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Kontakt z komitetem wyborczym

•Z kim rozmawiać?

– z pełnomocnikiem wyborczym

– ew. sekretarzem komitetu (w dużych komitetach)

– ze znanymi w regionie politykami (komitety 
partyjne)

•Co mogą dać nam komitety?

– listę e-maili i telefonów do kandydatów 

– mogą przekazać kandydatom informacje o 
naszych działaniach

– mogą zachęcić kandydatów do udzielenia 
odpowiedzi
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Kontakt z kandydatką/ kandydatem

Schemat kontaktu stosowany przez MamPrawoWiedziec.pl:

1. E-mail z zaproszeniem do odpowiedzi na pytania

2. Telefon z zaproszeniem do odpowiedzi na pytania

3. Przypomnienia

4. Podziękowanie za udzielenie odpowiedzi
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1. Zaproszenie dla kandydata

Jakie informacje powinno zawierać zaproszenie?

•Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na pytania

•Kto przygotował pytania?

•Gdzie zostaną pokazane odpowiedzi?

•Dlaczego kandydat ma odpowiadać?

•Kontakt do organizatorów
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Przykładowe zaproszenie
Szanowna Pani Senator,

przejrzystość życia publicznego jest jednym z fundamentów demokracji. Stowarzyszenie 61 od sześciu lat realizuje 
konstytucyjną normę prawa obywateli do informacji. Zależy nam na promowaniu merytorycznej debaty wokół 
najważniejszych kwestii w państwie. Jako niezależna, apartyjna organizacja pozarządowa budujemy ogólnodostępny system 
informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne - serwis www.MamPrawoWiedziec.pl.

Na naszej stronie można znaleźć poglądy, biografie, oświadczenia majątkowe i głosowania parlamentarzystów. 
MamPrawoWiedziec.pl jest rzetelnym i szerokim archiwum naszej demokracji. W nowej kadencji parlamentu chcemy 
zapewnić obywatelom łatwy dostęp do informacji o poglądach posłów i senatorów oraz ułatwiać im kontakt z 
parlamentarzystami.
W tym celu kierujemy do Pani zaproszenie do zaprezentowania swoich poglądów w serwisie www.MamPrawoWiedziec.pl. 
Proponujemy spotkanie w Parlamencie, podczas którego w formie wywiadu autoryzowanego zbierzemy informacje. Prosimy 
o zaproponowanie terminu spotkania.
Zdajemy sobie sprawę, że pełnienie mandatu wiąże się z wieloma obowiązkami, dlatego proponujemy również możliwość 
udziału w projekcie poprzez wypełnienie kwestionariusza przez internet. Aby przejść do wypełniania kwestionariusza należy 
wybrać poniższy link: 

Z poważaniem
Anna Ścisłowska anna.scislowska@art61.pl tel. 48 790 291 827

Stowarzyszenie 61
Koszykowa 24/12 tel. 22 621 10 30

Projekt nie wspiera żadnej partii politycznej. Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami – zarówno ze strony 
kandydatów jak i wyborców. Stowarzyszenie 61 już cztery razy realizowało podobne inicjatywy: w 2007 roku zrealizowaliśmy 
projekt prezentujący poglądy kandydatów do Sejmu RP (www.mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze), w roku 2009 
staraliśmy się ustalić i upublicznić poglądy kandydatów do Parlamentu Europejskiego (www.kandydaci2009.pl), w roku 2010 
badaliśmy doświadczenie i poglądy kandydatów do samorządów lokalnych (http://samorzad2010.mamprawowiedziec.pl). 
Kwestionariusze obecnych posłów można znaleźć na stronie www.mamprawowiedziec.pl/sejm.
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Odmowa

Szanujemy odmowę udzielenia odpowiedzi. 
Nie wysyłamy ciągłych przypomnień 

osobom, które jasno powiedziały, że nie 
chcą odpowiedzieć na pytania. Nie 
piszemy i nie mówimy źle o takich 

kandydatach. 
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2. Telefon do kandydata
•Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi kandydatów 
wszystkich opcji politycznych

•Zwracamy się do kandydatów Pan/ Pani, unikamy form 
typu „Pani Helenko”

•W korespondencji stosujemy rodzaj żeński i męski

•Proponujemy, zapraszamy, zachęcamy, przekonujemy

•Nie prosimy, nie błagamy, nie grozimy, nie obrażamy się

•Poważnie traktujemy swoje działania 
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3. Przypomnienia

Jak często przypominać?

2 miesiące przed wyborami: raz w tygodniu

2 tygodnie przed wyborami: co 3 dni

3 dni przed wyborami: codziennie

4. Podziękowanie
•Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi

•Informacja gdzie i kiedy zostaną one pokazane

•Indywidualny link do odpowiedzi

•Prośba o przekazanie informacji innym kandydatom
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Skąd wziąć adresy e-mail?
•Od komitetów wyborczych

•Z internetu: strona gminy, miejsc pracy kandydatów 
(np. strona uczelni), strona kandydata, Google

•Od kandydatów – można poprosić o e-mail na spotkaniach 
lub gdy kandydat rozdaje ulotki
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Częste wątpliwości kandydatów
Kandydat ma rozbudowaną stronę internetową, na której jest program i informacje 

o kandydacie. Nie widzi sensu powielania informacji.

Kandydat nie ma zaufania do organizatorów akcji: „Kto Was finansuje? Kto za tym 
stoi?”

Kandydat uważa, że organizacja tak naprawdę wspiera innego kandydata i nie chce 
rozmawiać.

Kandydat nie do końca sprawnie posługuje się Internetem, ale niechętnie się do tego 
przyznaje.

Kandydat nie ma czasu, jest zajęty kampanią wyborczą i ma mnóstwo obowiązków 
w pracy.

Kandydat uważa, że nie ma sensu odpowiadać na pytania, bo wszyscy go znają 
i wiedzą jakie ma poglądy.

Asystentka kandydata (np. obecnego wójta)– nie chce zawracać mu głowy, bo wie, 
że ma napięty harmonogram.
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