodzin. Andrzeja Dudę z kolei poparł Grzegorz Braun. 

24 maja 2015 roku zwycięstwo w drugiej turze wyborów odniósł Andrzej Duda, 
zdobywając 51,55% głosów przy frekwencji 55,34%.

http://www.radio.kielce.pl/post-32665
http://www.tvp.info/20027387/psl-poparlo-bronislawa-komorowskiego-w-drugiej-turze-wyborow-prezydenckich
http://www.lpr.pl/2015/05/12/stanowisko-lpr-przed-ii-tura-wyborow-prezydenckich/
http://www.lpr.pl/2015/05/12/stanowisko-lpr-przed-ii-tura-wyborow-prezydenckich/
http://grzegorzbraun2015.h2.pl/wychodzimy-z-okopow/#more-670
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SYLWETKI KANDYDATÓW

Poniżej prezentujemy sylwetki 11 kandydatów na urząd Prezydenta RP. Przedstawione 
zostały także najważniejsze postulaty polityków. Zródłem postulatów były programy 
wyborcze zamieszczone na stronach internetowych kandydatów oraz ich wypowiedzi 
w mediach.

Grzegorz Braun
Wiek: 48 lat
Wykształcenie: wyższe w zakresie filologii polskiej
Zawód: reżyser, publicysta
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Partia polityczna: nie należy
Hasło: Wiara, Rodzina, Własność

Najważniejsze postulaty:
•	 przywrócenie kary śmierci
•	 intronizacja Chrystusa na króla Polski
•	 liberalizacja prawa do posiadania broni
•	 zwalczanie biurokracji
•	 uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie podatków
•	 uproszczenie przepisów dotyczących działalności gospodarczej
•	 neutralność w konflikcie rosyjsko-ukraińskim
•	 broń jądrowa dla polskiej armii
Program wyborczy dostępny na stronie: http://grzegorzbraun2015.pl/

http://grzegorzbraun2015.pl/
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Andrzej Duda
Wiek: 42 lata
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce zamieszkania: Kraków
Partia polityczna: Prawo i Sprawiedliwość
Hasło: Przyszłość ma na imię Polska

Najważniejsze postulaty:
•	 cofnięcie reformy systemu emerytalnego podnoszącej wiek emerytalny 
       do 67. roku życia
•	 odbudowa polskiego przemysłu
•	 sprzeciw wobec wejścia Polski do strefy euro
•	 powołanie Narodowej Rady Rozwoju i Rady Przedsiębiorczości dla wsparcia 

dialogu społecznego
•	 podniesienie kwoty wolnej od podatku
•	 zbudowanie sieci “diamentowych ambasad” dbających o interesy Polski 
      w wybranych państwach świata
•	 powstanie polsko-amerykańskich baz wojskowych w ramach Sojuszu 

Północnoatlantyckiego na terytorium Polski
•	 uchwalenie nowej konstytucji wprowadzającej m.in. instytucję obligatoryjnego 

referendum ogólnokrajowego w przypadku zebrania miliona podpisów obywateli 
pod wnioskiem o jego zarządzenie

•	 uchwalenie ustawy o ochronie polskiej ziemi
Program wyborczy dostępny na stronie: http://andrzejduda.pl/umowa-
programowa
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Adam Jarubas
Wiek: 40 lat
Wykształcenie: wyższe historyczne
Zawód: Marszałek województwa świętokrzyskiego
Miejsce zamieszkania: Błotnowola (gmina Nowy Korczyn)
Partia polityczna: Polskie Stronnictwo Ludowe
Hasło: Wybieramy przyszłość

Najważniejsze postulaty:
•	 powstanie baz wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego we wschodniej 

Polsce
•	 uchwalenie ustawy o ochronie polskiej ziemi
•	 obniżenie podatków
•	 przekształcenie Senatu w Izbę Samorządowo-Gospodarczą
•	 uproszczenie przepisów dotyczących działalności gospodarczej
•	 sprzeciw wobec wejścia Polski do strefy euro
•	 większe wsparcie państwa dla samotnych matek - “Karta Samotnej Matki”
•	 uszczelnienie i odformalizowanie systemu opieki zdrowotnej - “Indywidualna 

Karta Pacjenta”
Program wyborczy dostępny na stronie: http://www.jarubas.pl/najnowsze-wpisy/
program-dla-polski-i-polakow-adama-jarubasa/

http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://andrzejduda.pl/umowa-programowa
http://www.jarubas.pl/najnowsze-wpisy/program-dla-polski-i-polakow-adama-jarubasa/
http://www.jarubas.pl/najnowsze-wpisy/program-dla-polski-i-polakow-adama-jarubasa/
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Bronisław Komorowski
Wiek: 62 lata
Wykształcenie: wyższe historyczne
Zawód: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Partia polityczna: nie należy
Hasło: Zgoda i Bezpieczeństwo

Najważniejsze postulaty:
•	 wdrożenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych
•	 wprowadzenie ulg podatkowych dla firm korzystających z innowacyjnych 

technologii
•	 zmiany w kodeksie pracy dot. uelastycznienia czasu pracy i urlopów 
       na opiekę nad dziećmi
•	 wprowadzenie bonu opiekuńczego dla rodziców na żłobki i przedszkola
•	 przeprowadzenie referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej 

z proporcjonalnej na większościową w wyborach do Sejmu, odebrania 
partiom politycznym dotacji z budżetu państwa i rozstrzygania wątpliwości 
podatkowych na korzyść podatnika

•	 program dofinansowania 100 tysięcy miejsc pracy - “Pierwsza praca”
•	 wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu 40 lat stażu 

pracy
Program wyborczy dostępny na stronie: https://popieramkomorowskiego.pl/

https://popieramkomorowskiego.pl/
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Janusz Korwin-Mikke
Wiek: 72 lata
Wykształcenie: wyższe filozoficzne
Zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce zamieszkania: Józefów
Partia polityczna: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja 
Hasło: Dumna Bogata Polska

Najważniejsze postulaty:
•	 uproszczenie systemu podatkowego, zniesienie podatku dochodowego
•	 sprzeciw wobec wejścia Polski do strefy euro
•	 neutralność w konflikcie rosyjsko-ukraińskim
•	 uchwalenie nowej konstytucji
•	 budowa silnej, stutysięcznej armii wyposażonej w broń jądrową
Program wyborczy dostępny na stronie: http://www.prezydentkorwin.pl/wizja/

http://www.prezydentkorwin.pl/wizja/
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Marian Kowalski
Wiek: 50 lat
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: obecnie bezrobotny
Miejse zamieszkania: Lublin
Partia polityczna: Ruch Narodowy
Hasło wyborcze: Silny człowiek na trudne czasy

Najważniejsze postulaty:
•	 wprowadzenie systemu prezydenckiego na wzór amerykański
•	 dążenie do wypowiedzenia Traktatu Lizbońskiego i unijnego pakietu 

klimatyczno-energetycznego
•	 utworzenie Rady Społecznej przy Prezydencie z przedstawicielami Polaków 

z kraju, z Kresów i z emigracji
•	 powszechna emerytura socjalna
•	 przeszkolenie wojskowe wszystkich obywateli i powszechna obrona terytorialna 

na wzór szwajcarski
•	 polonizacja sektora bankowego, zachowanie publicznej własności lasów i wód 

oraz konstytucyjne i traktatowe zagwarantowanie polskiej własności ziemi 
rolnej

Program wyborczy dostępny na stronie: http://mariankowalski.pl/program

http://mariankowalski.pl/program
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Paweł Kukiz
Wiek: 51 lat
Wykształcenie: średnie
Zawód: muzyk i publicysta
Miejse zamieszkania: Wrocław
Partia polityczna: nie należy
Hasło wyborcze: Potrafisz Polsko

Najważniejsze postulaty:
•	 wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
•	 reforma sądów i prokuratury
•	 odbudowa armii
•	 powołanie Rady Ochrony Przemysłu
Program wyborczy dostępny na stronie: http://kukiz.org/

http://kukiz.org/
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Magdalena Ogórek
Wiek: 36 lat
Wykształcenie: wyższe historyczne
Zawód: nauczyciel akademicki
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Partia polityczna: nie należy
Hasło wyborcze: Polska od nowa

Najważniejsze postulaty:
•	 napisanie od nowa prawa podatkowego
•	 obniżenie podatku CIT do 15%
•	 podniesienie kwoty wolnej od podatku do 20 tys. złotych
•	 utworzenie funduszu powierniczo-ubezpieczeniowego dla młodych do 25 roku 

życia, który w razie popełnienia drobnego wykroczenia pokryje ewentualną 
grzywnę za młodego człowieka. Dodatkowo fundusz ten miałby poręczać 
umowy kredytowe na zakup mieszkania

•	 równouprawnienie kobiet i likwidacja nierówności społecznych
•	 powołanie komisji kodyfikacyjnej, mającej naprawić lub napisać od nowa 

polskie prawo 
•	 wolność światopoglądowa
Program wyborczy dostępny na stronie: http://www.magdalenaogorek.eu/
program/

http://www.magdalenaogorek.eu/program/
http://www.magdalenaogorek.eu/program/


16

Janusz Palikot
Wiek: 50 lat
Wykształcenie: wyższe filozoficzne
Zawód: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce zamieszkania: Lublin
Partia polityczna: Twój Ruch
Hasło wyborcze: Zrobię z nimi porządek

Najważniejsze postulaty:
•	 rozdział państwa od Kościoła
•	 podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do poziomu 6500 zł/rok
•	 reforma szkolnictwa
•	 reforma systemu ochrony zdrowia
•	 zbrojenie państwa sprzętem produkowanym w kraju
•	 konsultacje z obywatelami w kwestii podpisania przez prezydenta nowych 

ustaw
•	 zwiększenie wydatków na kulturę
Program wyborczy dostępny na stronie: http://www.palikot2015.pl/

http://www.palikot2015.pl/
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Paweł Tanajno
Wiek: 39 lat
Wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania
Zawód: doradca do spraw przedsiębiorców
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Partia polityczna: Demokracja Bezpośrednia
Hasło wyborcze: Oddaję Ci głos

Najważniejsze postulaty:
•	 wniosek obywateli o referendum wnioskiem obligatoryjnym dla Sejmu
•	 wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych z prawem odwołania 

posła
•	 przewalutowanie kredytów we frankach na ich wartość w złotówkach z chwili 

zaciągnięcia kredytu
•	 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie
•	 podwyższenie kwoty wolnej od zajęć komorniczych do kwoty równej 

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia krajowego
•	 zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego
•	 depenalizacja posiadania niewielkich ilości marihuany
•	 połączenie ZUS i Urzędu Skarbowego
Program wyborczy dostępny na stronie: http://tanajno.db.org.pl/

http://tanajno.db.org.pl/
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Jacek Wilk
Wiek: 40 lat
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Zawód: adwokat
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Partia Polityczna: Kongres Nowej Prawicy
Hasło wyborcze: Poważnie o Polsce

Najważniejsze postulaty:
•	 zmiana konstytucji
•	 podwyższenie kwoty wolnej od podatku
•	 proste i przejrzyste prawo
•	 przepisy sprzyjające prowadzeniu małych firm
•	 brak przymusu ubezpieczeń w ZUS
•	 ograniczenie zaangażowania Polski w wojnę na Ukrainie
Program wyborczy dostępny na stronie: http://www.jacekwilk.pl/

http://www.jacekwilk.pl/


METODOLOGIA BADAŃ

Demagog to projekt typu watchdog, zajmujący się sprawdzaniem wypowiedzi polityków 
oraz analizą przebiegu debaty publicznej. Działamy na rzecz poprawy przejrzystości 
i jakości polskiej polityki.

Celem Demagoga jest sprawowanie społecznej kontroli za pomocą narzędzia, 
jakim jest „fact-check”. Badamy jak politycy budują argumenty i starają  
się przekonywać do swoich racji. W oparciu o dane sprawdzamy twierdzenia uczestników 
polskiej debaty publicznej i kwalifikujemy według czterech kategorii: prawda, fałsz, 
manipulacja i nieweryfikowalne. Każda kwalifikacja musi być należycie wyjaśniona, 
ze szczególnym naciskiem na wytłumaczenie doboru kategorii.

By zapoznać się dokładnie z naszą metodologią, zapraszamy tutaj.

Dobór próby: stricte jakościowy
Z populacji wszystkich wypowiedzi, wybieramy te, które są merytoryczne i dotyczą 
rzeczywistości obiektywnie sprawdzalnej. Dobór próby badawczej jest ściśle jakościowy 
i oparty o kryterium dostępności materiału. Podczas kampanii analizowaliśmy 
te wypowiedzi, które były możliwe do sprawdzenia - im częściej dany polityk pojawiał 
się w mediach, tym częściej był przez nas sprawdzany.
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WYBORY PREZYDENCKIE W LICZBACH: 
ANALIZA ILOŚCIOWA

Nota metodologiczna: Analiza ilościowa została stworzona w oparciu o 209 sprawdzonych 
wypowiedzi 11 kandydatów. Każda wypowiedź została przyporządkowana do jednej 
lub więcej kategorii (niektóre wypowiedzi zawierały więcej niż jeden wątek, stąd suma 
jednostek analitycznych jest większa niż liczba wypowiedzi (przy 209 wypowiedziach 
zliczonych zostało 273 jednostek). W myśl teorii ugruntowanej, jednostki podstawowe 
grupowano stopniowo w większe działy, w ten sposób wyodrębniono 34 wątki szczegółowe 
oraz 9 wątków głównych.

W tym rozdziale zaprezentowane zostały wyniki analizy ilościowej tematów poruszanych 
przez kandydatów. Część pierwsza obejmuje wątki debaty, część druga zaś - przedstawia 
szczegółowe wyniki statystyczne dla każdego z kandydatów.

Tabela 1. Wypowiedzi 11 kandydatów wg tematów kampanii w kolejności pojawienia się factchecków.
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Tabela 2. Wypowiedzi 11 kandydatów wg 4 kategorii: prawda, fałsz, manipulacja i nieweryfikowalne.

Wykres 1. Liczba sprawdzonych wypowiedzi wg 4 kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Podczas kampanii wyborczej zostało zweryfikowanych 209 wypowiedzi. 105 z nich 
zostało ocenionych jako prawdziwe, 73 jako fałszywe, 24 uznano za manipulację, 
a 7 okazało się niemożliwymi do weryfikacji. 

Najwięcej sprawdzono wypowiedzi Andrzeja Dudy (65 wypowiedzi) 
oraz Bronisława Komorowskiego (40 wypowiedzi).
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Poniżej prezentujemy procentowy udział poszczególnych kategorii w wypowiedziach 
kandydatów:

 Grzegorz Braun
 4 wypowiedzi:

 25% prawda, 50% fałsz, 25% nieweryfikowalne

 
 Najczęściej poruszane tematy: gaz, Kościół, wojsko, wybory

 Andrzej Duda
 65 wypowiedzi:

 62% prawda, 23% fałsz, 15% manipulacja

 
 Najczęściej poruszane tematy: emerytury, gospodarka, koszty życia, projekty   
 ustaw
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 Adam Jarubas
 10 wypowiedzi:
 70% prawda, 20% fałsz, 10% manipulacja

 
 Najczęściej poruszane tematy: Ukraina, Rosja, inne państwa europejskie

 Bronisław Komorowski
 40 wypowiedzi:
 55% prawda, 20% fałsz, 20% manipulacja, 5% nieweryfikowalne

 
 Najczęściej poruszane tematy: wojsko, NATO, wybory, Unia Europejska, budżet  
 państwa
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 Janusz Korwin-Mikke
 22 wypowiedzi:
 45% prawda, 50% fałsz, 5% manipulacja

 
 Najczęściej poruszane tematy: służba zdrowia, Unia Europejska, system    
 wyborczy, podatki

 Marian Kowalski
 3 wypowiedzi:
 33% prawda, 67% fałsz

 
 Najczęściej poruszane tematy: emerytury, wybory, energetyka
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 Paweł Kukiz
 7 wypowiedzi:
 28,5% prawda, 28,5% fałsz, 28,5% manipulacja, 14,5% nieweryfikowalne

 
 Najczęściej poruszane tematy: administracja, system wyborczy, JOW, wojsko

 Magdalena Ogórek
 20 wypowiedzi:
 50% prawda, 50% fałsz

 
 Najczęściej poruszane tematy: kompetencje prezydenta, podatki, Rosja
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 Janusz Palikot
 27 wypowiedzi:
 22,2% prawda, 59,2% fałsz, 7,4% manipulacja, 11,2% nieweryfikowalne

 
 Najczęściej poruszane tematy: Unia Europejska, sondaże, wojsko, wybory

 Paweł Tanajno
 4 wypowiedzi:
 50% prawda, 50% fałsz

 
 Najczęściej poruszane tematy: referenda, wojsko, wybory, kwestie     
 światopoglądowe
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 Jacek Wilk
 7 wypowiedzi:

 57% prawda, 43% fałsz

 
 Najczęściej poruszane tematy: budżet państwa, gospodarka

Najczęściej poruszanymi tematami tej kampanii były: 
1. wojsko i NATO (26 wypowiedzi), 
2. wybory (22 wypowiedzi), 
3. gospodarka (15 wypowiedzi), 
4. system podatkowy (14 wypowiedzi), 
5. Unia Europejska (14 wypowiedzi), 
6. system wyborczy i JOW (13 wypowiedzi),
7. budżet państwa (11 wypowiedzi). 

Tematy, w których najczęściej występowały kategorie inne niż prawda, tj. fałsz, 
manipulacja lub nieweryfikowalne to: gaz (75%), górnictwo (80%), ochrona 
środowiska (100%), służba zdrowia (75%) oraz kwestie światopoglądowe (71.43%). 
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TEMATY WYBORÓW PREZYDENCKICH: 
ANALIZA JAKOŚCIOWA

Na podstawie analizy ilościowej możliwe było przyjrzenie się debacie 
na poziomie dyskursywnym. Jakościowa analiza daje szansę na dostrzeżenie tego, 
co umyka analizie statystycznej. Poniższe badanie jest jedynie zarysem, skłaniającym 
do głębszej refleksji nad kampanią prezydencką 2015. Główne wątki dyskursu zostały 
wyłonione już na etapie analizy ilościowej, tu jednak zostaną zaprezentowane w formie 
wizualizacji oraz omówione.

 Wykres 2. Wątki szczegółowe kampanii prezydenckiej 2015 oraz ilościowy udział 4 kategorii (prawda, fałsz,  

 manipulacja, nieweryfikowalne) w każdym z tematów.
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Wykres 3. Wątki główne kampanii prezydenckiej oraz ich rozmieszczenie wg dychotomii prawda-fałsz.

Jak wynika z powyższego wykresu, kandydaci najczęściej mówili prawdę w kwestiach 
światopoglądowych, takich jak dostęp do in vitro, tzw. pigułka “dzień po”, związki 
partnerskie czy problematyka relacji państwo-kościół.
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Podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej pięcioma najczęściej poruszanymi 
tematami były: obronność, wybory, gospodarka, Unia Europejska oraz system 
podatkowy.
 
W obszarze polityki zagranicznej, w której istotną rolę pełni Prezydent RP, kandydaci 
ze szczególną częstotliwością wypowiadali się o Sojuszu Północnoatlantyckim, 
Unii Europejskiej, relacjach z Rosją, Ukrainą oraz Stanami Zjednoczonymi.
 
W czasie trwania tegorocznej kampanii w debacie publicznej pojawiły się całkowicie 
nowe tematy, takie jak: kwota wolna od podatku, reforma systemu podatkowego, 
zmiana systemu wyborczego (np. temat jednomandatowych okręgów wyborczych), 
kwestia referendów oraz konfliktu na wschodniej Ukrainie.
 
Tegoroczne wybory były szczególnymi ze względu na udział 11 kandydatów, z których 
część przedstawiała się jako kandydaci antyestablishmentowi - spoza aktualnie 
obowiązującego układu sił politycznych. Trzecie miejsce w I turze zajął muzyk 
Paweł Kukiz z niemal 21% poparcia. Był to właśnie kandydat, który wyjątkowo powoływał 
się na ową antysystemowość. Urzędujący Prezydent Bronisław Komorowski zdecydował 
się na udział w debacie z kontrkandydatem dopiero po I turze wyborów.
 
Warto również zauważyć, że wiele z poruszonych w kampanii tematów lub złożonych 
obietnic odnosiło się do kompetencji Rady Ministrów, a nie Prezydenta RP.
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      Wizualizacja 1. Tematy kampanii prezydenckiej 2015.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KAMPANII

Tematy wyborów prezydenckich to nie tylko poruszane problemy oraz programy 
wyborcze. Jednym z ważnych elementów są także wszelkie wydarzenia polityczne 
w trakcie kampanii - to one wpływają na wahania poparcia, nawet wśród tzw. twardego 
elektoratu. Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze wydarzenia kampanii 
prezydenckiej. Na osi czasu uwzględniono standardowe wydarzenia kampanii: 
zarządzenie wyborów, składanie podpisów przez kandydatów czy debaty. Pewnym 
novum były tzw. hangouty z kandydatami oraz akcje typu “Telefon do przyjaciela” 
Bronisława Komorowskiego.

 Wykres 4. Oś czasu - Najważniejsze wydarzenia kampanii prezydenckiej 2015.
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PODSUMOWANIE

 Wykres 5. Wizualizacja wyników pierwszej tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   

 przeprowadzonych 10 maja 2015 roku.

24 maja 2015 roku w drugiej turze wyborów wygrał Andrzej Duda, zdobywając 
51,55% głosów przy frekwencji 55,34%.
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O obowiązkach i prawach prezydenta stanowi w głównej mierze Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Do obowiązków Prezydenta należy przede wszystkim reprezentowanie Polski 
w stosunkach zewnętrznych z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 
przy współdziałaniu z Prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych 
w kreowaniu polityki zagranicznej. Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy 
międzynarodowe, mianuje i odwołuje ambasadorów, przyjmuje też reprezentantów 
przedstawicielstw i misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

W polityce krajowej do obowiązków głowy państwa należy desygnowanie i powoływanie 
Premiera i Rady Ministrów, a także poszczególnych ministrów po uzyskaniu wotum 
zaufania przez rząd. Tak samo przyjmuje dymisję i odwołuje jego członków.

Powołuje też innych, wysokich rangą członków najważniejszych organów państwowych: 
sędziów, pierwszego prezesa i pozostałych prezesów Sądu Najwyższego, prezesa 
i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezesa i wiceprezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz członków Rady Polityki Pieniężnej, Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przysługuje mu także prawo 
wnioskowania do Sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu, a także zwołuje pierwsze posiedzenie 
nowo wybranych izb parlamentu.

Istotnym jego upawnieniem jest prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli zgłoszenia 
projektu ustawy, który musi stać się przedmiotem prac Sejmu.

Podpis Prezydenta  musi znaleźć się pod wszystkimi ustawami uchwalonymi 
przez parlament. Jednak zanim przed jego złożenie, głowa państwa ma prawo 
przekazania ustawy do ponownego rozpatrzenia przez  Sejm (tzw. weto ustawodawcze) 
lub odesłania jej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności 
aktu prawnego z ustawą zasadniczą.

Z inicjatywy Prezydenta, w sprawach szczególnej wagi, może dojść 
do zwołania Rady  Gabinetowej, składającej się Rady Ministrów pod przewodnictwem 
głowy państwa.

Za zgodą Senatu Prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowe w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację 
umowy międzynarodowej lub zatwierdzającego zmianę Konstyucji.
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Prezydent to także najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych. W związku z tym mianuje 
Szefa Sztabu Generalnego i dowódców Sił Zbrojnych, a na czas wojny, na wniosek Prezesa 
Rady Ministrów - Naczelnego Dowódcę. Ogłasza on także częściową lub powszechną 
mobilizację. Z inicjatywy Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części 
albo całości terytorium państwa. Na wniosek ministra obrony nadaje również stopnie 
wojskowe.  

Do uprawnień Prezydenta należy nadawanie polskiego obywatelstwa, przyznawanie 
orderów i odznaczeń, udzielanie prawa łaski oraz wygłoszenie orędzia 
przed Zgromadzeniem Narodowym, składającym się z połączonych izb Sejmu i Senatu.
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