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Wprowadzenie
Rozwój technologii informacyjnych zwiększył znacznie możliwości badawcze i innowacyjne
w zakresie Nauk o Mediach. Zaowocowały one osiągnięciami w zakresie cyfryzacji, komunikacji
i mediów. Dostęp do przekazu medialnego na szeroką skalę, niezależnie od czasu i miejsca, wpłynął na zaangażowanie młodych ludzi w zgłębianie tajników nowych mediów. Wiąże się to również
z zapotrzebowaniem rynku pracy na kompetencje specjalistów w tej dziedzinie.
Zasadność konwergencji technologii informacyjnych i mediów spowodowała powołanie kierunku studiów – Logistyka Mediów na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Studenci tego kierunku rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w mediach, praktycznego ich wykorzystania, a także zarządzania
przedsiębiorstwami medialnymi. Zwieńczeniem studiów są prace dyplomowe. Dokumentują one
obszar zainteresowań absolwentów, ich dociekliwość badawczą oraz umiejętności pisarskie.
Ogólnie – dorosłość zawodową.
Niniejsza publikacja stanowi zbiór, wybranych spośród najlepszych prac dyplomowych, które
powstały na Logistyce w roku akademickim 2015/2016. Opiekę merytoryczną nad pracami licencjackimi pełnili pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów oraz współpracownicy.
Zaprezentowane prace to efekt odbytych seminariów dyplomowych, dyskusji, sporów, wymiany
doświadczeń. Cechuje je merytoryczny język, właściwy układ, odpowiednio sformułowana hipoteza,
która została potwierdzona za pomocą dopracowanej metodologii. Wykorzystana literatura, zarówno
polska jak i obcojęzyczna, dobrana przez Autorów prac, jest aktualna oraz zgodna z prezentowanymi tematami. Przypisy oraz spisy form graficznych użyte w tekstach publikacji są odpowiednie
do poziomu prac. Zawarte w niniejszej publikacji opracowania zawierają wartościowe i aktualne
informacje niezbędne każdemu studentowi Logistyki. Ponadto stanowią przykłady prac dyplomowych.
Formalne wymagania dotyczące kształtu prac dyplomowych zawarte są na stronie logistykamediów.pl .
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją nie tylko studentów Logistyki Mediów, ale
również pozostałych studentów Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz innych kierunków, osoby pracujące w mediach, zainteresowane życiem przedsiębiorstw medialnych a także
technikami stosowanymi w kuluarach mediów.
Mamy nadzieję, że niniejsza lektura, poza dostarczeniem wartościowych źródeł informacji,
stanie się także inspiracją do powstania nowych naukowych opracowań i przyczyni się do refleksji
nad rolą człowieka, jaką pełni on w mediach.
Agata Opolska-Bielańska
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
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Marcin Chlewicki

Mouse tracking jako narzędzie do oceny
strony internetowej
Streszczenie pracy
Praca dotyczy problemu czytelności stron internetowych, wskazuje jakie są oczekiwania internautów
w stosunku do odwiedzanych przez nich serwisów internetowych. Przedstawiono wady i zalety metod badawczych mouse trackingu oraz eye trackingu, zaprezentowano także historię oraz rozwój myszy komputerowej.
W oparciu o własne badania metodą mouse tracking analizie poddane zostały niektóre ze stron internetowych,
w celu określenia, czy łatwo można odnaleźć na nich pewne kluczowe elementy.
Dziedzina pracy: 15.100 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Słowa kluczowe: mouse tracking, kursor, wykres, internet
Tytuł w języku angielskim: Mouse tracking as a website evaluation tool.
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Wstęp
Mouse tracking, czyli śledzenie ruchów kursora po ekranie komputera, to jedna ze skuteczniejszych metod na odnalezienie najistotniejszych i najchętniej odwiedzanych przez internautę
miejsc na witrynach sieci. Niniejsza praca ukazuje powstanie i udoskonalenie urządzenia, jakim
jest mysz komputerowa, oraz wyjaśnia, czym jest mouse tracking i jakie są jego wady i zalety.
Celem pracy jest udowodnienie, iż mouse tracking pozwala określić czy wybrane elementy stron internetowych są łatwo zauważalne przez internautów, oraz czy dana strona
została zbudowana z myślą o intuicyjnym poruszaniu się po niej przez użytkowników.
Hipoteza:
Mouse tracking może być skutecznym narzędziem do badania wybranych zachowań
ludzkich w internecie.
Ta hipoteza znajduje potwierdzenie w dowodach, które uzyskano opierając się na autorskich
badaniach i wykorzystanych publikacjach.
Badania oparte będą na analizie dwóch sklepów internetowych, dwóch internetowych stron
firmowych oraz dwóch stron urzędów gmin. Obserwacji poddane zostaną ich najważniejsze elementy, które użytkownik powinien móc łatwo odnaleźć i których widoczność można zbadać za
pomocą badania metodą mouse tracking
Praca oparta jest na następujących źródłach informacji: artykuły naukowe w czasopismach
uczelnianych, artykuły naukowe w prasie specjalistycznej, tematyczne strony internetowe oraz
własne badania.

Rysunek 1. Przykładowy wykres z wykorzystaniem mouse trackingu

Źródło: Opracowanie własne.
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Rozdział 1. Historia myszy komputerowej
Mysz komputerowa, uznawana za bezpośredniego protoplastę dzisiejszych myszy komputerowych, skonstruowana została w latach 60. przez amerykańskiego inżyniera, Douglasa Engelberta.
Prototypowa mysz odbierała sygnał za pomocą dwóch rolek, które definiowały ruchy kursora
w dwóch płaszczyznach „x” i „y”1. Wyglądała jak drewniane pudełko, które przesuwało się po
stole na metalowych kółkach odliczając ich obroty, które były następnie zliczane i wprowadzane
do komputera, kierując w odpowiednie miejsce kursor.
Rysunek 2. Pierwsza mysz komputerowa

Źródło: P. Krzyżanowski, Pierwsza mysz, http://www.komputerswiat.pl/media/2011/179/1936925/
Firstmouseunderside.jpg [23.01.2016].

Następny krok w rozwoju myszy należy przypisać niemieckiej firmie Telefunken, która w roku
1968 wypściła na rynek produkt o nazwie „Rollkugel”. Był to przyrząd przymocowany na stałe
do biurka, wyposażony w kulkę. Powołany do życia został jako część komputera TR 86 z jego
terminalem grafiki wektorowej SIG 100-86 2.
Kolejne pokolenia inżynierów przyniosły o wiele bardziej zaawansowane rozwiązania,
zwiększające zarówno dokładność jak i wygodę używania tego komputerowego wskaźnika. Mało
popularny Xerox Alto, powstały w celach badawczych w roku 1973 jako pierwszy wyposażony był
w mysz z trzema przyciskami. Miał on za to szeroko znanego następcę, Xeroxa 8010, do którego
dołączana była mysz kosztująca 415 dolarów. 10 lat później, w roku 1983 na rynku pojawiła się
pierwsza mysz kulkowa. Urządzenie wykorzystywało ciężką metalową kulkę oklejoną gumą, która
1 Krzyżanowski Paweł, Historia myszy, http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2011/06/historia-myszy.
aspx, [23.01.2016].
2 Bcast_MD, Magic transistor, http://broadcastarchive-umd.tumblr.com/post/111477085808/magictransistor-telefunken-sig-100-c-1968-the, [13.03.2016].
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pod wpływem ruchu użytkownika powodowała obrót dwóch prostopadle umieszczonych rolek,
które poruszały talerzykami o pewnej liczbie otworów (najczęściej 32 lub 36). Obroty talerzyków
powodowały przerwanie strumienia światła odbieranego przez czujnik, a sygnał z tych czujników
przekazywany był do komputera3 .
Nowszym rozwiązaniem jest mysz optyczna, działająca w oparciu o diodę LED. Źródło światła
oświetla w niej przez układ soczewek powierzchnię, od której następuje odbicie. Odbite światło
jest zbierane i analizowane, a następnie przekazywane do komputera jako konkretne współrzędne
dla kursora myszy4 .
Wszystkie wymienione narzędzia zbierają informację od używającego ich użytkownika, przekładając ją na dwuwymiarowy ruch wskaźnika po monitorze. Ruch ten można badać, śledzić za
pomocą programów komputerowych i interpretować na różne sposoby, w zależności od czasu,
miejsca i użytkownika, na którym wykonywane było badanie. Taka informacja, wykres zbierający
różne pozycje myszki z ekranu, nazywany jest mouse trackingiem.
Rozdział 2. Użyteczność mouse trackingu
Hehman Eric w swojej pracy stwierdza, że to co w danej chwili jest wyświetlane na ekranie
komputera znacząco wpływa na poruszanie myszką przez badanego, a obserwowanie tych odruchów może pozwolić na określenie psychologicznego portretu danej osoby 5. Mouse tracking
może zatem być używany jako narzędzie do określania zachowań ludzkich nie tylko w internecie,
ale też i życiu codziennym.
Śledzenie ruchów myszy pozwala też na zbadanie stopnia uwagi, jaką internauta poświęca
danemu materiałowi6. W swoim dziele, Xiao Kunchen dokładnie opisuje ludzką tendencję do mimowolnego wskazywania kursorem interesujących treści oraz omijanie tych, które uznane zostają
za mniej istotne. Technologia ta przekazuje zatem cenną informację twórcom stron internetowych,
które miejsca w ich serwisach są najmniej ciekawe oraz które zyskują największą popularność
wśród odwiedzających.
Ludzkie oko nie lubi zbyt długo wpatrywać się w jeden punkt. Chcąc zaobserwować jak najwięcej
z otaczającego je świata jest właściwie w ciągłym ruchu, podążając za ciągle zmieniającymi się
obrazami 7. W pracy „Mouse cursor movement and eye tracking data as an indicator of pathologists’
attention when viewing digital whole slide images” autor udowadnia, że ludzkie oko jest na stałe
spięte z kursorem myszy. Komputerowy wskaźnik stale podąża za okiem, dzięki czemu można się
dowiedzieć gdzie dana osoba w danej chwili patrzy, obserwując jedynie pozycję kursora na ekranie.
Odpowiednie wykorzystanie prezentowanej w pracy technologii pozwala nie tylko na odkrycie
najczęstszych miejsc, w które kierują swój wzrok internauci, ale umożliwia też skuteczną manipulację prezentowanych treści. W pracy „An Exploration of Cursor tracking Data” David Warnock
udowadnia, że te same artykuły na Wikipedii i w serwisie BBC News mogą mieć zupełnie inną
przyswajalność informacji. Pierwsza grupa badanych czytała artykuł w standardowej formie,
3 Nowak Andrzej, Mysz komputerowa, http://www.andrzej-nowak.cba.pl/materialy/utk/rozdzial7/urzadzenia_peryferyjne-mysz.pdf, [13.03.2016].
4 Juszczyk Justyna, Jak działa mysz optyczna?, http://www.techworks.pl/poradnik,380,26,4,Jak_dziala_mysz_
optyczna.html, [13.03.2016].
5 Hehman Eric, Advanced mouse-tracking analytic techniques for enhancing psychological science, Group Processes & Intergroup Relations, 2015, 384-401.
6 Xiao Kunchen, Subliminal semantic priming in near absence of attention: A cursor motion study, Consciousness
and Cognition, 2015, 88-98.
7 Vignesh Raghunath, Mouse cursor movement and eye tracking data as an indicator of pathologists’ attention when
viewing digital whole slide images, http://www.jpathinformatics.org/article.asp?issn=2153-3539;year=2012;volume=3;issue=1;spage=43;epage=43;aulast=Raghunath, [07.12.2015].
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druga grupa dostała zaś do wglądu pismo skorygowane pod względem mouse trackingu. Obie
grupy na koniec dostały kilka pytań i jak się okazało, grupa z modyfikowanym tekstem wykazała
się znacznie lepszą pamięcią konkretnych faktów8 .
Dlaczego zatem warto zajmować się mouse trackingiem i dlaczego jest on taki ważny? Może
on przede wszystkim usprawnić i polepszyć komunikację między twórcą strony internetowej oraz
odbiorcą danych treści. Mouse tracking może także znaleźć zastosowanie w tworzeniu treści
reklamowych, a później umieszczaniu ich w odpowiednich miejscach w stale powiększających
się zasobach mediów online.
2.1. Przykładowe programy
Na stronie internetowej http://mousetracker.org możliwe jest bezpłatne pobranie programu
służącego do analizy ruchu myszy o ekranie. Deweloper, Jon Freeman stworzył nie tylko bardzo
zaawansowane narzędzie do pracy, ale też umożliwił badaczom łączenie się i współpracowanie
ze sobą. Można podzielić się tam swoimi badaniami lub poznać takie, które zostały już przeprowadzone. Eksperymenty mogą odnosić się do tekstu, obrazów, filmów oraz muzyki. Program pozwala
także na tworzenie raportów ze swoich badań. Sieć zainteresowanych stale rośnie, przekraczając
na dzień dzisiejszy (13 marca 2016) dwa tysiące użytkowników.
Inny program do badania mouse trackingu jest dostępny na stronie http://mouseflow.com.
Dostępne tu narzędzie można wstawić w formie wtyczki java na swoją stronę internetową, po
czym w zależności od wykupionego abonamentu rejestrować nawet do stu tysięcy sesji. Sesja,
Wykres 1. Zarejestrowani użytkownicy używający mousetrackera

Źródło:Moustetracker.org, http://static1.squarespace.com/static/54612594e4b09fab6f870891/
t/546f05b9e4b06090ee78e0fa/1416562106085/mtusers.png?format=750w, [z dn. 13.03.2016].
8 Warnock David, Lalmas Mounia, An Exploration of Cursor tracking Data, http://arxiv.org/abs/1502.00317,
[07.12.2015].
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Rysunek 3. Jedna godzina grania w grę komputerową

Źródło: IOGraphica.com, http://iographica.com/media/cache/a4/f6/a4f686ee9ba7e34470235fd6dc07a02b.jpg, [13.03.2016].
czyli wszystkie czynności wykonane przez odbiorcę treści na danej stronie internetowej, zlicza
każde kliknięcie, ruch myszy na stronie, wpisywany tekst w polu wyszukiwania oraz momenty
przewijania strony. Raporty z takich sesji można uzyskać od razu po opuszczeniu serwisu przez
użytkownika. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu tego narzędzia, właściciel strony może uzyskać
informacje na temat najczęściej wyszukiwanych danych przez klientów odwiedzających jego witrynę, oraz dowiedzieć się co generuje największy ruch na jego stronie. Jeśli jakiś z elementów
jest mało zauważalny (np. adres i telefon firmowy) i użytkownicy nie mogą go odnaleźć na stronie,
jej deweloper jest w stanie natychmiast się o tym dowiedzieć i odpowiednio zmienić kod strony.
Zupełnie inne podejście jest prezentowane przez serwis IOGraphica. Program, który jest
możliwy do pobrania z tej strony może działać niezauważalnie w tle, podczas codziennej pracy
na komputerze, nie angażując w żaden sposób badanego użytkownika. Co więcej, badany może
nie zdawać sobie sprawy z tego, że jego działania są w danej chwili rejestrowane i zapisywane
przez program. Te unikalne własności zadecydowały o wykorzystaniu tego narzędzia w późniejszej
części pracy do własnych badań, przeprowadzonych na grupie osób w wieku 16-32 lat.
2.2. Interpretacja grafiki
Jak używać i reagować na dane, uzyskane z programu IOGraph? Narzędzie, po uruchomieniu,
przedstawia względnie prosty w obsłudze interfejs, pozwalający na zmianę koloru finalnej grafiki
oraz zaprogramowanie skrótów klawiszowych do startu i zakończenia badań. Program, działając
niewidocznie dla badanego w tle, zbiera informacje o każdym ruchu myszy po ekranie, tworząc
z nich jedną, długą, nieprzerwaną linię. W momencie, kiedy badany użytkownik zastanawia się
i przestaje ruszać kursorem po ekranie, w miejscu w którym się zatrzymał, program generuje
koło, o średnicy proporcjonalnej do długości zatrzymania ruchu (im dłuższy postój, tym większa
średnica koła). Po zakończeniu badania, wykres zapisywany jest w formacie .jpg we wskazanym
na dysku miejscu. Autor programu nie sugeruje w żaden sposób jak interpretować wynik badań,
dzięki czemu każdy zainteresowany może używać ich we własnym zakresie. W ramach tej pracy,
w celu oceny stron internetowych oraz określenia poziomu dezorientacji użytkowników na konkret-
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nych witrynach sieci, szczególnie istotne będą postoje (koła), kiedy to badany będzie myślał co ma
kliknąć i dlaczego nie może tego odnaleźć, oraz liczba podobnych linii w jednym miejscu, długość
całego wykresu (dłuższy wykres oznacza dłuższy czas błądzenia i szukania danych informacji).
Rozdział 3. Mouse tracking vs. eye tracking
Inną, zbliżoną oraz często porównywaną z mouse trackingiem metodą badawczą jest eye
tracking. W odróżnieniu od komputerowego zliczania i analizowania ruchów myszy po ekranie,
metoda ta bada rzeczywiste ruchy gałki ocznej badanego, miejsca, na które w danej chwili patrzy.
Do badania używa się urządzenia nazywanego eye trackerem (okulografem). Dzięki tej metodzie
możliwe jest uzyskanie informacji na temat tego, co w danej chwili zainteresowało badanego na
ekranie komputera oraz czy zauważył on specjalnie wyszczególnione elementy danej strony
WWW 9. Obecnie [maj 2016], eye tracking używany jest przez największe firmy informatyczne,
między innymi Google.
3.1. Zalety obu rozwiązań
Obie metody, działając na podobnych zasadach, mają swoje dobre i złe strony. Podczas
przeprowadzania specjalistycznych badań, dopiero używając symultanicznie tych dwóch metod
można uzyskać w pełni poprawny wynik. I tak, okazuje się, że wykres z badania mouse trackingowego w co najmniej 84% pokrywa się z wykresem badania przeprowadzonego metodą eye
tracking10 (gałka oczna porusza się w tym samym rytmie za ruchem kursora, zarówno kursor jak
i oko skupiają się na tym samym elemencie strony).
Eye tracking zapewnia pełną, stu procentową dokładność badania. Podczas używania takiej
metody dokładnie wiadomo w jakie miejsce na stronie patrzy w danym momencie badana osoba.
Podczas tej metody można w pełni kontrolować środowisko badawcze: uczestnicy są wcześniej
informowani o eksperymencie, podana jest jasna informacja co będzie badane oraz w jaki sposób.
Dzięki temu możliwy jest także otwarty dialog z badanym, może on bez skrupułów opowiedzieć jak
się czuł podczas testów, co sprawiło mu trudność oraz jakie są jego przemyślenia na ten temat.
Zalety mouse trackingu są z kolei zupełnie inne. Zdecydowanie najważniejszym pozytywem
jest możliwość przeprowadzenia badania w środowisku badanego, w jego domu/pracy, na jego
prywatnym komputerze. Podczas testów użytkownicy używają dobrze znanego sobie sprzętu i nie
mają żadnych kłopotów z posługiwaniem się nim. Drugim atutem mouse trackingu jest brak odczucia
bycia badanym. Ochotnicy nie czują się skrępowani faktem, że biorą właśnie udział w poważnym
badaniu, wręcz przeciwnie, mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, kiedy dokładnie będą badani.
Grupa badawcza może obejmować ludzi z całego świata i nie być właściwie niczym ograniczona,
jako że eksperymenty mogą dziać się w pełni zdalnie. Ostatnią zaletą mouse trackingu jest koszt
badania, który zważywszy na mnogość dostępnych darmowych programów, może być bliski lub
nawet równy zeru 11.
3.2. Wady poznanych metod badawczych
Jedną z większych wad eye trackingu jest jej koszt. Przeprowadzenie badania tą metodą
w Warszawie kosztuje dziś [maj 2016] od jednego do trzech tysięcy złotych. Samodzielny zakup
specjalistycznego urządzenia nie opłaca się dla prywatnych użytkowników, dlatego też mogą
9Jardanowski Piotr, Eye tracking, http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=eye-tracking, [01.05.2016].
10 Fiege Jeroen, 5 Analytics Tools beyond Google Analytics, http://www.fieg.nl/5-analytics-tools-other-then-google-analytics, [01.05.2015]
11 Clicktale, Eye tracking vs. Mouse tracking analytics study, https://www.clicktale.com/academy/blog/eye-tracking-vs-mouse-tracking-analytics, [01.05.2016].
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Rysunek 4. Ruchy kursora podążające za gałką oczną podczas przeglądania wyników wyszukiwania w serwisie www.google.com

Źródło: Clicktale, Eye tracking vs. mouse tracking analytics, https://www.clicktale.com/media/2337/
mouse_eye_tracking.png, [01.05.2016].

pozwolić sobie na to tylko duże korporacje. Eye tracking jest także dosyć ograniczoną metodą
badawczą w kwestii ilości zebranych rekordów i statystyk. Podczas jednej sesji można badać
wyłącznie jedną osobę, a żeby uzyskać odpowiednio zadowalające efekty należy takich sesji
przeprowadzić co najmniej kilkadziesiąt. Odpowiednia ilość zbadanych osób jest konieczna, gdyż
każdej osobie badanej tą metodą towarzyszy silne odczucie bycia obserwowanym: składają się
na to zaproszenia na badania, zakładanie specjalistycznego urządzenia, sesja testowa. Duża
grupa osób, będąc świadomym tego, że właśnie jest badana, może nie zachowywać się w sposób
w pełni naturalny12 .
Inaczej dzieje się w przypadku mouse trackingu. W tym wypadku nie zawsze możliwe jest
w pełni zdefiniowanie tego, co chciałoby się zbadać, szczególnie jeśli korzysta się z darmowych
wtyczek na swoją stronę, generujących wykresy ruchów myszy internautów z całego świata. Nie
można jednocześnie kontrolować warunków przeprowadzanego eksperymentu, gdyż może się on
odbywać o każdej porze dnia i w każdym miejscu na Ziemi jednocześnie. Nie jest także możliwy
żaden kontakt z osobami badanymi, nie można ich zapytać co myślą o tej metodzie, jakie mieli
problemy ani czy chcieli by coś zmienić13 .
12 Oldenburg Lukas, Tracking on-site campaigns with Google Analytics: The pros and cons of In-Page Analytics,
http://www.webanalyticsworld.net/video-guides/tracking-on-site-campaigns-with-google-analytics-the-pros-andcons-of-in-page-analytics, [01.05.2016].
13 Clicktale, Eye tracking vs. Mouse tracking analytics, https://www.clicktale.com/academy/blog/eye-tracking-vsmouse-tracking-analytics, [01.05.2016].
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3.3. Łączenie eye trackingu i mouse trackingu
W idealnym świecie, każda strona internetowa analizowałaby zachowania użytkowników za
pomocą zarówno eye trackingu jak i mouse trackingu, jako że obie metody dostarczają cennych dla
web deweloperów informacji. Ludzkie oko ma tendencję do mimowolnego podążania za kursorem
myszy, a ten z kolei podświadomie wędruje po względnie najistotniejszych treściach14 . Użycie obu
metod symultanicznie nie tylko jasno określiłoby, co na danej stronie przyciąga użytkowników,
ale też czy jest ona stworzona w prosty i przejrzysty sposób. Jednak tylko te największe serwisy,
takie jak Google, mogą pozwolić sobie na podobne rozwiązania. Małe i średnie przedsiębiorstwa
internetowe muszą na razie pozostać przy analizie swoich stron tylko za pomocą taniego i dającego stosunkowo dużo wyników mouse trackingu. Wnioski z takich badań, mogłyby jednak pomóc
w generowaniu wiarygodnych i aktualnych danych, oraz byłyby przesłanką do przeprowadzenia
podobnych analiz na większą skalę 15.

Rozdział 4. Oczekiwania wobec serwisów internetowych
Tak jak podczas zakładania własnego przedsięwzięcia, tak i podczas tworzenia własnej strony
internetowej, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim będzie jej docelowa grupa odbiorcza.
W zależności od tego, kogo i w jaki sposób autor ma zamiar zainteresować swoją stroną, powinny
być konstruowane witryny sieci. Użytkownik, uruchamiając taką stronę nie może mieć żadnych
wątpliwości co do tego gdzie się znalazł i co chciałby odnaleźć. Istnieje siedem zasad efektywnej
strony internetowej:
- konsument ma zawsze rację, należy go słuchać i odpowiadać na jego potrzeby,
- uświadomienie sobie jakie akcje chcemy sprowokować u konkretnych klientów oraz jaki jest
ogólny cel strony,
- priorytetyzacja doświadczenia klientów,
- wykorzystywanie wiedzy o klientach,
- ocena uchybień strony,
- kreowanie dialogu z konsumentem,
- wykorzystanie strony jako narzędzia do oceny nowych idei i koncepcji 16.
Istnieje bardzo dużo typów stron internetowych, a każdy naukowiec może wydzielać własne,
pomniejsze rodzaje serwisów. I tak, są sieci społecznościowe skupiające się głównie na komunikacji międzyludzkiej, są portale oraz wortale, informujące swoich czytelników o wydarzeniach
ze świata lub informacjach hobbystycznych, są też strony komercyjne i wyszukiwarki. Jako, że
opisanie ich wszystkich wymagałoby osobnych badań, w tej pracy poruszone zostaną tylko trzy
rodzaje serwisów, oraz ich najważniejsze elementy, które użytkownik powinien móc łatwo odnaleźć
i których widoczność można zbadać za pomocą badania metodą mouse tracking.
4.1. Sklepy internetowe
Pierwszym z omawianych przypadków będą sklepy internetowe. Zakupy w sieci pozwalają
na dużą oszczędność czasu jak i stresu, związanego z tradycyjnym chodzeniem po sklepach.
Zmęczony po całym dniu w pracy człowiek może z łatwością uruchomić komputer i wybrać z listy
14 Xiao Kunchen, Subliminal semantic priming in near absence of attention: A cursor motion study, Consciousness
and Cognition, 2015, 88-98.
15 Rodden Kerry, Exploring How Mouse Movements Relate to Eye Movements on Web Search Results Pages, Web
Information Seeking and Interaction, 29-32, 2007.
16 Gogołek Włodzimierz, Siedem zasad efektywnej strony WWW, Usługi w Internecie, 50-51, 2016.
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dostępnych produktów to, czego mu brakuje. Nie musi poświęcać dodatkowych godzin po pracy
na jeżdżenie do sklepu i stanie w kolejkach.
Aby zakupy w sieci były intuicyjne i nieskomplikowane, warto uświadomić sobie, jakie stałe
elementy muszą znaleźć się na stronie wirtualnego sklepu, warto zadbać o ich dobrą widoczność. Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami, jeśli dana funkcja lub informacja znajduje się w łatwo
zauważalnym miejscu, zmniejsza to poziom dezorientacji użytkownika na stronie i ułatwia mu
poruszanie się po niej. Wg serwisu internetowego Artelis, każdy sklep internetowy powinien mieć:
- wyraźnie i łatwo zauważalne miejsce z danymi do kontaktu (dane kontaktowe firmy, jej siedziba, imię i nazwisko właściciela, telefon kontaktowy oraz adres email). Im więcej możliwości
skomunikowania się z konsultantem sklepu tym lepiej, gdyż wzbudza to większe zaufanie
klienta do sklepu
- zakładkę z informacją kim jest i czym zajmuje się dany sklep internetowy, jakie produkty można
w nim znaleźć. Takie informacje pozwolą zmniejszyć dystans między sklepem a klientem,
sprawią, że poczuje się on bardziej swobodnie
- informację o sposobie w jaki przeprowadza się zakupy. Nie wszyscy użytkownicy sieci poruszają się po niej tak samo sprawnie i niektórym trzeba jasno wytłumaczyć mechanizmy
internetowych zakupów
- pomoc lub FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- regulamin korzystania ze sklepu
- czas realizacji zamówienia, klient musi od początku wiedzieć, ile czasu będzie oczekiwać na
zamówiony przez siebie produkt
- informacje o wykorzystywaniu danych osobowych, czyli tak zwaną politykę prywatności.
Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie klienta gdzie i w jaki sposób będą wykorzystywane jego dane osobowe
- opinie innych użytkowników. Sprzedawca, chcąc zdobyć jak największą ilość klientów powinien być w relacjach z nimi szczery i niczego nie ukrywać17 .
4.2. Wizytówki firmowe
Kolejnym z istotnych rodzajów stron, które można znaleźć w sieci, są strony firmowe, które
pełnią rolę wizytówek. Każda szanująca się firma powinna móc pochwalić się swoją obecnością
w internecie, nie tylko ze względu na jego popularność, ale też i dla zyskania rozgłosu. Potencjalni
klienci szukając konkretnych usług za pomocą wyszukiwarek internetowych takich jak Google.
com lub Yahoo.com, dzięki takim właśnie stronom wizytówkom, są w stanie poznać wiele nowych
firm, porównać je ze sobą i wybrać tę, która im będzie najbardziej odpowiadać.
Podczas odwiedzin na stronie firmowej, internauta musi w łatwy i szybki sposób namierzyć
konkretne dla niego treści w przeciągu zaledwie kilku sekund. Jeśli nie znajdzie poszukiwanych
przez siebie informacji w tym czasie, straci zainteresowanie i opuści taką witrynę. Co jest zatem
najistotniejsze w takiej wirtualnej wizytówce firmy?
Serwis sukcesstrony.pl zajmujący się profesjonalnym tworzeniem stron internetowych oraz
ich pozycjonowaniem na kartach wyszukiwarek, na pierwszym miejscu stawia nazwę firmy oraz
jedno zdanie, określające jej misję. Takie rozwiązanie pozwala na jasne zakomunikowanie klientowi
w jakim miejscu się znajduje oraz czego może się spodziewać.
Równie ważna staje się zakładka „kontakt”, gdzie znajdzie się adres firmy, telefon, e-mail, fax
oraz REGON (dla dodania wiarygodności), numer firmowego konta bankowego, godziny otwarcia/
pracy oraz mapa dojazdu. Taka mapa na stronie pozbawi klientów jakichkolwiek wątpliwości do
miejsca, w którym mieści się siedziba firmy.
17 Artelis, Co powinien mieć każdy sklep intenetowy, http://artelis.pl/artykuly/45910/Co-powinien-miec-kazdy-sklepinternetowy, [05.05.2016].
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Kolejnym z elementów, które muszą być łatwo dostępne jest zakładka, pod którą można znaleźć informacje, czym firma się zajmuje, jaka jest jej misja, czym się wyróżnia na tle konkurencji
i co nowego wnosi do branży, oraz jakie problemy rozwiązuje. Podstrona
ta powinna zachęcać potencjalnych klientów do rozpoczęcia współpracy z daną firmą i zakup
oferowanych przez nią usług. Częstym zabiegiem staje się także pokazywanie bardziej „ludzkiej
twarzy” firmy, poprzez umieszczanie informacji o kwalifikacjach pracowników oraz ich zdjęć18 .
Ostatnim z najczęściej poszukiwanych elementów na stronie wizytówce jest cennik usług. Jest to
najważniejsza informacja z punktu widzenia potencjalnego klienta, który chciałby zapłacić za usługę
jak najmniej pieniędzy. Wiele firm jednak pomija cenniki swoich usług na stronach internetowych,
zmuszając odbiorcę do nawiązania bezpośredniego kontaktu jeszcze przed poznaniem konkretnych
kosztów. Podstrona, nawet z orientacyjnym, „widełkowym” cennikiem usług oszczędziłaby dużo
czasu na rozmowach, po których okazałoby się, że cena jest nie do przyjęcia dla jednej ze stron 19.
4.3. Strony urzędów gmin
Ostatnim z omawianych na łamach tej pracy przypadków będą strony reprezentujące urzędy gmin.
Strony te służą głównie celom informacyjnym, nie są budowane pod kątem wizerunkowym ani sprzedażowym. Będąc obrazem, reprezentując dany urząd w internecie, strony te muszą być stworzone
w formie oficjalnej wizytówki, pozwalającej na łatwe poruszanie się po niej. Na równi powinna być
jednak także stawiana przyjazność w odbiorze użytkownika, by nie zniechęcić go do odwiedzania
witryny państwowej, a raczej zachęcić do czynnego obserwowania i uczestniczenia w życiu gminy.
Tak jak i poprzednie rodzaje serwisów, ten także powinien posiadać pewne stałe, łatwe do
odszukania elementy. Strona startowa powinna być nie tylko stroną informacyjną, ale także stroną
reklamująca gminę – musi więc zawierać w sobie pewną pigułkę, pokazującą wszystkie jej atuty.
Warto przypomnieć sobie, że musi to być przekaz skierowany do trzech podstawowych grup
użytkowników serwisu - mieszkańców, turystów oraz przedstawicieli biznesu.
Według portalu infor.pl, najważniejszym elementem na stronie urzędu gminy jest zakładka
z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ – Frequently Asked Questions). Jest to niezmiernie
ważne pole, biorąc pod uwagę, że rządzący coraz poważniej i częściej myślą o uproszczaniu
procedur związanych z załatwianiem spraw administracyjnych w urzędach.
Drugim ważnym elementem, którego nie może zabraknąć na stronie internetowej gminy jest
dział z informacjami o gminie, jej pracownikach i działalności, atrakcjami turystycznymi na jej
terenie, adresami szkół, instytucji oraz firm. Taka zakładka powinna być wyraźną zachętą do
inwestowania w konkretnej gminie20 .
Ostatnim z ważnych elementów, których nie może zabraknąć na stronie jednostki samorządowej, jest informacja o przetargach oraz zamówieniach publicznych. Przedsiębiorcy i inwestorzy
szukając sposobów na pomoc w rozbudowie swojej gminy, powinni być w stanie łatwo odnaleźć
miejsce z listą dostępnych projektów i przetargów, w których mogą wziąć udział. Dzięki temu będą
oni mogli sprawdzić, czy dana gmina będzie w stanie skorzystać z oferowanych przez nich usług
i dalej się rozwijać. Skorzysta na tym także dana jednostka samorządowa, gdyż jeśli ten element
informacyjny będzie w łatwo dostępnym i zauważalnym miejscu, do przetargu zgłosi się większa
grupa osób i będzie można wybrać odpowiedniego kandydata 21.
18 Czuba Witold, Co powinno znaleźć się na internetowej stronie firmowej, http://tworzenie-stron-www-wroclaw.pl/
co-powinno-znalezc-sie-na-internetowej-stronie-firmowej, [06.05.2016].
19 Sukcesstrony.pl, Jak powinna wyglądać strona internetowa firmy, http://sukcesstrony.pl/strona-internetowa-firmy, [06.05.2016].
20 Połeć Jakub, Jak powinna wyglądać idealna witryna jednostki samorządowej, http://samorzad.infor.pl/sektor/
organizacja/klienci/388162,Jak-powinna-wygladac-idealna-witryna-jednostki-samorzadowej.html, [07.05.2016].
21 Jórczak Ryszard, Jak powinna wyglądać strona www urzędu gminy, http://archiwum.nf.pl/13006-jak-powinnawygladac-strona-www-urzedu-gminy/, [07.05.2016].
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Reasumując, w każdym z rozpatrywanych rodzajów serwisów internetowych można wyodrębnić elementy niezbędne do czytelnego, intuicyjnego korzystania ze stron przez internautów.
Elementy te można łatwo nazwać i określić, jednak aby w pełni spełniały swoją rolę, powinny być
umieszczone w łatwo dostępnych i zauważalnych na stronie miejscach.
To, czy dana strona internetowa została zbudowana z myślą o jej bezproblemowym używaniu,
można łatwo zbadać, analizując zachowania internautów na stronie, po wejściu na nią. W dalszej
części pracy zaprezentowane zostaną badania metodą mouse tracking, podczas których analizie
poddane zostały wybrane serwisy internetowe. Badani mieli za zadanie odnaleźć zaprezentowane
w tym rozdziale elementy, w zależności od długości każdego z wykresów pozyskanych metodą mouse
trackingu, wyciągnięte zostały wnioski, a strony poddane zostały ocenie co do ich przejrzystości.

Rozdział 5. Badania własne
5.1. Narzędzie
Narzędzie użyte do badania to darmowy program o nazwie IOGraph, stworzony przez Anatoly’ego Zenkov’a oraz Andrey’a Shipilov’a, dostępny do pobrania ze strony http://iographica.
com. Program dostępny jest do pobrania na platformy Windows, Mac OS oraz Linux. IOGraph
od momentu startu do momentu zakończenia pracy analizuje ruchy kursora po ekranie, tworząc
z nich jeden długi, nieprzerwany wykres. Miejsca, w których kursor zatrzymał się i pozostawał
bez ruchu przez jakiś czas, sygnalizowane są kołem. Im dłuższy czas, w którym kursor pozostaje
w spoczynku, tym większe koło na wykresie.
Na potrzeby badania program ten został zainstalowany na komputerze, działającym
na systemie operacyjnym Windows 10. Uruchamiany on był na początku badania każdego
z kandydatów, a wyłączany po ich zakończeniu, co pozwoliło uzyskać wykres ruchów myszy po
ekranie będący wyłącznie dziełem osoby badanej. W czasie eksperymentów program pozostawał
w ukryciu, kandydaci dowiadywali się o tym, że ich ruchy kursorem po ekranie były rejestrowane
dopiero po zakończeniu badania. Pozwoliło to uzyskać możliwie najbardziej zbliżony do naturalnego
korzystania z myszy wykres, odzwierciedlający poziom trudności w odnajdywaniu konkretnych
elementów na stronach internetowych.
5.2. Grupa badawcza
W badaniu wzięło udział dwudziestu kandydatów (10 mężczyzn oraz 10 kobiet, w wieku od
16 do 32 lat), o różnym stopniu umiejętności w posługiwaniu się komputerem, wszyscy jednak
wiedzieli czym jest internet i strony internetowe.
5.3. Zadanie
Przed grupą badawczą postawione zostały dwa główne badania. Pierwsze z nich polegało na
odnalezieniu na sześciu stronach internetowych konkretnych elementów. Drugie zadanie odbywało
się po zakończeniu pracy na komputerze i było wywiadem z badanym, w trakcie którego można
było dowiedzieć się które elementy zadania sprawiły największą trudność oraz czy znalezione
przez nich informacje zostały zaprezentowane w jasny i wyraźny sposób.
Badanym prezentowane były dwie strony internetowe z rodzaju sklepów internetowych, www.
biochemiaurody.com oraz www.glam-shop.pl, na kartach których mieli odnaleźć:
- dane kontaktowe i sposoby komunikacji z przedstawicielami konkretnego sklepu,
- informacje czym się zajmuje oraz co sprzedaje dany sklep,
- informacje o sposobie zamawiania produktów, przebiegu transakcji,
- czas realizacji zamówienia
- opinie innych klientów.
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Kolejnymi z prezentowanych stron były dwie strony internetowe, pełniące formę wizytówki
danej firmy. Na stronach www.sprintdruk.pl i www.multax.pl badani mieli odnaleźć:
- nazwę firmy oraz jej motto,
- adres firmy oraz telefon kontaktowy,
- informacje czym zajmuje się firma,
- cennik przykładowych usług.
Ostatnią parą serwisów internetowych były strony internetowe gmin. Badane były strony gminy
Terespol, www.gminaterespol.pl, i gminy Piekoszów, www.piekoszow.pl, podczas przeglądania
których internauci mieli za zadanie odnaleźć:
- najczęściej zadawane pytania i przygotowane przez gminę odpowiedzi na nie,
- informacje o gminie oraz dowolną formę kontaktu z jej przedstawicielami,
- informacje o przetargach,
Po odnalezieniu wszystkich elementów w danej parze serwisów badanemu zadawane były
pytania zarówno o uzyskane informacje, jak i o jego własne odczucia w trakcie ich poszukiwania.
Każdy z kandydatów obserwował strony internetowe w tej samej kolejności, nie miał z żadną
z nich wcześniej kontaktu, oraz nie kontaktował się z następnym bądź poprzednim uczestnikiem
badania. Zapobiegło to możliwym przekłamaniom w badaniu spowodowanym wiedzą użytkownika,
gdzie szukać danych informacji.
5.4. Przebieg badania
.Badanie, przeprowadzone w kontrolowanych warunkach, przebiegło bez zakłóceń ani problemów.
Każda z badanych osób uruchamiała pojedynczo każdy z analizowanych serwisów internetowych,
po czym była instruowana, jakie informacje ma odnaleźć. W momencie, gdy w ciągu dwudziestu
sekund dana informacja nie zostawała odnaleziona, rozpoczynało się poszukiwanie kolejnego
elementu z listy. Z pomocą programu IOGraph tworzone były wykresy dla ruchów myszy każdej
z badanych osób, na każdej z odwiedzanych stron. W sumie, po zakończeniu badań udało się
zgromadzić sto dwadzieścia różnych wykresów.
Porównując każdy z wykresów dotyczący tej samej strony, udało się zauważyć pewne powtarzalne schematy poszukiwań danych elementów przez użytkowników. Strony internetowe
www.biochemiaurody.com, www.sprintdruk.pl oraz www.gminaterespol.pl zawierały wszystkie
z poszukiwanych elementów, a ich przejrzysta i prosta budowa pozwoliła na szybkie odnalezienie
potrzebnych informacji u prawie wszystkich badanych osób. Witryny www.glam-shop.pl oraz www.
multax.pl okazały się znacznie trudniejsze w nawigacji, a strona www.piekoszow.pl przysporzyła
zdecydowanie najwięcej trudności badanej grupie.
5.5. Wyniki
Sklep internetowy www.biochemiaurody.pl, mimo mało atrakcyjnej szaty graficznej i zastosowaniu
standardowego menu w górnej części strony, okazał się dużo bardziej przyjaznym i przejrzystym
medium, od sklepu www.glam-shop.pl. Biochemia urody zawierała w sobie wszystkie poszukiwane
w czasie badania elementy, czyli wyraźnie umieszczone dane kontaktowe do konsultanta sklepu,
informacje o tym czym zajmuje się dany sklep, informacje o przebiegu transakcji, sposobie realizacji
zamówienia oraz o czasie, po jakim zostanie zrealizowane zamówienie, oraz opinie innych klientów
o sklepie. Odnalezienie tych informacji nie sprawiło w tym wypadku badanym żadnych trudności,
a średni czas przebywania każdego z nich na witrynie sklepu wyniósł trzydzieści dwie sekundy.
Podczas badania sklepu Glam-shop, średni czas przebywania na stronie wyniósł jedną minutę
i osiemnaście sekund, każda z badanych osób stwierdziła też, że miała duże problemy w poruszaniu
się po stronie sklepu. Nie tylko nie posiadał on wszystkich poszukiwanych elementów, takich jak
opinie innych klientów czy czas realizacji zamówienia, ale też niektórzy z uczestników badania
nie byli do końca przekonani, czym zajmuje się i co można kupić na stronie sklepu Glam-shop.
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Jak widać na załączonym poniżej rysunku nr. 6, duża liczba linii w jednym miejscu, stosunkowo długi wykres oraz aż trzynaście kół oznaczających momenty, w których mysz pozostawała
w miejscu, wskazują na zdecydowany brak przejrzystości strony, trudności w poruszaniu się po
niej oraz względnie spory poziom dezorientacji badanego użytkownika podczas poszukiwania
istotnych informacji.
Interesujące wyniki uzyskano także z części badania poświęconej stronom firmowym. Wszystkim
badanym udało się bez najmniejszych kłopotów wskazać poszukiwane elementy na stronie firmy
Sprint Druk, każdy z nich spędził też na niej relatywnie mało czasu. Strona ta została zbudowana
z wyraźną intencją łatwego poruszania się po niej. U góry witryny znajduje się sporych rozmiarów
logo firmy oraz jej hasło, zaraz poniżej umiejscowiono menu, w którym zawarte są wszystkie najistotniejsze zakładki. Uczestnicy badania właściwie od razu po załadowaniu strony mogli dowiedzieć się czym zajmuje się dana firma, gdzie się znajduje oraz ile trzeba zapłacić za oferowane
przez nią usługi. Wszystkie informacje znajdowały się na jednym poziomie, zbędne było zatem
przewijanie strony (Rysunek 7.). Średni czas badania wyniósł tutaj dwadzieścia cztery sekundy.
Zdecydowanie gorzej w porównaniu z firmą Sprint Druk, wypadła strona internetowa firmy
Multax. Na stronie zabrakło elementu cennika, badanym trudno też było odnaleźć wyraźną informację o tym, czym zajmuje się firma. Mocno dekoncentrującym elementem na stronie okazały
się też liczne zdjęcia kotów, które właściciel strony postanowił tam umieścić. Analizy wykresów
stworzonych przy pomocy programu IOGraph wyraźnie pokazała, że badany zamiast szukać
konkretnych informacji, poświęcał stosunkowo dużo czasu na przyglądanie się tym niezwiązanym z tematem grafikom. Średni czas poświęcony na wyszukiwanie informacji na tej stronie to
pięćdziesiąt osiem sekund.
Ostatnią parą badanych witryn internetowych, były strony gminy Terespol oraz Piekoszów.
Strona www.gminaterespol.pl, w zakładce „kontakt” posiadała aż dwa numery telefonu, dwa adresy e-mail oraz godziny otwarcia urzędu gminy. Dało się na jej kartach łatwo odnaleźć informacje
o przetargach i zamówieniach publicznych. Grupa badawcza odnalazła także dział z najczęściej
zadawanymi pytaniami oraz formularz do zadawania własnych pytań do wójta gminy, chociaż
nie były to wyraźnie widoczne elementy. Przeciętny czas potrzebny na odnalezienie wszystkich
elementów strony wyniósł czterdzieści dwie sekundy.
Rysunek 5. Wykres zarejestrowany podczas najdłuższego badania na stronie www.glam-shop.pl

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 6. Ruchy kursora zarejestrowane podczas przeglądania strony www.sprintdruk.pl

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 7. Najdłuższy wykres zarejestrowany podczas badania, www.piekoszow.pl

Źródło: Opracowanie własne.
Metoda mouse trackingu, wykorzystana do badania stron internetowych pod względem łatwego
i szybkiego wskazania wybranych elementów, wykazała w tym przypadku, że najbardziej skomplikowaną i trudną do przeglądania, jest strona internetowa gminy Piekoszów. Każdy z badanych
napotkał niemałe trudności w nawigowaniu po stronie i w szukaniu zakładek z kontaktem do
przedstawicieli gminy, informacjami o przetargach czy najczęściej zadawanymi pytaniami. Mnogość różnokolorowych obrazków na stronie, trudne do zrozumienia hasła i bardzo skomplikowana
struktura menu, które czasami miało aż trzy poziomy, skutecznie uniemożliwiła badanym szybkie
odnalezienie potrzebnych informacji.
To właśnie na tej stronie udało się zarejestrować najdłuższy wykres wraz z najdłuższym
czasem badania (Rysunek 8.).
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Rysunek 8. Ruchy kursora zarejestrowane podczas badania na stronie www.gminaterespol.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie i wnioski
W pracy osiągnięto założony na początku cel oraz na podstawie literatury udowodniono hipotezę o możliwości badania wybranych zachowań ludzkich w internecie, przy pomocy mouse
trackingu. Mouse tracking może być skutecznym narzędziem do oceny stron internetowych,
jeśli strony badane będą pod kątem szybkiej zauważalności wybranych jej elementów. Każdy
rodzaj witryny internetowej posiada także pewien zestaw elementów, które są niezbędne do jej
prawidłowego funkcjonowania w sieci. Dzięki tej metodzie można określić, które treści internauta
uznaje za ciekawe, a które zupełnie go nie interesują. Daje to możliwość niewerbalnej komunikacji
między odwiedzającym daną witrynę oraz jej twórcą, dzięki czemu deweloper wie, które elementy
wymagają poprawy.
Podobną do mouse trackingu metodą badawczą jest używany przez największe firmy informatyczne eye tracking. Badanie śledzące ruchy gałki ocznej jest jednak dużo droższe i wymaga
hermetycznego środowiska, w przeciwieństwie do ogólnodostępnego i mało angażującego mouse
trackingu. Używanie obu metod naraz jest jednak w stanie dostarczyć dokładnych informacji, co
na danej witrynie przyciąga internautów, a co powoduje najmniejszy ruch na stronie.
Mimo braku specjalistycznych urządzeń, badanie własne, przeprowadzone na potrzeby tej pracy,
wystarczyło by określić użyteczność i czytelność wybranych serwisów internetowych. Dowodzi to,
że nie potrzebna jest zaawansowana wiedza i technika do rozpoznania, czy przeglądana strona
internetowa jest odpowiednio funkcjonalna. Grupa badawcza poradziła sobie bez problemu ze
znalezieniem ważnych informacji na stronach www.biochemiaurody.com, www.sprintdruk.pl oraz
www.gminaterespol.pl, co świadczy o tym, że zostały one zbudowane z wyraźną myślą o odwiedzających je użytkownikach. W tym wypadku można brać przykład z wymienionych serwisów,
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podczas tworzenia własnego sklepu czy wizytówki internetowej. Strony www.glam-shop.pl, www.
multax.pl oraz www.piekoszow.pl, która sprawiła najwięcej trudności, z pewnością nie były do
końca przemyślane, a ich skomplikowana struktura, zamiast pomóc internaucie w znalezieniu
tego, po co przyszedł, pozostawi go raczej bez klarownych odpowiedzi.
Niniejsza praca powinna być traktowana jako swojego rodzaju wstęp – sondaż, do dalszych
badań nad stale rozwijającą się nauką o mouse trackingu. Inne strony internetowe – w reprezentatywnej próbie i być może większa liczba badanych osób przyniosłyby odmienne, dokładniejsze
wyniki. Interesujące mogłoby także być wprowadzenie zmian, skorygowanie źle zbudowanych
stron i obserwowanie, jakie emocje wywołałoby to u użytkowników internetu. Czy lepiej zbudowana
strona, bardziej intuicyjna, z łatwymi do spostrzeżenia istotnymi elementami, odnotowałaby większą
liczbę unikalnych użytkowników? Czy internauci, spędzając wtedy stosunkowo mniej czasu na
każdej z witryn, ale jednak odnajdując potrzebne informacje, będą lepiej czy gorzej zapamiętywać
odwiedzoną stronę? A co w przypadku, kiedy wszystkie strony w sieci zastosują się do poznanej
technologii i zaczną wyglądać tak samo? Może okazać się, że ten kierunek prowadzić będzie do
ślepego zaułka, kiedy to przestanie liczyć się estetyka, ważna będzie jedynie funkcjonalność
i mechaniczne projektowanie stron. Takie założenia z pewnością wymagałyby oddzielnych badań,
wnioski natomiast mogłyby całkowicie zrewolucjonizować wszystkie poznane do tej pory wartości.
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Wirtualne spacery – Street View Trusted,
jako narzędzie e-marketingu
Streszczenie pracy
Tematem pracy są wirtualne spacery – Street View Trusted, jako narzędzie e-marketingu. W pracy zdefiniowano pojęcie marketingu, a także e-marketingu. Dodatkowo przedstawiono zalety Internetu w komunikacji
marketingowej. Przybliżona została historia firmy Google oraz przedstawione narzędzia e-marketingowe
udostępnione użytkownikom. Ostatnim etapem była realizacja sesji zdjęciowej Instytutu Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawienie krok po kroku etapów powstawania spaceru wirtualnego.
Dokonano analizy profilu Google Moja Firma oraz opisano korzyści jakie wynikają z przystąpienia do projektu
Street View Trusted. Praca wzbogacona jest o przykłady klientów z którymi autor współpracował.
Słowa kluczowe: e-marketing, marketing, wirtualny spacer, Google, Street View
Dziedzina pracy: 15.100 – logistyka mediów
Tytuł pracy w języku angielskim: Virtual Tour- Street View Trusted as E-marketing tool

Spis treści
Wstęp...............................................................................................................................30
Rozdział . Marketing w wirtualnym świecie..................................................................... 31
1.1. Istota marketingu tradycyjnego........................................................................... 31
1.2. E-marketing a marketing tradycyjny...................................................................33
1.3. Internet, jako narzędzie komunikacji marketingowej..........................................35
Rozdział 2. Google, jako globalny gracz e-marketingu...................................................39
2.1. Historia firmy Google...........................................................................................39
2.2. Filozofia marketingu firmy Google......................................................................40
2.3. Narzędzia e-marketingowe oferowane przez Google........................................42
Rozdział 3. Street View Trusted – narzędzie wirtualnego marketingu...........................46
3.1. Historia i rozwój Street View...............................................................................46
3.2. Założenia programu i przebieg sesji.................................................................. 51
3.3. Zalety i wady projektu Street View Trusted dla Instytutu Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego.............................................................................53
3.3.1. Studium przypadku – NYC Restaurant Week i Leekes.............................56
3.4. Podsumowanie badań........................................................................................ 61
Zakończenie....................................................................................................................62
Spis rysunków, tabel, wykresów.....................................................................................63
Bibliografia.......................................................................................................................64
Źródła zwarte :.................................................................................................................64
Źródła elektroniczne :......................................................................................................64
Aneks...............................................................................................................................65

29

2.czesc, Grel_29-66.indd 29

4/29/18 9:50 AM

Jakub Grel
Wstęp
E-marketing, w porównaniu do marketingu tradycyjnego, jest stosunkowo młodym narzędziem
komunikacji biznesowej. Ze względu na dynamiczny rozwój Internetu, możliwości, jakie dostarcza
nam to medium są wręcz nieograniczone. Miejsce prowadzenia firmy, w rozumieniu relacji z klientem, zostało wzbogacone o przestrzeń wirtualną.
Marketerzy musieli przedefiniować swoje tradycyjne podejście do pracy i nabyć nowych kompetencji, aby nauczyć się korzystać z narzędzi, jakie oferuje Internet. Jedne z najpopularniejszych
instrumentów wykorzystywanych w procesie komunikacji są te, stworzone przez Larrego Page’a
oraz Sergey’a Brina, założycieli firmy Google. Koncern ten, jest głównym dostawcą najważniejszego
surowca XXI wieku – informacji oraz danych. Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, uporządkowanie wiedzy teoretycznej oraz praktyczna realizacja sesji zdjęciowej w technologii
Street View były niezbędne do przeprowadzenia analizy zebranych danych.
Trzyletnie doświadczenie autora, jako Rekomendowanego Fotografa Google oraz realizacja
ponad 500 sesji dla prywatnych oraz państwowych firm zadecydowały o wyborze tematu oraz
jego wnikliwej analizie. Należy podkreślić innowacyjność projektu, który na rynku istnieje od
niespełna trzech lat. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki marketingu internetowego oraz
narzędzi wykorzystywanych w marketingu on-line, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia,
jakim jest wirtualny spacer.
Hipoteza zakład, że zastosowanie interaktywnych narzędzi Street View Trusted zwiększa
możliwości e-marketingowe. Jest mechanizmem ułatwiającym
i przyśpieszającym interakcję między przedsiębiorstwem a klientem.
Celem weryfikacji hipotezy, autor podda analizie nowatorskie narzędzie marketingowe jakim jest
wirtualny spacer, wykaże jego skuteczność, a także jego korzystne działanie na przedsiębiorstwa.
Pomocne były także postawione przez autora pytania badawcze:
• Czy wirtualny spacer jest skutecznym narzędziem e-marketingu?
• Czy Street View Trusted ma wpływ na współczynnik CTR 1?
• Czy wirtualny spacer wspomaga sprzedaż firm lokalnych?
• Czy zdjęcia sferyczne są atrakcyjną formą przekazu?
• Czy projekt Street View Trusted pozwala prowadzić firmie skuteczną interakcję z klientem?
Autor dokonuje analizy studium przypadku. Obserwuje funkcjonalność wybranych serwisów.
Dokonuje eksperymentu, wykonując pełną procedurę założenia i weryfikacji wirtualnego spaceru.
W efekcie uzyskuje dane służące do weryfikacji hipotezy oraz buduje profil wirtualnego spaceru
dla Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W celu zaprezentowania możliwości Street View Trusted, autor wykonał sesję zdjęciową prezentującą Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujący się przy ulicy Bednarskiej 2/4 w Warszawie. Projekt opublikowano w serwisie Google pod adresem https://goo.gl/
maps/crG5AAmv5GU2. Opierać się będzie również na takich źródłach informacji, jak tematyczne
strony internetowe, sprawozdania i raporty.
Praca została podzielona na trzy rozdziały.
Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym, próbą zdefiniowania
marketingu tradycyjnego, marketingu internetowego, analizie Internetu, jako narzędzia marketingowego. W pracy zostaną ukazane różnice w ujmowaniu marketingu, ze względu na cel działania
oraz zakres podmiotów kierujących działaniami marketingowymi. Przedstawiona zostanie również
1 CTR ( z ang. Click To Return) , zamiennie stosowany jako - to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę wyświetleń reklamy wyrażona jako procent (kliknięcia ÷ wyświetlenia = CTR) (def. suport.gogle.com) [dostęp:
27.06.2016].
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rozbieżność między marketingiem tradycyjnym a współczesnym, ściśle związanym z Internetem
i nowoczesnymi technologiami.
W drugim rozdziale autor przybliża historię firmy Google oraz jej filozofię, co więcej wymieni
zasady, jakimi kierują się założyciele. Przedstawia historię oraz wpływ produktów oferowanych
przez Google Inc. takich jak: Google AdWords, AdSense oraz Analitycs na obecną formę reklamy
w Internecie.
Trzeci rozdział to analiza Street View Trusted. Autor nakreśla wady i zalety, wynikające z uczestnictwa w projekcie, jakim jest Street View Trusted.. Przedstawia krok po kroku jak powstaje sesja
zdjęciowa, która później widnieje, jako zdjęcia panoramiczne w serwisie Google Maps. W części
analitycznej rozdziału autor spróbuje wykazać skuteczność narzędzia. Swoje badania oprze na
dwóch przykładach w formie studium przypadku.
W trakcie pisania pracy, autor korzystał ze źródeł, do których między innymi należała literatura
z zakresu marketingu internetowego, a także artykuły i branżowe strony internetowe. Wśród literatury naukowej znalazły się „Technologie informacyjne mediów” autorstwa W. Gogołka. W książce
ukazane jest pojęcie Internetu, a także telekomunikacji, która dostarcza użytkownikowi narzędzi.
Kolejnym dziełem jest „Marketing internetowy” autorstwa E. Frąckiewicz. Autorka przedstawia
promocję w sieci, specyfikę wykorzystania Internetu, a także zakres badań internetowych typu
online. Na podstawie pozycji „Google Story” pod redakcją D. A. Visa M. Malseed w pracy zostanie przedstawiona historia koncernu Google. Poszczególne narzędzia oferowane przez Google’a
zostaną opisane przy wykorzystaniu książki R. L. Brandt’a „Potęga Google’a”. Ponadto w pracy
wykorzystano takie książki jak „ System biznesu elektronicznego” autorstwa W. Chmielarza oraz
„Internet na usługach marketingu” pod redakcją J. Adamczyka, M. Gębarowskiego, M. Kandefera, które przedstawiają specyfikę marketingu internetowego Podczas badania rezultatów, które
zostały udokumentowane w rozdziale trzecim niezwykle istotne okazały się źródła elektroniczne.
Wykorzystane ze względu na fakt, iż Street View Trusted jest stosunkowo młodym narzędziem.
Należy też wspomnieć o tym, iż tej tematyce nie została poświęcona żadna pozycja książkowa,
dlatego też autor opierał się na własnych doświadczeniach, jak i klientów z którymi współpracował. Pomocne były dane obejmujące projekt Street View Trusted, udostępnione przez Google.

Rozdział 1. Marketing w wirtualnym świecie
Powstanie Internetu zrewolucjonizowało w znacznym stopniu rynek. Internet wymusił niejako
stworzenie nowego pojęcia, jakim jest e-marketing. Marketing internetowy różni się od marketingu tradycyjnego nie tylko miejscem działania, Wykorzystując marketing internetowy każda firma
może swobodnie komunikować się ze swoimi odbiorcami, zawierać transakcje a także przyciągać
i tworzyć relacje z potencjalnymi nabywcami.
W poniższym rozdziale autor opisuje istotę marketingu tradycyjnego. W dalszej części porówna marketing tradycyjny z e-marketingiem. Autor przyjrzy się także Internetowi, jako narzędziu
niezbędnemu w komunikacji marketingowej.
1.1. Istota marketingu tradycyjnego
Definicja marketingu posiada bardzo szeroki zbiór definicji w odniesieniu do gospodarki
przedsiębiorstwa. Według P. Kotlera marketingiem nazywamy proces społeczny w wyniku, którego jednostki i grupy zaspokajają swoje potrzeby, generując i wymieniając produkty z innymi 2.
Natomiast P. Drucker formułuję definicję marketingu następująco: “Marketing jest sprawą tak
podstawową, iż nie może być traktowany jako osobna dziedzina w gospodarce przedsiębiorstwa,
2 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012, s.5.
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jako przykładowo produkcja czy polityka kadrowa. Marketing pojawia się, gdy całe przedsiębiorstwo
traktowane jest z perspektywy osiągniętych wyników, czyli z perspektywy klienta”.3
Warto zauważyć, że różnice ujmowania marketingu dotyczą również znaczeń i zadań. Takie
spojrzenie na sprawę tworzy podział na marketing tradycyjny i współczesny 4. Podział jest ten
powiązany z perspektywą działań przedsiębiorstwa. Marketing tradycyjny skupiał się już na
wytworzonym produkcie, który musiał zostać sprzedany. W marketingu współczesny produkcja
towaru jest poprzedzona analizą rynku, prowadzone są badania nad sensem produkcji i sprzedaży
towaru. Badany jest popyt na dany produkt oraz cena jaką są skłoni zapłacić nabywcy.
Innym kryterium według którego można podzielić marketing jest cel działania oraz zakres
podmiotów kierujących działalnością marketingową. W tym miejscu wyróżniamy marketing klasyczny i nowoczesny5.
W rozumieniu klasycznym: „Marketing oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę
wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu”6 .
Głównym celem jest uzyskanie silnej pozycji na rynku, tworzenie oraz wprowadzanie nowych
produktów na rynek, promocja oraz dystrybucja. Słabą stroną tego marketingu jest zawężenie
go tylko do towarów i usług, zapominając o instytucjach, których głównym celem nie jest zysk dla
przykładu instytucje rządowe.
Założeniem nowoczesnego ujęcia jest kierowanie firmą, widząc potrzebę orientacji na odbiorcę
jako podstawy, generującej lepszą efektywność działania organizacji na rynku7.
J. Perenc, w swojej książce pod tytułem „Marketing sposób myślenia i działania”, przedstawia
różne sposoby definiowania marketingu. J. Perenc wyróżnia takich teoretyków, jak Garbowski,
Rutkowski, Wrzosek, którzy formują definicję marketingu jako “zintegrowany zbiór instrumentów
działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania”8. Wyróżniając przy tym trzy podejścia do marketingu:
-koncepcyjne,
-narzędziowe,
-informacyjno-decyzyjne.
W oparciu o literaturę można wyróżnić marketing również w ujęciu wąskim i szerokim. Ujęcie
wąskie ukazuje definicje, które identyfikują marketing z „agregatem działań”, sprzyjających lub
zwiększających tempo procesów wymiany między biznesem a nabywcą.
Głównym czynnikiem determinującym marketing jest potrzeba wymiany. Znaczna część gospodarek działa w oparciu o specjalizacje produkcji i podział pracy. Specjalizacja formuje konieczność
wymiany usług i towarów na inne usługi i towary 9.
Natomiast podejście szerokie przedstawia marketing, jako prowadzenie biznesu z perspektywy rynku. Idea tego ujęcia jest zawarta w następującej definicji: “Marketing jest procesem
społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego po-

3 J. Perenc, Istota marketingu, [w:] L. Gracz, J. Hołub, J.Perenc, Marketing sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 15.
4 Tamże, s.15-16.
5 J. Perenc, Istota marketingu, [w:] L. Gracz, J. Hołub, J.Perenc, Marketing sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.15.
6 Tamże, s. 15.
7 Tamże, s. 15-16.
8 J. Perenc, Istota marketingu, [w:] L. Gracz, J. Hołub, J.Perenc, Marketing sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.13.
9 B. Żurawik Istota Marketingu, [w:] W. Żurawik, Marketing podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2005 s. 23-25.
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trzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość
produktów” 10.
Regularnie cytowaną definicją łączącą ujęcie wąskie i szerokie w literaturze fachowej jest ta
stworzona przez American Marketing Association w 1985 roku, która mówi o tym, że zarządzanie
marketingowe jest procedurą planowania i realizowania koncepcji produktu, promocji, dystrybucji
oraz cen a efekcie kończącą się wymianą spełniającą oczekiwania obydwu stron transakcji 11.
1.2. E-marketing a marketing tradycyjny
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku stworzono oraz uruchomiono
wiele komercyjnych sieci łączności cyfrowej. Opierały się na bardzo podobnej zasadzie działania,
jak Internet, ponieważ pozwalały łączyć komputer domowy z innym zainstalowanym w dowolnym
miejscu na świecie, przy pomocy sieci telefonicznej. Modemy tamtych czasów były wolniejsze od
znanych nam dzisiaj sposobów transmisji cyfrowej. Wykorzystywano je wyłącznie do wymiany
informacji w postaci tekstowej 12.
Rewolucja teleinformatyczna, przypadająca pod koniec XX wieku oraz ekspansywny rozwój
technologii informacyjnych, wypełniły większość obszarów życia człowieka, a także przedsiębiorstw.
Gwałtowny wzrost możliwości dostępu do Internetu przeniósł wiele działań marketingowych na nowy
poziom. Określenie nowy, odnosi się do form komunikacji marketingowych. Część z tradycyjnych
instrumentów oddziaływania na gospodarkę zostało wypartych nowymi, interaktywnymi formami.
Skutkiem jest wzajemne oddziaływanie, większa skuteczność oraz wzmożona efektywność13 .
Powołując się na definicję W. Chmielarza e-marketing definiowany jest jako :”[...] kompleks działań
informacyjnych podejmowanych w celu zaspokajania potrzeb indywidualnych oraz zbiorowych
(instytucjonalnych) w przestrzeni rynku elektronicznego, przy pomocy technologii informatycznych
w celu uzyskania, chwilowej nawet, przewagi konkurencyjnej i osiągnięcia dodatkowych zysków
przez organizacje działające nie tylko na rynku wirtualnym” 14.
Warto przedstawić istotę oraz znaczenie komunikacji marketingowej, wpływu Internetu w roli
nowoczesnego medium, wspierającego kontakt przedsiębiorstw z rynkiem, jak również postrzeganie e-marketingu przez zainteresowanych. Według Grażyny Adamczyk „Komunikacja z założenia
oznacza dążenie do nawiązywania łączności z odbiorcą, celem przekazania różnorodnych treści,
np. informacji, myśli, idei czy też uczuć. Można ją nazwać rodzajem umowy, transakcji zachodzącej
pomiędzy stronami, zmierzającej do przekazywania treści najczęściej za pomocą świadomie dobranych symboli czy znaków” 15. Komunikację ma swoje miejsce także w Internecie. E-marketing
jest więc komunikacją, w której grupę komunikującą się stanowią Internauci, a przekaz stanowią
dane, czyli informacje.
L. Nowak, pod pojęciem e-marketingu, rozumie wszystkie działania podjęte przy użyciu sieci
WWW, związane z kształtowaniem produktu, dystrybucji, promocji i ustalaniu cen. Pojęcie e-marketingu można stosować zamiennie z jego synonimami, mianowicie marketingiem elektronicznym,
marketingiem internetowym lub po prostu marketingiem przez Internet. Natomiast anglojęzycznymi
odpowiednikami są: Internet Marketing lub Online Marketing 16.
10 B. Żurawik Istota Marketingu, [w:] W. Żurawik, Marketing podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2005, s.25.
11 J. Perenc Marketing… dz.cyt.., s.16.
12 W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 25.
13 G. Adamczyk, Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej w segmencie młodych konsumentów, [w]:
Marketing i rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., nr8, 2014, s.961.
14 W. Chmielarz, System biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s. 140.
15 G. Adamczyk, Wykorzystanie…dz. cyt., s.961.
16 L. Nowak, E-marketing, [w]: H. Mruk, Marketing- zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe,
Poznań 2008, s. 57.
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A. Drab-Kurowskiej scharakteryzowała jak przedstawia się pojęcie Internet z punktu widzenia marketingu. Po pierwsze Internet jest miejscem interakcji, ponieważ za jego pośrednictwem,
odbywa się interakcja zarówno ze społeczeństwem jak i z komputerem. Internet umożliwia także
komunikację dwukierunkową, internauta może być nadawcą i odbiorcą, w rzeczywistym czasie.
Za pomocą tego medium możliwa jest przede wszystkim personalizacja przekazu, które polega
na doborze odpowiednich treści i form komunikacji zorientowanych na indywidualnych odbiorców.
Użytkownicy sieci aktywnie wyszukują i odwiedzają określone strony, co jest istotne dla firm, które
określają grupy docelowe. Co więcej, Internet daje możliwość połączenia kilku instrumentów marketingowych jednocześnie. Za pomocą integracji reklamy i sprzedaży, klient może bezpośrednio
zakupić w Internecie reklamowany produkt, bez wychodzenia z domu 17.
Uzupełniając to, co zostało powiedziane, należy zauważyć, że różnice między marketingiem
tradycyjnym a internetowym są znaczne. Różnic, można dopatrywać się przede wszystkim w grupie
docelowej, kontakcie z konsumentem, promocji, a także kosztach. Zróżnicowanie dwóch typów
marketingu, czyli tradycyjnego i internetowego, opisała w formie tabeli E. Frąckiewicz. (zob. Tabela 1)
Tabela 1. Porównanie marketingu tradycyjnego i internetowego
Cechy

Tradycyjny

Internetowy

Grupy docelowe
Kontakt z konsumentem
Wiedza o kliencie

Wszyscy
raczej jednostronny
Wąska

Internauci
dwustronny, interaktywny
Szeroka

Personalizacja
Zaufanie klientów
Marka
Promocja
Dystrybucja
Dostęp do informacji

Ograniczona
Znaczne
rosnące znaczenie marki
dominuje strategia push
długie kanały
ograniczony i czasochłonny

Masowa
Ograniczone
fundamentalne znaczenie marki
dominuje strategia pull
krótkie kanały, sprzedaż bezpośrednia
nieograniczony i szybki

Zasięg działania
Czas oddziaływania

raczej ograniczony
Ograniczony
sformalizowana, wolny
przepływ informacji, mała
elastyczność
czasochłonna, często pośrednia

Nieograniczony
Nieograniczony

Wysokie
sformalizowana, wolny
przepływ informacji, mała
elastyczność

Niskie

Organizacja marketingu
Kontrola marketingowa
Koszty
Organizacja marketingu

spłaszczona struktura, szybki przepływ informacji, duża elastyczność
szybsza bezpośrednia

spłaszczona struktura, szybki przepływ informacji, duża elastyczność

Kontrola marketingowa

czasochłonna, często pośrednia

szybsza bezpośrednia

Koszty

Wysokie

Niskie

Źródło: E. Frąckiewicz, Marketing Internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,s. 17.
17 A. Drab- Kurowska, Wykorzystanie sieci Internet w komunikacji marketingowej, [w]: G. Rosa, A. Smalec, (red.)
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2007, s. 109.
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Reasumując e-marketing tworzy nowe możliwości w procesie komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, posiada pakiet innowacyjnych korzyści, niedostępnych
w znanych od lat kanałach marketingowych. E-marketing jest stosunkowo nowym zjawiskiem,
co jest skutkiem traktowania go w literaturze przedmiotu bardzo ogólnikowo. Autorzy, koncentrują
się na charakterystykach dotyczących wymiaru praktycznego, a także użytecznego dla przedsiębiorstwa. Jest to przyczyną braku jasnego, przyjętego przez wszystkich kryterium zdefiniowania
marketingu internetowego.
1.3. Internet, jako narzędzie komunikacji marketingowej
„Narzędzia marketingu internetowego podlegają ciągłej i szybkiej ewolucji. Powszechnie
przyjętą opinią jest, iż rok dla Internetu to siedem lat w rozwoju świata niecybernetycznego”18.
W komunikacji internetowej znajdują się, stosunkowo podobne elementy, co w komunikacji tradycyjnej. Jedynym elementem, różnicującym te miejsca komunikacji, jest interaktywność, którą
posiada przekaz, krążący w sieci 19 .
Internet charakteryzuje dualna forma, ze względu na fakt, iż jest narzędziem komunikacji
marketingowej jak i odrębnym medium 20. To dzięki sieci WWW „użytkownik, ale już nie odbiorca
tradycyjnego, biernego komunikowania, ma możliwości kontroli nad ilością i tempem docierających
do niego informacji. Odbiorca angażuje się w rodzaj konwersacji ze źródłem przekazu komunikowania marketingowe. Relacja użytkownik i źródła ma raczej charakter procesu wymiany informacji,
niż tylko transmitowania percepcji” 21.
W celu przedstawienia zalet Internetu dla marketingu autor przywoła tak zwany model MEDIUM, stworzony przez
zespół consultingowy Ernest&Young (zob.Tabela 2).

Tabela 2. Model Medium
M

Mass

E

Economical

D

Direct

I

Interactiv

U

Ultrafast

M

Measure

Źródło: E. Frąckiwicz Marketing internetowy s. 19.

1) Mass- odnosi się do grupy użytkowników mających dostęp do zasobów sieci
2) Economical- brak ograniczeń czasowych
3) Direct- bezpośredniość sieci, polegająca na błyskawicznej wymianie informacji pomiędzy
użytkownikami
18 J. Adamczyk, M.Gębarowski, M. Kandefer, Internet na usługach marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 10.
19 Tamże, s.10-11.
20 A. Świątecki, Zintegrowane komunikowanie marketingowe, Wydawnictwo Best Eastern Plaza Hotels, Warszawa
2001. s. 112.
21 Tamże, s. 112.
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4) Interactive- kompilacja treści pisanych oraz audiowizualnych
5) Ultrafast- bardzo szybki transfer danych
6) Measure- niezliczone zasoby informacyjne22.
Warto w tym miejscu podać przykłady, obrazujące zalety Internetu w działaniach marketingowych. Pierwszy przykład będzie stanowiło badanie przeprowadzone przez agencję We are social,
dotyczące stopnia digitalizacji. (zob. Rysunek 1.) Według danych zebranych przez agencję, wynika,
że liczba użytkowników sieci, czyli osób, które aktywnie korzystają z zasobów Internetu, wynosi
ponad 3 biliony. Co więcej, 31% całej populacji aktywnie uczestniczy w social media. Aktywne
uczestnictwo, oznacza tu korzystania z mediów społecznościowych, czyli posiadanie kont na
tychże platformach. Spośród grupy aktywnych uczestników mediów społecznościowych, wyróżnia
się tych, którzy korzystają z mediów za pomocą urządzeń mobilnych, a ich odsetek wynosi 27%.
Rysunek 1. Stopień digitalizacji

Źródło: Special raports Digital In 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[07.06.2016].

W przypadku Polski, rezultaty badań wskazują, że Polacy, korzystający z zasobów internetowych
spędzają 4,4 godziny na urządzeniach desktop-owych i zaledwie 1,3 godziny na urządzeniach
mobilnych. W celu porównania najwięcej czasu w Internecie spędzają Brazylijczycy, na laptopach
i komputerach 5,2godziny, a na urządzeniach mobilnych 3,9 godziny. (zob. Rysunek 2.)
W kolejnym badaniu, agencja dokonała podziału mediów społecznościowych, potocznie
zwanych social media. (zob. Rysunek 3.) Istotna jest, więc odpowiedź na pytanie: czym są media
społecznościowe? Zatem „Pojęcie to odnosi się do wszystkich mediów internetowych i mobilnych
22 E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 19-20.
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Rysunek 2. Czas spędzany w Internecie

Żródło: Special raports Digital In 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[07.06.2016].
technologii, dzięki którym można komunikować się na różnych poziomach z innymi ludźmi” 23. Social media, można podzielić na dwie kategorie: sieci społecznościowe oraz komunikatory. Biorąc
pod uwagę podział sieci społecznościowych, to na pierwszym miejscu znajduje się Facebook
z liczbą 1,368 mln użytkowników, na drugim Qzone z wynikiem 629 mln osób, natomiast trzeci,
co do wielkości jest Google+ z liczbą korzystających równą 343 mln. Dane dotyczące podziału
komunikatorów wyglądają następująco. Na pierwszym miejscu plasuje się QQ z liczbą 829 mln
osób, kolejny jest WhatsApp z 600 mln posiadaczy kont oraz Messenger z 500 mln użytkowników.
Jedną z głównych zalet Internetu, jest szybki czas przekazu informacji. Ten czynnik jest bardzo
istotny z punktu widzenia marketingu internetowego. Na prędkość przekazu informacji ma wpływ
prędkość Internetu, ponieważ im szybsze jest łącze internetowe, tym szybciej dane informacje
dotrą do odbiorców. ( zob. Rysunek 4.) Jak wynika z danych z Rysunku 4., średnia prędkość Internetu, w skali globalnej wynosi 5,1 mbps. W Polsce, średnia prędkość wynosi 6 mbps. Jednakże
najszybsze łącza, występują w Korei Południowej, w której prędkość wynosi 20,5 mbps.
W rozdziale tym szukano odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: jaka jest istota marketingu
tradycyjnego, czym marketingu internetowy różni się od marketingu tradycyjnego, a także czy
Internet można wykorzystać jako narzędzie marketingowe? Odpowiedzi pozwoliły przybliżyć
różnice, jakie cechują dwa, zupełnie różne od siebie rodzaje marketingu. Autor zauważył, że
Internet jest stosunkowo młodym narzędziem marketingowym, jednakże ma ogromny potencjał ze względu na fakt, iż jest niegraniczonym zasobem informacyjnym. Swobodna wymiana
informacji, a także łatwość w dotarciu i przyciągnięciu potencjalnych nabywców są tylko
dwoma, spośród licznych zalet, jakie niesie za sobą komunikacja marketingowa w Internecie.
23 Social media, cztm są media społecznościowe,http://www.marketinginternetowy.pl/social-media-czym-sa-mediaspolecznosciowe/ [dostęp:23.06.2016].
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Rysunek 3. Aktywność użytkowników z podziałem na platformy

Źródło: Special raports Digital In 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[07.06.2016].

Rysunek 4. Średnia prędkość Internetu

Źródło: Special raports Digital In 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[07.06.2016].
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Współcześnie, wielu marketerów nie ogranicza się już tylko do tradycyjnej reklamy, stosują
oni zintegrowane działania marketingowe, z zakresu marketingu tradycyjnego i internetowego.
Dobór odpowiedniej strategii, a także narzędzi marketingowych mogą determinować o sukcesie
przedsiębiorstw na rynku.

Rozdział 2. Google, jako globalny gracz e-marketingu
„Odkąd przed pięcioma stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską,
dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne, żaden inny
wynalazek nie zrewolucjonizował dostępu do informacji w takim stopniu jak wyszukiwarka Google”24.
Firma Google miała znaczny wpływ na e-marketing, ponieważ oddała w ręce marketerów, narzędzia, dzięki którym możliwe jest prowadzenie działań marketingowych w Internecie. W niniejszym
rozdziale autor przybliży historię firmy Google, filozofię prowadzonych działań marketingowych,
a także wymieni podstawowe narzędzie, oferowane przez Google’a.
2.1. Historia firmy Google
W 1996 i 1997, Google, było jedynie projektem naukowym autorstwa dwóch studentów, Larry’ego Page’a oraz Sergey’a Brin’a. Studentów połączyła wspólna pasja, jaką były komputery. W tym
czasie powstał zalążek firmy, która w przyszłości stworzyła główną wyszukiwarkę internetową
oraz stała się jedną z najpotężniejszych i nowatorskich firm na świecie Larry Page i Sergey Brin
poznali się na Uniwersytecie Stanforda, podczas studiów doktoranckich. Na początku swojej
znajomości mieli po 23 lata25. Jeden z nich, mianowicie Larry Page, w swojej pracy doktorskiej
postanowił zbadać strukturę sieci internetowej.
W pracy, Page zaczął oceniać linki, które po kliknięciu kierowały użytkowników do rozmaitych
stron. Wspólnie opracowali model matematyczny, który dotyczył linkowania stron. Dzięki współpracy, Larry Page i Sergey Brin stworzyli wyszukiwarkę BackRub, która stanowiła „rozwiązanie
do analizy linków prowadzących do określonej strony” 26. Wyszukiwarka BackRub, na samym
początku, działała jedynie na serwerach Uniwersytetu Stanforda. Pierwszymi użytkownikami
wyszukiwarki byli studenci, kadrę profesorską oraz administracja Uniwersytetu Stanford. Google
stało się popularne w kręgach uniwersyteckich na terenie Stanów Zjednoczonych27 . Duże zainteresowanie wyszukiwarką, skłoniły jej twórców, do stworzenia wyszukiwarki o zasięgu globalnym.
Od samego początku, Larry Page i Sergey Brin nakreślili swoją filozofię - wszystko, co robi ich
firma, ma być dostępne dla każdego oraz ma ułatwiać życie.
W 1998 roku, Page i Brin oficjalnie założyli firmę Google Inc28. Zdali sobie sprawę, że do
stworzenia firmy, z której produktów będą korzystały miliony internautów, potrzebne są duże
nakłady finansowe. Pierwsza pomoc finansowa, jaką otrzymali założyciele Google wynosiła 100
000 dolarów. Takie zasilenie otrzymali od eksperta komputerowego z Doliny Krzemowej. Taka
pomoc finansowa, w znaczny sposób ułatwiła rozwój technologiczny, na początku działalności
firmy. Już rok po założeniu Google, w ich start-up zainwestowały dwie firmy Sequoia Capital i Kleiner Perkins – profesjonaliści zajmujący się, oceną wysokiego ryzyka. Ulokowali w firmę Google,
łączną sumę w wysokości 25 milionów dolarów. Trzy miesiące później, Larry Page i Sergey Brin,

24 D. A. Vise, M. Malseed, Google Story, Wydawnciwto Dolnośląski, Wrocław 2007, s.6.
25 A. S. Sanchez-Ocana, Tajemnica Google’a. Wielki Brat ery informatycznej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa
2013, s.13-14.
26 http://dziennikarz.pl/2006/01/29/31/ [dostęp: 23.06.2016].
27 https://www.google.pl/intl/pl/about/company/history/#1995-1997 [dostęp: 23.06.2016].
28 L. Resppesgaard, Imperium Googla, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009, s.11-12.
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zaprezentowali pierwszy produkt Google’a, czyli wyszukiwarkę, wcześniej zademonstrowaną
wyłącznie w wersji beta 29 .
2.2. Filozofia marketingu firmy Google
Według Nikeshema Arory byłego wiceprezesa Google do spraw rozwoju w Europie, celem
przyświecającym ludziom zaangażowanym w istnienie firmy jest uporządkowanie chaosu wynikającego z wolności internetu. Podejście do prowadzenia firmy czy też biznesu jest diametralnie
różne, w porównaniu do innych korporacji. W Google istnieją cztery P: produkt, produkt, produkt,
produkt. Inżynierowie tworzą aplikację, wprowadzają ją na rynek, ulepszają, a dopiero na samym
końcu szukają sposobu na czerpanie z niej zysków. Przykładem takiego działania był debiut Gmail’a.
Interesujący jest również podział pracy stworzony przez Sergeya Bin’a: 70:20:10. Siedemdziesiąt
procent czasu pracownicy spędzają nad rozwojem głównego biznesu, czyli wyszukiwarki oraz
systemu reklamowego, dwadzieścia procent poświęcają na nowe produkty a dziesięć procent
ma być przeznaczone na rozwój własnego projektu. Ostatnie dziesięć procent przyczyniło się do
powstania między innymi Google Earth oraz Gmail 30.
W przypadku wszelkiej technologii, zaczynając od wyszukiwarki, a na mapach kończąc, Google pragnie w jak największym stopniu, ułatwiać użytkownikom wyszukiwanie informacji. Można
zauważyć, że koncern w swojej strategii, jest silnie zorientowany na swoich użytkowników. Google,
nie spełnia tylko swojej misji, poprzez dostarczanie szeregu narzędzi e-marketingowych, z których
może korzystać każda firma, Google zarabia. „Technologiczny gigant odnotował 32-proc. wzrost
wartości spółki, stając się najbardziej wartościową marką na świecie” 31. Obecna wartość firmy
Google wynosi 229 mld dolarów. Google stworzyło swe zasady, którymi posługują się prowadząc
swoją firmę. (zob. Tabela 3.) Autor omówi poszczególne elementy filozofii koncernu, w celu przedstawienie innowatorskiego podejścia do biznesu, jakie stosuje Google.
„Skoncentruj się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama”32 .
Google ma tworzyć intuicyjny i przyjazny interfejs, pozwalający na szybkie i trafne wyszukiwanie
informacji. Nie ma możliwości wykupienia miejsca, pozycji na liście SERP. Reklamy muszą być
ewidentnie odznaczone i nie rozpraszać użytkownika. Tworzone narzędzia i aplikacje nie powinny
dopuszczać do sytuacji, w której to użytkowników zastanawia się, w jaki sposób powinno się je
zaprojektować 33.
„Najlepiej robić jedną rzecz dobrze, naprawdę dobrze”34 .
Głównym celem firmy jest dostarczenie narzędzia, jakim jest wyszukiwarka. Istniejąca grupa
badawcza skupia się na rozwiązywaniu problemów odnośnie wyszukiwania, rozwiązuje złożone
problemy i ciągle udoskonala usługę 35.
Szybko jest lepiej niż powoli” 36.
Google to jedyna firma na świecie, w której sukces określa czas spędzony przez użytkownika na
witrynie - krócej znaczy lepiej. Średni czas uzyskania wyników wyszukiwania to ułamek sekundy37 .

29 Tamże, s.12.
30 Filozofia Google-Mniej znaczy więcej, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Filozofia-Google-Mniej-znaczy-wiecej-1601892.html [dostęp: 25.05.2016)].
31 Ranking najcenniejszych marek. Apple zdetronizowany, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/ranking-najcenniejszemarki-swiata-google-liderem-zamiast-apple,650957.html [dostęp: 23.06.2016].
32 https://www.google.com/intl/pl_pl/about/company/philosophy/ [dostęp: 23.06.2016].
33 Tamże.
34 Tamże.
35 https://www.google.com/intl/pl_pl/about/company/philosophy/ [dostęp: 23.06.2016].
36 Tamże.
37 Tamże.
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Tabela 3. Dziesięć prawd Google
Dziesięć prawd Google
Skoncentruj się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama.
Najlepiej robić jedną rzecz dobrze, naprawdę dobrze.
Szybko jest lepiej niż powoli.
W internecie panuje demokracja.
Nie musisz być przy swoim biurku aby potrzebować odpowiedzi.
Możesz dobrze zarabiać nie czyniąc zła.
Zawsze znajdzie się więcej informacji.
Potrzeba dostępu do informacji nie zna granic.
Bez garnituru też można być poważnym.
Świetnie to za mało.
Źródło: http://www/google.com/about/company/philosophy/ [6.06.2016].
„W internecie panuje demokracja”38 .
To algorytm Google odpowiada za kolejność stron w wynikach wyszukiwania, a użytkownicy
mają na to bezpośredni wpływ. Narzędzie PageRank od nazwiska jednego z założycieli przedsiębiorstwa, pozwala na jakościową analizę oraz ocenę witryn. Według tego wskaźnika wskazywane
są najlepsze źródła informacji 39.
„Nie musisz być przy swoim biurku aby potrzebować odpowiedzi” 40.
Idąc z duchem czasu firma wprowadza nowe technologie w dziedzinie usług mobilnych. Ułatwia
użytkownikom na całym świecie wykonywanie wielu zadań jednocześnie na telefonie- od poczty
Gmail po materiał video na platformie YouTube41 .
„Możesz dobrze zarabiać, nie czyniąc zła” 42.
Główny przychód generowany przez firmę bierze się ze sprzedaży reklam. W celu zapewnienia komfortu wszystkim użytkownikom kontentu, w równym stopniu reklamodawcom i odbiorcom
treści reklam, Google stworzył spis wytycznych dotyczących programów i metod reklamowania.
Wyświetlane reklamy muszą być zgodne z tematem wyszukiwania oraz wyświetlane w postaci
linków sponsorowanych, w celu klarowanego oddzielenia ich od wyników organicznych 43.

38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 Tamże.
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„Zawsze znajdzie się więcej informacji”44 .
Sposób indeksowania przez wyszukiwarkę Google nie ogranicza się jedynie do witryn internetowych. Przeszukiwanych jest wiele formatów plików takich jak MS Word, PowerPoint, Excel, PDF.
Możemy wyszukiwać grafikę po hasłach wpisanych do wyszukiwarki oraz wyszukiwać informacji
na podstawie przesłanego obrazu .
„Potrzeba dostępu do informacji nie zna granic”45.
Wyszukiwarka dostosowana jest do użytkowników na całym świecie. Interfejs wyszukiwarki
przetłumaczony jest na ponad 130 języków. Narzędzia tłumaczenia pozwalają odkrywać treści
w dotychczas nieznanych użytkownikowi językach 46.
„Bez garnituru też można być poważnym” 47.
Główną idee założycieli obrazuje równanie: praca = wyzwania = zabawa. Właściwa kultura
pozwala osiągnąć znacznie więcej a osiągnięcia zespołu i indywidualne dokonania składają się
na ogólny sukces firmy. Najważniejszy kapitał firmy ulokowany jest w pracownikach .
„Świetnie to za mało”48 .
Strategia firmy zakłada ciągły rozwój oraz ulepszanie już dobrze działających narzędzi.
Założyciele uważają, że produkt może być doskonały tylko przez chwilę i ciągła praca nad nim
determinuje sukces firmy 49.
2.3. Narzędzia e-marketingowe oferowane przez Google
W 2000 roku, założyciele Google bezzwłocznie po uruchomieniu wyszukiwarki, zrobili pierwszy
krok w stronę płatnego pozycjonowania wyników wyszukiwania. Umieszczali ogłoszenia płatne
równolegle z wynikami organicznymi, czyli takimi, które są traktowane, jak odpowiedź na wyszukiwanie przez algorytm. Nie uważali tego modelu za idealny, zabiegali o to, żeby reklamy były
niewątpliwie ważne jak rezultaty wyszukiwania 50.
Rok 2002 w zauważalnej większości, jeśli chodzi o reklamę w internecie jest rokiem cyfrowych
billboardów. Taki format reklamy widoczny był na prawie każdej witrynie, w górnej jej części. Część
portali oraz wyszukiwarek pobierały opłatę za frazy, które po wpisaniu przez użytkownika w pole
wyszukiwania wyświetlały odpowiednią reklamę. Nie był wtedy znany system aukcji. Kampanie reklamowe opierały się na konkretnej kwocie umów, która w umowach była określona przed rozpoczęciem
kampanii51 . Filozofię tamtych czasów najlepiej oddają słowa Erica Shmidt’a: “Dajcie nam pół miliona
dolarów, a my będziemy wyświetlać waszą reklamę wszędzie tam, gdzie będzie pasowała”52 .
U podstaw systemu aukcji stosowanego przez Google leży firma GoTo.com, która to wyświetlała
reklamy firm, które złożyły najwyższą ofertę cenową, podczas licytacji. Firma z Mountain View
przyjrzała się takiemu rozwiązaniu, wprowadziła poprawki i w efekcie powstał produkt znanym
nad dzisiaj, jako AdWords 53. Nie obyło się bez sporu, którego miejsce zakończyło się rozprawą
w sądzie. Overture Services oskarżyło Google o naruszenie praw patentowych do technologii,

44 https://www.google.com/intl/pl_pl/about/company/philosophy/ [dostęp: 23.06.2016].
45 Tamże.
46 Tamże.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 Dziesięć prawd potwierdzonych przez Google, w: http://www/google.com/about/company/philosophy/ [dostęp:
25.05.2016].
50 R. L. Brandt, Potęga Google’a, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011, s. 106.
51 R. L. Brandt, Potęga Google’a, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011, s. 106-107.
52 Tamże, s.106-107.
53 W. Oremus, Google’s Big Break, http://www.slate.com/articles/business/when_big_businesses_were_
small/2013/10/google_s_big_break_how_bill_gross_goto_com_inspired_the_adwords_business.html[dostęp:
1.06.2016].
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używanej przy licytacji reklam54. Spór zakończył się ugodą latem w 2004 roku. Przyczyniło się do
tego przejęcie Overture przez Yahoo. Lary Page uzyskał bezterminowe prawo do patentu, w zamian
za jeden procent akcji spółki, co w tamtym okresie wynosiło 2,7 miliona dolarów.
Cena nie jest jedynym kryterium, jakim kieruje się system. Najwyższa oferta nie jest gwarantem
pierwszej pozycji wśród wyświetlanych linków sponsorowanych. Równie istotna jest popularność
reklamy, faworyzuje przy tym te najskuteczniejsze. Nisko wiąże się z jej zastąpieniem inną,
najprawdopodobniej tańszą, ale wykazującą się lepszą reputacją, To klikalności w reklamy generuje zysk, a nie jej wyświetlanie. Jak wynika z raportów finansowych Google, rotowanie linków
sponsorowanych generuje zdecydowanie wyższy dochód, niż wyświetlanie reklam firm skłonnych
zapłacić najwięcej55 .
W praktyce Google AdWords jest narzędziem reklamowym, dzięki któremu możemy wyświetlić
witrynę na pierwszej stronie wyszukiwarki pomijając optymalizacje dla wyszukiwarek internetowych.
Optymalizacja jest procesem polegającym na osiągnięciu jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych. Użytkownik decyduje o tym, jakie frazy kluczowe mają być widoczne. Obowiązującym
rozliczeniem za kampanie AdWords jest CPC- “cost per click”. CPC jest formą rozliczenia, w której
opłata jest pobierana dopiero w momencie kliknięcia w reklamę przez użytkownika. Główną zaletą
jest możliwość ustalenia budżetu dziennego oraz maksymalnej ceny, jaką przedsiębiorca może
zapłacić za kliknięcie w jego reklamę. Przy tworzeniu reklamy w systemie AdWords, ustala się tekst
reklamowy w postaci: nagłówka, wierszu opisu oraz wyświetlanego adresu URL. Kolejnym etapem
jest dobór słów kluczowych, czyli fraz po jakich reklamy będą wyświetlane w wyszukiwarce. Dla
restauracji włoskiej będą to na przykład: „restauracja włoska Warszawa”, „pizzeria Warszawa”,
„najlepsze makarony Warszawa” czy też „pizza Warszawa” 56.(zob. Rysunek 5.)
Rysunek 5. Wyniki wyszukiwania po frazie „pizza warszawa”

Źródło: www.google.pl [5.06.2016].
54 Google przed sądem: spór o patenty, http://www.internetstandard.pl/news/67577/Google.przed.sadem.spor.o.patenty.html [dostęp: 1.06.2016].
55 R. L. Brandt, Potęga Google’a, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011, s. 112-113.
56 Jakie są zalety korzystania z Google Adword, http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/887403.html [dostęp:
5.06.2016].
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W 2015 roku nastąpiła integracja AdWords dla wideo z AdWords. Kampanie TrueView oraz
wszystkie statystyki znajdują się teraz w głównej usłudze AdWords. Nie bez znaczenia dla tematu
pracy jest przedstawienie kampanii TrueView. Usługa ta, daje możliwość promowania się na platformie wideo, jaką jest Youtube. Serwis Youtube przyciąga głównie grupę docelową z pokolenia
Y. Jak podaje Google, zwrot z inwestycji
w reklamy na ich platformie jest wyższy niż w przypadku rynku reklam telewizyjnych. Przedstawienie kampanii TrueView ma na celu, udowodnienie, że współcześnie społeczeństwa są
znużone tradycyjnym przekazem, dla tego chętniej przenoszą się do sieci 57.
Kampanie TrueView dzielą się na:
1) TrueView In-Stream
Stworzony materiał wideo może być promowany przed filmami w Youtube, na stronach oraz
w aplikacjach partnerów wideo, będących w sieci reklamowej Google. Widz może pominąć reklamę
po 5 sekundach jej trwania. Opłata jest pobierana wyłącznie,
w przypadku obejrzenia minimum 30 sekund filmu, bądź całego w przypadku krótszego materiału niż zakładane 30 sekund lub w momencie interakcji użytkownika z filmem. (zob. Rysunek 6.)
2) TrueView In-Display
Ten format jest używany przy promowaniu filmu, obok filmów w Youtube, na liście wyszukiwania w YouTube oraz na innych witrynach partnerów sieci reklamowej Google. (zob. Rysunek 7.)
Rysunek 6. Przykład reklamy TrueView In-Stream

Źródło: http://netsonic.tv/wp-content/uploads/2014/06/anuncio-trueview-instream.jpg [5.06.2016].

57 Polski Youtube jest lepszy od telewizji. Oto dowody, http://www.spidersweb.pl/2015/04/youtube-jest-lepszy-odtelewizji.html [dostęp:23.06.2016].

44

2.czesc, Grel_29-66.indd 44

4/29/18 9:50 AM

Wirtualne spacery – Street View Trusted, jako narzędzie e-marketingu
Rysunek 7. Reklama TrueView In-Display

Źródło: http://netsonic.tv/wp-content/uploads/2014/06/anuncio-trueview-indisplay.jpg [5.06.2016].

Na wygląd reklamy ma wpływ format oraz rozmiar oferowany przez wydawcę treści. Opłata jest
pobierana w momencie, gdy użytkownik obejrzy reklamę oraz kliknie miniaturkę58 .
Kolejnym narzędziem oferowanym przez Google jest AdSense - program reklamowy niezwiązany z wynikami wyszukiwania, natomiast dający możliwość umieszczenia reklamy na innych
stronach w internecie. Usługa istnieje od marca 2003 roku. Nad podobnym systemem pracowała
firma LinkExchange, która została wykupiona przez Microsoft w roku 1998. Po wykupieniu dalsze
prace nad rozwojem zostały zaniechane.
Algorytmy Google, analizując dane oraz informacje zawarte na stronie podejmowały decyzje,
jakie reklamy mogą zainteresować internautę odwiedzającego tę stronę. Podobne oprogramowanie
posiadała firma Applied Semantics, której oprogramowanie nosiło nazwę dzisiejszego projektu
Google- AdSense 59. AdSense, w tym momencie jest najpopularniejszym systemem reklamowym
dostępnym na rynku 60. Google rezygnując z części dochodu pochodzącego z projektu, czerpie
wymierne korzyści, w postaci coraz większej liczby twórców. Twórcy oferują miejsca reklamowe,
następstwem czego jest, coraz większą liczba reklamodawców w sieci Google. Przyrost generuje
liczba użytkowników zainteresowanych wyświetlaniem tychże reklam. Ten zamknięty układ idealnie
powiększa bazę twórców, reklamodawców oraz użytkowników61 .
W 1997 roku powstało narzędzie znane pod nazwą Urchin. Rejestrowało ono ruch odbywający
się w serwisie internetowym. Było to rozwiązanie hybrydowe: skrypty śledzące, zamieszczone na
stronie, odpowiadały za zbieranie danych odczytywanych z logów serwera, dotyczących odwiedzin
58 https://support.google.com/adwords/answer/2375464?hl=pl&ref_topic=3119118 [dostęp: 3.06.2016].
59 R. L. Brandt, Potęga Google’a, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011, s. 114.
60 R. L. Brandt, Potęga Google’a, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011, s. 114. Reklama kontekstowa to nie tylko AdSense, http://www.reklamawinternecie.pl/1122-reklama-kontekstowa-to-nie-tylko-google-adsense.
html [dostęp:23.06.2016].
61 R. L. Brandt, Potęga…,dz.cyt., s. 114.
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witryny. W 2004 roku powstaje alternatywa: Urchin On- Demand. Narzędzie powstało z myślą
o specjalistach zajmujących się marketingiem zawodowo. Instalacja oraz konfiguracja nie sprawiała
problemów ludziom bez zaawansowanej wiedzy z dziedziny IT. Platforma mierzyła efektywność
witryn dostarczając danych marketingowych, a nie tylko technicznych. Dodatkowym plusem była
możliwości integracji, z takimi usługami, jak AdWords. W 2005 roku Urchin zostaje przejęty przez
Google, a na rynku debiutuje Google Analytics, czyli narzędzie analizujące statystyki serwerisów
www. Pierwsza wersja niewiele różniła się od jej protoplasty Urchin’a. Google Analytics od początku
istnienia był usługą darmową. W ciągu kilku miesięcy liczba kont przekroczyła pierwszy milion62.
Aplikacja jest instalowana, za pomocą wklejenia kodu JavaScript na stronę www użytkownika.
Narzędzie daje możliwość wygenerowania około 80 raportów, opartych o dane zebrane z ruchu
internetowego, na danej witrynie, takie jak miejsce wejścia, czas spędzony na stronie, płeć
użytkownika, wiek użytkownika. Pomaga stworzyć profil użytkownika, sprawdzić skąd pochodzą
wejścia na stronę oraz jakie akcje, podejmuje użytkownik w serwisie63 . Istotne znaczenie ma dla
e-commerce, ponieważ pozwala kontrolować informacje o transakcjach, produktach, czasie zakupu,
kosztach dostawy, wartościach podatku, przychodach, które produkty sprzedają się najlepiej 64.

Rozdział 3. Street View Trusted – narzędzie wirtualnego marketingu
„Google od swojego powstawia w 1998 roku dokonało wielu przemian, nie tylko w dziedzinie
informatyki i nowych technologii, ale także w świadomości ludzi i postrzegania otoczenia” 65. Koncern
pragnie ułatwić życie internautom oddając w ich ręce szereg narzędzi i usług, od wyszukiwarki
przez pocztę elektroniczną, po translator (tłumacz).
W tym rozdziale autor przybliży historię i rozwój Street View, przedstawi założenia programu, a także zademonstruje przebieg sesji zdjęciowej wykonanej w Instytucie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z celów badawczych niniejszej pracy było udowodnienie,
że zastosowanie interaktywnych narzędzi Street View Trusted wpływa pozytywnie na wizerunek
firmy oraz zwiększa możliwości e-marketingowe. Co więcej jest mechanizmem ułatwiającym
i przyśpieszającym interakcję między przedsiębiorstwem a klientem.
3.1. Historia i rozwój Street View
Street View jest serwisem uruchomionym w 2007 roku. Serwis wykorzystuje zdjęcia sferyczne, czyli takie, które rejestrują nie tylko jeden kadr, a pełny obraz 360 stopni. Za pomocą zdjęć
sferycznych, Internauci, mają możliwość przenieść się w dowolne miejsce na świecie. Realizacja
projektu wymagała wykonania milionów zdjęć, które za pomocą specjalnych algorytmów zostały
połączone w obrazy 360 stopni. Pierwsze zdjęcia powstały w pięciu miastach, na terenie Stanów
Zjednoczonych. Natomiast w Europie, aparaty sferyczne, pojawiły się w 2008 roku, towarzysząc
kolarzom na trasie Tour de France. Google sukcesywnie powiększa swoje bazy danych o nowe
obszary, poprzez wykonywanie fotografii panoramicznych. Pod koniec 2011 roku, Google, było
w posiadaniu zbiorów zdjęć, z ponad szesnastu krajów z Europy, trzech z Ameryki Łacińskiej,
czterech leżących w Azji, jednego z Afryki. Zdjęcia, wykonano nawet na Antarktydzie (zob. Zrzut
ekranowy nr 1, Aneks s. 65) 66. Obecnie, zdjęcia sferyczne zostały wykonane na 7 kontynentach,
62 Historia Google Analytics, http://www.conversion.pl/blog/historia-google-analytics/ [dostęp: 5.06.2016].
63 5 powodów, aby pokochać Google Analytics, http://www.webaudit.pl/blog/2007/5-powodow-aby-pokochac-google-analytics/ [dostęp: 5.06.2016]..
64 https://support.google.com/analytics/answer/1037249?hl=pl&ref_topic=1037061 [dostęp: 23.06.2016].
65 Google to nie tylko wyszukiwarka, http://skuteczny-internet.pl/google-to-nie-tylko-wyszukiwarka/#article [dostęp:
26.06.2016].
66 A. S. Sanchez-Ocana, Tajemnice Google’a, Bellona, Warszawa 2013, s.279-281.
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Rysunek 8. Street View w liczbach

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ [10.06.2016].

Rysunek 9. Zasięg Street View

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ [10.06.2016].

w ponad 65 krajach. (zob. Rysunek 8.) Według Google, aparaty, objęły swoim zasięgiem ponad
11 tysięcy kilometrów67. (zob. Rysunek 9.)
Na stronie internetowej Street View, przedstawione są dalekosiężne cele programu. Każdy
Internauta ma możliwość sprawdzenia planowanych obszarów, na których wykonywany będzie
projekt. (zob. Rysunek 10.)
Google jest w posiadaniu floty pojazdów, których zadaniem jest fotografowanie kolejnych
miejsc i dodawanie ich do baz danych. Zdjęcia, wykonane za pomocą środków transportu, stanowią większość zdjęć, dostępnych w usłudze Street View. Autor na potrzeby pracy, wymieni, jakie
rodzaje pojazdów uczestniczyły w wykonywaniu zdjęć sferycznych Street View. Zróżnicowanie

67 http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ [dostęp: 6.06.2016].
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Rysunek 10. Przyszłe sesje Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/ [10.06.2016].

Rysunek 11. Samochód Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [10.06.2016].

sprzętów, pozwoliło na wykonanie zdjęć w odmiennych warunkach. Zdjęcia zrealizowano zarówno
na lądzie, jak i na wodzie.
Pierwszym, przedstawionym przez autora pojazdem, będzie samochód Street View. (zob.
Rysunek 11.) Stanowił on podstawowy środek, za pomocą, którego Google fotografowało ulice.
Auta Street View, przemierzają ulice z charakterystycznym wspornikiem na dachu. Aparat jest
wyposażony w dziewięć obiektywów oraz znajduje się około 2,5 metra nad ziemią. Z początku
projekt obejmował główne ulice miast, następnie, objął także swoim zasięgiem drogi i tereny
pozamiejskie68 .
Trójkołowiec był następnym pojazdem, który wykorzystywany był podczas realizacji projektu
Street View. (zob. Rysunek 12.) Google wprowadziło taki środek transportu, którego zadaniem było
przemierzanie wąskich uliczek miast, czyli tam, gdzie użycie samochodu stawało się niemożliwe.
Rower napędzany jest siłą ludzkich mięśni, a aparat wraz z przemierzanymi metrami, automatycz68 https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [dostęp: 13.06.2016].
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Rysunek 12. Trójkołowiec Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [10.06.2016].

nie wykonuje zdjęcia. Trójkołowiec, nie należy do pojazdów spalinowych, dlatego możliwe było
użycie go do wykonania zdjęć między innymi: w parkach rozrywki, kampusach uniwersyteckich,
ogrodach zoologicznych oraz botanicznych Interesującym przykładem, na realizację takich zdjęć,
jest Stonehange69. (zob. Zrzut ekranowy nr 2, Aneks str. 65)
Kolejnym środkiem transportu, którego używa Google do realizacji sesji, jest skuter śnieżny.
(zob. Rysunek 13.) Kilka tygodni zajęło twórcom map, stworzenie pokaźnej bazy danych dla narciarzy oraz snowboardzistów. Interesującym przykładem, obrazującym zdjęcia wykonane przy
użyciu skutera śnieżnego jest ośrodek narciarski Blackcomb, znajdujący się w Kanadzie 70. (zob.
Zrzut ekranowy nr 3, Aneks str. 65)

Rysunek 13. Skuter śnieżny Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [10.06.2016].
69 https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [dostęp: 13.06.2016].
70 Tamże.
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Rysunek 14. Wózek Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [10.06.2016].

Wózek Street View to kolejny pojazd, który okazał się niezbędny w realizacji projektu. (zob.
Rysunek 14.) Ten rodzaj wehikułu, miał za zadanie wykonywać zdjęcia w bardzo wąskich miejscach, takich jak przejścia i korytarze w muzeach czy galeriach sztuki. Pomimo swoich niewielkich
wymiarów, inżynierom, udało się umieścić na wózku niezbędny sprzęt, który służył do wykonania
zdjęć. Za pomocą takiego rozwiązania, Street View sfotografowano Biały Dom, czyli oficjalną
siedzibę pracy prezydenta Stanów Zjednoczonych 71 . (zob. Zrzut ekranowy nr 4, Aneks str. 65)
Rysunek 15. Trekker Street View

Źródło: http://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [10.06.2016].
71 https://www.google.pl/intl/pl/maps/streetview/understand/ [dostęp: 13.06.2016].
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Istnienie miejsc, niedostępnych dla wyżej wymienionych pojazdów, zdeterminowało stworzenie
przez Google’a, trekkera, czyli plecaka wyposażonego w aparat. (zob. Rysunek 15.) Operator przy
użyciu plecaka jest w stanie zrobić zdjęcia tam, gdzie pojazdy kołowe są zabronione. Przykład
użycia trekkera, stanowią zdjęcia wykonane w Wielkim Kanonie, czyli terenie należącym do Parku
Narodowego72. (zob. Zrzut ekranowy nr 5, Aneks str. 65)
Użycie alternatywnych pojazdów, spowodowane jest, potrzebą dostarczania przez Google
coraz to większej ilości danych, swoim użytkownikom. Za sprawą takiego podejścia do biznesu,
koncern, rozpoczął kolejny projekt dotyczący zdjęć - Business View. Z czasem, projekt zmienił
nazwę, na Street View Trusted. Celem projektu jest sfotografowanie jak największej liczby lokalnych
firm. Google rozpoczęło certyfikacje rekomendowanych fotografów, którzy jako jedyni, posiadają
uprawnienia do wykonywania sesji zdjęciowych w technologii 360 stopni, w imieniu koncernu. Tym
sposobem, aparaty pojawiły się we wnętrzach prywatnych przedsiębiorstw, co dało możliwość
wykorzystania programu, jako narzędzia marketingowego. Kilkuletnie doświadczenie autora pracy,
jako Rekomendowanego Fotografa, skłoniło go do całościowej analizy pod kątem marketingowym,
programu Street View Trusted.
3.2. Założenia programu i przebieg sesji
Na potrzeby pracy autor prezentuje przebieg sesji zrealizowanej w Instytucie Dziennikarstwa
przy ulicy Bednarskiej 2/4 w Warszawie. (zob. Zrzut ekranowy nr 6 - 14, Aneks str. 65-66)
Zdjęcia były wykonywane aparatem marki Canon EOS60D z zamontowanym obiektywem Sigma 8mm f/ 3.5 EX DG Fisheye. W celu utworzenia jednego zdjęcia panoramicznego, wykonano 4
zdjęcia, co 90 stopni z 3 stopniowym bracketingiem ekspozycji (BKT). Bracketing ekspozycji jest
techniką, polegająca na wykonaniu ujęć tego samego kadru, z różnymi ustawieniami ekspozycji.
Wykonane zdjęcia przesyłane są na serwery Google. Cały proces łączenia zdjęć odbywa się na
serwerach Google, posiadających ogromną mocą obliczeniową. Edytor Street View, czyli panel,
za pomocą którego tworzy się wirtualny spacer, jest narzędziem dostępnym wyłącznie dla rekomendowanych fotografów Google’a. W panelu, wyświetlane są informacje o aktualnym przebiegu
sesji. (zob. Rysunek 16) Pierwszym krokiem jest dodanie profilu Google+ do edytora Street View,
w celu połączenia go ze zdjęciami. Google+, znany też, jako Google Plus lub G+, jest serwisem
społecznościowym, należącym do firmy Google.
Kolejnym krokiem jest ułożenie zdjęć panoramicznych w spójny projekt, prezentujący fotografowane obiekty. Bardzo ważne jest umieszczenie zdjęć danego budynku, w miejscu odpowiadającym
jego istnieniu na mapach Google’a. Pomocne w tym procesie, stają się zdjęcia satelitarne, oddające
rzeczywisty układ budynków. Sesje, w których konstelacja panoram, czyli panoramy połączone
w wirtualny spacer, zostały niepoprawnie naniesione na mapy Google’a, mogą zostać usunięte
z serwisu. Służy to temu, aby użytkownik, chcąc obejrzeć wnętrze Instytutu Dziennikarstwa, znalazł
go pod adresem Bednarska 2/4, a nie w promieniu 10 kilometrów od budynku. (zob. Rysunek 17.)
Rysunek 16. Weryfikacja panoram- komunikat

Źródło: Edytor Street View.
72 Tamże.
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Rysunek 17. Miejsce wirtualnego spaceru- Instytut Dziennikarstwa

Źródło: Mapy Google [12.06.2016].

Ze względu na ochronę danych osobowych, na zdjęciach zamazywane są (ang. Blur73 ) twarze
oraz tablice rejestracyjne samochodów. Udostępniona jest również możliwość zgłoszenia panoram,
jeśli program automatycznie nie poradzi sobie z blur’em miejsc, które tego wymagają. Istnieje
szereg wytycznych, które trzeba spełnić podczas wykonywania wirtualnego spaceru:
1)tryb fotografowania: preselekcja przysłony,
2) przysłona: 8,
3) czułość ISO: 400,
4) jakość obrazu: dobra,
5) rozmiar obrazu: duży,
6) BKT: +-2EV,
7) Obowiązkowe lokalizacje panoram:
- 3 metry od wejścia do lokalu
- 1 metr od wejścia do lokalu
- w momencie gdy nie można wykonać dwóch powyższych, w wejściu do lokalu
- 1 metr od wejścia, we wnętrzu lokalu.
Po przejściu wszystkich kroków, fotograf otrzymuje dwa komunikaty, dotyczące pozytywnego
wyniku kontroli jakości oraz o rozpoczęciu publikacji projektu. (zob. Rysunek 18.)
Rysunek 18. Kontrola jakości oraz publikacja- komunikat

Źródło : Edytor Street View.
73 Blur- (zamglić, zamazywać) technika polegająca na zastosowaniu filtru cyfrowego na wybranej części zdjęcia w
celu utracenia ostrości.
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Aby zostać rekomendowanym fotografem należy wykonać 50 sesji zdjęciowych, zgodnie z wymaganiami programu Street View Trusted. Na podstawie liczby opublikowanych sesji zdjęciowych,
fotograf otrzymuje certyfikat, potwierdzający jego uczestnictwo w projekcie.
3.3. Z
 alety i wady projektu Street View Trusted dla Instytutu Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego
Widoczność na mapach Google jest niezbędna, przy komunikacji z potencjalnym klientem.
Cały projekt Street View Trusted, zakłada uzupełnienie danych o firmie w produktach Google,
takich jak: wyszukiwarka, mapy oraz platforma G+. Autor, używając w pracy takich określeń, jak
mapy lub wyszukiwarka, ma na myśli tylko i wyłącznie te stworzone przez firmę Google.
Przystępując do projektu, pierwszym krokiem jest utworzenie konta w Google „Moja Firma”.
Zostają tam uzupełnione podstawowe dane takie jak: nazwa firmy, numer telefonu, adres, strona
www, godziny otwarcia oraz kategoria biznesu. Ponadto właściciel może dodać opis oraz uzupełniać profil o aktualne wpisy. Prowadzenie swojego profilu, pozwala utrzymywać dobre relacje
z klientami. Komunikacja bardzo często odbywa się również za pomocą ocen oraz komentarzy
przesyłanych przez użytkowników. Interesującym przykładem, odzwierciedlającym komunikację
przy użyciu komentarzy i ocen kont prowadzonych firm, stanowi Restauracja Stary Dom. (zob.
Rysunek 19.) Restauracja Stary Dom, znajdująca się w Warszawie jest wzorcem, który odpowiada
na dwa pytania: jak powinien wyglądać uzupełniony profil G+ oraz jak powinno się reagować na
komentarze swoich klientów. Restauracja zebrała 140 opinii ze średnią oceną 4,3 w skali do 5.
Większość opinii uzyskała odpowiedź właściciela. Przytoczony przykład, jest potwierdzeniem
postawionego we wstępie przez autora pytania badawczego, ponieważ projekt Street View Trusted
pomaga prowadzić komunikację, pomiędzy firmą a konsumentami.
Panel administratora daje dostęp do narzędzi statystycznych, które pozwalają kontrolować
różne wskaźniki. Zbierane są dane dotyczące liczby wyświetleń profilu z poziomu wyszukiwarki
Google’a, Google+ oraz liczby wyświetleń zdjęć. Istnieje możliwość sprawdzenia, jak często były
wykonywane połączenia na numer podany w formularzu, z podziałem na dni tygodnia. Użytkownik
Rysunek 19. Opinie Stary Dom

Źródło: https://goo.gl/3lDZ7R [12.06.2016].
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uzyskuje również informację o liczbie przekierowań na jego stronę www oraz jak częstotliwości,
z jaką internauci korzystali ze wskazówek dojazdu do jego firmy. Nową funkcją są “popularne
godziny”, które pokazują, kiedy ruch na stronie jest największy i najmniejszy. Mówiąc ruch na
stronie, autor ma na myśli czas, w którym strona jest najbardziej oblegana przez internautów.
Założenie konta na G+ jest wstępem do kolejnych działań marketingowych. Platforma stworzona przez Google nie cieszy się tak duża popularnością jak Facebook, i ruch na niej jest o wiele
mniejszy niż u konkurencji. Niemniej jednak, jest to pierwszy krok do poprawienia widoczności
w wyszukiwarce oraz mapach Google’a. Wyszukiwarka jest najczęściej odwiedzaną stroną na
świecie a z Google Maps, jako nawigacji korzysta znaczna część internautów. Miesięcznie z Map
Google korzysta 1 miliard użytkowników 74. W wynikach wyszukiwania wizytówka firmy widoczna
jest w prawym górnym rogu, zawiera najistotniejsze informacje, ułatwiające kontakt. Interesującym
przykładem widoczności na mapach jest przykład dwóch centrów handlowych: Złotych Tarasów
mieszczących się Polsce oraz Mall of America. (zob. Rysunek 20.) Porównanie tych dwóch lokalizacji pokazuje jak wiele bardziej szczegółowe są mapy w Ameryce. Galeria w USA ma naniesione
profile G+ prawie wszystkich sklepów a nawet butików znajdujących się w holach. Warto zaznaczyć, że oprócz profili widoczne są ściany działowe pomiędzy sklepami, toalety a nawet ruchome
schody. W przypadku Złotych Tarasów widzimy nieznaczną część znajdujących się w nim sklepów.
Wykonanie spaceru wirtualnego pozwala pokazać klientowi całą firmę, zdjęcia panoramiczne
wykonywane są, co około 4 metry. Wzbogacona strona o fotografie 360 stopni na Google Moja
Firma wygląda atrakcyjniej w porównaniu do konkurencji bez załączonego spaceru wirtualnego.
Jako że usługa jest oferowana przez Google, spacer wirtualny będzie widoczny w takich platformach
jak: wyszukiwarka Google, Mapy Google, aplikacja mobilna Street View a także G+. Olbrzymia
baza danych, daje dostęp do znacznej ilości miejsc na świecie, o dowolnej porze dnia i nocy. (Na
potrzeby pracy autor załącza screen ukazujący restauracje Bice Mare znajdującą się w Dubaju,
zob. Zrzut ekranowy nr 15, Aneks s.62)

Rysunek 20. Mall of America vs Złote Tarasy

Źródło : Opracowanie własne na podstawie Map Googla.
74 Google Maps: 1 bilion monthly users, http://www.gpsbusinessnews.com/Google-Maps-1-Billion-Monthly-Users_
a4964.html [dostęp: 28.06.2016].
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Rysunek 21. Multifloor Street View

Źródło : Mapy Googla.
Pozwala to “wirtualnemu turyście” podjąć decyzje gdzie chciałby spędzić wakacje oraz jakie
atrakcje będę dla niego najciekawsze a następnie udać się w już sprawdzone miejsce realnie.
Jak każdy produkt, tak i wirtualny spacer, ma swoje wady. Są one widoczne w procesie tworzenia wycieczek, z użyciem, tak zwanego Multifloor’a (MF), czyli narzędzia stosowanego przy
produkcji sesji obejmujących więcej niż jedną kondygnację. W prawym, dolnym rogu umiejscowione
jest menu nawigacyjne. Niestety jest ono ograniczone tylko do dwóch znaków. Nie ma możliwości
dokładniejszego oznaczenia fotografowanych kondygnacji. W praktyce oznacza to, że przy skomplikowanym układzie lokalu, nie jest możliwe dokładne opisanie poszczególnych pomieszczeń. Dla
przykładu, podczas sesji w Instytucie Dziennikarstwa autor musiał fotografowaną aulę kolumnową
opisać jako „1”, zaś studio telewizyjne jako „TV”. (zob. Rysunek 21.)
Kolejnym problemem, związanym z wirtualnymi spacerami, wykonanymi w lokalach wielopiętrowych jest możliwość przemieszczania się przez ściany, co skutkuje niepożądanym przenoszeniem
się z jednego piętra, na drugie. Oprogramowanie serwisu jest cały czas ulepszane, lecz na tę
chwilę działa to nieprawidłowo, w przypadku piętrowych sesji z panoramami wykonywanymi na
klatce schodowej. O ile w przypadku sesji z jednym poziomem, wybór panoramy zewnętrznej,
czyli widoku ukazującego fasadę budynku i wewnętrznej, pierwszej panoramy, od której zaczyna
się wirtualny spacer we wnętrzu budynku, nie stanowi problemu. To w przypadku MF, piętro, od
którego rozpocznie się spacer wybierane jest losowo. Prowadzi to do rozpoczęcia spaceru od
piwnicy lub ostatniego piętra budynku.
Częstym problemem są błędne łączenia kolejnych kadrów w kompletne zdjęcie 360 stopni,
wykonywanych na zewnątrz, przy silnym wietrze. Algorytm składa zdjęcia od góry do dołu,
generuje to problem w momencie, gdy niebo jest zachmurzone a do tego występuje silny wiatr.
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Oprogramowanie dobrze łączy chmury, popełniając błąd w dalszych częściach zdjęcia. Jest to
dopuszczalne przez Google niestety nie zawsze wygląda to profesjonalnie. Inny problem na jaki
mogą natknąć się właściciele lokali są zdjęcia słabej jakości dodane przez użytkowników do
galerii. Proces usuwania takich zdjęć jest problematyczny i zazwyczaj trwa około dwóch tygodni.
Dużym problemem, dotyczącym liczenia skuteczności wpływu wirtualnego spaceru, jest brak
możliwości monitorowania danych, związanych ze współczynnikiem CTR w wirtualny spacer.
3.3.1. Studium przypadku – NYC Restaurant Week i Leekes
Wirtualny spacer jest skutecznym narzędziem marketingowym, ponieważ działa na podświadomość użytkowników. Jest formą wizualizacji, dlatego ma potencjał przyciąganięcia i zainteresowania jak największej grupy odbiorców. Warto w tym miejscu podać dwa przykłady, które świadczą
o skuteczności tego narzędzia w e-marketingu.
Pierwszy z nich stanowi NYC Restaurant Week, czyli festiwal jedzenia, który polega na przyciągnięciu nowych klientów za pomocą specjalnie przygotowanych zestawów dań w atrakcyjnej
cenie. Na stronie organizatora, umieszone były restauracje, które objęte były wydarzeniem. W celu
przykucia uwagi odbiorców, firma NYC & Company postanowiła wykorzystać na stronie internetowej, interaktywny wirtualny spacer. Wyniki takiej działalności były pozytywne. „Organizując NYC
Restaurant Week zauważyliśmy, że im bardziej zaangażujemy użytkowników strony, tym większe
jest prawdopodobieństwo, że będą oni składać więcej rezerwacji. Zdjęcia (…) z podglądem karty
dań udostępnione w naszej usłudze rezerwacyjnej miały bezpośredni wpływ na decyzje gości
o dokonaniu rezerwacji w danym miejscu”75 . Tak podsumował użycie narzędzia, jakim jest wirtualny
spacer wiceprezes firmy organizującej wydarzenie. Autor przedstawi konkretne dane liczbowe,
które potwierdzą i wykażą skuteczność wirtualnego spaceru, w przypadku NYC Restaurant Week.
1. R
 estauracje, które posiadały wizytówkę z wirtualnym spacerem, były odwiedzane średnio
o 30% częściej.
2. Prawie 50% odwiedzin wirtualnego spaceru zakończyło się dokonaniem rezerwacji w restauracji. Jest to 20% więcej w porównaniu z grupą restauracji bez wirtualnej wycieczki.
3. 1092 respondentów z grupy 1300 uznało, że wirtualna wycieczka stała się istotnym czynnikiem determinującym wybór restauracji 76.
Drugim studium przypadku, skutecznego wykorzystania wirtualnego spaceru będzie Leekes,
czyli firma sprzedająca meble. W celu promocji nowego sklepu, mieszczącego się w Coventry,
firma zdecydowała się pokazać jego wnętrze w sieci. Ze względu na dużą powierzchnię sklepu,
wynoszącą 17 tysięcy metrów kwadratowych, firma potrzebowała innowacyjnego rozwiązania.
Wirtualny spacer objął 45 działów, ulokowanych na dwóch kondygnacjach. Rozwiązanie oferowane
przez Google było intuicyjne oraz funkcjonalne. Warto w tym miejscu przytoczyć dane dotyczące
skuteczności wirtualnego spaceru na funkcjonowanie sklepu Leekes.
1. Usługa przyciągnęła 20 000 odwiedzających, którzy w zakładce z wirtualnym spacerem
spędzili średnio 5 razy więcej czasu niż na innych podstronach.
2. Sklep w Coventry nastawiony jest na sprzedaż w sklepie stacjonarnym, a dzięki wirtualnej
wycieczce, liczba osób przychodzących do sklepu wzrosła o 20% w porównaniu do roku
poprzedniego 77.
Firmy Google, w lipcu 2015 roku, zleciła przeprowadzenie badania zewnętrznemu przedsiębiorstwu. Miało ono na celu sprawdzenie efektywności stosowania wirtualnego spaceru, wśród
lokalnych firm. Badanie objęło swoim zasięgiem przede wszystkim restauracje oraz hotele. Na
75 http://streetviewtrust.pl/wp-content/uploads/2015/09/NYC-street-view-trusted.pdf [dostęp: 10.06.2016].
76 http://streetviewtrust.pl/wp-content/uploads/2015/09/NYC-street-view-trusted.pdf [dostęp: 10.06.2016]
77 http://streetviewtrust.pl/wp-content/uploads/2015/09/Leekes-street-view-trusted.pdf [dostęp: 10.06.2016].
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Wykres 1. Wpływ wirtualnego spaceru na dokonanie rezerwacji przez użytkowników w hotelach
i restauracjach

Źródło : https://www.google.com/maps/streetview/trusted/ [12.06.2016].

Wykres 2. Zainteresowanie wirtualnym spacerem wśród Internautów

Źródło: https://www.google.com/maps/streetview/trusted/ [12.06.2016].

potrzeby badania wykonano ankietę online wśród osób wyszukujących informacje o pobliskich
restauracjach i hotelach, w czasie ostatnich 30 dni. Respondenci wybierali pomiędzy dwoma
wersjami wizytówek, oddzielnie dla restauracji, a także hoteli. Pierwsza grupa wpisów była uzupełniona o podstawowe dane oraz zdjęcia statyczne bez wirtualnego spacery. Druga grupa wpisów
była uzupełniona o wirtualny spacer. Zadaniem ankieterów, była ocena atrakcyjności pomiędzy
dwoma grupami wpisów, która determinowałaby późniejszą rezerwacje w hotelu lub restauracji.
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Wykres 3. Miejsce wyszukiwani restauracji i hoteli przez Internautów

Źródło: https://www.google.com/maps/streetview/trusted/ [12.06.2016].
Próba badana stanowiła 1201 osób w przedziale wiekowym 18-3478. (zob. Wykres 1., Wykres 2.,
Wykres 3.)
Rezultaty badań wskazują na to, iż podstawowy wpis zainteresował zaledwie 24% osób. Wpis
ze zdjęciami przyciągał uwagę 37% badanych. Natomiast wpis uzupełniony o podstawowe dane
firmy, zdjęcia statyczne oraz spacer uzyskał dwukrotnie większy wynik, ponieważ skłonił on do
złożenia rezerwacji przez 48% respondentów. (zob. Wykres 1.)
Szczegółowa analiza problemu wskazuje na to jak przedstawia się zainteresowanie badanych
wirtualnym spacerem. 67% ankietowanych uważa, że większa odsetek wpisów, powinien zawierać wirtualny spacer. Nie ma zdania 26% badanych, a pozostała część stanowiąca 7% nie widzi
potrzeby zwiększania liczby wpisów z wirtualnym spacerem. (zob. Wykres 2.)
Wirtualny spacer jest skutecznym narzędziem e-marketingu, ponieważ blisko 62% ankietowanych poszukując w Internecie miejsca, gdzie zjedzą lub spędzą wakacje, korzystają z wyszukiwarki
Google. Pozostałe 38% korzysta z innych portali. (zob. Wykres 3.)
Udział w projekcie Street View Trusted wymaga opłaty jedynie fotografa, który wykona zdjęcia.
Utrzymanie zdjęć zapewnia, Google na swoich serwerach. Są to jedne z najpewniejszych serwerów
na świecie co daje gwarancję, że nie wystąpią problemy z widocznością spaceru w późniejszym
okresie 79. Nie jest pobierana żadna opłata abonamentowa.
Pomimo rygorystycznych wymagań dotyczących, jakości przesyłanych zdjęć, do sesji można
podejść bardziej kreatywnie. Zabieg ten może zostać wykorzystany w celu promocji firmy. Właściciel firmy może zaoferować rabat, w zamian za odnalezienie ukrytego elementu w zdjęciach
sferycznych. Możliwości są nieograniczone, a determinuje je jedynie kreatywność fotografa oraz
właściciela firmy. Przykładem takiej sesji jest zrealizowana przez autora w sklepie zoologicznym
Mascotas, gdzie personel pozował w maskach zwierząt, ukrywając się za stoiskami. (zob.https://
goo.gl/maps/yVhEZTbLPN12)
Innym przykładem jest Exotic Cars Club- wypożyczalnia samochodów luksusowych, która
zaprosiła swoich potencjalnych klientów do wnętrza oferowanych aut. (zob.https://goo.gl/maps/

78 https://www.google.com/maps/streetview/trusted/ [dostęp:12.06.2016].
79 http://www.google.com/appsstatus#hl=pl&v=status&ts=1466200799000 [dostęp:23.06.2016].
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Rysunek 22. Cardboard

Źródło : https://vr.google.com/cardboard/index.html [12.06.2016].

Rysunek 23. Kampania Cardboard Coca-Cola

Źródło: http://www.ubergizmo.com/2016/02/coca-cola-google-cardboard-headset/ [12.06.2016].

Rysunek 24. Tequesta – przykład zamieszczenia spaceru na stronie www

Źródło: http://www.tequesta.pl/ [13.06.2016].
XfnycUBcNrN2) Takie sesje najlepiej ogląda się za pomocą okularów do wirtualnej rzeczywistości
(VR). Koncern Google opracował własny model okularów, zwanych Cardboard (zob. Rysunek 22)
Cardboard, okulary oraz aplikacja mobilna Street View pozwalają przenieść marketing oraz
promocję na nowy poziom, przenosząc użytkowników do nowego miejsca. Zakładając okulary,
użytkownik może usiąść i rozejrzeć się po wnętrzu auta, restauracji, czy też przejechać się kolejką górską.
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Rysunek 25. Spacer wirtualny dodany, jako post na Facebooku

Źródło : https://www.facebook.com/atoventumair/?fref=ts [13.06.2016].
Coca-Cola jest przykładem firmy, która wykorzystała okulary w swoich akcjach marketingowych.
Oferowali dwie półlitrowe butelki napoju, umieszczone w opakowaniu, z którego później można
było stworzyć własny zestaw do wirtualnej rzeczywistości.
Jednakże, wirtualny spacer można zamieścić nie tylko w serwisach Google. Spacer, wykonany w technice Street View może zostać umieszczony na stronie www (zob. Rysunek 24.) lub na
facebook’owym profilu. (zob. Rysunek 25., Rysunek 26.).
Rysunek 26. Spacer wirtualny dodany, jako aplikacja na Facebooku
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3.4. Podsumowanie badań
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, iż wirtualny spacer nie jest
tylko zbiorem zdjęć 360. Jest narzędziem, które w rękach sprawnego marketera może przynieść
korzyści, wynikające z interaktywnej formy komunikacji w medium jakim jest Internet.
Analiza danych, pozwoliła na potwierdzenie słuszności postawionej hipotezy, iż zastosowanie
interaktywnych narzędzi Street View Trusted zwiększa możliwości e-marketingowe. Zarówno NYC
Restaurant Week i Leekes, wykorzystały wirtualny spacer do działań marketingowych, uzyskując
przy tym zamierzone cele promocyjne. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących wirtualnego spaceru. Podczas NYC Restaurant Week, restauracje, których
wizytówka zawierała wirtualny spacer uzyskały wyższy wskaźnik CTR, w porównaniu do restauracji bez wirtualnej wycieczki. Nowatorska forma przekazu, jaką jest spacer w technologii 360
stopni, wpływa także na decyzje konsumentów. Wizualizacja wnętrza restauracji, biorących udział
w festiwalu NYC Restaurant Week była kluczowym czynnikiem podczas dokonywania rezerwacji
przez Internautów. Większość podjętych decyzji, zakończyło się dokonaniem rezerwacji w lokalu
biorącym udział w projekcie Street View Trusted. Narzędzie, jakim jest wirtualny spacer wspiera
także sprzedaż, przykładem jest sklep meblowy Leekes. Dzięki zaprezentowaniu wirtualnego
wnętrza sklepu z Coventry, sklep stacjonarny przyciągnął większą liczbę klientów w porównaniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ponadto podstrona internetowa z umieszczonym
wirtualnym spacerem, osiągnęła pięciokrotnie wyższy średni czas odwiedzin, w porównaniu
z innymi podstronami, co wskazuje na fakt, iż wirtualny spacer przyciąga uwagę Internautów.
Pomimo braku statystyk dotyczących wyświetleń w serwisach Google, istnieje możliwość
monitorowania ruchu odbywającego się na własnej stronie, tak jak było to liczone na stronie www
firmy Leekes. Google nie faworyzuje, ani w żaden sposób nie promuje firm biorących udział w projekcie. Nie ma danych, które potwierdzałyby istnienie korelacji pomiędzy dodaniem wirtualnego
spaceru do wizytówki, a pozycją na liście wyszukiwania.
Wykonanie wirtualnego spaceru nie ogranicza się tylko do umieszczenia go na mapach Google.
Spacer wirtualny może zostać umieszczony na innych platformach, również tych należących do
konkurencji, na przykład na Facebooku. W zależności od branży, wirtualna wycieczka może mieć
różne zastosowanie. Dealer samochodów może zaprosić użytkownika do wnętrza najnowszego
modelu, z kolei szkoła latania może zabrać go na pokład samolotu. Ograniczeniem jest tutaj tylko
kreatywność.
Utworzenie profilu dla Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pozwoliło wskazać elementy, które powinny zostać dopracowane przez firmę Google. Dla komfortu użytkownika,
koncern powinien umożliwić pełniejszy opis kondygnacji w menu nawigacyjnym, w celu łatwiejszego poruszania się internautom po wirtualnym spacerze. Co więcej, istotny problem stanowi
przechodzenie przez ściany pomieszczeń położonych równolegle do siebie, gdzie panoramy są
wykonane w bliskiej odległości. Użytkownik poruszający się po nieznanym dla siebie lokalu, bardzo
szybko traci orientację, w którym miejscu się znajduje. Jednakże przy zgłaszaniu powyższych
błędów przez fotografów, odpowiedź ze strony inżynierów Google’a, a brzmi ona następująco :
„Pracujemy nad tym”. Pomimo dostarczanych statystyk dotyczących wejść na profil G + oraz poszczególnych jego elementów, w dalszym ciągu nie zostały udostępnione dane związane z liczbą
kliknięć w wirtualny spacer. Może to stanowić problem w przypadku firm nie udostępniających
wirtualnego spaceru na swojej stronie internetowej lub nie monitorujących danych związanych
z udostępnieniem. Fakt ten wynika z wczesnego etapu wprowadzania produktu na rynek i polityki
zorientowanej na pozyskanie jak największej bazy zdjęć 360 stopni, w jak najkrótszym czasie.
Street View Trusted nie jest programem, z którego Google czerpie korzyści finansowe, dlatego
dane statystyczne są tajemnicą koncernu.
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Zakończenie
Internet jest istotnym środkiem przekazu, który w znacznym stopniu zrewolucjonizowało
współczesny rynek reklamy internetowej oraz marketing. Zmiana podejścia do marketingu nie była
ewolucją a rewolucją. Przedsiębiorstwa i marketerzy zyskali, za sprawą Internetu, nowe możliwości, przede wszystkim nawiązania interakcji z klientami. Szybki rozwój Internetu, doprowadził do
przebudowy formy prowadzenia biznesu, ponieważ coraz to więcej firm, zaczęło prowadzić swoją
komunikację z klientem z wykorzystaniem sieci. Co więcej, możemy mówić o ekspansji Internetu,
dostęp do niego staje się powszechny, a liczba użytkowników wciąż rośnie.
W ostatnich latach możemy zauważyć dynamiczny rozwój komunikacji marketingowej, która
wykorzystuje klika narzędzi jednocześnie. O sukcesie firm nie decydują już tradycyjne działania
marketingowe, muszą one być wspierane nowoczesnymi technologiami. W pracy zrealizowano cele:
przedstawienie specyfiki marketingu internetowego oraz narzędzi wykorzystywanych w marketingu
on-line, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia, jakim jest wirtualny spacer.
Zgromadzone materiały do pracy oraz przedstawione przez autora przykłady w sposób klarowny potwierdzają hipotezę, że zastosowanie interaktywnych narzędzi Street View Trusted wpływa
pozytywnie na wizerunek firmy oraz zwiększa możliwości e-marketingowe. Jest mechanizmem
ułatwiającym i przyśpieszającym interakcję między przedsiębiorstwem a klientem. Autor odpowiedział na pytania badawcze, jakie zostały przedstawione w toku pracy. Dotyczyły one skuteczności
wirtualnego spaceru, współczynnika CTR, wspomagania sprzedaży firm lokalnych, atrakcyjnej
formy przekazu oraz prowadzenia skutecznej interakcji z klientem.
Jako metodę badawczą autor obrał studium przypadku, która pozwoliła na wykazanie skuteczności wirtualnego spaceru. W oparciu o analizę treści udowodniono, jak ważny jest uzupełniony
profil G+ o wszystkie dostępne rozwiązania, czyli wpis z podstawowymi informacjami, zdjęcia
statyczne oraz spacer wirtualny. Uzupełniony profil wpływa na zachowania Internautów. Ze
względu na fakt, że Street View Trusted jest stosunkowo młodym narzędziem, stanowi atrakcyjną
i nowatorską formą przekazu dla użytkowników sieci.
Projekt Street View Trusted, jako część Street View odpowiada definicji e-marketingu oraz
komunikacji marketingowej. Dostarcza niezbędnych informacji klientowi, pozwala prowadzić z nim
konwersację, a ponadto ukazuje możliwości wnętrza w technologii 360 stopni. Patrząc na kierunek rozwoju firmy Google, zdjęcia panoramiczne są tylko początkiem. Okulary Cardboard wraz
z wykorzystaniem aplikacji Street View, pozwalają stworzyć nowy formaty reklamy dostarczanej
przez Internet. Czas pokaże, w którą stronę podąży Internet i jak zachowają się prywatne firmy
takie jak Google. Rok 2016 został uznany rokiem VR (ang. Virtual Reality). Wiele liczących się
na rynku koncernów, zajmujących się technologią (takich jak Sony, HTC, Microsoft) inwestuje
w rozwój wirtualnej rzeczywistości. Każda firma ma swój model okularów, kontrolerów oraz programów pozwalających obsłużyć rzeczywistość i stale go rozwija. Obok rozrywki, która pochłonie
największą część rynku, znajdzie się miejsce dla reklamy, która po raz kolejny przeobrazi się
w jeszcze bardziej interaktywne medium.
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Źródło: Street View.

Źródło: Street View.
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Źródło: Street View.
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Źródło: Edytor Street View.

Źródło: Edytor Street View.
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Źródło: Edytor Street View.

Źródło: Edytor Street View.
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Źródło: Street View.
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Źródło: Street View.

Źródło: Street View.
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Źródło: Street View.

66

2.czesc, Grel_29-66.indd 66

4/29/18 9:51 AM

Jerzy Mach

Personalizacja reklam w IPTV
Streszczenie pracy
Praca porusza temat personalizacji reklam w telewizji IP, omawia jej korzyści dla odbiorców, nadawców
IPTV oraz reklamodawców. W opracowaniu zostały przedstawione możliwości zaimplementowania reklamy
spersonalizowanej w IPTV.
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Tytuł w języku angielskim: Personalization of ads in the IPTV.
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Wstęp
Praca dotyczy powszechnego obecnie zjawiska jakim jest personalizacja reklam, która jest
znana z internetu, gdzie przybiera najróżniejsze formy i korzysta z rozmaitych narzędzi, począwszy
od plików cookies, poprzez geolokalizacje, kończąc na rozdzielczości ekranu używanego urządzenia. Jako personalizację należy rozumieć „proces nadawania czemuś charakteru osobistego”1,
co w praktyce oznacza umiejętność dostosowania komunikacji z klientem do jego preferencji
i sytuacji. Ta sama reklama, która jest oglądana na smartfonie w Polsce różni się od przekazu,
który zobaczy inny odbiorca z zagranicy, między innymi, używanym językiem.
Personalizacja reklamy w telewizji IP jest tematem stosunkowo nowym, który do dnia dzisiejszego nie został w pełni wykorzystany w praktyce. Tymczasem technologia IPTV rozwija się
w bardzo dynamicznym tempie, co sprawia, że implementacja takiego rozwiązania staje się z dnia
na dzień coraz bardziej dostępna.
Celem pracy jest analiza korzyści dla odbiorców i nadawców oraz możliwość implementacji personalizacji reklam w telewizji IP. Aby osiągnąć ten cel należy udzielić odpowiedzi
na następujące pytania:
• Co to jest IPTV?
• Czym jest personalizacja reklam?
• Jaki wpływ ma personalizacja reklam na użytkowników końcowych oraz reklamodawców?
• Czy personalizacja reklam w telewizji IP jest ważna dla odbiorców?
• Jakie są możliwości technologiczne operatorów IPTV dotyczące indywidualizowania contentu?
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania oraz omówienie celu pozwoliło zbadać oraz
zweryfikować następującą hipotezę: personalizacja reklam w telewizji IP jest możliwa do realizacji
oraz niesie za sobą obopólne korzyści.
Osiągnięcie celu oraz weryfikacja hipotezy była możliwa dzięki wykorzystaniu następujących
źródeł informacji: literatura przedmiotu, rozmowa z przedstawicielem dostawcy usług IPTV oraz
sondaż ankietowy. Wyjściowa metoda badawcza opierała się zarówno na polsko jak i angielskojęzycznych stronach internetowych poświęconych tej tematyce, specjalistycznych czasopismach
oraz książkach klasyków tej dziedziny.
Kolejną, drugą metodą badania przypadku był sondaż ankietowy, który został przeprowadzony
przy pomocy techniki badawczej jakim jest wywiad kwestionariuszowy.
Na potrzeby niniejszej pracy została przeprowadzona ankieta wśród 1311 studentów Uniwersytety Warszawskiego.
Ostatnią zastosowaną metodą była rozmowa z przedstawicielem firmy EVIO Polska Sp.
z o.o., która jest dostawcą usług dla operatorów telewizji IP w sieciach kablowych i ISP. Techniką
badawczą był wywiad swobodny.

Rozdział 1. IPTV
1.1. Ewolucja telewizji
Transmisja telewizyjna, która zdefiniowała obecny model TV rozpoczęła się w latach 30 oraz
40 ubiegłego wieku. Podobnie jak w przypadku stacji radiowych, nadawca określał harmonogram
programów, a następnie łączył materiał telewizyjny oraz reklamowy przed transmisją Over The
Air – telewizją naziemną. Na początku rozwoju telewizji większość treści, włącznie z reklamami,
była nadawana „na żywo”, jednak z czasem, gdy technologia nagrywania została rozwinięta,
1 Słownik Języka Polskiego SJP, http://sjp.pwn.pl/slowniki/personalizacja.html [13.01.2016].
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programy na żywo zostały ograniczone do wydarzeń kulturalnych, sportowych czy reportaży
z miejsca nagłych wydarzeń.
Pierwsza siatka programu telewizyjnego pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w telewizji
kablowej, której początek przypada na koniec lat 50 XX wieku2 . Powstanie telewizji kablowej
przyczyniło się do powstania większej liczby kanałów tematycznych/specjalistycznych, bowiem
ich koszt w sieci kablowej był znacznie niższy. Wraz z tym nastąpiło umożliwienie odbiorcom
szybkiego sprawdzenia programu telewizyjnego. W tym samym czasie ceny telewizorów zaczęły
spadać, rodziny mogły więc sobie pozwolić na więcej niż jeden odbiornik w gospodarstwie, co
spowodowało, że każdy mógł oglądać swój ulubiony program niezależnie od innych.
Następnym krokiem ewolucji telewizji było powstanie magnetowidu czyli urządzenia do nagrywania oraz odtwarzania obrazu i dźwięku z kasety VHS. Dzięki możliwości nagrywania dowolnego
programu na taśmę magnetyczną oraz funkcji time-shifting telewizja stała się jeszcze bardziej
spersonalizowana i dostępna, bowiem to odbiorca wybierał dla siebie dogodny czas oglądania
konkretnego programu.
Telewizja cyfrowa – DTV (Digital Television) pozwoliła nadawcom przesyłać obraz wysokiej
rozdzielczości oraz pozbawiony szumu poprzez telewizję kablową, naziemną oraz satelitarną.
Ponadto telewizja cyfrowa dała możliwość zabezpieczania treści przed ich kopiowaniem i rozpowszechnianiem.
1.2. Telewizja IP
Określenie IPTV powstało pod koniec ubiegłego wieku, jednak już na początku lat dziewięćdziesiątych „futurolodzy, inżynierowie i prominencji świata mediów przepowiadali, że dojdzie do
połączenia komputerów, internetu i mediów tradycyjnych” . Telewizje IP (Internet Protocol Television) można zdefiniować jako cyfrową treść wideo, która dostarczana jest poprzez sieci szerokopasmowe obsługujące protokół IP . Telewizja IP zamiast nadawania treści poprzez tradycyjne
kanały dystrybucji jakimi są m.in. telewizja satelitarna czy telewizja naziemna, używa odizolowanej
części internetu oraz w niektórych przypadkach, m.in do przekazu VOD , internetu publicznego.
Przykładem treści IPTV mogą być teledyski muzyczne, pełnometrażowe filmy, mecze piłkarskie
czy koncerty oraz oczywiście telewizja na żywo. Obecnie w Polsce udział Telewizji IP to około 2 %.
Na poniższym wykresie zaznaczona jest jako część telewizji kablowej.
Rysunek 1. Sposoby odbierania sygnału telewizyjnego w Polsce

Źródło: Raport z badania rynku usług dostępu do płatnej telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Departament Analiz Rynku, Sierpień 2011.
2 telewizja.waskowiec.pl Chronologiczna historia telewizji, http://www.telewizja.waskowiec.pl/poczatki-telewizji/51chronologiczna-historia-telewizji.html [01.04.2016].
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1.3. Zalety IPTV
W kontekście historii telewizji, telewizja IP zawiera wszystkie elementy wymienione powyżej.
Jednak podstawową zaletą telewizji IP jest jej możliwość dołączenia dowolnej liczby dodatków, które
są poza zasięgiem tradycyjnej telewizji. Najbardziej popularną usługą jest VOD, gdzie odbiorca ma
do wyboru dużą liczbę pozycji wideo, niekoniecznie związanych z obecną ramówką telewizyjną.
Kolejną zaletą IPTV jest interaktywność. Używając pilota zdalnego sterowania od telewizora można
zainicjować czat wideo, odebrać połączenie telefoniczne lub nawet wziąć udział w grze czy sondzie
ukazywanej w telewizji na żywo . Równie interesującym dodatkiem dla odbiorców IP jest usługa
Catch Up TV (inaczej Replay TV), która ¬¬¬w Polsce po raz pierwszy pojawiła się w połowie
2010 roku . Dodatek ten umożliwia obejrzenie dowolnie wybranego programu TV, który został
już wyemitowany w telewizji od kilku do kilkunastu dni wstecz. Materiał taki możemy obejrzeć
natychmiast i bezpośrednio poprzez STB bez konieczności nagrywania go na pamięć dekodera,
tak jak to jest w przypadku, między innymi, telewizji satelitarnej. Ponadto dużą zaletą IPTV są
często zintegrowane oraz darmowe usługi telefonu VoIP3 oraz wysokiej prędkości internetu4 .
Rysunek 2. System działania IPTV

Źródło: rysunek własny.

1.4. Różnice między telewizją internetową a telewizją IP
Określania telewizja internetowa oraz IPTV często traktowane jest jako synonimy, jednak
określają one dwie różne technologie. W obu przypadkach mamy do czynienia z przesyłaniem
wideo, jednak telewizja internetowa cechuje się uniwersalnością5. W przeciwieństwie do IPTV
może być odbierana bez set-top boxa (dekodera) i na wszystkich urządzeniach posiadającym
połączenie z internetem m.in. smartfonach, telewizorach z dostępem do internetu, tabletach czy
komputerach. Telewizja internetowa, zwana też Over-The-Top wyróżnia się również otwartością,
bowiem do przesyłania danych używa tylko publicznego internetu. Przykładem telewizji internetowej jest dostępny od niedawna w Polsce Netflix czy Weeb.tv.
1.5 Porównanie IPTV z telewizją naziemną
Telewizja IP od telewizji naziemnej (analogowej lub cyfrowej) rożni się przede wszystkim
technologią dystrybucji sygnału. Telewizja naziemna do nadawania programów wykorzystuje
3 VoIP – Telefon internetowy (ang. voice over internet protocol).
4 Orange.pl Oferta, http://www.orange.pl/kid,4003782063,id,4004242838,article.html [29.02.2016].
5 Salon24.pl II Faza rewolucji cyfrowej, http://informator.salon24.pl/328361,ii-faza-rewolucji-cyfrowej-cz-4-ott
[25.02.2016].
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Tabela 1. Porównanie IPTV i telewizji internetowej
Telewizja internetowa

Telewizja IP

Transport danych

Poprzez publiczny internet

Poprzez prywatne, dedykowane
połącznie internetowe

Zasięg

Cały świat

Ograniczony do infrastruktury
operatora

Dostępność

Praktycznie każde urządzenie
z dostępem do internetu

Tylko poprzez Set-Top-Box (dekoder) dostarczony przez operatora

Źródło: opracowanie własne.

znajdujące się na wysokich masztach nadajniki, które drogą radiową rozprowadzają sygnał
bezpośrednio do odbiorników. Jednak poza różnicami technologicznymi istnieją też różnice
finansowe. Tak jak wcześniej wspomniano, IPTV dostarczana jest poprzez prywatny internet
oparty na technologii IP, w związku z czym odbiorca zmuszony jest do opłacania miesięcznego
abonamentu za utrzymanie sieci (równocześnie z telewizją dostarczany jest dostęp do internetu).
Poza obowiązkową opłatą za połączenie internetowe odbiorca telewizji IP musi pokryć miesięczny
abonament za wynajem dekodera. Koszt zakupu dekodera IPTV na wolnym rynku zaczyna się od
400zł. Telewizja naziemna jest bezpłatna i odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za
dostęp do kanałów poza obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy odbiorników TV i radiowych
abonamentem RTV6 . Kolejną różnicą jest dostępna liczba kanałów oraz ich jakość. Podczas gdy
w telewizji naziemnej mamy do dyspozycji 24 kanały, w tym 2 w rozdzielczości HD7 . W telewizji
IP liczba ta w zależności od operatora i wybranego pakietu może wynosić nawet 250 kanałów
z czego ponad 90 to kanały w rozdzielczości HD8 .

Rozdział 2. Personalizacja reklam
2.1. Istota i rodzaje personalizacji
Reklama spersonalizowana istnieje w internecie od końca lat 90. Na samym początku większość firm próbowała dotrzeć do konsumentów w taki sam sposób jak miało to miejsce w telewizji,
czyli wybierając reklamy, które odwołują się do możliwie najszerszej widowni. Na początku XXI
wieku reklama internetowa staje się „mądrzejsza”. Firmy zaczęły kolekcjonować oraz przetwarzać
informacje m.in. o nawykach internautów. Obecnie spersonalizowana reklama jest w internecie
powszechna, a internauci zaczęli ją dostrzegać. Według raportu Pew Research Center Internet,
Science & Tech9 59 procent internautów zauważyło w sieci reklamy targetowane (personalizowane). Z kolei aż 68 procent internatów źle oceniło personalizację reklam wskazując, iż nie czują się
komfortowo wiedząc, że ich zachowania w sieci jest śledzone i analizowane. Tak samo widzą to
różni aktywiści tłumacząc tę praktykę zbierania informacji osobistych jako naruszenie prywatności.
6 https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Obowiazek [15.03.2016].
7 Liczba kanałów ogólnopolskich, dostępnych na terenie całego kraju. W niektórych lokalizacjach liczba kanałów może być wyższa. Aktualna liczba kanałów w danym regionie dostępna jest na stronie: http://telewizjacyfrowa.com/kanaly-dvb-t/ [24.02.2016].
8 http://telewizjaswiatlowodowa.pl/ [24.03.2016].
9 Pew Research Center Internet, Science & Tech, http://www.pewinternet.org/2012/03/09/main-findings-11/
[21.04.2016].
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Jednak firmy zajmujące się zbieraniem danych o użytkownikach, działając w ramach obowiązującego prawa, uważają swoje poczynania za całkowicie uprawnione i nikomu nie szkodzące.
W celu umożliwienia niestandardowych przekazów firmy reklamowe muszą najpierw zdobyć informacje o użytkownikach wykorzystując między innymi dane clickstream. Clickstream to termin, który
odnosi się do informacji o odwiedzanych stronach. Dane te zbierane są, między innymi, za pomocą
małych plików tekstowych nazywanych plikami cookies10 , które dana strona zapisuje w pamięci
komputera użytkownika, dzięki czemu można śledzić, jakie strony były odwiedzane. Istnieją dwa typy
plików cookie. Pierwszym typem są pliki, które są wysyłane przez domenę danej witryny, drugie zaś
pochodzą z innych domen, na których zostały osadzone reklamy lub inne treści widniejące na danej
stronie internetowej. Obecnie firmy marketingowe, które zajmują się rozpowszechnianiem reklam,
korzystają z plików cookies, aby stworzyć pełny raport nawyków przeglądania stron danej osoby.
Informacja ta pomaga stworzyć reklamę dostosowaną do konkretnych użytkowników.Na przykład,
jeśli dane clickstream zawierają wiele stron o tematyce sportowej, zobaczy on więcej reklam odzieży
sportowej czy biletów na mecze podczas oglądania np. prognozy pogody. Działanie plików cookie
można również zauważyć podczas przeglądania sklepów internetowych, gdzie dany sklep bez żadnej
uprzedniej rejestracji będzie rekomendował i przypominał o produktach oglądanych w przeszłości
czy produktach, które w przeszłości znajdowały się w koszyku.
Kolejną metodą zbierania informacji jest wyszukiwanie. Badanie Pew Research Center Internet,
Science & Tech ustaliło, że 92 procent internautów używa wyszukiwarek online, więc nic dziwnego, że serwisy takie Google czy Yahoo są potentatami rynku reklamowego w internecie. Firmy
te analizują wpisywane hasła oraz zapamiętują przyzwyczajenia użytkowników, aby umieścić
reklamy spersonalizowane tuż przy regularnych wynikach wyszukiwania. Reklamodawcy płacą
więcej za wyższą pozycję wśród wyników wyszukiwania.
Po utworzeniu profilu na portalu społecznościowym takim jak Facebook, użytkownik jest proszony o uzupełnienie informacji o swoim wieku, płci, religii, wykształceniu, poglądach politycznych,
interesach i ulubionych filmach, muzyce czy książkach teoretycznie po to, aby znajomi mogli lepiej
się poznać. Jednak w praktyce dane te są wykorzystywanedo wyświetlania niestandardowych
reklam. Na przykład, jeżeli użytkownik zaznaczy, że lubi gry planszowe, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości zobaczy reklamy na przykład Monopoly.
Personalizowane reklamy są dochodowe nie tylko dla przedsiębiorstw – politycy również odkryli
ich wyższość nad reklamami standardowymi 11. Barack Obama oraz Mitt Romney w swoich kampaniach przed wyborami w 2012 roku kierowali reklamy internetowe tylko do swoich potencjalnych
zwolenników. Kandydaci swoje grupy docelowe opierali na informacjach o miejscu zamieszkania
oraz wcześniej odwiedzanych stronach.
Liczba dostępnych w internecie informacji rośnie obecnie wykładniczo. Personalizacja pozwala dostarczyć użytkownikowi „szyte na miarę” środowisko, które na bieżąco podpowiada treści
wyselekcjonowane według zapotrzebowania – na podstawie wcześniej zdefiniowanego profilu.
Reklamy mogą być personalizowane na wiele sposobów. Jednym z najbardziej popularnych,
a zarazem najprostszym jest personalizacja kontekstowa. Reklamy wyświetlają się wówczas, jak
sama nazwa wskazuję, w zależności od kontekstu, czyli zawartości danej strony www wykorzystując
do tego kategorie oraz słowa kluczowe, tak zwane tagi zamieszczane na każdej stronie internetowej. Przykładem kontekstowej personalizacji reklam może być użytkownik poszukujący nowych
butów sportowych. Po przejrzeniu kilku stron internetowych w celu wybrania odpowiedniej pary
obuwia, chcąc zrobić sobie chwilę przerwy, zagląda on na swoją ulubioną stronę z najnowszymi
10 Wszystkoociasteczkach.pl, Po co są ciasteczka?, http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
[12.11.2015].
11 nytimes.com Online Data Helping Campaigns Customize Ads, http://www.nytimes.com/2012/02/21/us/politics/campaigns-use-microtargeting-to-attract-supporters.html [21.04.2016].
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informacjami ze świata. Na tej stronie po chwili pojawia się reklama sklepu z obuwiem, dokładnie
takim, jakiego przed chwilą poszukiwał użytkownik.
Kolejnym typem personalizacji reklam jest tak zwane personalizowanie techniczne. Oznacza
to, że użytkownik otrzymuje reklamy dopasowane do używanego sprzętu oraz oprogramowania.
Dzięki takiej personalizacji użytkownicy otrzymują reklamy, które dopasowane są rozdzielczością
do ekranu, na którym jest wyświetlana. Ponadto posiadacze urządzeń mobilnych otrzymują reklamy
niższej jakości, lecz za to tworzące mniejsze pliki, które można szybciej załadować do urządzenia
. Brane jest pod uwagę wolniejsze połączenie internetowe oraz niższa sprawność przetwarzania
danych przez procesor urządzenia mobilnego.
W celu jeszcze dokładniejszego dostosowania się do gustów odbiorcy wykorzystywane jest personalizowanie czasowe, które umożliwia dostarczanie reklam zgodnie z określonym harmonogramem.
Metoda ta jest używana zazwyczaj w połączeniu z innym typem personalizacji, np. z personalizacją
kontekstową. Przykładem może być strona internetowa sklepu sportowego, na której, w okresie
trwania mistrzostw Europy, wyświetlane są reklamy z udziałem kapitana drużyny narodowej.
Personalizacja demograficzna to kolejna metoda personalizacji reklam, która oparta jest na
cechach użytkownika, takich jak wiek, płeć, narodowość czy pochodzenie etniczne. Przykładem
mogą być reklamy kierowane tylko do mężczyzn w wieku 25-30 lat o narodowości polskiej. Metoda
ta może czasami pokrywać się personalizacją geograficzną, kiedy miejsce przebywania może
być utożsamiane z narodowością.
Kolejną metodą jest personalizacja na podstawie położenia geograficznego, inaczej geolokalizacji.
W przypadku urządzeń stacjonarnych informacja o lokalizacji użytkownika wydobywana jest z adresu IP. Dane o położeniu mogą także pochodzić z istniejących profili użytkownika, gdzie zapisana
jest lokalizacja z której użytkownik korzysta najczęściej. W tym przypadku lokalizacja na podstawie
adresu IP jest pomijana. W przypadku urządzeń mobilnych lokalizacja jest śledzona przy użyciu
nadajników operatorów komórkowych (BTS) lub na podstawie GPS (system nawigacji satelitarnej).
Inną metodą, również bardzo popularną jest personalizacja behawioralna, która polega na
śledzeniu działań wykonywanych przez użytkownika. Na podstawie danych na temat zachowań
tworzony jest profil zainteresowań. Na przykład, jeśli użytkownik często przegląda strony internetowe związane z samochodami, to w profilu użytkownika zapisywana jest taka informacja. Wówczas reklamy dotyczące samochodów mogą być wyświetlane nawet na stronach nie związanych
z tematyką samochodową. Personalizacja behawioralna również często obejmuje śledzenie akcji
wykonanych podczas dokonywania zakupów. Historia zakupów ma na celu ustalenie trendów.
Dzięki śledzeniu zakupów reklama może przypomnieć użytkownikowi przebywającemu już na
innej stronie internetowej o produktach pozostawionych w koszyku sklepu.
2.2. Personalizacja w IPTV
Kluczem w sukcesie reklamy jest jej trafność. Jeśli reklama jest ciekawa istnieje większe
prawdopodobieństwo, że zostanie „kliknięta”, jednak w tradycyjnej telewizji reklamodawca nie
jest w stanie sprawdzić reakcji czy zainteresowania. W internecie personalizacja odniosła wielki
sukces, jednak nie można jej dostrzec w telewizji. Reklama internetowa umożliwia przekazanie
reklamodawcom dostępu do bardzo szczegółowych danych, w tym o liczbie rzeczywistych odbiorców czy czasie trwania emisji. Porównując ten poziom szczegółowości z tradycyjnym pomiarem
reklam w telewizji staje się jasne, dlaczego reklamodawcy wydają coraz więcej pieniędzy na reklamę w internecie12. Ale dzięki technologii IPTV możliwe staje się, aby reklamy były indywidualnie
kierowanie do poszczególnych set-top boxów lub do większych grup abonentów.
12 Wirtualnemedia.pl 7,65 mld zł na reklamy w Polsce w 2015 r., http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/765-mld-zl-na-reklamy-w-polsce-w-2015-r-internet-radio-i-telewizja-najbardziej-w-gore-w-dol-prasa-raport
[11.05.2016].
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Aby skorzystać z tych możliwości dostawcy telewizji IP muszą efektywnie przechwytywać
i analizować informacje o swoich abonentach. Te dane to, między innymi, demografia, lokalizacja,
zainteresowania, schematy czasowe oglądania telewizji oraz wszelkie inne unikalne informacje,
które mogą być cenne dla reklamodawców. Następnie dostawcy muszą być zdolni do dostarczania spersonizowanych reklam do konkretnego konsumenta i urządzenia w odpowiednim czasie.
Istnieje wiele możliwości na zbieranie danych o użytkownikach telewizji IP. Najbardziej istotną
informacją oraz także najłatwiejszą do zebrania jest lokalizacja. Dane obecnego położenia można
zebrać na dwa sposoby. W przypadku dekodera domowego informacja o instalacji jest zapisana
w umowie, zaś w przypadku urządzenia mobilnego położenie można ustalić za pomocą adresu
IP. Operator sieci jest w stanie dokładnie określić z którym nadajnikiem jesteśmy obecni połączeni
w przypadku sieci bezprzewodowej oraz gdzie jest zarejestrowana dana usługa w przypadku
internetu domowego. Kolejnymi ważnymi informacjami o abonentach są ich zwyczaje podczas
oglądania telewizji. Behawioralne informacje pozwalają określić typy oraz tematyki zwykle oglądanych programów oraz porę i czas trwania aktywności. W przypadku zapotrzebowania na bardziej
szczegółową informację o konsumencie, istnieje możliwość zakupu danych od firm zewnętrznych,
które na podstawie danych z różnych źródeł, na przykład obserwacji transakcji dokonanych z pomocą karty kredytowej, są w stanie stworzyć dokładny profil klienta. Przydatnym źródła informacji
może być przywoływany już przykład historii zakupów w sieci, na której podstawie da się określić
wysokość zarobków, wielkość gospodarstwa domowego i wiele innych niezwykle ważnych dla
reklamodawców informacji.
2.3. Możliwości umieszczenia reklamy w IPTV
Istnieje wiele rozwiązań technologicznych, które pozwalają na personalizowanie reklam w telewizji IP. Jednym z nich jest liniowe wstawianie reklam (ang. linear ad insertion). Technologia ta
bazuje na reklamie transmitowanej tradycyjnymi kanałami dystrybucji dostarczanej do wszystkich
widzów w jednym czasie w postaci bloków reklamowych. Liniowe wstawianie reklam pozwala na
zamianę bloku reklamowego lub konkretnego spotu na reklamę spersonalizowaną 13. Reklamy są
umieszczane w strumieniu transmisji przez operatora telewizyjnego, który za pomocą cyfrowych
znaczników dokładnie wie, w którym momencie zaczyna się i kończy dany spot reklamowy.
Rysunek 3. Działanie Linear Ad Insertion

Źródło: rysunek własny.

13 Explania.com Linear Ad Insertion, http://www.explania.com/en/channels/companies/alcatel-lucent/detail/
linear-ad-insertion [10.05.2016].
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Kolejną metodą umieszczania spersonalizowanej reklamy jest reklama interaktywna. Jest to
sposób dostarczania odbiorcom treści w nowy i atrakcyjny sposób, wymaga od widza interakcji
i zaangażowania. Stanowią one jednocześnie bezpośrednią odpowiedź zwrotną na reklamę, mogą
być mierzone, analizowane i użyte do oceny skuteczności danej kampanii. Reklama interaktywna
może występować w wielu formach. Najpopularniejszym rozwiązaniem są banery reklamowe
umieszczone z boku ekranu, które nawołują do kliknięcia, aby wykonać daną akcję, między innymi,
zostawić numer telefonu dla telemarketera, odwiedzić stronę www czy obejrzeć dany materiał
reklamowy jednocześnie stopując oglądaną audycje.
2.4. Zwiększenie przychodów operatorów i nadawców
Podstawową „formą finansowania telewizji […] jest reklama, nie abonament”14. W związku z tym
zwiększenie przychodów w tym segmencie byłoby znaczące dla całego budżetu branży telewizji
IP. Reklamy personalizowane oferują operatorom IPTV skuteczny sposób na generowanie dodatkowych przychodów oraz na poprawę konkurencyjności poprzez zaaplikowanie zaawansowanych
rozwiązań personalizacji. Nadawcy mogliby drożej sprzedawać sloty reklamowe, reklamy byłyby
bardziej dopasowane do konkretnych odbiorców a przez to skuteczniejsze.
2.5. Obniżenie kosztów emisji reklam dla reklamodawców
Ukierunkowane reklamy mogą być cenne zarówno dla abonentów, jak i reklamodawców.
Badania wykazują, że młodzi widzowie pozytywnie reagują na reklamy, które są związane z ich
stylem życia. Badani widzowie postrzegają personalizowane reklamy jako zabawne i przydatne.
Zapewnia to okazję do przekształcenia relacji z abonentami. Dzięki takiemu podejściu, użytkownicy mogą czuć się potraktowani indywidualnie - w miejsce „spamu” reklamowego, który nie
ma związku z ich zainteresowaniami, dostają przydatne wiadomości. Ponadto istotną przewagą
IPTV nad telewizją tradycyjną jest możliwość tworzenia dokładnych i szczegółowych raportów
oglądalności, a więc trafności kierowanych treści. Pomiar wykazałby, która reklama i ile razy
została wyświetlona na konkretnym dekoderze. Z kolei dane te następnie można wykorzystać do
tworzenia bądź weryfikacji profili indywidualnych.

Rozdział 3. Badania własne
3.1 Narzędzie wykorzystane podczas badania ankietowego
Narzędzie wykorzystane do badania to bezpłatna aplikacja Formularze Google stworzona
i udostępniona przez firmę Google. Aplikacja ta dostępna jest w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer oraz Safari na stronie https://www.google.pl/intl/pl/forms/
about. Narzędzie to, po wcześniejszej darmowej rejestracji, pozwala tworzyć wszelkiego rodzaju
formularze, między innymi, ankiety. Stworzoną ankietę można następnie udostępnić w formie
linku, który prowadzi do zawierającej ją unikalnej strony.
3.2 Grupa badawcza
Na potrzeby niniejszej pracy ankieta została rozprowadzona drogą mailową do studentów
wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie
1311 osób w wieku 19-26 lat w dniach 12.05.2016 r. – 20.05.2016r. W ankiecie brały udział osoby,
które oglądają telewizję przynajmniej raz w miesiącu. W badaniu wzięło udział 980 kobiet oraz
331 mężczyzn, co w zaokrągleniu wynosi 75% kobiet oraz 25% mężczyzn.
14 Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999 s.39.
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Rysunek 4. Rozkład ankietowanych według płci

Źródło: opracowanie własne.

3.3 Przebieg oraz wyniki badania ankietowego
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło częstotliwości oglądania telewizji przez respondenta. Wśród
badanych osób codziennie telewizję ogląda 31%, dwa razy w tygodniu 18%, raz w tygodniu 17%,
a przynajmniej raz w miesiącu 34% ankietowanych.
Kolejne pytanie dotyczyło przełączania kanału podczas przerwy reklamowej z powodu braku
zainteresowania oglądanymi reklamami. Z ankiety wynika, że aż 71% badanych przełącza kanał
często, czasami robi to 19%, rzadko 8%, a 2% ankietowanych nie jest w stanie określić.
Następnie badane osoby zostały poproszone o wyrażanie opinii na temat chęci oglądania
reklam spersonalizowanych. Prawie połowa badanych odpowiedziała, że chciałaby takie reklamy
oglądać, 34% ankietowanych odpowiedziało negatywnie, zaś 17% badanych nie miało zdania.
Zadając ankietowanym pytanie czy niespersonalizowane reklamy zniechęcają do oglądania
telewizji znaczna większość, aż 62%, odpowiedziało twierdząco. Jedynie 27% osób odpowiedziało
„nie”, a 11% badanych nie miało zdania.
Rysunek 5. Częstotliwość oglądania telewizji przez ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Rozkład częstotliwości przełączania kanałów podczas przerwy reklamowej wśród
ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Rozkład ankietowanych według wyników odpowiedzi na pytanie: „Czy chciałbyś oglądać
reklamy produktów, które cię interesują oraz są dopasowane do twoich potrzeb i zainteresowań?

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak przy poprzednim pytaniu ponad 60% ankietowanych zgodziło się, że reklamy
w telewizji powinny być spersonalizowane. 23% badanych odpowiedziało negatywnie, a aż 14%
respondentów nie miało na ten temat zdania.
3.4 Wnioski
Analiza odpowiedzi na wszystkie pytania pokazuje, że wśród młodych ludzi istnieje pozytywne
nastawienie do personalizacji reklam. Istniejące bloki reklamowe często irytują i przeszkadzają,
bo oferowane produkty rzadko odpowiadają potrzebom odbiorcy. Natomiast reklama trafiająca
w zainteresowania nie budzi już takiej niechęci.
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Rysunek 8. Rozkład ankietowanych według wyników odpowiedzi na pytanie: „Czy reklamy niedopasowane do twoich potrzeb i zainteresowań zniechęcają cię do oglądania TV?”

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 9. Rozkład ankietowanych według wyników odpowiedzi na pytanie: „Czy zgadzasz się
z następującym stwierdzeniem: reklamy dają nam dostęp do darmowych treści, więc skoro już
są, to lepiej żeby były spersonalizowane niż niespersonalizowane?”

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 4. Ocena możliwości i korzyści według operatora telewizji IP
4.1 Narzędzie oraz przebieg badania
W celu zweryfikowania informacji o możliwości implementacji personalizacji reklam w telewizji IP został przeprowadzony wywiad z prezesem firmy Evio Mariuszem Filipiakem. Firma EVIO
Polska Sp. z o.o. jest dostawcą usług dla operatorów telewizji IP w sieciach kablowych i ISP
w Polsce. Badanie polegało na wywiadzie w formie elektronicznej, gdzie narzędziem była poczta
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elektroniczna. Osoba badana dostała za pośrednictwem poczty e-mail zestaw pytań, na które
następnie udzieliła odpowiedzi.
4.2 Wyniki badania
[Jerzy Mach] Czy planują lub planowali Państwo zastosowanie technologii personalizacji reklam w swojej firmie? Jeśli tak to dlaczego, jeśli nie, to jakie są przeciwwskazania?
[Mariusz Filipiak – prezes EVIO Polska Sp. z o.o.] Nie, w kontekście treści TV, ponieważ nie
pozwalają na to prawa licencyjne dotyczące kontentu TV. Nadawcy kanałów TV zabraniają jakichkolwiek modyfikacji i ingerowania w treść przekazywanego do abonentów kanału. Nie, ponieważ
jeżeli mówimy o telewizji IP użytkowanej na ekranie telewizora, mamy sytuację inną niż personalizacja reklam w przeglądarce WWW na PC. Telewizor posiada kilku zamiennych użytkowników,
w związku z czym śledzenie zachowań i preferencji danej osoby jest znacznie utrudnione. Można
pokusić się o personalizację „dla rodziny” ale z punktu widzenia rynku reklamy jest to mniej wartościowe niż personalizacja pod konkretną osobę.
Tak, chcemy personalizować reklamy wyświetlane poza przestrzenią kanału TV, np. po włączeniu dekodera (ekran startowy) lub po uruchomieniu portalu aplikacji interaktywnych, z tym że
personalizacja nie będzie polegała na dopasowaniu reklamy pod konkretną osobę/rodzinę, tylko
pod lokalizację w jakiej znajduje się dekoder TV.
Na przykład mieszkańcy Lublina będą widzieli reklamy pizzerii z Lublina, a mieszkańcy Szczecina pizzerię ze swojego miasta.
Czy według państwa personalizacja reklam w IPTV ma potencjał, by przynieść znaczące korzyści finansowe dla reklamodawców oraz operatorów telewizji? Co producenci
kontentu telewizyjnego mogliby zyskać a co stracić w przypadku globalnego wprowadzenia
tej technologii?
Dla reklamodawców (domy mediowe) - na pewno jest to trafniejsze adresowanie reklam, a więc
potencjalnie wyższe ROI (czyli w naszym wypadku zwrot z inwestycji w marketing), bo większy
procent odbiorców może być zainteresowany reklamą i wykonać akcje z nią związaną (kliknięcie
oferty, zakup usługi/produktu).
Dla operatorów - nie ma to znaczenia, jeżeli personalizacja będzie zachodziła pomiędzy
nadawcą kanału TV a domem mediowym (reklamodawcą). Miałoby natomiast znaczenie, gdyby
operator mógł być pośrednikiem w dostarczaniu personalizowanych reklam (między domem
mediowym). Niemniej ze względu na skalę działań jest to mało prawdopodobne, aby operator
pozyskiwał reklamodawców dla nadawców.
Dla nadawcy - mogłoby to oznaczać znacznie wyższe przychody z reklam (z uwagi na ich
wyższą skuteczność). Niemniej wymaga od nadawcy wdrożenia zaawansowanych technologii,
które personalizowałyby sygnał TV. Nie jest to możliwe do zrobienia w technologiach broadcastowych (telewizja satelitarna i kablowa), gdzie dystrybuowany jest jeden sygnał danego kanału
do wszystkich abonentów.
Można to zrobić w IPTV, które jest dzisiaj odsetkiem rynku TV ale też nie jest to proste, bo
wymagałoby obsługi tej technologii przez wszystkich operatorów IPTV na wszystkich stosowanych
przez nich dekoderach IP.
Co według Państwa jest największą przeszkodzą/wyzwaniem we wdrożeniu tego rozwiązania?
• Znikomo mały udział rynku IPTV w całym rynku płatnej TV (rośnie, ale na razie jest znikomy)
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• Koszty technologii niezbędnej do wytworzenia i dystrybucji personalizowanego kontentu TV
• Trudność w personalizacji pod konkretną osobę
Czy zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że personalizacja reklam w telewizji IP jest
przyszłością telewizji, a jej wdrożenie to jedynie kwestia czasu?
Tak, ale ten czas nadejdzie najwcześniej za 3-5 lat, gdy rynek IPTV będzie miał dużo wyższą
penetrację niż dzisiaj.
Czy istnieją przesłanki wskazujące, że personalizacja reklam w telewizji IP oraz towarzysząca jej inwigilacja stworzy realne poczucie zagrożenia prywatności odbiorców?
Nie. Odbiorcy są już przyzwyczajeni do „inwigilacji” w świecie Internetu. Niemniej wyświetlanie
na ekranie TV czegoś czym jest zainteresowany jeden z domowników, a inni nie powinni o tym
wiedzieć, może wywoływać domowe konflikty.

Zakończenie i wnioski
Reasumując, obecny rynek telewizji IP nie jest w stanie pozwolić sobie na tak dużą inwestycję,
jaką jest zbudowanie infrastruktury do personalizacji reklam, bowiem jej zasięg w porównaniu
z innymi, tradycyjnymi kanałami dystrybucji jest znikomy. Aktualnie w Polsce z usług IPTV korzysta około 200 tys. gospodarstw domowych. Liczba ta przekłada się na penetracje rynku na
poziome około 2% 15. Jednak w ciągu najbliższej dekady wizja personalizowanych reklam jest
bardzo prawdopodobna. Jak mówi prezes firmy Evio „ten czas nadejdzie najwcześniej za 3-5 lat,
gdy rynek IPTV będzie miał dużo wyższą penetrację niż dzisiaj”.
Abstrahując od trudności czysto technologicznych i finansowych odbiorcy telewizji wydają się
być gotowi na personalizacje reklam w telewizji. Ponad 70% badanych osób w ankiecie stworzonej
na potrzeby niniejszej pracy odpowiedziało, że często przełącza kanał z powodu braku zainteresowania reklamami, co znaczy, że reklamy w telewizji mają o wiele mniejszą oglądalność niż to może
wynikać z badań oglądalności konkretnego programu. Blisko 50% ankietowanych chciałoby oglądać
personalizowane reklamy w telewizji, jednak nie wszyscy odbiorcy życzą sobie wyświetlania tego
typu reklam, bowiem ponad 30% osób odpowiedziało na to pytanie negatywnie. Taką postawę
łatwo zrozumieć, bowiem personalizacja kojarzyć się może nieprzyjemnie z poczuciem bycia podglądanym czy podsłuchiwanym. Ponadto personalizując reklamy pod jednego użytkownika, można
zdradzić zainteresowania, o których, być może, inni współużytkownicy odbiornika telewizyjnego
nie powinni wiedzieć. Istnieje jednak wiele stosunkowo łatwych rozwiązań, które mogą zapobiec
pojawianiu się takich konfliktów. Mogą to być proste formularze, które jasno by określały jakiego
typu reklamy mogą być wyświetlane czy nawet zgody, które należałoby dobrowolnie podpisać
przy zawieraniu umowy, a jej wyrażenie skutkowało by skromnym rabatem za zamówione usługi.
Oczywistym wnioskiem z niniejszej pracy wydaje się więc stwierdzenie, że rozwój personalizacji reklam w IPTV jest tylko kwestią czasu. Niezaprzeczalne zalety tego rozwiązania zobaczą
i reklamodawcy i operatorzy i na koniec, jej adresaci, czyli końcowi odbiorcy i użytkownicy TV.
Obecnie realna jest jedynie skromna jej odmiana, czyli indywidualizacja przekazu ze względu na
miejsce, w niedalekiej przyszłości, wraz ze wzrostem udziału IPTV w rynku TV, należy oczekiwać
gwałtownego postępu personalizacji reklam.

15 Computerworld.pl Polska trzecia pod względem korzystania z usługi IPTV w regionie, http://www.computerworld.pl/news/370782/Polska.trzecia.pod.wzgledem.korzystania.z.uslugi.IPTV.w.regionie.html [20.05.2016].
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Problem bezpieczeństwa zasobów ukrytej sieci
Streszczenie pracy
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, porusza problem bezpieczeństwa w nawiązaniu do zasobów ukrytej sieci.
W części teoretycznej pracy wyjaśniono pojęcie ukrytej sieci zarówno na płaszczyźnie technicznej, jak
i społecznej. Omówione zostało zagadnienie związane z bezpieczeństwem podczas jej użytkowania, a także
zasoby sieci. Podjęto również próbę analizy treści zamieszczonych pod kątem ich użyteczności, legalności
oraz jej wpływu na internautów. Ilustracją części empirycznej jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony
przy pomocy kwestionariusza. Zostały zaprezentowane wyniki badań własnych oraz ich analiza.
Przedstawiony układ pracy, czyli połączenie części teoretycznej z empiryczną, pozwala na wyjaśnienie
pojęcia ukrytej sieci oraz problemu bezpieczeństwa jej zasobów.
Temat pracy: Problem bezpieczeństwa zasobów ukrytej sieci
Dziedzina pracy: 15.100 – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Słowa kluczowe: Internet, technologie sieciowe, ukryta sieć, bezpieczeństwo, hidden web, głęboka sieć,
darknet, dark web
Tytuł w języku angielskim: The problem of the security of deep web resources
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Wstęp
Praca dotyczy istotnego zagadnienia z punktu widzenia obecnie znanej sieci internetu. Ukryta
sieć jako badane zjawisko jest niełatwa do zdefiniowania, a także trudna do poddania dogłębnej
analizie. W swojej strukturze posiada zbyt duże spektrum tematyczne oraz niejasną interpretowalność przyjętą przez ogół zajmujących się nim środowisk naukowych. Liczba opracowań dotyczących ukrytej sieci jest stosunkowo duża, brakuje jednak wspólnego mianownika, który pozwoliłby
jasno zdefiniować terminologicznie oraz znaczeniowo pojęcie ukrytej sieci. W pracy oparto się
głównie na źródłach internetowych oraz obcojęzycznych. Małe zainteresowaniem tym zjawiskiem
ze strony polskich środowisk naukowych sprawia, że na polskim rynku brakuje przetłumaczonej
literatury omawiającej zagadnienie ukrytej sieci.
Temat problemu bezpieczeństwa w ukrytej sieci został podjęty ze względu na jego znaczenie
dla procesów współczesnej komunikacji sieciowej. W obecnej sytuacji geopolitycznej informacja
staje się główną walutą społeczeństwa informacyjnego. Informacje pożądane to te, których źródło
jest nieprzetworzone, unikalne, autentyczne. W większości źródła takich informacji zamieszczone
są w zasobach sieci ukrytej. Ponadto problem bezpieczeństwa staje się kluczowym aspektem
w procesie wyszukiwania informacji w zasobach sieci głębokiej. Należy wskazać na coraz częstsze
wykorzystanie zasobów ukrytej sieci przez internautów. Co więcej, maleje poziom bezpieczeństwa
użytkowników przeglądających jej zasoby, a to spowodowane jest rosnącą liczbą występujących
w niej zagrożeń.
Celem pracy jest ocena problemu bezpieczeństwa w ukrytej sieci, jego scharakteryzowanie, negatywne oddziaływanie na odbiorców treści oraz ogólnej szkodliwości społecznej
części jej zasobów. W pracy oparto się na założeniu, że analizie treści ukrytego internetu
poddane zostały zasoby dostępne dla osób bez profesjonalnej wiedzy z zakresu IT oraz
pochodnych. Pominięte zostały te treści, do których dostęp jest dalece utrudniony dla osób bez
specjalistycznego wykształcenia.
Hipoteza do pracy badawczej została określona w następujący sposób: ukryta sieć w wyniku
wielu czynników jest coraz bardziej eksploatowana w sposób zagrażający bezpieczeństwu
jej odbiorców, treści zawarte nie są jednoznacznie weryfikowane jako bezpieczne, brak
jest kontroli nad jej zasobami.
W pracy wykorzystane zostały następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury
przedmiotu, m.in. ogólno rozumianego problemu bezpieczeństwa w sieci na podstawie: książki
„Komunikacja sieciowa” W. Gogołka, problemu upolitycznienia oraz buntu w sieci w nawiązaniu do
książki „Technopolis” Agnieszki Rothert; sposobu oraz możliwości wyszukiwania informacji w ukrytym internecie, odwołując się do książki „Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej”
Natalii Pamuły-Cieślak; przykładów korzystnego wykorzystania zasobów ukrytej sieci, opierając
się na książce „The hidden web, A Sourcebook” Williama O. Scheerena; dogłębnej analizy problemów sieci powierzchniowej, na podstawie książki „The net delusion” Evgeny Morozova. W pracy
wykorzystano także różne publikacje internetowe, takie jak artykuły prasowe, publikacje naukowe,
blogi specjalistyczne, książki w wersji elektronicznej oraz filmy dokumentalne.
Empiryczna część pracy opiera się na ankiecie badawczej, przeprowadzonej z wykorzystaniem
formularza internetowego. W badaniu wzięła udział grupa 1090 respondentów z pokolenia „AC –
after computers” 1, środowiska studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego.

1 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie i paradoksy, Warszawa 2010, s. 174.
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Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ukrytej sieci
1.1. Główne założenia ukrytej sieci oraz jej podłoże badawcze
Internet to jedna z głównych maszyn napędowych rozwoju końca XX i początku XXI wieku, którego uruchomienie datuje się na okres zimnej wojny. Z założenia miał być to system komunikacyjny,
zdolny do nieprzerwanego działania, zwłaszcza w przypadku ataku nuklearnego. W początkowej
fazie wdrażania tej idei, zbrojne ramię armii Stanów Zjednoczonych powołało do życia instytut
badawczy o nazwie ARPA (Advanced Research Projects Agency). W wyniku prowadzonych tam
projektów badawczych (ARPANET), wprowadzono do obiegu pierwszy prototyp sieci, który jest
współcześnie użytkowany.
Manuel Castells w swojej książęce „Galaktyka Internetu” podkreśla, że „Internet jest globalną
siecią komunikacyjną, lecz sposób jego wykorzystania i jego ewolucyjna natura są produktem
ludzkiego działania w określonych warunkach historycznych”.
Najbardziej istotnym, współczesnym narzędziem dla człowieka jest możliwość wymiany informacji
na wiele sposobów. Globalnie rozpowszechnioną usługą dająca taką możliwość jest WWW, czyli
sieciowy system wymiany informacji, dzięki któremu internet mógł objąć zasięgiem każdy obszar
planety. Web nie jest tylko narzędziem komunikacji, ale także mechanicznym, responsywnym
bytem, ukształtowanym przez użytkowników WWW.
Główną różnicą między internetem a World Wide Web jest to, że Sieć WWW stanowi podzbiór zasobów dostępnych w internecie poprzez aplikacje zwane przeglądarkami internetowymi
(głównie HTTP). Pozostałe usługi dostępne poprzez internet to m.in. poczta elektroniczna oraz
Usenet (grupy dyskusyjne).
Agnieszka Rothert w swojej książce „Technopolis” dokonuje uspołecznienia Sieci (WWW),
nadając jej następującą definicję: „Sieć jest otwartą przestrzenią uczestnictwa, produktem mnóstwa interakcji pomiędzy zróżnicowanymi geograficznie, a także kulturowo grupami i jednostkami”.
Podkreślono w niej znaczenie internetu jako medium zachodzących interakcji, nie tylko na linii
maszyna – człowiek, ale także międzyludzkiej komunikacji sieciowej.
World Wide Web to największa usługa wymiany informacji, z samego założenia twórców nie
posiada centralnej jednostki zarządczej. Nie ma technologicznej możliwości sprawowania kontroli
nad nią bądź całkowitego uporządkowania jej zasobów. Komercjalizacją, ustandaryzowaniem,
próbą sprawowania kontroli, oraz przeszukiwaniem (indeksowaniem) wybranych zasobów zajmują
się wyszukiwarki internetowe oraz korporacje nimi zarządzające. Każda wyszukiwarka gromadzi
zasoby informacyjne o każdej stronie przeanalizowanej przez swoje szperacze, w swoim indeksie – jądrze2 .
Każda wyszukiwarka internetowa składa się z następujących elementów:
• Robota skanującego zasoby sieciowe – program zbierający dane z sieci, mający przekazać
zebrane dane do bazy (indeksu) wyszukiwarek. Metoda zbierania informacji polega na jego
ciągłej wędrówce po łączach hipertekstowych. Przeszukiwanie podlega specjalnemu algorytmowi.
• Indeksu (jądra) – jest to baza danych wyszukiwarek internetowych, gdzie przechowywane
są zebrane wcześniej przez roboty dane. Jednocześnie strony podlegają ocenie ze strony
indeksu, która wpływa na ich późniejsze umieszczenie na stronach wyników wyszukiwania.
• Interfejsu wyszukiwarki – jest to okno dialogowe, najczęściej w przeglądarce, które umożliwia
wysłanie zapytania do wyszukiwarki w celu otrzymania wyników zwrotnych.
Rodzi się dwubiegunowa opinia na temat próby hegemonizacji zasobów WWW. Według
Johna Najsbitta „niekontrolowana i niezorganizowana informacja nie jest bogactwem w spo2 Ibidem.
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łeczeństwie informacyjnym, lecz przeciwnie, staje się wrogiem pracownika zajmującego się
informacją” 3 . W wyniku zbyt dużej ilości niezweryfikowanej informacji, staje się ona nieprzydatna dla szukającego4 .
Negatywny stosunek do popularnych wyszukiwarek internetowych ma Natalia Pamuła Cieślak, podkreślając, że: „Informacja indeksowana w sposób automatyczny nie podlega kontroli
merytorycznej, ortograficznej, faktograficznej i może zawierać błędne dane, a nadmiar informacji
prezentowanych w rankingach odpowiedzi nie ułatwia użytkownikom dostępu do właściwych,
wysokojakościowych i sprawdzonych źródeł” 5.
Solucjonizm 6 autorstwa Eugene’a Morozova odnosi się do nastawienia, jakim kierują się ludzie
w wyborze szukanych informacji, gdzie wyszukiwarki pełnią według nich panaceum na wszystkie
możliwe zapytania użytkowników sieci. Stają się podstawowym narzędziem do wyszukania łatwo
dostępnych informacji w Sieci. Takie podejście „obiecuje odpowiedź, zanim jeszcze do końca
wybrzmi pytanie” 7. Warto tu wspomnieć, że zasoby całego internetu są powszechnie porównywane do mitycznej biblioteki Babel, Borgesa. Zgodnie z tymi dwiema ideami, można stwierdzić,
że wyszukiwarki traktowane są jako swoista encyklopedia, do której sięgamy z powodu jej prostej
obsługi i dostępności, wszystkie zasoby Sieci są jednak o wiele większe od dostępnych zasobów
sieci powierzchniowej.
Ukryty internet jako zjawisko jest bardzo trudne do zdefiniowania, posiada bowiem całe spektrum wymiennych synonimów, pod którymi występuje w wielu opracowaniach, artykułach czy
badaniach. W literaturze często pojawia się jako: kryty internet, sieć głęboka (Deep Web), sieć
ukryta (hidden web) bądź sieć niewidoczna (invisible web).
W celu ogólnego umiejscowienia badanej struktury sieci głębokiej, całe środowisko sieciowe należy podzielić na 3 zbiory. Jeżeli internet w znaczeniu potocznym traktuje się jako zbiór
wszelkich zasobów zorganizowanych (zaindeksowanych) i dostępnych człowiekowi, to do sieci
niewidocznej należy odnosić się jako jego podzbioru, charakteryzującego się zasobami ukrytymi
(niezaindeksowanymi). Trzecim podzbiorem wartym przybliżenia jest Dark Web będąc podzbiorem
sieci niewidocznej (zasoby niezaindeksowane z ograniczonym dostępem).
Mimo iż same zjawisko sieci głębokiej występowało praktycznie od początku istnienia Sieci
WWW (1980 – wynalezienie hipertekstu)8 , to genezy terminologii można dopatrywać się dopiero
w okresie wzrostu znaczenia wyszukiwarek internetowych i ich globalnego zasięgu. Jak podaje
M.K. Bergman9 , po raz pierwszy terminu sieci niewidzialnej (hidden web) użyła Jill Ellsworth w roku
1994, w jednej ze swoich prac, by opisać zasoby niewidoczne dla konwencjonalnych wyszukiwarek
internetowych. W 1996 roku pojęciem tym posłużył się Frank Garcia w artykule prasowym poświęconym AT1 (specjalistycznemu narzędziu służącemu do przeszukiwania internetu). W 2001 roku
termin Sieci głębokiej (Deep Web) zastosował M.K. Bergman w swojej publikacji zatytułowanej
„White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value” 10.
W 1997 roku Michael Lesk w swojej pracy zatytułowanej: „How much information is there in
the world?” podał szacunkową informację odnośnie zasobów Biblioteki Kongresu, która posiada

3 J. Najsbitt, Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
4 W. Gogołek, op.cit.
5 N. Pamuła-Cieślak, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej.
6 E. Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, London 2013.
7 J.Dymek, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131215/dymek-zbawic-swiat-kliknij-tutaj
(15.12.2013).
8 https://papergirls.wordpress.com/2008/10/07/timeline-deep-web/.
9 M.K. Bergman, The Deep Web: Surfacing Hidden Value, http://brightplanet.com/wp-content/uploads/2012/03/12550176481-deepwebwhitepaper1.pdf (21.05.2016).
10 Ibidem.
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Rysunek 1. Umowny podział sieci WWW

Źródło: opracowanie własne.
od 20 terabajtów do 3 petabajtów informacji 11. Przyczyniło się to do zwiększenia świadomości
ludzi odnośnie istnienia dużo większej ilości zasobów, które dostępne są w Sieci.
Najbardziej znaczące dla badań dotyczących Ukrytej sieci są dwie definicje.
• Pierwsza z nich została zaproponowana przez Gary’ego Pirce’a oraz Chrisa Schermana:
„Ukryty Internet (Invisible Web) są to strony, pliki i inne, często wysokojakościowe informacje, dostępne poprzez sieć WWW, których wyszukiwarki internetowe nie mogą, z powodów
ograniczeń technologicznych, albo nie chcą, z powodów uznaniowych, dodawać do swoich
indeksów” 12.
• Drugą zaproponował Bergman, według którego są to strony dynamiczne, będące wynikiem
wyszukiwania szczegółowego, prowadzone przez wewnętrzne interfejsy. Porównał także
standardowe wyszukiwanie do „zarzucania sieci statku na powierzchnię oceanu”, gdzie
to, co zostanie złapane, należy do sieci powierzchniowej (Surface Web), a reszta do sieci
głębokiej (Deep Web).
Oba zaproponowane założenia są poprawne, na ich podstawie można stwierdzić, że zgodna
definicja ukrytego internetu, zawarta w słowniku wydanym przez American Internet Association13
, tłumacząca pojęcie jako „część World Wide Web, która jest niewykrywalna dla wyszukiwarek”,
jest prawdziwa. Co więcej, stanowi podstawę rozważań niniejszej pracy.
Istnieje wiele organizacji oraz poszczególnych jednostek, które zajmują się badaniami nad
siecią głęboką. Większość z nich wywodzi się z kraju prekursora internetu, Stanów Zjednoczonych.
Pierwszą szczegółową pracę badawczą na ten temat napisał Michel Bergman w roku 2001.
Została ona zatytułowana: „White Paper: The Deep Web” oraz udostępniona na stronie organizacji
11 M. Lesk, How Much Information Is There In the World?, http://www.lesk.com/mlesk/ksg97/ksg.html
(20.05.2016).
12 N. Pamuła-Cieślak, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, 2015, s. 13-14.
13 T.M. Carter, M. Levine-Clark, Glossary of Library and Information Science, 2013.
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BrightPlanet, której Bergman jest współzałożycielem. W wyniku badań nad siecią głęboką, zawarł
w niej pierwsze szacunkowe wartości rozmiaru sieci ukrytej, a także stworzył nowe zagadnienia
terminologiczne, porządkując tym samym znane dotąd informacje. Na główne źródło zasobów sieci
ukrytej wyznaczył bazy danych. Rozważania Bergmana w późniejszym okresie były poddawane
szerokiej krytyce z różnych środowisk naukowych. Wielu badaczy twierdziło, że dane liczbowe
dotyczące rozmiarów ukrytej sieci zamieszczone w publikacjach, były bardzo przeszacowane .
Współczesne prace badawcze nad ukrytą siecią pokazują jednak poprawność tych danych. Bergman
swoimi badaniami rozpoczął międzynarodową dyskusję dotyczącą zasobów niewidzialnych dla
wyszukiwarek, oraz został jednym z głównych prekursorów w dziedzinie badań nad ukryta siecią.
Następną bardzo ważną publikacją badawczą, zainspirowaną dokonaniami Bergmana, jest
książka Gary’ego Price’a i Chrisa Shermana, wydana w 2001 roku14. W swojej publikacji rozpowszechnili oni wiedzę na temat wysokiej użyteczności sieci głębokiej oraz zaproponowali jej
kategoryzację. Opisali przykładowe metody wyszukiwania informacji, dostępne zasoby oraz ich
podział dziedzinowy. Przełomowym momentem w postrzeganiu zasobów sieci głębokiej jako
wysokojakościowych źródeł informacji, była publikacja Philippa Mayra oraz Dirka Lewandowskiego15. Zasobom wysokojakościowym, które można znaleźć w ukrytym internecie, nadali oni
termin „Akademickiego Ukrytego Internetu”. Zjawisko to opisali i scharakteryzowali pod kątem ich
przydatności w procesie m.in. edukacji.
Według Natalii Pamuły-Cieślak, w Polsce po raz pierwszy zjawiskiem ukrytego internetu zajął
się Aleksander Łamka, na łamach czasopisma „Magazyn Internet”16.
Wielkość zasobów ukrytego internetu jest powszechnie poddawana wielu spekulacjom ze
strony różnych środowisk. Nie ma jednoznacznie przyjętych wyników, które pozwoliłyby na jej
dokładne oszacowanie. Główne aspekty uniemożliwiające przeprowadzenie gruntownych badań to:
• czynnik technologiczny:
– Objawia się niemożliwością przeprowadzenia na szeroką skalę przeszukiwań ukrytej sieci
przez specjalne roboty do tego stworzone. Brak jest dostatecznej mocy obliczeniowej, oraz
nowych technologicznie rozwiązań np. specjalnie dostosowanych algorytmów robotów,
które to będą w stanie przedostać się do głębszych warstw Sieci.
• czynnik ekonomiczny:
– Najważniejszym aspektem tego czynnika są niewspółmierne koszty, jakie badanie mogłoby
pochłonąć, do zysków, które udałoby się otrzymać. Wyniki przeprowadzonego badania
nie przyczyniłyby się do możliwości całkowitego skomercjalizowania tych zasobów przy
dostępnej obecnie technologii.
Pierwszą udaną próbą według niektórych środowisk naukowych okazało się dokonane w roku
2000, między 13 a 30 marca, badanie sieci głębokiej, które przeprowadził M.K Bergman17. Na
jego podstawie wykazał on m.in., że:
– informacje w sieci głębokiej są o około 400 do 550 razy większe niż w sieci powierzchniowej;
– sieć głęboka posiada aż 7,5 tysiąca terabajtów danych, a powierzchniowa tylko 19 terabajtów;
– zawiera 550 miliardów dokumentów w porównaniu do 1 miliarda w sieci powierzchniowej;
– istnieje około 200tysięcy witryn sieciowych;

14 Ch. Sherman, G. Price, The Invisible Web: uncovering information sources search engine can’t see, Medford-New Jersey 2003.
15 D. Lewandowski, P. Mayr, op.cit.
16 A. Łamek, Ukryty Internet, „Magazyn Internet”, 2002, nr 7, s. 58-60.
17 M.K. Bergman, White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value, 2001.
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– tylko 60 największych miejsc w sieci głębokiej przewyższa całą sieć powierzchniową aż 40
razy, pod względem ilości informacji zawartej;
– sieć ukryta posiada największy przyrost nowych informacji;
– ponad połowa zasobów sieci głębokiej jest zawarta w bazach danych.
Badania te zostały przeprowadzone na próbie 100 specjalnie wybranych witryn z sieci głębokiej.
Posłużyły one do stworzenia listy 60 baz danych, na podstawie których badaniu zostały poddane
największe witryny sieci głębokiej. Lista ta objęła 85 miliardów dokumentów o rozmiarze 748 504
GB ( 2 pierwsze bazy zawierały 585 400 GB). Średnia liczba na bazę została oszacowana na
ok. 5,43 miliarda dokumentów. Na szacunkową wartość 100 tysięcy baz danych w sieci głębokiej
z obliczeń wynikałaby całkowita liczba 543 miliardów dokumentów. Stosunek wyniósłby 550 na
1 miliard więcej zasobów niż w sieci powierzchniowej.18
Współcześnie informacje podane na stronie organizacji BrightPlanet, powiązanej z M.K. Bergmanem, podają, iż niemożliwe jest zmierzenie sieci głębokiej. Wpływ na to ma zmieniająca się
dynamika dostępu do tych informacji oraz gwałtowny wzrost sieci głębokiej, który uniemożliwia
dokonania prawidłowej kwantyfikacji 19.
Badaniami potwierdzającymi szacunkowe założenia Bergmana są te przeprowadzone na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley, w 2003 roku. Oparte na ekstrapolacji zjawiska wykazały, że sieć głęboka składa się z około 91 tysięcy terabajtów informacji, dla porównania sieć
powierzchniowa tylko z 167 terabajtów informacji. By podkreślić ten rozmiar, warto wiedzieć, iż
zbiory informacji całej (zbiory powierzchniowe i ukryte) Biblioteki Kongresu zawierały się tylko
w 11 terabajtach informacji.
Chris Sherman oraz Gary Price20 w swojej publikacji negatywnie odnieśli się do założeń metodologicznych badania M.K. Bergmana. Zarzucili mu wyolbrzymienie danych cząstkowych przy
szacowaniu rozmiarów sieci głębokiej. Podali oni przybliżoną wartość porównawczą sieci ukrytej,
która może być od 2 do 50 razy większa niż sieć powierzchniowa.
Błędy w metodologii M.K. Bergmanowi zarzucają także w swojej publikacji Dirk Lewandowski
oraz Philipp Mayr. Oskarżają go o użycie podczas badań wartości średnich. Według nich w przypadku tak wielkich rozbieżności w rozmiarach poszczególnych plików, lepszym rozwiązaniem
byłoby użycie mediany oraz pozbycie się wyników skrajnych, w celu dokładniejszego oszacowania. Odnosząc się do obliczeń przeprowadzonych przez Bergmana i Katalogu Gale’a21, ustalili
pojemność zasobów sieci głębokiej na od 20 do 100 miliardów dokumentów.
Z powyższych badań nad ukrytą siecią, mimo rozbieżności panujących w metodach dotychczas
przeprowadzanych prac naukowych, jasno wynika, że sieć głęboka jest dużo większa od sieci
powierzchniowej. Nie jest jednak możliwe oszacowanie jej całkowitego rozmiaru.
1.2. Procesy sprzyjające kreowaniu sieci głębokiej
W swojej książce W. Gogołek 22wyjaśnia jeden z powodów, przez który Sieć (powierzchniowa)
jest eksploatowana jako nadrzędne źródło poszukiwania informacji:
„Jego bogactwo, ( mimo iż ograniczane dzięki ułatwionemu dostępowi często jest traktowane
jako autorytet – twór, który sprawnie i spolegliwie informując, decyduje o zachowaniach wielu osób.

18 S. Lawrence, C.L. Giles, Badania sieci powierzchniowej z 1999 roku oraz aktualizacji z roku 2000, Accessibility of information on the web.
19 Deep Web: a Primer, 2013, https://brightplanet.com/2012/06/deep-web-a-primer/ (15.05.2016).
20Ch. Sherman, G. Price, The Invisible Web: uncovering information sources search engine can’t see, https://
www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8528/librarytrendsv52i2h_opt.pdf ( 20.05.2016).
21 M.E. Williams, The state of databases today, (w:) Gale Directory of Databases, 2005.
22 W. Gogołek, op.cit.
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Część z nich w sposób naturalny ograniczając wysiłek niezbędny do samodzielnego korzystania
z innych, uznaje Sieć za podstawowe, wystarczające, wiarygodne źródło informacji”.
Następnym procesem kształtującym sieć głęboką jest próba zachowania anonimowości
oraz chęć powstrzymania identyfikacji wśród użytkowników Sieci (WWW). Anonimowość
można zdefiniować jako „brak bezpośredniego kontaktu podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji”23. W tym przypadku podmioty nie są wzajemnie przez siebie identyfikowane,
zostaje zachowana poufność danych osobowych. W wyniku powszechnie zachodzącej w sieci
powierzchniowej identyfikacji użytkowników przy pomocy ich adresu IP, a także niekiedy przymusowej personalizacji (identyfikacji) profili internetowych, pojawia się potrzeba zachowania
anonimowości w sieci.
Kolejnym czynnikiem jest niechęć organizacji posiadających zasoby ukryte do dzielenia się
nimi, poprzez np. Google Scholar. W 2007 roku ankieta przeprowadzona w bibliotekach uniwersyteckich OhioLink, wykazała, że tylko 32% bibliotek udostępniło odnośniki do narzędzia Google
Scholar na swojej witrynie internetowej. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była „chęć, aby
studenci korzystali z zasobów zakupionych przez ich bibliotekę”24.
Kolejnym procesem sprzyjającym kreowaniu sieci ukrytej jest brak odpowiednich technologii.
Odnosi się to do barier w procesie wyszukiwania oraz indeksowania zasobów Sieci WWW. Natalia

Tabela 1. Typy zasobów ukrytego internetu oraz przyczyny ich nie indeksowania
Typ zasobu krytego internetu
Strony niepodłączone (nieobecne w grafie)
i strony, do których prowadzi niewiele odnośników

Przyczyna
Brak odsyłaczy hipertekstowych dla robotów
wyszukiwarek – nie mogą one znaleźć strony

Strony złożone z obrazów, plików w formatach Brak tekstu do skanowania dla robotów wyaudio i wideo
szukiwarek.
Strony w formatach niestandardowych dla zaso- Brak technicznych przeszkód, ale niektóre wybów WWW (np. Flash, zasoby skompresowane) szukiwarki je ignorują z powodów uznaniowych
lub ekonomicznych.
Zasoby relacyjnych baz danych

Niewyszukiwane przez roboty wyszukiwarek,
bądź niemożliwe do zinterpretowania przez
mechanizmy skanujące

Zasoby real-time (przekazywane w czasie rzeczywistym)

Dane efemeryczne, duża zmienność i szybkość przekazywanych informacji

Zasoby generowane dynamicznie

Względy uznaniowe i technologiczne sprawiają,
że zasoby te są omijane

Zasoby będące integralną częścią aplikacji Względy technologiczne – zasób treściowy
(internetowych i mobilnych), których treść nie wewnątrz aplikacji sprawia problemy podobnie
jest pobierana z WWW
jak w bazach danych
Źródło: N. Pamuła Cieślak na podstawie Ch. Sherman, G. Price, op.cit., s. 61.

23 Ibidem. s. 246
24 Google, Public Libraries, and the Deep Web Alieda Blandford, Dalhousie University.
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Pamuła-Cieślak opisała poszczególne zasoby ukrytej sieci oraz przyczyny ich nieindeksowania
przez wyszukiwarki internetowe. Mając na uwadze to, że każda wyszukiwarka posiada inne technologie, jest to podział uproszczony oraz względnie ogólny.
Ukazany we wcześniej opisanych badaniach niewspółmierny przyrost zasobów do możliwości
ich analizowania przez roboty wyszukiwarek internetowych, sprzyja ciągłemu zwiększaniu przewagi zasobów sieci niewidocznej. Warto zaznaczyć, że do ich gwałtownego wzrostu przyczynił
się nowy model publikowania oraz wymiany informacji – Web 2.0. Odbiorca informacji stał się
wówczas jednocześnie ich twórcą oraz recenzentem.
Bariery często stawiane są także przez samych twórców zasobów, którzy nie życzą sobie
indeksowania ich własności. Same wyszukiwarki internetowe blokują wyszukiwanie treści niepożądanych poprzez specjalne przygotowane algorytmy bądź w wyniku działań zewnętrznych, np.
naciski polityczne.
1.3. Opis wybranych źródeł oraz zasobów ukrytej sieci
Najbardziej powszechnego podziału typu niewidzialności źródeł zasobów sieci głębokiej dokonali już wcześniej wymienieni badacze tego zjawiska, Chris Sherman oraz Gary Price25 . Jest
to najbardziej znane rozróżnienie, na którym opiera się wiele publikacji dotyczących ukrytej sieci.
Grupy podziału zostały nakreślone w zależności od ich typu, formatu oraz metody dostępu do
wybranych materiałów. Wyróżniono cztery grupy podziału, które przedstawiono poniżej.
1. The „Opaque” Web
Grupa ta zawiera zasoby, które mogłyby znaleźć się w indeksie wyszukiwarek, jednak z różnych
powodów się tam nie znalazły. Jest to duża grupa, której wyszukiwanie zasobów sprawia najwięcej
problemów szukającemu. Istnieje kilka powodów, przez które zasoby te nie zostały zaindeksowane.
• Głębokość przeszukiwania
Odnosi się ona do kwestii ekonomicznych. Dla wyszukiwarek proces przeszukiwania Sieci
oraz jej indeksowania jest czasochłonny. Procesowi indeksowania poddawane są zazwyczaj tylko
odsyłacze zamieszczone w witrynie internetowej na stronie głównej. W wyniku ograniczonych
zasobów finansowych, reszta odsyłaczy jest pomijana, by zredukować koszty potrzebne do procesu wyszukiwania. Tworzone są tym samym obszary ukrytej sieci będące wynikiem zbyt płytkiej
analizy robotów. Niektóre zasoby, nawet te zaindeksowane, wymagają użycia skomplikowanych
kwerend do ich wyszukania26.
• Częstotliwość przeszukiwania
Tworzenie się stron jest procesem bardzo dynamicznym, nowe strony są dodawane do Sieci
nieprzerwanie, podczas gdy inne są od sieci odłączane lub przenoszone. Istnieje limit stron
możliwych do przejrzenia przez szperacze. Wynosi on około 10 milionów dziennie w przeciętnej
wyszukiwarce internetowej, co stanowi tylko ułamek wszystkich zasobów Sieci. Wyszukiwarki
stosując się do ułożonego algorytmu, wyznaczają jakie zasoby i jak często mają je skanować.
Cykl indeksowania sieci powierzchniowej przez Google może trwać nawet miesiąc27, pomijając
czas indeksowania nowych zasobów.

25 Ch. Sherman, G. Price, The Invisible Web: uncovering information sources search engine can’t see.
26 A. Saleem, Czym tak naprawdę jest Deep Web?, http://tric.pl/deep-web/ (1.05.2016).
27 W. Gogołek, op.cit., s. 206.
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• Maksymalna liczba widzialnych rekordów
Wyszukiwarki podczas zapytania o daną frazę wysyłają ograniczoną liczbę wyników – zazwyczaj waha się ona między kilkaset a milionem dokumentów. Mimo tak dużej liczby odpowiedzi
zwrotnych, w praktyce nie jest możliwe przeszukanie ich wszystkich. Często zapytanie nie daje
oczekiwanych wyników. Pozostają one poza zasięgiem szukającego.
• Odłączone adresy URL
Problem ten występuje wtedy, gdy autor zasobu nie zdaje sobie sprawy z wymogów, jakie musi
przestrzegać do prawidłowego zaindeksowania. Dana informacja nie została zgłoszona do bazy
indeksu wyszukiwarki lub nie prowadzą do niej żadne odnośniki na innych stronach.
2. The Private Web
Istnieją zasoby, które technicznie mogą zostać zaindeksowane, jednak dostęp do nich celowo
został ograniczony. Co więcej, opcja zaindeksowania ich również jest niedostępna. Dokonuje
się tego najczęściej za pomocą hasła chroniącego lub poprzez celowe powstrzymanie robotów
indeksujących, np. przy użyciu pliku robots.txt bądź meta tagu „noindex”.
3. The Proprietary Web
Zasoby te zostały udostępnione użytkownikom Sieci, którzy zgodzili się z pewnymi warunkami
korzystania z nich. Często są to strony z dostępem wyłącznie poprzez rejestrację. Bez względu na
jej warunki, robot wyszukiwarki nie może przejść sam przez ten proces. Inna część tych zasobów
wymaga od użytkownika uiszczenia opłaty, w celu odblokowania dostępu do nich.
4. The Truly Invisible Web
Terminem tym określa się zasoby, których techniczne oraz technologiczne warunki uniemożliwiają zaindeksowanie. Bariera ta ma podłoże dynamiczne z powodu ciągłych zmian m.in.w
algorytmach robotów przeszukujących Sieć. Najczęstszym problemem są wciąż nieodpowiednie
formaty, z którymi roboty indeksujące sobie nie radzą. Do takich formatów należą np. PDF, Flash,
Shockwave lub niektóre filmy, zdjęcia oraz inne formaty multimedialne.
Największy problem sprawiają strony sieciowe wygenerowane dynamicznie, które mimo
możliwości indeksowania, są zazwyczaj omijane przez roboty. W dużej części przypadków na
stronach tych stosowane są pułapki dla szperaczy. W wyniku fałszywie generowanych wyników,
sięgających milionów, robot wpada w pułapkę i zapętla się, analizując te wyniki.
Kolejnym zasobem są informacje przekazywane w czasie rzeczywistym28 , przesyłane strumieniowo (np. kursy walut, wiadomości chat). Teoretycznie mogłyby one zostać zaindeksowane,
jednak wymaga to dużych nakładów finansowych.
Nowym zasobem, który zaproponowała Natalia Pamuła-Cieślak29 , są części składowe aplikacji
mobilnych. Architektura ich budowy różni się od standardowych formatów, dlatego jest problematyczna dla wyszukiwarek. Istnieje także prognoza zastąpienia zasobów WWW aplikacjami
z wbudowaną treścią.
5. Analiza treści zasobów głębokiej sieci
M.K. Bergman do analizy treści tematycznej witryn sieci głębokiej wyselekcjonował 17 tysięcy
witryn, które następnie podzielił na poniżej opisane grupy.

28 N. Pamuła-Cieślak, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, 2015, s. 36-40.
29 Ibidem.
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Wykres 1. Podział tematyczny zasobów ukrytej sieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.K. Bergman, The Deep Web: Surfacing Hidden
Value. White Paper.

1.4. Charakterystyka porównawcza sieci powierzchniowej a ukrytej
Jedną z najczęściej stosowanych analogii poświęconych różnicy pomiędzy siecią powierzchniową a siecią ukrytą, jest analogia góry lodowej30 . Ma ona na celu lepsze ukazanie odbiorcy
różnic w rozmiarze obu obszarów sieci.
Czynnikiem wyróżniającym sieć powierzchniową od ukrytej jest brak narzędzi filtrujących zasoby
oraz służących do ich spersonalizowania31 . Brakuje również czynników pozycjonujących treści.
Następstwem tych deficytów jest słaba organizacja sieci głębokiej oraz trudność z jej obsługą.
Potrzebne są ponadprzeciętne umiejętności w posługiwaniu się narzędziami internetowymi.
Narzędzia do przeszukiwania sieci powierzchniowej nabrały cech marek, co spowodowało,
że użytkownicy przywiązali się do nich na poziomie emocjonalnym. Sieć powierzchniową cechuje
przede wszystkich proste i szybkie wyszukiwanie zasobów oraz dostęp do każdej potrzebnej informacji (makdonaldyzacja sieci). Z kolei w sieci głębokiej wydobycie informacji zabiera dużo czasu,
ponieważ są one rozproszone. Jednocześnie należy korzystać z wielu dedykowanych narzędzi do
wyszukiwania, spektrum zasobów jest ograniczone, a głównymi typami występujących zasobów
są pojedyncze strony Sieciowe oraz bazy danych. Brakuje wszystkich możliwych tematycznie
zasobów, są one natomiast dużo lepszej jakości, gdyż zawartość jest recenzowana w dużej części
przypadków przez ekspertów ze swojej dziedziny. W przypadku sieci powierzchniowej zawartość
nie jest recenzowana, a realizacja polityki sieci jest kreowana według modelu biznesowego, opierającego się na darmowej usłudze korporacyjnej (przewidującej przyszłe zyski). Gdy sieć głęboka
zachowuje model sieci odciążonej od wpływów komercjalizujących, cechuje ją niska liczba reklam.

30 R. Kay, Deep Web, „Computer world”, 19 grudnia, 2005
31 N. Pamuła-Cieślak, Ukryty Internet - nowe podejście, https://prezi.com/tpvmh4kvzgah/ukryty-internet-nowe-podejscie/ (20.05.2016).
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Sieć głęboka uważana jest za doskonałe źródło do budowy Semantycznej Sieci. Połączenie
nieograniczonych zasobów danych wraz z coraz inteligentniejszymi algorytmami wyszukiwarek
powierzchniowych może przyczynić się do powstania pierwszej takiej wyszukiwarki.

Rozdział 2. Bezpieczeństwo w ukrytej sieci
2.1. Dark Web
Termin Dark Web oraz Deep Web często są błędnie utożsamiane ze sobą w sposób równoznaczny32. Firma BrightPlanet w swoim artykule 33, w związku z częstymi błędami naprzemiennego stosowania tych pojęć, dokonało ich rozgraniczenia. Według BrightPlanet, Dark Web jest
tylko niewielką częścią całej sieci głębokiej, która z założenia jest w sposób umyślny ukryta oraz
blokowana przed możliwością dostępu ze strony standardowych przeglądarek internetowych.
Terminologia stosowana w opracowaniach, dotycząca dwóch pojęć – Dark Web (mroczna
sieć) oraz Darknet, jest używana naprzemiennie, nie funkcjonuje ogólnie przyjęta linia podziału
między tymi pojęciami. Terminologia dotycząca zagadnień związanych z siecią głęboką jest mało
statyczna, jeszcze w latach 70. Darknetem określano sieci odizolowane względami bezpieczeństwa
od ARPANETu. Istnieje jednak pewne umowne rozgraniczenie między nimi 34. Dark Web definiuje
się jako zasoby sieciowe ukrywające IP serwerów, z których korzystają. Zasoby te zawarte są
w sieciach Darknet.
Darknet można zdefiniować jako niezależne sieci nakładkowe WWW, do których dostęp
umożliwia tylko specjalne oprogramowanie, konfiguracja komputera czy też autoryzacja dostępu.
Zazwyczaj korzystają one z niestandardowych protokołów komunikacyjnych oraz portów dostępu. Witryny w Dark Web mogą być odwiedzane praktycznie przez każdego użytkownika Sieci.
Rozdzielenie tych dwóch terminów w przejrzysty sposób pozwala na uporządkowanie związanej
z nimi terminologii.
W środowisku mrocznej sieci, sieć powierzchniową (nieszyfrowaną) określa się mianem Clearnetu. Są to wszystkie zasoby niezaszyfrowane oraz niebędące częścią Darknetu. Dostęp do
nich nie jest anonimowy, a użytkowników można szybko zidentyfikować po adresie IP.
Darknet najczęściej utożsamiany jest z tylko jedną siecią – Tor. Istnieją jeszcze dwie inne
najczęściej wymieniane oraz używane sieci, mowa o I2P oraz Freenet. Ich rozmiar bardzo trudno
oszacować, ponieważ zastosowane w nich szyfrowanie jest dodatkową barierą uniemożliwiającą
to zadanie. Początek ideologii sieci Darknet można odnaleźć w kryptoanarchii, której twórcą jest
Timothy C. May 35. Według definicji jest to sytuacja polityczna, w której na szeroką skalę zaczną
być wykorzystywane technologie szyfrowania.
Alejandro Caceres oraz Amanda Towler wstępnie przeanalizowali luki w bezpieczeństwie na
stronach największej sieci Darknetu, Torze, Dokonali tego dzięki specjalne stworzonemu oprogramowaniu o nazwie PunkSPIDER 36. W ciągu 3 godziny pracy tego narzędzia, udało się zbadać
tylko około 7 tysięcy stron z pseudodomeną .onion. Carceres doszedł wówczas do wniosku, że
większość założeń na temat rozmiaru Dark Web i jego Ukrytych Usług (strony ukrywające IP

32 J. Atlas , Insider Trading On The Dark Web, http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/03/25/insider-trading-on-the-dark-web/#422493a03d3b (1.06.2016).
33 Clearing Up Confusion – Deep Web vs. Dark Web, https://brightplanet.com/2014/03/clearing-confusiondeep-web-vs-dark-web/ (1.06.2016).
34 D. Smith, An Introduction to the darkest places online, https://blog.radware.com/security/2016/04/darknet-101/ (1.06.2016).
35 A. Rothert, Technopolis wirtualne sieci polityczne, 2003, s. 97.
36 T. Fox-Brewster, Hackers Scan All Tor Hidden Services To Find Weaknesses In The ‘Dark Web’.

94

4.czesc, Nalecz_83-114.indd 94

4/29/18 10:23 AM

Problem bezpieczeństwa zasobów ukrytej sieci
serwerów przy użyciu sieci Tor) jest przeszacowana. Zbadane na stronach luki wykazały tylko 50
poważnych uchybień na 2100 stron przeanalizowanych, oraz tylko 100 uchybień ogółem.
Anonimowa sieć Tor (The Onion Router) jest najbardziej popularną siecią Darknetu. Zapoczątkowana została jako projekt wojskowy w laboratorium marynarki Stanów Zjednoczonych
(U.S. Naval Reaserch Laboratory). Miała za zadanie zapewnić poufność komunikacji w sferze
wojskowej oraz rządowej. Jednym z powodów oddania jej w ręce społeczeństwa był fakt, że im
więcej użytkowników korzysta z tej platformy, tym trudniej jest wyśledzić wiadomości przesyłane.
Jednym z twórców sieci Tor jest Paul Syverson, który w jednym z wywiadów, wyjaśnił, że
główną zaletą sieci Tor jest fakt, że „anonimowe połączenia są odporne podwójnie, na podsłuchanie komunikatu oraz na analizę ruchu sieciowego. Oddzielają one anonimowość połączenia od
anonimowości komunikatów przesyłanych tym połączeniem” 37 . Analiza ruchu sieciowego, przed
którą chroni, może służyć identyfikacji użytkowników Sieci. Pozwala ona na zbieranie informacji
o użytkownikach oraz na ich monitoring, może posłużyć np. celom marketingowym.
By utrudnić analizę ruchu sieciowego, działanie Tora oparto na rozproszeniu pakietów wysyłanych do różnych miejsc w Sieci. Powoduje to, że użytkownik nie może zostać namierzony
przez żaden węzeł.
Trasowanie cebulowe (onion routing) zostało zastosowane, aby dać użytkownikowi pewność
zachowania anonimowości w Sieci. Polega ono na wielowarstwowym szyfrowaniu danych oraz ich
dalszym przesłaniu kilkoma dynamicznymi kanałami (routery cebulowe). Im więcej routerów jest
aktywnych w tym samym czasie, tym więcej przesyłanych danych jest mieszanych i tym mniejsza szansa na wyśledzenie. Dane przemieszczając się, są po kolei rozszyfrowywane, a dopiero
końcowy węzeł nadaje im ostateczny kształt.
Usługi działające w sieci Tor szyfrują lokalizacje swoich serwerów. W praktyce prawie niemożliwa jest identyfikacja użytkownika. W przypadku takiej próby, problemy pojawiają się zarówno ze
strony zaszyfrowanego komunikatu, jak i zaszyfrowanych serwerów. Sieć Tor posiada swoją własną
pseudo domenę najwyższego poziomu .onion. Julian Assange, znany dziennikarz z WikiLeaks,
tak określił tę sieć: „Tor to pierwszy wyważony prototyp św. Gralla zapewniający anonimowość” 38.
Invisible Internet Project (I2P) jest to sieć typu P2P 39 (peer-to-peer), czyli model komunikacji
nadający takie same uprawnienia obu stronom. Aby móc jej używać, konieczna jest specjalna
konfiguracja sprzętu komputerowego. Sieć ta jest modyfikacją sieci Freenet i ma podstawę w tym
samym kodzie źródłowym. Opiera się na komutacji komunikatu wychodzącego, dzieli go na
mniejsze pakiety wysyłane dalej węzłami. Podobnie jak w przypadku Tor (Onion Routing), sieć
I2P posiada własną technologię, Garlic, w której informacje przesyłane oraz ich trasa zamknięte
zostają w strukturze przypominającej główkę czosnku. Tunel, przez który zostają wysyłane pakiety,
ma bardzo krótką żywotność (około 10 minut) i działa tylko w jednym kierunku (tunele nadawcze
oraz tunele odbiorcze). Jednokierunkowość tych tuneli ma ułatwić wyszukanie jak najlepszej trasy
dostępu do innych węzłów oraz zablokować analizę ruchu sieciowego.
I2P podczas przesyłania informacji stosuje szyfrowanie na czterech warstwach bezpieczeństwa:
informacji przesyłanych o użytkowniku, główki czosnku (szyfrowanie zaszyfrowanych pakietów),
wewnątrz tunelu przesyłowego oraz między bramami tuneli.
Tak jak w przypadku sieci Tor, ta również ma swoją pseudo domenę – .I2p, która działa tylko
w jej obrębie.
Freenet to trzecia z kolei sieć Darknet, która jest jeden z najwcześniejszych projektów sieci
anonimowych, realizowanym od 2000 roku. Oprogramowanie sieci obejmuje licencje Open Source.
Tak jak w przypadku sieci I2P, działa peer-to-peer, a podstawową różnicą w stosunku do niej jest
37 Film dokumentalny, TVN BiS, W sieci informacji, reż. Sandy Smolan, 2014.
38 Film dokumentalny, BBC Earth, Mroczna strona sieci, reż. Michael Radford, 2014.
39 The Invisible Internet Project (I2P), https://geti2p.net/en/about/intro (20.05.2016).
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sposób wymiany danych. Zasada wymiany plików jest zbliżona do przesyłu plików typu torrent.
Użytkownik udostępnia swoją przestrzeń dyskową oraz część pasma łącza internetowego, tym
samym staje się serwerem, który pośredniczy w wymianie danych. Szyfrowanie odbywa się na
całej płaszczyźnie sieci oraz przestrzenia na udostępnionym dysku. Szyfrowanie oraz identyfikowanie opiera się na użyciu jednego z 3 rodzajów kluczy. Sieć ta posiada dwa tryby działania:
Opennet (mniejsza anonimowość, listowanie IP stron, średnia wydajność) oraz Darknet (duża
anonimowość, brak listowanych IP, duża wydajność).
Różnice w podanych sieciach skupiają się na założonych celach ich wykorzystania. Tor może
przenikać przez sieć powierzchniową, gdy pozostałe dwie tworzą swego rodzaju sieci prywatne.
W dwóch ostatnich przypadkach potrzebna jest także specjalna konfiguracja i serwer przesyłowy.
Najważniejszą cechą łączącą te trzy sieci jest brak centralnego węzła oraz szyfrowanie za pomocą
wielu mechanizmów jednocześnie.
Sieci Darknet mają fundamentalne znaczenie w problemie badania zagadnień związanych
z bezpieczeństwem w całej głębokiej sieci, stanowią jej nieodłączny element, szeroko wykorzystywany w wielu dziedzinach. Nie są jednoznacznie określane jako dobre bądź złe, pomiędzy ich
zwolennikami i przeciwnikami toczy się spór związany z kwestiami ich bezpieczeństwa.
2.2. Wykorzystanie głębokiej sieci
Rozwój technologii sieciowych diametralnie zmienił sposób patrzenia człowieka na świat.
Komunikacja między ludźmi przeszła na zupełnie inny poziom. Zaczęto inwestować w nowe
technologie komunikacyjne. Wzrost dostępu do nowych narzędzi w sieci trudno ocenić, z jednej
strony technologie wykorzystywane są dla dobra ogółu. Z drugiej strony są często używane przez
przestępców i szkodzą dobru społecznemu. W przypadku sieci głębokiej, w ostatnim czasie bardzo
prężnie eksploatowanej, jest podobnie. Ma wiele korzystnych zastosowań w życiu codziennym,
w różnych jego sferach – chociażby w przypadku poprawy bezpieczeństwa, jak i w celach komercyjnych bądź naukowych. Poniżej przedstawiono kilka jej zastosowań.
1. Akademicki Ukryty Internet
Pierwsze, i dla wielu badaczy głębokiej sieci, najważniejsze z punktu widzenia edukacji społeczeństwa jest zjawisko Akademickiego Ukrytego Internetu (Academic Invisible Web). Zostało
nazwane oraz scharakteryzowane po raz pierwszy przez Phillipa Mayra i Dirka Lewandowskiego
w 2006 roku 40. Od czasu wydania ich publikacji zmienił się pogląd na temat stopnia użyteczności
zasobów sieci głębokiej w sferze edukacji.
Akademicki Ukryty Internet 41 to wszelkie zasoby sieci głębokiej, które są ważne dla środowisk
akademickich, np. pracowników naukowych, studentów, placówek edukacyjnych oraz bibliotek.
Autorzy postulują o zwiększenie funkcji przewodniej bibliotek jako medium dla propagowania zasobów akademickich w sieci głębokiej oraz współpracy z komercyjnymi wyszukiwarkami, w celu
udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców. Przykładem takiej próby może być Google Scholar.
Autorzy w swojej publikacji podzielili zasoby akademickie na trzy kategorie:
1) literatura (artykuły, rozprawy, raporty, książki);
2) dane (dane ankiet);
3) zasoby tylko sieciowe (dokumenty Open Acces).
Najważniejszą cechą głębokiej sieci dla środowisk akademickich jest jakość jej zasobów –
informacje w niej zawarte są często wysokojakościowe. Badania na próbce zasobów sieci ukrytej
dokonał M.K. Bergman, który w swojej publikacji stworzył tabelę przedstawiającą zebrane dane.
40 D. Lewandowski, P. Mayr, op.cit.
41 N. Pamuła-Cieślak, op.cit., s. 43.

96

4.czesc, Nalecz_83-114.indd 96

4/29/18 10:23 AM

Problem bezpieczeństwa zasobów ukrytej sieci
Tabela 2. Wskaźnik cech jakościowych sieci ukrytej wg Bergmana
Zapytanie

Sieć powierzchniowa

Sieć głęboka

Suma

„Jakość”

Uzyskane

Suma

„Jakość”

Uzyskane

Rolnictwo

400

20

5.0%

300

42

14.2%

Medycyna

500

23

4.6%

400

50

12.5%

Finanse

350

18

5.1%

600

75

12.5%

Nauka

700

30

4,3%

700

80

11.4%

Prawo

260

12

4,6%

320

38

11.9%

2,210

103

4.7%

2320

285

12.3%

Łącznie

Źródło: M.K. Bergman, The Deep Web: Surfacing Hidden Value, White Paper, http://quod.lib.
umich.edu/j/jep/3336451.0007.104?view=text;rgn=main.
Na podstawie tabeli można stwierdzić, że zasoby sieci głębokiej jakościowo aż trzykrotnie
przewyższają te z sieci powierzchniowej. Wartość wyników zwrotnych (zasobów wyszukanych)
także jest o 10% większa w przypadku sieci ukrytej.
Ważnym aspektem naukowym są wizualizacje danych tworzone z informacji zamieszczonych
w sieci głębokiej. Przykładami zastosowań danych z sieci głębokiej (np. bazy danych w chmurze) są:
1) Dane o skupiskach obecnych (osadzonych w ciągu roku) i zwolnionych z zakładów więźniów
(adresy) w Nowym Jorku. Dzięki nim możemy przeanalizować liczbę przestępstw popełnianych
przez te same osoby, na danym obszarze kraju (Brooklyn). Nieproporcjonalnie rozmieszczone
skupiska wskazują na problemy z przestępczością w określonych dzielnicach (dzielnice biedy
Rysunek 2. Rozkład „ulic za milion dolarów” na obszarze Brooklynu

Źródło: D. Orson, Million-Dollar Blocks’ Map Incarceration’s Costs, http://www.npr.
org/2012/10/02/162149431/million-dollar-blocks-map-incarcerations-costs (9.06.2016).
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Rysunek 3. Przybliżenie szczegółowe rozkładu „ulic za milion dolarów” na obszarze Brooklynu

Źródło: D. Orson, Million-Dollar Blocks’ Map Incarceration’s Costs, http://www.npr.
org/2012/10/02/162149431/million-dollar-blocks-map-incarcerations-costs (9.06.2016).

oraz z ludnością kolorową). Po naniesieniu danych na mapę, liczba ulic „Za milion dolarów” , na
których koszty zapewnienia bezpieczeństwa liczone są w milionach dolarów, w samym Brooklynie
wyniosła aż 32. Wizualizacja takich danych ma pozwolić władzom miast na lepsze rozdysponowanie
środków w walce z przestępczością oraz przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców.
2) W Kenii prowadzona jest wizualizacja symulacji zmiany występowania pasożytów (np.
malarii), będąca wynikiem migracji ludności w danych regionach (ruchy użytkowników telefonów
komórkowych). Dane migracji scalone zostają z danymi występowania pasożytów, dzięki czemu
można wyznaczyć krytyczne obszary narażone na wybuch epidemii. Przekłada się to na możliwie
szybki czas reakcji oraz najlepsze rozdysponowanie środków.
3) Na Haiti dokonano przełomu dotyczącego zarządzania kryzysowego w pozyskiwaniu ważnych informacji podczas kataklizmów. Podczas trzęsienia ziemi roboty wpuszczone w przestrzeń
Rysunek 4. Zmiany w obszarach zachorowań na malarię w Kenii

Źródło: N. Eagle, EAGLE: Take the Pulse of the Next Billion, http://www.slideshare.net/unglobalpulse/2-nathan-eagle (9.06.2016).
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social network (Facebook, Twitter), dzięki specjalnym algorytmom, pozyskiwały informacje realtime (zasoby sieci głębokiej), a następnie dokonywały ich mapowania. Dane pozyskane w ten
sposób miały większą wartość niż te z rządowego centrum kryzysowego, pozwoliły na sprawne
rozdysponowanie zasobów ratowniczych do punktów, w których była potrzebna pomoc 42.
2. Ograniczenia w dostępie do internetu
Wolność słowa, jako jedno z podstawowych praw człowieka, często bywała ograniczana
poprzez państwo. Najczęściej używanym narzędziem do złamania blokady nałożonej przez rząd
jest Tor, jedna z sieci Darknetu.
Przykładem takiego wykorzystania są Chiny, gdzie na porządku dziennym jest łamanie praw
wolności słowa 43. Wszystkie dyskusje odnoszące się do sytuacji w Tybecie są cenzurowane bądź
kasowane, a ich autorów często oskarża się o zdradę. Tor zapewnia z jednej strony anonimowość
autorów publikacji, a z drugiej bezpieczne miejsce do wyrażania swoich opinii. Poprzez zamaskowanie swojego ruchu wychodzącego, sprawnie łączy się z największymi dostawcami rzetelnych
informacji w sieci powierzchniowej, np. poza granicami Chin. Pozwala także na skuteczne ominięcie
wielkiej chińskiej zapory (Great Firewall of China) 44 sieci powierzchniowej, mimo usilnych starań
rządu chińskiego likwidacji możliwości połączenia się z nią.
3. Wykorzystanie sieci Tor w pracy dziennikarza
W pracy dziennikarza, a w szczególności śledczego, reportera zagranicznego lub wojennego,
ważna jest poufność oraz bezpieczeństwo źródeł informacji, z których korzysta. Praca w terenie,
poza granicami kraju oraz łączność również powinny być zabezpieczone. Alan Pearce45 w swojej
publikacji opisał, jak ważne znaczeniowo dla pracy dziennikarza są anonimowość oraz rzetelne
i jakościowe źródła. Wyjaśnił, jak ważnym narzędziem sieci głębokiej jest Tor oraz inne narzędzia
tego typu (np. PrivacyBox służące do przesyłania anonimowych wiadomości).
Autor przedstawił efekty dwuletniego śledztwa dziennikarskiego, przeprowadzonego przez
„Washington Post”, które wykazało, że tylko w Stanach Zjednoczonych istnieje około 1200 agencji
rządowych oraz 1900 agencji prywatnych, które zajmują się przetwarzaniem informacji przekazywanych poprzez Sieć, w celach wywiadowczych. NSA (National Security Agency) każdego dnia
przechwytuje i zapisuje dane z prawie 2 miliardów prywatnych e-maili oraz innych wiadomości.
W przypadku tak szerokiej skali inwigilacji, reporter chcąc opisać sprawę zamachów przy użyciu
ładunków domowej produkcji, musi przeszukać sieć powierzchniową (np. YouTube), aby zbadać
proces tworzenia takich bomb. Jednakże jest zmuszony do anonimowego poruszania się oraz
korzystania ze źródeł sieci głębokiej, w innym przypadku mógłby zostać posądzony o organizację
zamachu terrorystycznego.
4.Ofiary cyberprzemocy
Trauma osób dotkniętych cyberprzemocą może spowodować ich chęć odcięcia się od sieci
powierzchniowej, w tym głównie Web 2.0. Osoby takie cierpią na skrajne zaburzenia oraz straciły
ufność wobec otaczającego je świata. Sieć głęboka jest w stanie zapewnić im anonimowość w po-

42 Ibidem.
43 C. Clay, Inside the Great Firewall of China, http://han.buw.uw.edu.pl/han/Ebsco/search-1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19865286&lang=pl&site=edslive&scope=site (10.06.2016).
44 phw’s blog, A closer look at the Great Firewall of China, https://blog.torproject.org/blog/closer-look-greatfirewall-china (2.06.2016).
45 A. Pearce, Deep Web for Journalists: Comms, Counter-surveillance, Search, https://www.ifex.org/international/2013/06/24/deep_web_for_journalists_ifj_2013.pdf (2.06.2016).
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ruszaniu się po WWW. Cyberstalking46 jest coraz powszechniejszym zjawiskiem w sieci. Zespół
tworzący i aktualizujący oprogramowanie sieci Tor wyszedł z inicjatywą do osób poszkodowanych47. Użytkownicy korzystający z sieci Tor oraz ukrywającego tożsamość użytkownika systemu
operacyjnego Tails, mogą poczuć się bezpiecznie i nie obawiać się swoich prześladowców.
5. Haktywizm oraz środowisko
W swojej książce Agnieszka Rothert haktywizm określiła jako działalność, „która obejmuje
wykorzystanie komputerów w sposób raczej nietypowy i często nielegalny za pomocą specjalnego oprogramowania”. Termin ten oznacza także „posługiwanie się taktykami obywatelskiego
nieposłuszeństwa przeniesionymi do cyberprzestrzeni” 48.
Mimo że haktywizm oznacza nielegalne działania, potrafi być użyty w sposób wartościowy.
Większość współczesnych działań haktywistycznych jest prowadzona poprzez użycie anonimowej
sieci Tor. Jako pewien rodzaj protestu społecznego, pomaga w walce z narzucanymi odgórnie,
przez państwo lub wielkie korporacje, prawami naruszającymi osobiste przekonania. Są to swego
rodzaju sieci oporu funkcjonujące w sieci głębokiej, które działają przeciwko zagrożeniu życia,
zdrowia bądź środowiska naturalnego. Powstają zrzeszenia działające incognito (w ukryciu), mające
na celu naprawę złego stanu rzeczy, a swój sprzeciw wyrażają w formie protestu.
Przykładem pozytywnej akcji haktywistycznej jest protest powstały po ataku na WTC w 2001
roku. Pewna grupa hackerów (The Dispatchers) zlokalizowała oraz unieruchomiła strony powiązane z organizacjami terrorystycznymi .
Greenpeace, międzynarodowa organizacja ochrony środowiska, walczy głównie z wielkimi
korporacjami. Aby sprawnie działać, mimo posiadania ograniczonych zasobów w walce z np.
gigantami paliwowymi pokroju Shella, musi szybko atakować z ukrycia. Dzięki użyciu sieci Tor,
komunikaty oraz planowane działania nie mogą zostać odkryte i udaremnione.
Podsumowując, ukryta sieć posiada wiele walorów, które można wykorzystać w społeczeństwie sieciowym. Wiele organów państwowych bez możliwości korzystania z tej sieci, nie mogłoby
bezpiecznie przekazywać wielu ważnych informacji o sprawach wagi państwowej. Istnieje wiele
metod oraz płaszczyzn jej wykorzystania, sprawdza się zarówno w sferze edukacyjnej, technologicznej, społecznej, jak i poprawia poziom odczuwanego bezpieczeństwa. Wyłącznie sposób
w jaki wykorzystywane są jej możliwości, definiuje jej pozytywny charakter odbioru.
2.3. Negatywne wykorzystanie sieci głębokiej i wynikające z tego zagrożenia
bezpieczeństwa
Duża część mediów w swoich artykułach zjawisko głębokiej sieci opisuje w sposób antagonistyczny, w stosunku do faktów rzeczywistych. W większości z nich wszystkie złe zjawiska,
które występują, mają swoje podłoże w sieci głębokiej. Wynika to jednak z powszechnego braku
znajomości terminologii oraz jej rozmiarów.
Prawdą jest, że większość zjawisk istniejących w cyberprzestrzeni, działających poza prawem
albo na jego granicy, możemy znaleźć w przestrzeniach sieci Darknet, czyli w środowisku całej
sieci ukrytej. Pragnienie wolności odgrywa kluczową rolę w celach jej wykorzystania.
Bardzo znaną kontrowersyjną manifestację dotyczącą wolności w Sieci, wystosował w 1996
roku John Perry Barlow: „Władza rządów przyzwoleniu rządzonych. Wyście naszego nie szukali
ani nie otrzymali. Nie zapraszaliśmy was… Cyberprzestrzeń nie leży w waszych granicach…
rozrasta się poprzez nasze działanie zbiorowe… tam gdzie są prawdziwe konflikty, gdzie jest zło,
46 M. Neal, Tor Is Being Used as a Safe Haven for Victims of Cyberstalking, http://motherboard.vice.com/read/
tor-is-being-used-as-a-safe-haven-for-victims-of-cyberstalking (2.06.2016).
47 phobos’s blog, Employers Against Domestic Violence and Technology Panel, https://blog.torproject.org/
category/tags/cyberstalking.
48 A. Rothert, op.cit., s.82.
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znajdziemy je i poradzimy sobie po swojemu” 49. Manifestacja ta w dzisiejszym układzie Cyberprzestrzeni może odnosić się do działań, które występują obecnie głównie w sieciach Darknet.
Powszechna inwigilacja sieci Clearnetu przyczyniła się do przejścia świata przestępczego do
obszaru sieci ukrytej.
Zagrożenia oraz negatywne wykorzystania sieci głębokiej można podzielić na trzy główne
gałęzie (źródła): informacyjne (zasoby), usługi oraz technologiczne.
A. Informacyjne zasoby
Treści dezinformujące są to treści fałszywie stworzone w celach dezinformacji użytkowników
sieci głębokiej, zazwyczaj mają na celu charakter propagandowy. W ukrytej sieci, a w szczególności
w sieciach Darknet i oferowanych usługach, można natrafić na fałszywe ogłoszenia (scam). Mają
one na celu wyłudzenie pieniędzy, a transakcji za takie fałszywe usługi dokonuje się za pomocą
bitcoinów. W związku z tym niemożliwe jest jej późniejsze namierzenie.
Blackmailing jest częstym zjawiskiem na różnego rodzaju chatach wideo w głębokiej sieci.
Oszuści po wymianie swoich profili lub wideo, żądają pieniędzy pod groźbą upublicznienia profilu
tej osoby i oczernienia jej w sieci powierzchniowej. Autor szantażu jest w tym przypadku trudny
do namierzenia z powodu sieci Darknet, w której zazwyczaj się porusza oraz okupu płaconego
w bitcoinach.
Blackmailing na szeroką skalę miał miejsce w 2015 roku, kiedy ·to grupa hakerska ukradła
z popularnego serwisu randkowego Ashley Madison dane z profili swoich użytkowników. W swojej
wiadomości zażądali jego natychmiastowego zamknięcia. Jednakże serwis nie zgodził się na postawione przez nich warunki, dlatego hakerzy opublikowali dane w zasobach Dark Web. Miesiąc
po tym zdarzeniu dyrektor Ashley Madison został odwołany, a firma została pozwana w sumie na
około 576 milionów dolarów.
Fora hakerskie stanowią dużą część stron dostępnych w Dark Web. Można na nich przeczytać
o nieznanych lukach w zabezpieczeniach programów antywirusowych bądź aplikacji. Tworzone
są na nich poradniki, które pomagają w rekrutacji użytkowników do grup hakerskich.
Treści nawołujące do terroryzmu tworzą odłam zasobów związanych głównie z frakcjami
terrorystycznymi na całym świecie. Poprzez fora osadzone w sieciach Darknet członkom tych
organizacji przekazywane są komunikaty. Rekrutacja nowych członków także odbywa się poprzez
komunikatory działające w ukrytej sieci.
Tajne informacje państwowe zazwyczaj umieszczane w serwisach typu WikiLeaks są przekazywane za pośrednictwem sieci Darknet. W tym celu przede wszystkim wykorzystywane jest
narzędzie sieci Tor. Edward Snowden opublikował wiele tajnych, rządowych dokumentów, w których
poruszany był głównie problem inwigilowania przez państwa swoich obywateli50 .
W swojej publikacji na temat GCHQ (Government Communications Headquarters) brytyjskiej
służby specjalnej zajmującej się zbieraniem i przetwarzaniem danych przechodzących przez Sieć,
ujawniły stopień oraz wielkość inwigilowanych przez tę organizację danych. Z publikacji wynika,
że organizacja ta używa technologii kopiowania każdej informacji (lustrzany zapis) przechodzącej
przez światłowody internetu, przebiegające po dnie oceanu między Europą a USA.
B. Usługi
Podstawową walutą krążącą po ukrytej sieci jest bitcoin, zapewniający użytkownikowi anonimowość transakcji. To wirtualna waluta (stworzona na podstawie koncepcji kryptowaluty)
stworzona przez Satoshi Nakamoto w 2009 roku. Bitcoin działa na zasadzie P2P, nie posiada
centralnego węzła produkującego oraz monitorującego. Emitowanie oraz monitorowanie waluty
49 Ibidem, s. 88.
50 Film dokumentalny, BBC Earth, Mroczna strona sieci, reż. Michael Radford.
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opiera się na pojęciu kryptografii klucza publicznego. Kontrolę sprawczą posiada nad nią tylko
zaprogramowany algorytm. Transakcja bitcoinowa ma następujący przebieg: pierwszym warunkiem jest podpisanie transakcji kluczem kryptograficznym (obie osoby się na nią zgadzają), po
czym tworzy się niezmienny, elektroniczny zapis transakcji (łańcuch bloków), w kolejnym kroku
następuje uruchomienie (sprawdzenie każdej transakcji, aby potwierdzić zgodność z zasadami).
Łańcuch bloków w transakcji jest jawny.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w sierpniu 2014 roku przez badaczy z Carnegie Mellon
University 51, strony aukcyjne przynoszą dochód w wysokości 100 milionów rocznie.
Istnieje wiele serwisów aukcyjnych z nielegalnymi dobrami. Najbardziej znanym był serwis Silk
Road działający w sieci Tor. Założony został w 2011 roku przez Rossa Ulbrichta, używającego
pseudonimu Dread Pirate Roberts. Głównym czynnikiem, który spowodował jego aresztowanie,
był błąd samego Ulbrichta. Po zamknięciu Silk Road powstało wiele podobnych serwisów, w tym
Silk Road Reloaded działający w sieci I2P, a także Silk Road 2.0 i 3.0 działające w sieci Tor.
Najbardziej rozpowszechnionymi przedmiotami na aukcjach są narkotyki. Wprowadzenie
narkotyków na aukcje, model ich kupna oraz sprzedaży zrewolucjonizowały ten rynek. Nie ma
prostszej i bezpieczniejszej metody kupna narkotyków niż nabycie ich w Dark Web. Przedmioty
zostają wysłane do skrytek, które w żaden sposób nie są powiązane z obiema stronami. Ocena
sprzedaży poszczególnych sprzedawców daje pewność, że przedmioty zostaną dostarczone w terminie. Zdarzają się jednak przypadki oszustw na dużą skalę – sprzedawca, po paru miesiącach
regularnych transakcji, zbiera dużą ilość zamówień po to, aby następnie uciec ze skradzionymi
pieniędzmi (exit scam) 52.

Rysunek 5. Przykład witryny sklepu w sieci Tor

Źródło: opracowanie własne, http://reloadedudjtjvxr.onion (6.06.2016).
51 The Dark Net, „Rolling Stone”, 11/5/2015, http://han.buw.uw.edu.pl/han/Ebsco/search-1ebscohost1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=110486098&lang=pl&site=edslive&scope=site (2.06.2016).
52 Osiem niebezpiecznych rzeczy które można znaleźć w Darknecie, „Pc World”, 2016.
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Na pozostałych aukcjach tego typu można kupić broń, fałszywe dokumenty tożsamości, fałszywe karty kredytowe, kradziony sprzęt elektroniczny oraz dużo więcej nielegalnych przedmiotów53. Hazard stał się także domeną zasobów Dark Web. Istnieje wiele portali umożliwiających
gry hazardowe, których walutą są bitcoiny.
Serwisy z materiałami pornograficznymi są bardzo dużym obszarem sieci głębokiej. Nie są
to jednak zasoby, które z łatwością można odnaleźć również w sieci powierzchniowej. Zazwyczaj są one bardzo brutalne lub zawierają treści o podłożu pedofilskim, które dostały specjalny
przydomek Hard Candy. Wiele z tych stron istnieje tylko przez chwilę, działają bowiem specjalne
grupy hackerskie, które zajmują się likwidacją takich stron oraz upublicznianiem danych osób
z nimi powiązanych.
Pranie brudnych pieniędzy w sieciach Darknet jest bardzo proste. Przeprowadzono wywiad
ze sprzedawcą oferującym takie usługi w jednym z największych sklepów w sieci Darknet54 ,
Agorze. Pierwszym etapem jest otworzenie konta bankowego na podstawie skradzionych danych
osobowych, później wystarczy przelewać na nie pewną sumę bitcoinów, a następnie wypłacać
je w realnej walucie.
Kolejną powszechnie dostępną usługą jest możliwość kupna skradzionych danych osobowych lub bankowych. Informacje te wystawiane są na aukcjach różnych sklepów zajmujących
się pośrednictwem w transakcjach. Na wielu forach dostępnych w sieci Tor swoje usługi oferują
profesjonalne grupy hakerskie, a także zorganizowane grupy przestępcze.
C. Technologiczne
Częste ataki typu Flood zostają przeprowadzone poprzez anonimową sieć Tor w celu zachowania
anonimowości ich źródeł. Wszelki spam zostaje rozsyłany za pomocą sieci Darknet, która powoduje
zatarcie śladów przestępstwa. Istnieje duże prawdopodobieństwo zainfekowania komputera przy
przeglądaniu sieci Darknet. W ukrytej sieci można trafić na strony pułapki, na których umieszczane
są ransomware, mające na celu wyrządzenie szkody osobie przeglądającej zasoby sieci głębokiej.
W przypadku używania oprogramowania Tor istnieje możliwość identyfikacji użytkownika,
ponieważ końcowy proces nie jest szyfrowany na etapie wyjścia końcowego (end node) z węzłów.
Troels Oerting , szef europejskiego centrum do walki z cyberprzestępczością, twierdzi, że oprogramowanie Tor przyczynia się w znaczącym stopniu do zmniejszenia wykrywalności przestępstw
popełnianych poprzez Sieć.
Podsumowując problem bezpieczeństwa w stosunku do ukrytej sieci, należy pamiętać, że
głównymi zagrożeniami są niewiedza użytkowników oraz ich chęć zbadania zasobów sieci
głębokiej w sposób nierozważny. Świadomość coraz większej inwigilacji sieci powierzchniowej
skłania internautów do korzystania z zasobów sieci ukrytej. Jednakże w większości przypadków
nie opanowali oni dostatecznej wiedzy, która pozwoliłaby im na poruszanie się po tych zasobach
w sposób bezpieczny. Odczuwalny jest brak edukacji w tym zakresie na poziomie szkolnym,
a także nieuczciwe przedstawianie zasobów Dark Web przez media.

Rozdział 3. Analiza badawcza bezpieczeństwa w ukrytym internecie – badanie własne
W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonego badania empirycznego,
które jest uzupełnieniem analizy teoretycznej problemu bezpieczeństwa zasobów sieci głębokiej.

53 Ibidem.
54 DEEPDOTWEB, Interview: Dark Net Money Launderer Speaks Up, https://www.deepdotweb.
com/2014/05/08/interview-dark-net-money-laundrer-speaks-up/.
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3.1. Założenia wstępne metodologii przeprowadzonego badania
Przedmiotem przeprowadzonego badania natury empirycznej jest sieć głęboka. Celem tych
badań jest wyjaśnienie zjawiska oraz potwierdzenie występowania problemu bezpieczeństwa
w ukrytej sieci, jego scharakteryzowania, negatywnego oddziaływania na odbiorców treści oraz
ogólnej szkodliwości społecznej części jej zasobów.
Cel tego badania empirycznego było uzyskanie uzupełniających odpowiedzi na następujące zagadnienia:
• świadomość istnienia ukrytej sieci oraz jej wykorzystanie;
• świadomość w różnicach zasobów sieci powierzchniowej a głębokiej;
• źródła wiedzy o ukrytej sieci oraz znajomość zagrożeń z niej pochodzących;
• wpływ sił zewnętrznych na Sieć oddziałujący na wzrost znaczenia sieci głębokiej.
Omówienie zagadnień w pracy badawczej oraz uzupełnienie ich wnioskami z badań empirycznych, pozwoli na weryfikację hipotezy badawczej. Hipoteza ta brzmi następująco: ukryta sieć
w wyniku wielu czynników jest coraz bardziej eksploatowana w sposób zagrażający bezpieczeństwu jej odbiorców, treści zawarte nie są jednoznacznie weryfikowane jako bezpieczne, brak jest
kontroli nad jej zasobami.
3.2. Analiza grupy badawczej oraz narzędzia
Grupa, do której skierowane zostało badanie natury empirycznej, składa się z 1090 osób.
Narzędziem wykorzystanym do jego przeprowadzenia jest kwestionariusz ankietowy rozesłany
za pomocą narzędzi sieciowych. Kwestionariusz został przygotowany w usłudze „Formularze
Google” pozwalającej na przeprowadzenie ankiety w przejrzysty sposób. Część pytań została
przygotowana techniką opierającą się na dostępie do nich w zależności o odpowiedź poprzedzającą. Wszyscy respondenci są powiązani z Uniwersytetem Warszawskim. Większość z nich to
studenci tego uniwersytetu, co wpłynęło na dość niską średnią wieku ankietowanych – znaczna
ich część nie przekroczyła 30 roku życia. Aby przybliżyć charakter badanej populacji, przygotowano następujące pytania.
W oparciu o powyższy wykres, można stwierdzić, że badana populacja składa się z osób
korzystających z internetu, na co dzień. Jest to pokolenie „AC– after computers” 55.

Wykres 2. Częstotliwość korzystania respondentów z internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
55 W. Gogołek, op.cit., s. 174.
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Wykres 3. Doświadczenie respondentów wobec zagrożeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Następnym czynnikiem charakteryzującym populację jest stosunkowo duża grupa, która nie
doświadczyła w żaden sposób cyberataku bądź cyberprzemocy. Ponad jedna trzecia ankietowanych miała do czynienia z zagrożeniami tego typu.
3.3. Postrzeganie sieci ukrytej oraz sieci powierzchniowej przez respondentów
Przeprowadzone badanie wykazało dosyć dużą wiedzę użytkowników sieci na temat zasobów
oferowanych przez wyszukiwarki sieci powierzchniowej.
Wykres 4.Świadomość użytkowników sieci dotycząca ograniczeń wyszukiwarek

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Powyższy wykres pokazuje, iż 82% użytkowników internetu jest świadoma faktu, iż wyniki
wyszukiwania w popularnych szperaczach są znacznie ograniczane. Tym samym potwierdzony
zostaje stosunek do nich jako nadrzędnego źródła uzyskiwanej informacji.
Zgodnie z odpowiedziami respondentów na powyższe pytanie wynika, że ponad 80% badanych
korzystało z zasobów sieci głębokiej, poszukując wybranej przez siebie informacji. Mniej niż 20%
nie korzystało z informacji dostępnej poza wynikami wyszukiwarek sieci powierzchniowej. Jednak
jak wynika z poniższych dwóch wykresów, wiedza teoretyczna dotycząca pojęć takich jak sieć
głęboka, sieć ukryta oraz ich bardziej znanych odpowiedników Deep Web lub też Darknet, jest
znikoma. Równe rozłożenie obu wykresów wskazuje na to, że przeważająca część badanych nie
zna podstawowej terminologii zjawiska sieci głębokiej, mimo wykorzystania jej przez większość
populacji badanej.
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Wykres 5. Inne źródła zasobów informacji poza szperaczami powierzchniowymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Wykres 6. Znajomość terminologii sieci głębokiej cz.1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

Wykres 7. Znajomość terminologii sieci głębokiej cz.2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
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Wykres 8. Okres zaznajomienia się ze zjawiskiem sieci głębokiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

Osobom zaznajomionym z tymi pojęciami przedstawiono kilka pytań weryfikujących ich poziom
styczności z siecią głęboką, a w szczególności z sieciami Darknet.
Trend pogłębiania wiedzy na temat tego zjawiska jest świeży. Jak wskazuje poniższy wykres,
nieco ponad 400 osób (78%) zaznajomionych z podstawowymi wiadomościami na temat sieci
głębokiej, wiedzę tę uzyskało w ciągu 2-3 ostatnich lat. Tylko 28% ankietowanych zna to zjawisko
od ponad 3 lat.
Wykres 9. Źródła wiedzy o ukrytej sieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi na powyższym wykresie, dwa główne źródła wiedzy
dotyczącej sieci ukrytej to: internet, na który wskazało 45% badanych oraz osoba trzecia – 36%.
Tylko 19% osób zostało zaznajomione z tym zjawiskiem poprzez placówkę edukacyjną, która jest
sprawdzonym, wykwalifikowanym oraz bezpiecznym źródłem wiedzy.
Efektem braku dobrego przygotowania teoretycznego do bezpiecznego użytkowania ukrytej
sieci, jest niski poziom świadomości zagrożeń wynikających z jej użytkowania. Poniższy wykres
przedstawiający odpowiedzi badanych wskazuje, że tylko 38% z nich jest świadoma zagrożeń,
jakie mogą wynikać z jej użytkowania, 27% nie ma obaw przed takimi zagrożeniami. 35% respondentów nie jest w stanie ocenić swojej postawy wobec tych niebezpieczeństw, brakuje im
komplementarnej wiedzy na ten temat.
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Wykres 10. Znajomość sieci Darknet respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

Wykres 11. Styczność badanych z treściami nielegalnymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Podana grupa użytkowników zaznajomionych z pojęciami głębokiej sieci została również zapytana o wiedzę na tematsieci Darknet, w tym najpopularniejszej z nich – Tor. 18% respondentów
(78 osób) używało sieci Tor do łączenia się z WWW. Pozostałe osoby nigdy z niej nie korzystały.
Na poniższym wykresie przedstawiono kontakt użytkowników ukrytej sieci z treściami nielegalnymi. 12% badanych (54 osoby) spotkało się podczas korzystania z sieci głębokiej z treściami
nielegalnymi, 88% ankietowanych nie doświadczyło tego.
Czynniki wpływające na wzrost znaczenia zasobów sieci głębokiej:
Wszyscy ankietowani zostali zapytani o możliwe czynniki, które mogą prowadzić do zrezygnowania z podstawowych narzędzi użytkowania sieci powierzchniowej.
Z powyższego wykresu wynika, że możliwym czynnikiem determinującym rezygnację z użytkowania sieci powierzchniowej jest manipulacja wynikami wyszukiwania przez szperacze.
73% badanych wskazuje, że treści tam zamieszczane są przedmiotem manipulacji ze strony
korporacji posiadających takie wyszukiwarki. Sprawą równoważną są także treści wysokojakościowe, które często przez wyszukiwarki są pomijane z powodu ich niskiej popularności (PageRank).
Tylko 5% z badanych nie zgadza się z tym, a 22% nie ma na ten temat zdania.
Respondenci mają świadomość, iż dane dotyczące ich poruszania się w sieci są gromadzone
i wykorzystywane – w szczególności do celów marketingowych lub politycznych. Jak wskazuje
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Wykres 12. Manipulacja treściami w wyszukiwarkach

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Wykres 13. Odpowiedź badanych temat zbierania prywatnych danych w Sieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

powyższy wykres, 92% badanych nie chce, by ich aktywność w sieci oraz zbierane dane zostały
przeanalizowane oraz przetworzone. Tylko 8% ankietowanych do tego typu operacji jest nastawionych pozytywnie bądź nie ma na ten temat zdania.
Kolejnymi elementami wpływającymi na negatywne postrzeganie sieci głębokiej mogą być
czynniki zewnętrzne działające na Sieć.
W negatywnym świetle odbierane są wszelkiego rodzaju zewnętrzne działania wobec inwigilacji użytkowników sieci WWW. Jak wskazują powyższe wykresy, świadomość inwigilacji
połączeń internetowych jest znana. 64% ankietowanych zdaje sobie sprawę z coraz większej
kontroli Sieci z zewnątrz, a tylko 6% nie. 30% badanych nie wie, czy Sieć jest pod coraz większą
kontrolą. Na podany przykład wykresu 15 ankietowani w większości krytycznie odpowiedzieli na
działania organizacji zewnętrznych, np. ABW, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
internautom, poprzez inwigilację użytkowników Sieci. 71% badanych odpowiedziało, że działania
te nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, 18% zgodziło się z takimi działaniami w trosce o swoje
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Wykres 14. Kontrola Sieci z zewnątrz

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Wykres 15. Przetwarzanie danych przez zewnętrzne organizacje

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.

bezpieczeństwo, a 11% stwierdziło, że takie czynności mogą przyczynić się do obniżenia poziomu
ich bezpieczeństwa.
3.4. Wnioski z przeprowadzonego badania
Na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego można wyciągnąć szereg wniosków:
• internauci zdają sobie sprawę z istnienia zasobów sieci głębokiej, mają problemy jednak
z podstawowymi terminami dotyczącymi tego zjawiska;
• zasoby sieci głębokiej są często wykorzystywane przez internautów;
• użytkownicy sieci potrafią wskazać cechy różniące informacje z wyszukiwarek od tych z zasobów głębokich;
• źródła wiedzy o ukrytej sieci są niepewne, brakuje zajęć edukacyjnych przybliżających do
jej poznania;
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• duża część internautów ma problem z określeniem, czy sieć głęboka może przyczynić się
do obniżenia ich poziomu bezpieczeństwa w sieci;
• istnieją osoby, które łączą się z sieciami darknet oraz mają styczność z nielegalnymi treściami;
• z opinii badanych wynika, że sieć powierzchniowa znajduje się pod coraz większym naciskiem
sił zewnętrznych, w celu sprawowania nad nią kontroli;
• istnieje powszechna manipulacja treścią w wyszukiwarkach komercyjnych sieci powierzchniowej;
• istnieje duży sprzeciw użytkowników dotyczący ich inwigilacji przez osoby trzecie.

Zakończenie
W wyniku gruntownej analizy przeprowadzonej w pracy badawczej, osiągnięto następujące
cele: scharakteryzowano oraz oceniono problem bezpieczeństwa w ukrytej sieci, opisano
negatywne oddziaływanie na odbiorców treści, a także przybliżono problem ogólnej szkodliwości społecznej części jej zasobów.
Realizacja postawionych celów opierała się zarówno na analizie teoretycznej literatury, jak i na
wyniku przeprowadzonego badania empirycznego. Zweryfikowano również hipotezy badawcze
określone we wstępie pracy, które brzmią następująco: ukryta sieć w wyniku wielu czynników
jest coraz bardziej eksploatowana w sposób zagrażający bezpieczeństwu jej odbiorców,
treści zawarte nie są jednoznacznie weryfikowane jako bezpieczne, brak jest kontroli nad
jej zasobami.
Powyższa hipoteza została częściowo potwierdzona. Dzięki obszernej analizie zjawiska sieci
głębokiej oraz wyników kwestionariusza udało się określić problem bezpieczeństwa zasobów
sieci głębokiej. Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że sieć głęboka jest coraz powszechniej
używana w sposób zagrażający bezpieczeństwu jej użytkowników. Jednakże należy pamiętać, iż
sam fakt używania jej, nie jest jednoznaczny z wynikającymi zagrożeniami. Treści niebezpieczne
obejmują jedynie małą część dostępnych informacji sieci ukrytej. Głównym czynnikiem możliwych
zagrożeń płynących z sieci głębokiej jest niewiedza internautów oraz brak stosownego wykształcenia do jej odpowiedniego użytkowania.
Treści sieci głębokiej nie są weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa, jednak jak wynika
z badań podjętych w niniejszej pracy, treści te w głównej mierze są wysokiej jakości w porównaniu
do sieci powierzchniowej. Sieć głęboka nie posiada jednostek, które miałyby na celu sprawowanie kontroli nad jej zasobami, nie jest to jednak zjawisko ani w pełni negatywne, ani pozytywne.
Wykorzystanie sieci ukrytej może przyczynić się w pewnym stopniu zarówno do zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa, jak i do jego obniżenia.
Powyższa praca jest jedynie wstępnym scharakteryzowaniem zjawiska ukrytej sieci oraz problemu bezpieczeństwa, który się z nim wiąże. Sieć głęboka oferuje możliwość przeprowadzenia
dużo obszerniejszych badań jej dotyczących. Nie jest możliwe dokładne jej zbadanie na tym
etapie rozwoju społeczeństwa – z przyczyn natury technologicznej oraz barier ekonomicznych.
Przeprowadzenie dokładniejszych badań nad ukrytą siecią z całą pewnością przyczyniłoby się
do zrewolucjonizowania poglądu na Sieć WWW w obecnym jej stanie. Co więcej, dałoby to nowe
możliwości wykorzystania wszystkich zasobów Sieci w wielu obszarach życia człowieka.
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współczesne przedsiębiorstwa do ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami.
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Wstęp
W ostatnich latach internet wszedł w bardzo dynamiczną fazę rozwoju. Dzięki funkcjonalnościom i możliwościom jakie daje, każdego dnia wzrasta liczba jego użytkowników (przykładowo
w Polsce w roku 2015 z internetu korzystało 22,9 miliona ludzi, szacuje się, że w roku 2018 liczba
wzrośnie do 24,3 milionów użytkowników) 1.
Jak słusznie zauważył Goban-Klas, zdolność błyskawicznego przekazywania informacji w skali
globu, do dużej rzeszy odbiorców stała się dzisiaj czynnością powszechną, codzienną 2. Ludzie
przywykli do korzystania ze środków telekomunikacyjnych i informacyjnych do tego stopnia, że
przestali się tym zachwycać i dziwić 3. Globalna sieć zadomowiła się w codzienności milionów
zwykłych ludzi i w bardziej lub mniej widoczny sposób wpisuje się w prawie każdą dziedzinę życia.
Coraz więcej osób korzysta z niej w pracy zawodowej i coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi
dzięki niej interesy. Mało kto wyobraża sobie kierowanie współczesną firmą bez wykorzystania
zasobów internetu. Rozwój oraz wzrost znaczenia sieci telekomunikacyjnych i usług sieciowych,
przyniósł ze sobą zwielokrotnioną ilość przesyłanych informacji4, przez co konieczne i niezbędne
stało się zapewnienie, że nie będą odczytane przez niepowołane osoby.
Bez wychodzenia z domu czy firmy działania takie jak płatności, zakupy czy korespondowanie
z ważnymi osobami są możliwe do wykonania. Dla niektórych osób takie wiadomości mogą okazać
się bardzo cenne. Konieczne zatem jest zadbanie o bezpieczeństwo informacji, tj. „ochronę przed
jej niepożądanym (przypadkowym lub świadomym) ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub
uniemożliwieniem jej przetwarzania 5”. Informacje biznesowe narażone są na liczne zagrożenia,
niezwykle ważnym działaniem- głównie ze względów finansowych jest ich ochrona 6.
Bezproblemowa i sprawna praca przedsiębiorstwa jest najczęściej uzależniona od dobrze
działającego systemu informatycznego, który zawiera kluczowe dla funkcjonowania i istnienia
przedsiębiorstwa informacje. Są to przede wszystkim różnego rodzaju systemy finansowo-księgowe,
kadrowe, magazynowe, bazy danych gromadzące dane o klientach i kontrahentach, dokumenty
wewnętrzne o różnym stopniu poufności, w tym projekty i dokumentację. Przedsiębiorstwa mające
wiele oddziałów położonych w odległych częściach kraju lub świata muszą wymieniać poufne
informacje między sobą. Nie jest zatem niczym dziwnym, że mogą znaleźć się zarówno osoby
czy instytucje pragnące w sposób nieautoryzowany dotrzeć do poufnych informacji zgromadzonych w systemie informatycznym takiej firmy. Z najświeższych raportów oraz dotychczasowych
informacji wynika, że największym zagrożeniem dla wyżej wymienionych informacji jest człowiek7.
Korzystając z obecnie dostępnych narzędzi można ochronić dane przed tego typu zagrożeniami.
Istnieją w tym zakresie dość kosztowne rozwiązania, oparte na kombinacjach sprzętowo-programowych, które i tak nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa8.

1 Internet to Hit 3 Billion Users in 2015, www.emarketer.com, [05.01.2016].
2 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa
2004, s. 13.
3 Ibidem.
4 Przez informację rozumie się treści wszelkiego rodzaju, przechowywane na dowolnym nośniku informacji, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, kodu, dźwięku lub w jakikolwiek inny sposób, rozwinięcie
definicji w rozdziale 1.1.
5 K. Liderman, Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Warszawa, 2001, s. 8.
6 A. Kaczmarek, ABC zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych w systemach teleinformatycznych. Warszawa 2009, s. 8.
7 Pwc, Badanie Stanu Bezpieczeństwa Informacji w Polsce 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf, [02.01.2016].
8 Kryptografia a bezpieczeństwo danych, http://www.pcworld.pl/artykuly/297645/Kryptografia.a.bezpieczenstwo.
danych.html [14.01.2016].
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Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
Celem pracy jest analiza problematyki bezpieczeństwa danych w firmowych systemach
komputerowych.
Osiągnięcie celu umożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze:
• Czym jest bezpieczeństwo informacji?
• Jaki stosunek do ochrony informacji mają przedsiębiorstwa?
• Jakie są największe zagrożenia dla źle chronionych informacji?
• Jakie metody są wykorzystywane w celu ochrony informacji?

Odpowiedzi na powyższe pytania oraz wyjaśnienie wyżej wskazanego celu umożliwią
zweryfikowanie hipotezy badawczej, która brzmi w sposób następujący: ochrona informacji
we współczesnych przedsiębiorstwach jest coraz ważniejszym obszarem ponieważ
systematycznie podnosi się liczba zagrożeń oraz ataków na niedostatecznie chronione informacje.
Zarówno wyjaśnienie wyżej wskazanego celu badawczego, jak i również weryfikacja hipotezy
badawczej będą możliwe dzięki wykorzystaniu metody badawczej, którą jest krytyczna
analiza literatury przedmiotu. Będzie ona opierać się na następujących źródłach informacji: zwarte pozycje książkowe, artykuły naukowe w czasopismach uczelnianych, artykuły
naukowe w prasie specjalistycznej, tematyczne strony internetowe, a także różnego typu
tematyczne sprawozdania, raporty oraz inne opracowania dotyczące tematyki poruszanej
w przedkładanym opracowaniu.
Literatura przedmiotu na temat zagrożeń informacyjnych jest bogatym źródłem wiedzy. Postęp technologii komputerowej, niepohamowany rozwój sieci internet oraz politechnizacja życia
sprzyjają powstawaniu nowych form zagrożeń oraz intensyfikują już istniejące. W celu ukazania
na jakie niebezpieczeństwa narażone są dane, zaprezentowano różnorodne ataki oraz metody
ograniczające ich skuteczność. Najczęściej występującymi są zagrożenia losowe, do których
należą klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki oraz zagrożenia wywoływane przez działalność
człowieka9. Tym drugim, czyli przede wszystkim działaniom ukierunkowanym na zdobycie informacji lub ofensywną dezinformację prowadzoną przez inne osoby, podmioty i organizacje oraz
zagrożeniom związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych, poświęcono cały drugi rozdział. Zakres przedstawionych
zagadnień nie wyczerpuje dogłębnie tematu, ponieważ codziennie pojawiają się nowe techniki
ochrony przed atakami na informacje, ale na pewno stanowi jego większą część10 .

9 Egan M., Mather T., The executive guide to information security. Threats, Challenges and Solutions, AddisonWesley, Indianapolis 2005.
Wrzosek M., Nowak A., Identyfikacja zagrożeń determinujących zmiany w systemie bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego, AON, Warszawa 2009.
Janczak J, Nowak A., Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2013
10 Deploying New Tools to Stop the Hackers, http://www.nytimes.com/2011/06/18/technology/18security.html?_
r=2&nl=todaysheadlines&emc=tha26&pagewanted=print [25.01.2016].
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Rozdział 1. Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
Według globalnych badań PwC „Światowy Stan Bezpieczeństwa Informacji 2016” liczba wykrytych incydentów naruszających bezpieczeństwo informacji wzrosła na świecie w stosunku do
zeszłego roku o 38% 11. Polskie badania, przeprowadzone na potrzeby tego raportu wykazały, że
w naszym kraju odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł aż 46%12 .
Ira Winkler, założyciel i prezes Internet Security Advisors Group stwierdził, że we współczesnym biznesie najwięcej zamieszania wywołuje bezpieczeństwo informacji13 . Kierownictwo firm
ochroną danych obarcza informatyków, oczekując szybkiego rozwiązania problemu bezpieczeństwa. Ira Winkler odważył się stwierdzić, że infromatycy skądinąd są doskonałymi fachowcami,
jednakże nie posiadają wystarczającej wiedzy o bezpieczeństwie14 . Wynika to przede wszystkim
z interdyscyplinarnego charakteru rozważanej tematyki. Bezpieczeństwem zajmują się specjaliści
z różnych dziedzin, nie mogą tego czynić w oderwaniu jeden od drugiego15 .
Analizując problem bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach należy zwrócić
uwagę na fakt, że istnieje wiele firm, dla których temat cyberzagrożeń nadal nie znajduje się
odpowiednio wysoko na agendzie zarządów (porównanie wyników globalnego badania „PwC
CEO Survey 2015” z rokiem 2016, skierowanego do liderów firm)16 . Zarządzający światowymi
przedsiębiorstwami zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem wskazywali jako na drugie
najważniejsze mogące zagrozić interesom firmy, natomiast w Polsce aż 13% respondentów
stwierdziło, że w ich firmach nie jest zatrudniona ani jedna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, a co trzeci ankietowany zadeklarował, że w jego organizacji odpowiada
za to tylko jeden pracownik17 .
Rozwój nowych technologii, a przede wszystkim dynamiczna ewolucja systemów komputerowych, wspomagających zarządzanie wieloma dziedzinami, przyniósł ze sobą nowe zagrożenia18.
Jak wcześniej wspomniano, firmy zaczęły martwić się o bezpieczeństwo swoich zasobów.
Chcąc zdefiniować pojęcie bezpieczeństwa informacji należy rozpatrzeć kilka znaczeń
„bezpieczeństwa”. W znaczeniu potocznym pojęcie to zazwyczaj definiowane jest jako stan
bądź proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju. Jest związane
z osiąganiem stanu niezagrożenia, to jedna z podstawowych potrzeb człowieka (oprócz potrzeb
fizjologicznych), usytuowana bardzo nisko w modelowej piramidzie jego potrzeb 19. Odnosi się
przede wszystkim do różnych dziedzin życia człowieka, jednakże z rozwojem technologii teleinformatycznych pojawił się problem zapewnienia bezpieczeństwa między innymi systemom,
w których przetwarza się informacje20. „W tym wypadku bezpieczeństwo jest rozumiane jako
niczym niezakłócone funkcjonowanie tych systemów podczas realizacji wyznaczonych dla nich
zadań, wykonywanych dla dobra instytucji 21”. W wyniku ciągłych zmian w środowisku biznesu,
11 W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem http://bpcc.
org.pl/uploads/ckeditor/attachments/8341/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf, s.2. [02.02.2016].
12 Ibidem.
13 D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Przełożyła E. Andrukiewicz.
WNT, Warszawa 2002.
14 Ibidem.
15 A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej firmie. Warszawa 2006, s. 27.
16 PwC, Co dziś dzieje się w biznesie? Wzrost mimo ciągłych ryzyk, https://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/18-badanie-global-ceo-survey-pl.pdf, [02.01.2016].
17 W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem http://bpcc.
org.pl/uploads/ckeditor/attachments/8341/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf, s.6. [02.02.2016].
18 Ibidem.
19 A. Dyczkowski, Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998 Słownik Języka Polskiego, T.I, Warszawa 1988, s.147.
20 A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej firmie. Warszawa 2006, s. 29.
21 Ibidem.
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Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
aby sprostać aktualnym i przyszłym potrzebom biznesu, obecna definicja bezpieczeństwa
informacji także musi się zmieniać 22.
Bezpieczeństwo informacji przesyłanych drogą elektroniczną lub przechowywanych w systemach informatycznych oznacza zapewnienie integralności (poprawne, nienaruszone i niemodyfikowane informacje), dostępności (tylko dla uprawnionych użytkowników zgodnie z warunkami/
wymaganiami danego systemu), poufności (informacje nie będą ujawnione i wykorzystywane
przez nieuprawnione osoby)23 .
Odpowiednio chronionym informacjom przypisuje się też następujące cechy:
• autentyczność, czyli możliwość jednoznacznej identyfikacji podmiotów dostarczających
informacje;
• rozliczalność, czyli możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkowników oraz wykorzystywanych przez nich zasobów;
• niezaprzeczalność rozumianą jako pewność przypisania/adnotacji uczestnictwa użytkownika
procesu informacyjnego (uniemożliwienie wyparcia się takiego działania);
• niezawodność postrzeganą jako zdolność systemu informacyjnego do bezawaryjnego działania w określonym przedziale czasu24 .
Bezpieczeństwem informacyjnym jest każde działanie, system bądź metoda, które zabezpieczają
zasoby informacyjne gromadzone, przetwarzane, przekazywane oraz przechowywane w pamięci
komputerów i sieciach teleinformatycznych 25. Dlatego też bezpieczeństwo informacyjne należy
rozumieć jako wypadkową bezpieczeństwa fizycznego, prawnego, osobowo-organizacyjnego oraz
teleinformatycznego organizacji gospodarczej 26.
Bezpieczeństwo informacji jest definiowane również jako ochrona aktywów przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, po to, aby zapewnić ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej
oraz aby minimalizować ryzyko biznesowe przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji
i możliwości biznesowych27. „Zapewnienie bezpieczeństwa jest procesem ograniczania ryzyka
lub prawdopodobieństwa szkody. Bezpieczeństwo bywa problemem „najsłabszego ogniwa”, co
oznacza, że całkowite bezpieczeństwo zależy od najgorzej zabezpieczonego miejsca w instytucji.
Wynika z tego, że bezpieczeństwo musi podlegać ocenie w całym przedsiębiorstwie, po to, aby
zrozumieć, gdzie takie ogniwo może się znajdować 28”.
Podsumowując definicje i rozważania na temat bezpieczeństwa, można stwierdzić, iż ochrona aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa służy budowaniu pozytywnego wizerunku firmy,
podtrzymaniu jej konkurencyjności, ale przede wszystkim utrzymywaniu ciągłości działania firmy.
Możliwe jest to dzięki zapobieganiu oszustwom oraz spełnianiu wymogów prawnych takich jak
ochrona danych osobowych czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

22 D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Przeł. E. Andrukiewicz, Warszawa, s. 1.
23 A. Antczak, Bezpieczeństwo informacji jako jeden z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej [w] Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wyd. WSGE, Józefów
2010. PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. PKN, Warszawa, 2007.
24 PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. PKN, Warszawa, 2007.
25 Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa Polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2006, s. 71.
26 Łuczak J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Oficyna Współczesna, Poznań 2004, s. 80.
27 Standard ISO/IEC 17799:2005, punkt 0,01.
28 D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Przeł. E. Andrukiewicz, Warszawa, s. 17.
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1.1. Znaczenie informacji dla współczesnego przedsiębiorstwa
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od wartości posiadanych przez
przedsiębiorstwo informacji. Informacja oraz umiejętność jej pozyskania staje się strategicznym
czynnikiem sukcesu prowadzenia firmy i budowania konkurencyjności. Z tego powodu informacja
powinna być traktowana jak jeden z aktywów biznesowych i w odpowiedni sposób chroniona przez
zagrożeniami (przykładowo wskutek zamachu terrorystycznego i utraty danych zbankrutowało
70% organizacji mających siedzibę w WTC w Nowym Jorku)29 .
Informacja jest traktowana przez współczesną gospodarkę jako czwarty czynnik produkcji
(3 klasyczne czynniki to ziemia, kapitał, praca ludzka)30. Ze względu na unikalność tej wiedzy,
każde właściwie przedsiębiorstwo ma pewną przewagę nad innymi 31. W ekonomii, przez wiedzę
rozumie się informację oraz aktywo- dobro ekonomiczne, mogące być własnością prywatną i jako
towar, mogący być przedmiotem obrotu rynkowego. Podążając za retoryką Nonaki, wiedza, czyli
jak wcześniej stwierdzono informacja, jest jedynym pewnym czynnikiem generującym konkurencyjność przedsiębiorstwa 32.
Aktywa zgromadzone przez przedsiębiorstwo to przede wszystkim informacje własne, które
przedsiębiorstwo samodzielnie wytworzyło, informacje udostępnione czyli pozyskane od partnerów biznesowych oraz przekazane przez organy administracji na potrzeby wykonania jakichś
działań33. Samo pojęcie „informacja” posiada różne znaczenia:
- „informacja- 1. Informacja o jakiejś sprawie, osobie, rzeczy lub wydarzeniu to coś co napisano
lub powiedziano o nich i po czym można je rozpoznać. 2. Informacja to miejsce, w którym można
otrzymać informację na jakiś temat, np. biuro. 3. W informatyce informacjami nazywa się dowolne
dane wprowadzone do komputera” 34 .
- „informacja- obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany
do sterowania urządzeniami” 35.
Devenport i Prusak w podawanej przez siebie definicji traktują informację jako wiadomość,
zwykle w formie dokumentu albo pod postacią komunikacji dźwiękowej lub wizualnej 36. Jak każda
wiadomość, informacja ma nadawcę i odbiorcę, a jej podstawową rolą jest zmiana sposobu, w jaki
odbiorca postrzega pewne rzeczy.37
Wyżej wymienione definicje nie mówią jasno o znaczeniu informacji w obszarze bezpieczeństwa
informacji przedsiębiorstw. Odnoszą się do niego określenia wskazane w normach, które są rezultatami
prac normalizacji i standaryzacji środowiska bezpieczeństwa informacji w wymiarze międzynarodowym. Zgodnie z definicją zawartą w PN-ISO/IEC 2382-1: 1996 , przez słowo „informacja” rozumie
się „wiedzę na temat obiektów takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, procesy lub idee zawierające

29 J. Łuczak, M. Tyburski, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 12.
30 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź 2001, s.169. J. Penc, Strategie zarządzania.
Perspektywiczne myślenie systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994, s. 82.
31 F. von Hayek, Wykorzystanie wiedzy w gospodarce [w] Indywidualizm i porządek ekonomiczny.
32 T. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
33 Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa- perspektywy badawcze, http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48853/Zbior%20ekspertyz%20p10%20interaktyw__mm.pdf, [02.02.2016].
34 L.Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego, Warszawa 2007.
35 A. Dyczkowski, Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998.
36 T. Devenport, L. Prusak, Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford
University, 1997.
37 Ibidem.
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koncepcje, która w ustalonym kontekście ma określone znaczenie 38”. Ta definicja informacji jest
jednoznacznie związana i zbudowana na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa informacji.
Zarówno informacja oraz inne ważne aktywa biznesowe, ma zasadnicze znaczenie dla
przedsiębiorstw, a tym samym musi być odpowiednio zabezpieczona. Prowadząc interesy firmy
gromadzą i przetwarzają duże ilości informacji, które są „krytycznym elementem sukcesu przedsięwzięcia, prawnie zastrzeżone własnością firmy 39”. Czym cenniejsza informacja tym lepiej
powinna być chroniona.
Znaczenie i waga informacji dla organizacji i przedsiębiorstwa, jest tematem często podejmowanym przez badaczy nauk ekonomicznych czy nauk o zarządzaniu. Podejście Oleńskiego do
powyższego tematu, pozwala lepiej zidentyfikować wartość informacji we współczesnej firmie.
Spojrzał ona informację jako na zasób organizacyjny, aktywo lub dobro niematerialne40 . Zgodnie
z definicją Stefanowicza, zasób to pewne ilości czegoś- w tym wypadku informacji, co zostało
zgromadzone aby użyć tego w przyszłości 41. Wracając do analizy Oleńskiego, wykorzystanie
informacji rozumianej jako aktywo niematerialne, może być źródłem profitów, zysków- zatem ma
wartość dla danej jednostki 42. Informacyjny zasób ekonomiczny według Oleńskiego, oznacza
wszelkiego rodzaju zbiory informacji i metainformacji, które są zgromadzone i przechowywane
w czasie, w miejscu oraz przy wykorzystaniu technologii i organizacji umożliwiających ich wykorzystanie przez użytkowników finalnych informacji, działających jako podmioty ekonomiczne
w gospodarce 43.
Informacje przekazane, zwłaszcza informacje niejawne, chronione są z mocy prawa. Zapewnienie bezpieczeństwa tych aktywów jest uregulowane ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych. Ustawa definiuje informacje niejawne jako te, które wymagają ochrony
przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie
opracowania. Ustawa określa także zasady ochrony informacji niejawnych, klasyfikację informacji
niejawnych, zasady przetwarzania informacji niejawnych czy tryb postępowania sprawdzającego.
Znajdują się w niej także zapisy dotyczące zasad przeprowadzania szkoleń w obszarze ochrony
informacji niejawnych oraz zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego44.
1.2. Wymiana danych w przedsiębiorstwach
Rosnąca rola informacji we współczesnym świecie, jak również postęp związanych z nią technologii spowodowały, że przedsiębiorstwa zaczynają przykładać coraz większą wagę do procesów
informowania i komunikowania w swoim wnętrzu. Trudno znaleźć argumenty przeczące tezie, iż
efektywność wewnętrznego przepływu komunikatów w znacznym stopniu determinuje efektywność
działalności firmy jako całości. Bez posiadania właściwych i aktualnych informacji pracownikom
trudno jest wykonywać obowiązki, a co za tym idzie zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów.
Z tego powodu procesy porozumiewania w organizacji traktuje się obecnie jako jeden z ważnych
obszarów zarządzania i poddaje ocenie diagnostycznej. Brak efektywności przepływu informacji
może prowadzić do nieefektywności całej organizacji .
Automatyczna wymiana informacji w przedsiębiorstwie w skrócie ED to według Kondratowicza
„automatyczne przekazywanie danych ustrukturalizowanych na podstawie ustalonych standardów
38 PN-ISO/IEC 2382-1: 1996 Technika informatyczna.
39 D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Przeł. E. Andrukiewicz, Warszawa,
s. 5.
40 J. Oleński, Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2000, s. 162.
41 B. Stefanowicz, Informacja, SGH – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 78.
42 J. Oleński, Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2000, s. 161.
43 Ibidem.
44 Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.
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Rysunek 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy ERP i CRM do automatycznej wymiany
informacji wewnątrz przedsiębiorstwa w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego.

informacyjnych w formie komunikatów elektronicznych między różnymi systemami komputerowymi,
przy użyciu środków telematycznych ”.
Wymiana informacji opiera się na wykorzystaniu dwóch systemów: ERP i CRM . Według komunikatu GUS w 2015 r. w procesach biznesowych system ERP lub CRM stosowało odpowiednio
co piąte i co czwarte przedsiębiorstwo . ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest to system,
dzięki któremu przedsiębiorstwo może sprawnie planować i zarządzać swoimi zasobami poprzez
udostępnianie informacji między wszystkimi działami w przedsiębiorstwie (np. księgowością, planowaniem, produkcją, marketingiem) , natomiast system CRM (Customer Relationship Management)
umożliwia zbieranie, łączenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o klientach .
Według danych zgromadzonych przez Gus, Polska zajmowała w 2014 r. odległe miejsce
w klasyfikacji państw Unii Europejskiej w zakresie wykorzystywania systemu ERP przez przedsiębiorstwa (22%). Był to wynik o 9 p. proc. niższy od średniej dla Unii Europejskiej, wynoszącej
31%. System ERP najczęściej stosowano w Austrii i Belgiii odpowiednio – 47% i 45%, najrzadziej
na Łotwie (10%).
Bezpieczeństwo i poufność informacji są głównym wymogiem i potrzebą każdego przedsiębiorstwa. Współczesne środowisko biznesu uznaje bezpieczeństwo za bardzo ważny warunek,
bez spełnienia którego firma w nieodległej przyszłości poniesie poważne straty. Szczególnie
problematyczne będzie bezpieczne i efektywne komunikowanie w przedsiębiorstwie wielooddziałowym. Komunikowanie się w organizacji wyraża wzajemny związek między zadaniami,
potrzebami i skutkami 45. Dla kierownictwa oraz zatrudnionego personelu stanowi narzędzie
porozumiewania się za pomocą którego wysyłają i otrzymują oni niezbędne informacje46 . W wyniku
geograficznego rozproszenia firm i zwiększonej mobilności pracowników, komunikacja między
poszczególnymi siedzibami danej firmy odbywa się drogą internetową lub przy wykorzystaniu
innych sieci publicznych. Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się nowe, niebezpieczne zjawiska włamań do systemów komputerowych czy kradzieży informacji ważnych dla instytucji oraz
prywatnych obywateli 47. Technika umożliwia równocześnie szybkie i poprawne gromadzenie,
przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w wielu dotychczas nieosiągalnych
płaszczyznach i aspektach48. „Telefony satelitarne, sieci komputerowe, a przede wszystkim
45 A. Wajda, Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 2005, s. 163
46 M. Wójcik, Zarządzanie przez komunikowanie się. (W): Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Pod red. H. Bieniok. Warszawa 2004, s. 221
47 J. S. Zieliński, Informatyczne przesłanki do powstania społeczeństwa informacyjnego. (W): Społeczeństwo informacyjne. Pod red. J. Papińskiej-Kacperek. Warszawa 2008, s. 69.
48 I. Krysowaty, P. Nadziejko, Bezpieczeństwo IT, Wyd. …., s. 278.
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komputery o dużych możliwościach przetwarzania danych przyczyniają się do wzrostu tempa
wymiany informacji 49”.
Zasoby informacyjne niewątpliwie znajdują się w kręgu zainteresowań konkurencji. Jak zauważył Sirko, wymiana informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, jest rzeczą, bez
której nie jest możliwe jej funkcjonowanie 50. „Przyjmując, ze organizacja jest systemem opartym
na wiedzy, jej zapleczem są: wiedza i umiejętności pracowników oraz systemy informatyczne
i bazy danych51 ”.
1.3. Polityka bezpieczeństwa firmy
Produktywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dużym stopniu uzależnione jest od precyzyjnie
sformułowanej i wdrożonej polityki bezpieczeństwa52 . Polityka bezpieczeństwa jest to dokument
zawierający strategię postępowania względem tych danych, które wymagają szczególnej ochrony.
W tymże dokumencie zawiera się ogół ustaleń, których celem jest uzyskanie i utrzymanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa 53. Ponadto dokument reguluje dostępność kont użytkowników
w systemie: kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych54 .
W procesie osiągania celu przedsiębiorstwa niezwykle ważne jest wykorzystywanie najnowszych technik i technologii, narzędzi, systemów informatycznych oraz systemów zarządzania
i przetwarzania informacją 55. Aby utworzyć i utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa należy
odpowiednio rozplanować zasoby informacyjne firmy, zarządzać nimi a także analizować i szacowaćryzyko utraty wartościowych danych. Realizacja tych działań jest możliwa dzięki opracowaniu,
wdrożeniu i przestrzeganiu Polityki Bezpieczeńtwa Informacji56 .
Jak wcześniej wspomniano, informacja jako jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa
powinna być odpowiednio chroniona. „Instytucje rygorystycznie przestrzegające tego nakazu, na
ogół bezkolizyjnie funkcjonują w swoim środowisku i dynamicznie się rozwijają. Ważne jest, aby
zapewnić ochronę informacji na pożądanym poziomie, a tym samym spełnić wymagany poziom
bezpieczeństwa systemów informacyjnych 57”. Struktura bezpieczeństwa musi być opracowana
w taki sposób, aby odpowiadać potrzebom konkretnej firmy i specyfice prowadzonej działalności,
ze szczególnym naciskiem na działania mające największe znaczenie dla przedsiębiorstwa58 .
Cele bezpieczeństwa stanowią wymagania, których wypełnienie gwarantuje właściwe i bezpieczne wykorzystanie systemów informacyjnych i wypełniania zadań stawianych przed całym
przedsiębiorstwem. Aby osiągnąć cele polityki bezpieczeństwa należy:
• Określić reguły i procedury bezpieczeństwa informacji,
• Wdrożyć system zabezpieczeń,
• Szkolić i uświadamiać personel,
• Monitorować poziom bezpieczeństwa,
49 J. Kozioł, Zarządzanie zasobami informacyjnymi, Myśl Wojskowa, nr. 1/2002, s. 59.
50 S. Sirko, Wiedza w zmieniającej się organizacji, Myśl Wojskowa, nr. 1/2002, s.107.
51 Ibidem.
52 J. Kowalewski, M. Kowalewski, Polityka bezpieczeństwa informacji w praktyce. Wyd. Presscom, Wrocław 2014,
s. 268.
53 J. Janczak, A. Nowak, Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy. AON, Warszawa 2013, s. 80.
54 Ibidem.
55 M. Kowalewski, A. Ołtarzewska, Polityka bezpieczeństwa informacji instytucji na przykładzie Instytutu Łączności
–Państwowego Instytutu Badawczego
56 M. Rozwadowski, System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa [w] Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego. Red. R. Borowiecki, J. Czekaj. Wyd. Dom
Organizatora, Toruń 2011.
57 Ibidem.
58 M. Kaliski, A. Kierzkowska, G. Tomaszewski, Ochrona informacji i zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa oraz
lojalnośc personelu [w] Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 38.
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Rysunek 2. Przedsiębiorstwa posiadające formalnie zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa
według klas wielkości w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS.
• Dostosowywać system i metody zarządzania do zmieniających się zagrożeń i warunków
otoczenia 59.
Podążając za radami Staniewskiej i Żywiołek każda firma czy instytucja musi samodzielnie
określić, które zagrożenia są dla niej istotne oraz zdefiniować ich skutki- zarówno finansowe jak
i moralne 60. Zgodnie z retoryką autorek „poprawnie skonstruowana polityka bezpieczeństwa
powinna uwzględniać dwie podstawowe metody związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych przechowujących dane. Do metod tych należy: ograniczenie dostępu, zastosowanie
metod kryptograficznych, dostęp do zasobów poprzez identyfikacje, uwierzytelnianie i autoryzacje61 ”
Niestety prowadzenie polityki bezpieczeństwa w firmach nie jest bardzo popularnym działaniem.
W 2015 r. w Polsce 12,6% przedsiębiorstw posiadało formalnie zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę klasy wielkości najczęściej stosowały ją podmioty zatrudniające co
najmniej 250 osób (53,3%). Uwzględniając rodzaj wykonywanej działalności najwyższy wskaźnik
wystąpił w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (71,2%).

Rozdział 2. Z
 agrożenia bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
przedsiębiorstwa
Podstawą do stworzenia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego firmy jest odpowiednie zdefiniowanie zagrożeń. Podążając za definicją umieszczoną w Słowniku Języka Polskiego,
zagrożenie jest to sytuacja bądź stan, zagrażające lub wprowadzające w poczucie zagrożenia, ale
także osoba stanowiąca lub wzbudzająca poczucie zagrożenia62 . Literatura przedmiotu szeroko,
59 Ibidem.
60 E. Staniewska, J. Żywiołek, Narzędzia i technologie ochrony danych. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. I. 2013, s. 310.
61 Ibidem.
62 Zagrożenie, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=zagro%BFenie, [6.04.2016].
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w zależności od dziedziny, omawia pojęcie i typologie zagrożeń. Koziej zakłada, że zagrożenie
jest to „pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie na podmiot, w podziale na zagrożenia potencjalne lub realne, subiektywne lub obiektywne, zewnętrzne i wewnętrzne, militarne
i niemilitarne (umiejscawiając zagrożenia informacyjne w grupie zagrożeń niemilitarnych, wraz
z zagrożeniami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi)63 .
Zagrożenia w zależności od tego, jakiego obszaru bezpieczeństwa dotyczą, przez badaczy
są dzielone na wiele kategorii. Bączek zaprezentował podział na bezpieczeństwa informacyjnego wyszczególniając:
• zagrożenia losowe, do których zaliczył wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki, które wpływające na stan bezpieczeństwa informacyjnego organizacji (np. pożar budynku,
w którym przechowywane są nośniki informacji),
• tradycyjne zagrożenia informacyjne, czyli szpiegostwo, działalność dywersyjna lub sabotażowa (ukierunkowana na zdobycie informacji, ofensywną dezinformację prowadzoną przez
inne osoby, podmioty, organizacje),
• zagrożenia technologiczne, czyli te związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji w sieciach teleinformatycznych (do takich zagrożeń
zaliczamy przestępstwa komputerowe, cyberterroryzm, walkę informacyjną),
• zagrożenia wynikające z niedostatecznych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych64 .
W opinii Bączka źródeł zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego należy szukać w działalności człowieka lub organizacji. Twierdzi, że zagrożenia wynikające z działalności ludzkiej mogą
wyrażać się jako:
• „nieuprawnione ujawnienie informacji tzw. wyciek lub przeciek;
• naruszenie przez władze praw obywatelskich;
• asymetria w międzynarodowej wymianie informacji;
• działalność grup świadomie manipulujących przekazem informacji;
• niekontrolowany rozwój nowoczesnych technologii bioinformatycznych;
• przestępstwa komputerowe;
• cyberterroryzm;
• walka informacyjna;
• zagrożenia asymetryczne;
• szpiegostwo 65”.
Żebrowski z Kwiatkowskim również skupili się na podziale zagrożeń ze względu na lokalizację
ich źródła 66. Wymienili trzy kategorie zagrożeń:
•w
 ewnętrzne, powstające wewnątrz organizacji. Do nich dołączyli zagrożenia związane
z uszkodzeniem, utratą bądź brakiem dostępu do informacji z powodu błędu lub przypadku,
a także zagrożenie związane z utratą bądź uszkodzeniem przed działanie celowe użytkowników
• zewnętrzne, które powstają poza organizacją. Są to zagrożenia związane z utratą, uszkodzeniem danych lub pozbawieniem możliwości obsługi przez celowe lub przypadkowe działanie
ze strony osób trzecich w stosunku do sieci lub systemu,

63 S. Koziejm, Teoria sztuki wojennej. Wyd. Bellona, Warszawa, 2011, s. 269.
64 Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2006, s. 72.
65 Ibidem, s. 86- 87.
66 A. Żebrowski, M. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2000, s. 65.
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• fizyczne, w których utrata, uszkodzenie danych lub brak możliwości obsługi następuje z powodu wypadku, awarii, katastrofy lub innego nieprzewidzianego zdarzenia wpływającego na
system informacyjny bądź urządzenie sieciowe 67.
Zagrożenie uważane jest za przyczynę niepożądanego incydentu wyrządzającego szkodę dla
zasobów przedsiębiorstwa 68. Definicję zagrożenia odnoszącą się do sieci komputerowej Liderman
ujął jako: „potencjalne naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego 69” oraz „podatność
(ang. vulnerability) to wada lub luka w strukturze fizycznej, organizacji, procedurach, personelu,
zarządzaniu, administrowaniu, sprzęcie lub oprogramowaniu, która może być wykorzystana do
spowodowania szkód w systemie informatycznym lub działalności człowieka 70”.
Ponadto Liderman twierdzi, że zagrożenia związane z działaniem sieci komputerowych, mimo
tego, że często występują pod różnymi nazwami, są znane ich eksploatatorom 71. Uczony wyróżnił
główne klasy zagrożeń bezpieczeństwa informacji:
1. siły wyższe- kataklizm, zmiana prawa czy bankructwo
2. nieuprawnione działania ludzkie- kradzież, podsłuch
3. pomyłki kadry obsługującej system komputerowy firmy
4. braki lub złe formułowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa
5. awarie, uszkodzenia sprzętu i wady oprogramowania 72.
Podział zagrożeń ze względu na źródło pochodzenia jest umieszczony w Technice informatycznej. Zakłada on istnienie dwóch źródeł zagrożeń: ludzkiego i środowiskowego (np. pożar czy
powódź). Zagrożenie wynikające z działalności człowieka podzielono na rozmyślne, np. podsłuch,

Rysunek 3. Obszary ryzyka w organizacjach

Źródło: http://www.ey.media.pl/pr/307892/raport-ey-cyberprzestepczosc-najszybciej-rosnacymryzykiem-dla-firm-do-wykrywania-atakow-hakerskich-i-zapobiegania-im-niezbedna-jestsledcza-analiza-danych.
67 Ibidem.
68 J. Łuczak, M. Tyburski, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Wyd. Uniwersyteru
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 39.
69 K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008. s. 40.
70 Ibidem.
71 K. Liderman, Podręcznik administratora..., op. cit., s. 179-180.
72 K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. PWN, Warszawa 2008, s. 42.
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modyfikacja informacji, kradzież oraz przypadkowe czyli pomyłki, pominięcia, skasowanie pliku,
nieprawidłowe skierowania oraz wypadki fizyczne.
Jak wynika z powyższych rozważań, prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą
ryzyko, które przybierające różne formy i może ulegać zmianom w czasie. „W refleksji nad niepewnością i ryzykiem w globalnym społeczeństwie informacyjnym należy ryzyko łączyć z zagrożeniami,
a raczej kumulacją ryzyk wywodzących się z licznych źródeł zagrożeń” 73.
Już w roku 2000 stwierdzono, że „rozwój technologii informacyjnych stwarza dogodne warunki
dla prowadzenia działalności przestępczej. Pojawiające się nowe rozwiązania z jednej strony
wspomagają procesy podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania organizacją,
natomiast z drugiej niosą ze sobą jakościowo nowe niebezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą
naruszać zasoby: osobowe, materialne, finansowe, informacyjne 74”. Dokonując przeglądu pojęcia
zagrożenie, wywnioskować można, iż wraz z rozwojem cywilizacyjnym (głównie rozwojem internetu i nowych technologii), wzrasta liczba czynników wywołujących zagrożenie bezpieczeństwa.
Kluczowe dla potwierdzenia tego założenia są raporty opublikowane przez PwC. Wyniki jednego
z nich ukazują zmieniające się podejście do tematyki zagrożeń bezpieczeństwa 75. Porównując
rok 2012 i 2013 znacznie wzrósł procent respondentów (prezesów) obawiających się problemów
z ochroną własności intelektualnych ich firm (z 23% do 40%) oraz respondentów obawiających
się przemian technologicznych (z 23% do 30%) 76. W roku 2015 aż 68% prezesów, biorących
udział w 18 badaniu Global CEO Survey uznało cyberzagrożenia (w tym brak ochrony danych)
jako jedno z największych wyzwań biznesowych 77, natomiast inne badanie przeprowadzone
rok wcześniej wykazało, że w aż 73% badanych, światowych przedsiębiorstw wystąpił incydent
wewnętrznego naruszenia bezpieczeństwa informacji. W 42% przypadków źródłem zagrożenia
okazał się być człowiek 78.
2.1. Różnorodność ataków
Atak w odniesieniu do bezpieczeństwa informacyjnego definiowany jest jako działanie, mające na celu wejście do chronionego systemu 79. Działanie ukierunkowane jest na przechwycenie,
zniszczenie lub zmodyfikowanie przechowywanych danych 80. Klasyfikacja ataków zależna jest
od kryteriów, takich jak: miejsce przeprowadzonego ataku, atywność oraz sposób przepływu
informacji 81.
Biorąc pod uwagę miejsce przeprowadzonego ataku wyróżnia się ataki zdalne, czyli przeprowadzone z systemów umieszczonych poza atakowaną siecią, atakujący nie posiada żadnych
uprawnień w atakowanym systemie oraz wewnętrzne- pochodzące z atakowanych sieci 82. W tym
przypadku atakujący ma dostęp do systemu i próbuje zwiększyć swoje uprawnienia 83. Wyszcze73 P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, [w:] Haber L. W., Niezgoda M. (red.),
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2006, s. 64.
74 Żebrowski A., Kwiatkowski M., Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2000, s. 70
75 Co dziś dzieje się w biznesie? Wzrost mimo ciągłych ryzyk, https://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/18-badanie-global-ceo-survey-pl.pdf, [02.01.2016].
76 Ibidem.
77 Global CEO survey, http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/18-badanie-global-ceo-survey-pl.pdf, [12.04.2016r.].
78 IT security risks survey 2015, http://media.kaspersky.com/en/business-security/it-security-risks-survey-2015.pdf,
[12.04.2016r.].
79 E. Schetina, K. Green, J. Carlson, Bezpieczeństwo w sieci. Wydawnictwo Helion, 2002, s. 247.
80 Ibidem.
81 Klasyfikacja ataków na systemy IT, http://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2015/09/klasyfikacja-atakow-nasystemy-it/article_view?b_start:int=0&-C=, [01.05.2016r.].
82 Ibidem.
83 Ibidem.

127

5.czesc, Rutkowska_115-146.indd 127

4/29/18 10:24 AM

Ilona Rutkowska
Rysunek 4. Cyberataki na firmy w roku 2013

Źródło: https://media.kaspersky.com/en/businesssecurity/Kaspersky_Global_IT_Security_
Risks_Survey_report_Eng_final.pdf, [03.05.2016].

gólniono również ataki rozproszone, w których atakujący inicjuje kilka jednoczesnych uderzeń
na jeden lub wiele celów (np. DDoS), ataki pośrednie, gdzie cyberprzestępca, aby ukryć źródło
ataku korzysta z systemów i urządzeń pośredniczących, a także bezpośrednie- przeprowadzone
bezpośrednio na zagrożone systemy bez użycia urządzeń pośredniczących84.
Innego podziału dokonał Kent, wyróżniając ataki aktywne i pasywne. Karpiński opisuje
atak aktywny jako ten, prowadzący do utraty integralności systemu komputerowego np. przez
modyfikację, fałszowanie, podrabianie danych 85. Natomiast atak pasywny polega na wejściu do
systemu bez dokonywania żadnych zmian, jest to np. podsłuchiwanie czy monitoring przesyłanych
informacji. Zdaniem Karpińskiego atak oparty jest na włamaniu, przechwyceniu, monitorowaniu
czy podsłuchiwaniu przesyłanych danych 86.
Wiele firm, jak i osób prywatnych mylnie uważa, że to wirusy są najniebezpieczniejszą częścią
zagrożeń dla ich komputerów 87. Natomiast podstawowym i pierwotnym zadaniem wirusów jest
powielanie się i infekowanie jak największej liczby komputerów i aktualnie nie stanowią już większego zagrożenia 88. W przypadku przedsiębiorstw najgroźniejsze są ataki kierunkowe, których
celem są dane finansowe, dane dostępowe do aplikacji czy dane objęte tajemnicą handlową 89.
Najbardziej popularnym i łatwym do przeprowadzenia atakiem dokonywanym na sieciach
komputerowych firm jest atak DDoS 90. Skalę niebezpieczeństwa tego typu działań obrazują statystyki CERT Orange Polska. W 2015 r. zidentyfikował 68 641 alertów DDoS (ostrzeżeń o ruchu
noszącym znamiona ataku) dotyczących sieci usługowej spółki Orange Polska, co daje średnio
ok. 6 tysięcy alertów miesięcznie91.

84 Ibidem.
85 M. Karpiński, Bezpieczeństwo informacji. Wydawnictwo PAK, Warszawa 2012, s. 21.
86 Ibidem.
87 K. Hałgas, Bezpieczeństwo i sieci, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/biznes-benchmark-magazyn-numer-3.
html, [02.05.2016], s 32.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 E. Schetina, K. Green, J. Carslon, Bezpieczeństwo w sieci. Wydawnictwo Helion, 2002, s. 246.
91 Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet, https://cert.orange.pl/uploads/CERT_final.pdf, [05.02.2016].

128

5.czesc, Rutkowska_115-146.indd 128

4/29/18 10:24 AM

Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
Ataki tego typu nierzadko prowadzone są w celu sprawdzenia przez atakującego swoich
możliwości, wywołania złości i irytacji, niejednokrotnie jednak są przeprowadzane w odpowiedzi
na nieodpowiednie (w opinii atakującgo) poczynania zarządców czy włascicieli firm 92.
Podążając za wymienionymi na powyższym schemacie rodzajami ataków widać, jak szeroki
jest wachlarz metod używanych w celu kradzieży danych 93. W związku z tym, że to człowiek
jest zawsze najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa 94, poniżej zaprezentowano ataki,
które nie byłyby możliwe gdyby nie czynnik ludzki. Mowa tu o wszelkich włamaniach, podsłuchach,
niszczeniu danych, wprowadzaniu wirusów.
Każdego dnia powstaje około 1 miliona nowych sygnatur złośliwych aplikacji 95, dziennie infekowanych jest 280 tys. komputerów w Polsce 96. Najpopularniejszą metodą wykradania danych
oraz infekowania komputerów polskim internautom są zainfekowane załączniki. Programy oraz
metody wykradania poufnych informacji są coraz bardziej wyrafinowane, a przez łatwy dostęp do
internetu oprogramowanie złośliwe szybko się rozwija 97.
2.2. Ataki phisingowe
Phishing to przykład oszustwa podstępnie wyłudzającego dane takie jak hasła, numery kart
kredytowych, dane kont bankowych i inne poufne informacje od użytkownika internetu 98. Jest
formą cyberprzestępstwa opartą na socjotechnice 99-wykorzystaniu „niewiedzy bądź łatwowierności użytkowników systemów informatycznych, aby pokonać zabezpieczenia odporne na wszelkie
formy ataku 100”, np. obiecywanie bezpłatnych prezentów przez phisherów 101. Według Vladimira
Bezmalyi ataki phishingowe są najpopularniejszą formą cyberprzestępczości XXI wieku 102. Eksperci
z Trend Micro wykazali, że aż w 91% przypadków ataków cyberwandalizmu był wykorzystywany
phising 103. W drugiej połowie 2014 roku odnotowano 123 972 ataków phishingowych z 95 321
unikalnych domen 104.
Phishing to termin, który pojawił się około lat 90, nazywający wtedy próby wykradania haseł
do kont w serwisie AOL, przez podszywanie się pod pracowników tej firmy 105 . Olszar z ING Banku Śląskiego, fenomen phishingu widzi w jego prostocie oraz niskim koszcie przygotowania 106.

92 E. Schetina, K. Green, J. Carslon, Bezpieczeństwo w sieci. Wydawnictwo Helion, 2002, s. 246.
93 Global Corporate IT Security Risk 2013, https://media.kaspersky.com/en/businesssecurity/Kaspersky_Global_
IT_Security_Risks_Survey_report_Eng_final.pdf, [1.02.2016].
94 E. Staniewska, J. Żywiołek, Narzędzia i technologie ochrony danych. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. I. 2013, s. 310.
95 Symantec, Internet Security Threat Report v. 20, 2015, s. 7.
96 Cert Polska, Raport 2014, s. 41.
97 M. Karpiński, Bezpieczeństwo informacji, wyd. PAK, Warszawa 2012, s. 56.
98 Co to jest phishing? http://www.securelist.pl/threats/internal/7058,co_to_jest_phishing.html [17.04.2016r.].
Dadkhah M, Jazi M.D, Lyashenko V. Prediction of phishing websites using classification algorithms based on weight
of web pages characteristics. Journal of Mathematics and Technology. 2014; 5(2): 24-35.
99 Phishing, https://pl.wikipedia.org/wiki/Phishing [17.04.2016r.].
100 Socjotechnika, https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_%28informatyka%29
[17.04.2016].
101 Dlaczego phishing działa i jak go uniknąć? https://plblog.kaspersky.com/dlaczego-phishing-dziala-i-jak-go-uniknac/1966/, [17.04.2016].
102 Ibidem.
103 Security 101: Business Email Compromise (BEC) Schemes, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cybercrime-and-digital-threats/business-email-compromise-bec-schemes, [03.05.2016].
104 A. Stolarski, Zasady ochrony skrzynek e-mail przed atakami phishingowymi, http://businessman.today/2016/02/04/zasady-ochrony-skrzynek-e-mail-przed-atakami-phishingowymi, [02.05.2016].
105 P. Olszar, Ataki phishingowe. Analiza wybranych przykładów. [W] Przestępczość teleinformatyczna, pod redakcją J. Kosińskiego. Szczytno, 2012. S. 49.
106 Ibidem, s. 50.
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Rysunek 5. Przykładowy sfabrykowany mail wysłany do klienta mBanku

Źródło: Niedawny phishing z mBanku zawdzięczamy… mBankowi?!, http://czasopismo.legeartis.org/2015/02/niedawny-phishing-z-mbanku-zawdzieczamy-mbankowi.html, [04.05.2016].

Ataki phishingowe opierają się na sfabrykowanych powiadomieniach z banków, informacji od dostawcy systemu e-płatności czy wiadomości od innej poważanej instytucji 107. Taką wiadomością phisher
próbuje zachęcić a nawet zmusić odbiorcę aby w trybie natychmiastowym skorzystał z umieszczonego
w mailu linku, zaktualizował lub wprowadził poufne dane- w przeciwnym razie dotknie go nieszczęście
np. awaria czy utrata danych 108. Link, znajdujący się w tej wiadomości prowadzi na podrobioną stronę,
przez którą atakujący zdobędzie wrażliwe dane 109. Innym przykładem jest wykorzystanie złośliwego
oprogramowania, ktore aktywuje się po otwarciu e-maila i rozpoczyna proces infekcji 110.
Istnieją różne odmiany ataków phisingowych, jedną z nich jest spear phishing. Skierowany
jest on w konkretną grupę docelową, np. pracowników jednej firmy, zainfekowanie tej grupy po
to, aby zebrać jak najwięcej danych osobowych oraz poufnych informacji 111. Wszystkie uzyskane
informacje spear phiser wykorzystuje później w ataku na określną osobę 112. Atak poprzedzony
dogłębną analizą dostępnych informacji dotyczących ofiar. Skuteczność ukierunkowanych ataków
przy wykorzystaniu informacji dostępnych w serwisach społecznościowych wzrosłaz 15% do 72% 113.
Dynamiczny rozwój internetu powoduje, że cyberataki stale rozwijają się, ulepszają, ewoluują. Potwierdzeniem tej tezy jest nowy typ ataku skierowanego w firmy i organizacje- Business
Email Compromise, o którym głośno stało się w roku 2015 114. Podążając za opisem dokonanym
przez FBI, jest to nowy cyberatak, będący wyrafinowaną mutacją obecnie powszechnego spear
phisingu 115. BEC, potocznie nazywany „metodą na prezesa”, polega na wyłudzaniu pieniędzy
poprzez podszywanie się pod osoby kierownicze, które rzekomo zlecają księgowym czy osobie
odpowiedzialnej za finanse, realizację przelewu na wskazany przez nich numer konta 116. Hacker
107 Phishing, http://www.kaspersky.pl/zagrozenia/phishing, [1.02.2016].
108 Ibidem.
109 P. Olszar, Ataki phishingowe. Analiza wybranych przykładów. [W] Przestępczość teleinformatyczna, pod redakcją J. Kosińskiego. Szczytno, 2012. S. 49.
110 A. Stolarski, Zasady ochrony skrzynek e-mail przed atakami phishingowymi, http://businessman.today/2016/02/04/zasady-ochrony-skrzynek-e-mail-przed-atakami-phishingowymi, [02.05.2016].
111 Niedawny phishing z mBanku zawdzięczamy… mBankowi?!, http://czasopismo.legeartis.org/2015/02/niedawny-phishing-z-mbanku-zawdzieczamy-mbankowi.html, [04.05.2016].
112 Ibidem.
113 A. Kaczmarek, ABC zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych w systemach teleinformatycznych, s.52.
114 E. Twaróg, Wyższa szkoła hakerów, http://pulsbiznesu.pb.pl/foto/4427382,63161,159916,394607, [5.04.2016].
115 Business E-Mail Compromise. An Emerging Global Threat, https://www.fbi.gov/news/stories/2015/august/business-e-mail-compromise/business-e-mail-compromise, [02.05.2016].
116 Wyższa szkoła hakowania, Puls Biznesu.
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Rysunek 6. Przykład wyłudzenia płatności metodą BEC

Źródło: Business E-Mail Compromise. An Emerging Global Threat, https://www.fbi.gov/news/
stories/2015/august/business-e-mail-compromise/business-e-mail-compromise, [02.05.2016].
wysyła sfałszowany email do starannie wybranej osoby z danej firmy, która ma dostęp do dużych
sum firmowych pieniędzy 117. W odróżnieniu od tradycyjnych ataków phishingowych, oszustwa BEC
są starannie przygotowane i zaplanowane. Hacker obserwuje profile mediów społecznościowych
docelowego pracownika, przegląda korporacyjne strony internetowe, a także dokształca się, aby
lepiej poznań kulturę korporacyjną i indywidualne cechy wybranego pracownika 118.
Atak BEC najczęściej zaczyna się od złamania zabezpieczeń biznesowego konta pocztowego 119. Odbywa się to zazwyczaj przy użyciu złośliwego oprogramowania keylogger, przy użyciu
metod phishingowych, dzięki którym napastnik tworzy domenę podobną do firmowej lub wysyła
fałszywą wiadomość w celu ujawnienia danych konta e-mail 120. Kiedy się to uda, atakujący będzie
monitorował konto aby ustalić, kto inicjuje przelewy firmowe i kto je wykonuje 121.
Nastąpił wzrost włamań komputerowych związanych z udziałem oszustów podszywających
się pod pracowników wysokiego szczebla, wysyłaniem e-maili phishingowych z pozornie legalnych źródeł i proszących o przelewy na fałszywe konta 122. Według FBI od października 2013
roku do lutego 2015 liczba ofiar ataku BEC wyniosła 17 tys.123. Jak twierdzi Szefowa Biura FBI
w Polsce, ataki BEC są cały czas udoskonalane- grupy przestępcze zamieniają się w profesjonalistów, znających terminologię oraz specyfikę działania firm 124. Sprawcy dokonują szerokiego
przeglądu działalności firmy, szukają takich, których kierownictwo często podróżuje lub prowadzi
telekonferencje z inwestorami 125.
117 Phishing for Corporate Dollars: The Emerging Global Threat Posed by Spear Phishing and Business Email
Compromise. Venulex Legal Summaries.September 2015 Q3, p1-6. 6p.
118 Ibidem.
119 Security 101: Business Email Compromise (BEC) Schemes, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cybercrime-and-digital-threats/business-email-compromise-bec-schemes, [03.05.2016].
120 Ibidem.
121 Phishing for Corporate Dollars: The Emerging Global Threat Posed by Spear Phishing and Business Email
Compromise. Venulex Legal Summaries. September 2015 Q3, p1-6. 6p.
122 Security 101: Business Email Compromise (BEC) Schemes, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cybercrime-and-digital-threats/business-email-compromise-bec-schemes, [03.05.2016].
123 Business E-Mail Compromise. An Emerging Global Threat, https://www.fbi.gov/news/stories/2015/august/business-e-mail-compromise/business-e-mail-compromise, [02.05.2016].
124 Puls Biznesu
125 Security 101: Business Email Compromise (BEC) Schemes, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cybercrime-and-digital-threats/business-email-compromise-bec-schemes, [03.05.2016].
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2.3. APT- ataki ukierunkowane na firmy
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń przebrowadziła badanie wśród 40 ekspertów reprezentujących sektory: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, energetyczny,
finansowy i dostawców. dotyczące najgroźniejszych i najbardziej prawdopodobnych incydentów
w roku 2015 126. Zadaniem ekspertów było wystawienie oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 – małe
prawdopodobieństwo wystąpienia oraz niski poziom zagrożenia. 5 - duże prawdopodobieństwo
wystąpienia oraz wysoki poziom zagrożenia. W wyżej wspomnianym badaniu ataki APT otrzymały
ocenę 4,17- czyli zgodnie ze skalą, bardzo niebiezpieczne. Głównym powodem niebezpieczeństwa
ataków APT, jest to, że są skierowane w najważniejsze sektory instytucji publicznych państw,
prywatnych podmiotów gospodarczych oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska- politycy czy
prezesi największych firm 127.
Advanced Persistent Threat to złożone, długotrwałe i wielostopniowe działania skierowane, jak
wcześniej wspomniano w konkretne organizacje czy firmy 128. Ich fenomen polega na wykorzystywaniu bardzo wyrafinowanych metod i zaawansowanych technologii w celu wyłudzenia poufnych
informacji 129, dostosowanych pod konkretną ofiarę. Uniknalność metod uzyskiwana jest przez:
• identyfikację konkretnych warunków i dopasowanie środków specjalnie wybranych dla danej
ofiary (dotyczy to przede wszystkim social engineeringu),
• w ybranie narzędzi, których symptomy użycia są różne od rozpoznawanych przez systemy ochrony,
• korzystanie z dróg komunikacji, które nie są nadzorowane przez systemy zabezpieczające,
• badanie i lokalizowanie słabych punktów systemów zabezpieczających i dobranie odpowiednich środków ataku130.
Przeprowadzający atak naczęściej miesiącami obserwuje daną firmę, zbierając informacje
o jej pracownikach i wyszukując jej słabe punkty 131. Przeglądają ogólnodostępne dane, często
zakładają fałszywe profile i konta pocztowe, podszywając się pod wykreowane przez siebie osoby- np. klientów danej firmy 132.
Są to ataki bardzo trudne do wykrycia, dzięki czemu atakujący może tygodniami obserwować
działania firmy i wykradać informacje 133. Bojanowski z Deloitte twierdzi, że firma dowiaduje się o ataku dopiero wtedy, gdy poufne informacje zaczynają krążyć na rynku- wtedy też zaczynają szukać
źródeł i przyczyn wycieku 134. Słaba wykrywalność uzyskiwana jest na kilka sposobów, m.in. przez:
• omijanie zabezpieczeń,
• w ykorzystanie metod niewytwarzających znanych symptomów (exploity zero-day, nowe lub
ulepszone oprogramowanie),
• korzystanie z social-engireeingu lub zgadywania haseł w celu wykradania danych uwierzytelniających,

126 https://www.cybsecurity.org/wp-content/uploads/2015/01/Raport_FBC_Cyberzagrozenia_2015.pdf, [4.04.2016].
127 Ataki APT w świetle polskich regulacji prawnych, https://www.cybsecurity.org/ataki-apt-w-swietle-polskich-regulacji-prawnych, [01.05.2016].
128 Ibidem.
129 Ibidem.
130 A. Patkowski, Ataki ukierunkowane: “Po owocach ich poznacie je” [W:] Przestępczość teleinformatyczna pod
red. J. Kosińskiego. Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 35.
131 Ibidem.
132 J. Kasperkiewicz, Ataki APT w świetle polskich regulacji prawnych, https://www.cybsecurity.org/ataki-apt-wswietle-polskich-regulacji-prawnych/, [03.05.2016].
133 Ataki typu APT zagrożeniem dla firm i instytucji rządowych, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/ataki-typuapt-zagrozeniem-dla-firm-instytucji-rzadowych.html, [04.05.2016].
134 Ibidem.
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• zmanipulowanie użytkowników komputerów lub ich przełożonych do działania przeciwko
pracodawcy 135.
APT opiera się na atakach na systemy IT przy wykorystywaniu szkodliwego oprogramowania
(Malware), wyszukiwaniu luk i eksloatacji systemów sieciowych 136. Kasperkiewicz ujęła atak APT
jako proces oraz rozdzieliła go na trzy fazy, a każdą fazę na kolejne etapy działania 137. Przebieg
wszystkich faz to zazwyczaj miesiące obserwacji i pracy hackerów 138.
1. Faza przed atakiem:
• Recconaissaince- czyli rozpoznanie celu i rozpoczęcie gromadzenia informacji na jego temat
z dostępnych źródeł, tj. poczty e-mail czy konta w serwisie społecznościowym ofiary- po
wcześniejszym włamaniu
• Weaponization- czyli stworzenie złośliwego oprogramowania- Trojana, który zainfekuje
komputer ofiary
•Delivery- dostrarczenie złośliwego oprogramowania ofierze, często dołączonego w dokumentach
w pliku Microsoft Office czy Adobe PDF. Do tego celu atakujący wykorzystuje zgromadzone
w rozpoznaniu informacje oraz metory socjotechniki, przesyła plik pocztą elektroniczną, USB
czy stronę www

Rysunek 7. Przykładowe ataki ukierunkowane na przełomie lat 2010-2014

Źrodło: Guliman, Puncioiu, Advanced Persistent Cyber Threats addressed to Military CIS. Romanian Military Thinking, April 1, 2015, s. 113.
135 A. Patkowski, Ataki ukierunkowane: “Po owocach ich poznacie je” [W:] Przestępczość teleinformatyczna pod
red. J. Kosińskiego. Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 35.
136 Guliman, Puncioiu, Advanced Persistent Cyber Threats addressed to Military CIS. Romanian Military Thinking,
April 1, 2015
137 J. Kasperkiewicz, Ataki APT w świetle polskich regulacji prawnych, https://www.cybsecurity.org/ataki-apt-wswietle-polskich-regulacji-prawnych/, [03.05.2016].
138 Ibidem.

133

5.czesc, Rutkowska_115-146.indd 133

4/29/18 10:24 AM

Ilona Rutkowska
2. Faza ataku:
• Exploitation- najczęściej w tym momencie ofiara zostaje nakłoniona do otwarcia zainfekowanego załącznika czy reklamy dzięki czemu atakujący uzyskuje dostęp do zasobów komputera
•Install- „zainstalowanie się” hackera na docelowym komputerze, umożliwiające nieutoryzowany dostęp do wszystkich danych ofiary oraz gwarantuje niezauważalne opuszczenie
komputera czy sieci
3. Faza po ataku:
• Command and Control Action on the Objective- oznacza komunikację zwrotną- atakujący przejął
kontrolę nad komputerem, przekazuje instrukcje dotyczące przeprowadzanego cyberataku
• Action on Intent – dochodzi do nieautoryzowanego przekazania danych (kradzieży danych)
czy też ataku na infrastrukturę krytyczną, doprowadzeniu do zmian lub usunięć w zasobach
komputera albo rozprzestrzenienia się tego ataku na inne komputery 139.
Stuxnet, przeprowadzony w 2009 roku na elektrownię atomową w Iranie jest wzorcowym
przykładem ataku APT 140. Jest to pierwszy znany robak wykorzystany do szpiegowania i przeprogramowania instalacji przemysłowych- spowodował spalenie wirówki jądrowej, pracującej nad
wzbogaceniem uranu 141. Autorzy ataku nie są oficjalnie znani, jednak powszechnie przyjmuje się,
że atak został sfinansowany przez Stany Zjednoczone i Izrael.
Agencja prasowa Reuters w maju 2015 poinformowała o kolejnym ataku Stuxnet wymierzonym
w elektrownię jądrową w Korei Północnej- zabezpieczenia jednak okazały się niezawodne i atak
zakończył się fiaskiem.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić iż słuszne jest stwierdzenie, że „cechą
wspólną współczesnych ataków ukierunkowanych jest nierozpoznawalność ich symptomów” 142.

Rozdział 3. Narzędzia i technologie ochrony informacji w sieciach komputerowych
Z uwagi na fakt występowania, jak wcześniej wykazano, różnych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa systemów informacyjnych, działania podejmowane do ich ochrony muszą być odpowiednie. Pewnym jest, że wszystkie zagrożenia wymuszają od administratorów IT projektowanie
dobrych systemów bezpieczeństwa 143. Nieustanne zmiany w pracujących układach, sprawiają,
że jednostkowe rozwiązania nie są w stanie w pełni zapewnić bezpieczeństwa 144. Informacja jest
niezwykle cenną wartością, firmy- mniejsze czy większe, inwestują w rozwój nowych technologii.
Do tej pory nie zaprojektowano systemu gwarantującego stuprocentową ochronę, dlatego
też firmy powinny podejmować szereg czynności minimalizujących możliwość powstania szkody,
np. używanie systemu operacyjnego posiadającego wsparcie producenta a także jego bieżące
aktualizowanie 145. Staniewska i Żywiołek uważają za niezbędne korzystanie z różnych narzędzi
139 J. Kasperkiewicz, Ataki APT w świetle polskich regulacji prawnych, https://www.cybsecurity.org/ataki-apt-wswietle-polskich-regulacji-prawnych/, [03.05.2016].
140 Ibidem.
141 The real story of Stuxnet, http://spectrum.ieee.org/telecom/security/the-real-story-of-stuxnet, [01.05.2016].
142 A. Patkowski, Ataki ukierunkowane: “Po owocach ich poznacie je” [W:] Przestępczość teleinformatyczna pod
red. J. Kosińskiego. Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 36.
143 K. Hałgas, Bezpieczeństwo i sieci, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/biznes-benchmark-magazyn-numer-3.
html, s. 31, [02.02.2016].
144 E. Staniewska, J. Żywiołek, Narzędzia i technologie ochrony danych. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. I. 2013, s. 310.
145 K. Hałgas, Bezpieczeństwo i sieci, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/biznes-benchmark-magazyn-numer-3.
html, s. 32, [02.02.2016].
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i sposobów ochrony informacji, które powinny obejmować „zarówno środki techniczne, proceduralne, jak i organizacyjne 146”.
Eksperci z Deloitte uważają, że tradycyjne systemy ochrony informacji we współczesnym
świecie są niewystarczające- stanowią jedynie pierwszą linię obrony przed atakami . Dlatego
też, duże firmy czy organizacje korzystają z kompleksowych rozwiązań, łączących różne metody
obrony przed atakami, systemów typu SIEM 147. Systemy te uwzględniają „problematykę automatyzacji zbierania danych i analizy danych pod kątem incydentów bezpieczeństwa i nadużyć” 148.
Ochrona systemu informatycznego polega więc na bieżącym aktualizowaniu oprogramowania,
oraz skutecznej ochronie haseł, które najczęściej przechowywane są w postaci skrótów kryptograficznych i umieszczane w pliku lub bazie danych. Jeśli taki zbiór nie jest odpowiednio chroniony
może stać się celem krakerów 149.
Obrona przed atakami wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych: rozwiązań
antymalware/antywirus opartych o analizę zachowań, aplikacyjnych firewalli, filtrów stron WWW,
zaawansowanych rozwiązań antyspamowych, ale przede wszystkim kontrolować dostęp użytkowników do aplikacji sieciowych, stron WWW, komunikatorów czy mediów społecznościowych150.
Ważnym działaniem jest również opracowanie tzw. BCP (Business Continiuty Planning)- Planów
Ciągłości Działania, czyli zasad, procedur i rozwiązań, które w odpowiedzi na reakcję kryzysową,
Rysunek 8. Działania, które mogłyby podnieść poziom bezpieczeństwa informacji w firmie

Źródło: http://www.piit.org.pl/documents/10181/d0a7d726-910f-45ae-b273-d68c8789e585,
[30.05.2016].

146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_Cyberodpornosc_PL.pdf, s.14,
[04.05.2016].
149 G. Kozieł, T. Szymczyk, M. Kamiński, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu
transportem. Logistyka, nr. 6, 2014.
150 K. Hałgas, Bezpieczeństwo i sieci, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/biznes-benchmark-magazyn-numer-3.
html, s. 31, [02.02.2016].
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pozwolą na utrzymanie najważniejszych procesów biznesowych na minimalnym akceptowalnym
poziomie 151.
Działy IT powinny również skupić się na odpowiednim przeszkoleniu użytkowników systemów
informacyjnych, aplikacji, sprzętu firmowego, mediów społecznościowych, co jest często niedoceniane i pomijane 152. Skutkuje to tym, że użytkownicy nie są w stanie rozpoznać zagrożenia ani
też podjąć odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 153. Pracownicy powinni
też zostać jasno poinformowani o zasadach pracy z danymi przechowywanymi na urządzeniach
przenośnych i dyskach sieciowych oraz zasadami użytkowania poczty e-mail 154.
Według specjalnego raportu HP Polska dla biznesu, firmy stale podejmują działania, które mają
podnosić poziom bezpieczeństwa IT 155. W związku z tym, że to człowiek jest najczęściej najsłabszym ogniwem konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo IT, respondenci zapytani o działania,
które miałyby poprawić ten obszar, wskazali właśnie edukację użytkowników systemów (aż 81%
respondentów). Jak prezentuje rysunek nr 8 z wynikami raportu, większość przedstawicieli MŚP
(67%) uważa modernizację infrastruktury IT jako czynnik mający poprawić bezpieczeństwo informacji
w istotny sposób. Duży procent respondentów widzi także poprawę bezpieczeństwa we wprowadzeniu
narzędzi monitorujących ochronę danych. Ważnym jest także fakt wynikający z tego samego raportu:
w porównaniu z raportami z lat wcześniejszych (prezentowanych w poprzednich rozdziałach), aż 47%
respondentów za priorytet uważa zwiększenie ochrony dostępności do danych 156.
3.1. Szyfrowanie danych
Obecnie najbardziej wiarygodną metodą ochrony poufnych informacji jest szyfrowanie czyli
proces przekształcenia wiadomości na postać niemożliwą lub bardzo trudną do odczytania przez
osoby, które nie posiadają odpowiedniego klucza 157. Dzięki tej prostej koncepcji, dane stają się
bezużyteczne i bezwartościowe dla niewtajemniczonej osoby- w żaden sposób nie odszyfruje,
nie pozna i nie wykorzysta chronionych informacji 158.
Szyfrowanie informacji wykorzystywane w firmach stanowi ostatnią barierę obrony- nawet
jeśli ktoś włamie się do systemu IT firmy, będzie miał utrudniony dostęp do poufnych danych 159.
Mimo tego, wg. Kaspersky Lab tylko 36% specjalistów stosuje pełne szyfrowanie dysków firmowych, 44% chroni informacje krytyczne, natomiast 32% respondentów szyfruje dane na dyskach
zewnętrznych160. Griebiennikow, dyrektor techniczny Kaspersky Lab, uważa szyfrowanie za jedną
z najbardziej obiecujących technologii zmniejszających wyciek danych 161. Zgodnie z retoryką
Barczaka i Sydoruka, kryptografia wraz z postępem technologicznym coraz bardziej się rozwija,

151 http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13161&catid=78&Itemid=44, [02.06.2016].
152 Ibidem.
153 G. Kozieł, T. Szymczyk, M. Kamiński, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu
transportem. Logistyka, nr. 6, 2014.
154 K. Hałgas, Bezpieczeństwo i sieci. Biznes benchmark, nr. 11, 2015, s. 33.
155 HP Polska dla Biznesu, Bezpieczeństwo. Ryzyko. Dostępność. Raport specjalny, 2015
156 Ibidem, s. 18.
157 Szyfrowanie: od Starożytnego Rzymu, po nowoczesny biznes, http://www.kaspersky.pl/about.html?s=newsspecial&newsid=2001, [20.05.2016].
158 Ibidem.
159 Firmy coraz częściej wykorzystują szyfrowanie w celu ochrony swoich najbardziej poufnych danych, http://
www.twojbiznes24.pl/artykuly,10221,14775,firmy-coraz-czesciej-wykorzystuja-szyfrowanie-w-celu-ochrony-swoichnajbardziej-poufnych-danych, [26.05.2016].
160 Kaspersky Lab, B2B International
161 Firmy coraz częściej wykorzystują szyfrowanie w celu ochrony swoich najbardziej poufnych danych, http://
www.twojbiznes24.pl/artykuly,10221,14775,firmy-coraz-czesciej-wykorzystuja-szyfrowanie-w-celu-ochrony-swoichnajbardziej-poufnych-danych, [26.05.2016].
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algorytmy kryptograficzne obecnie uważają za jedyną skuteczną technikę zabezpieczania danych
w systemach informatycznych 162.
Kryptografia jest nauką opisującą metody szyfrowania, których obecnie istnieje wiele 163.
Poszczególne z nich są przypisywane do odpowiednich kategorii, każda z metod charakteryzuje
się innym poziomem bezpieczeństwa kryptograficznego a także innym sposobem przetwarzania
danych, np. szyfry blokowe, strumieniowe 164. Również technologie szyfrowania ulegają podziałowi,
np. obejmujące cały dysk lub tylko pliki 165.
Według Barczaka i Sydorczuka, szyfrowanie danych polega na takim przekształceniu, aby
dane były możliwe do odczytania tylko przez osoby upoważnione- odbywa się to przez wykorzystanie algorytmu 166. Algorytmy kryptograficzne, zwane również szyfrem dzieli się na dwa rodzaje,
w zależności od używanego schematu kluczy: kryptografia kluczy prywatnych oraz kryptografia
kluczy publicznych 167.
Algorytm zwany kryptografią symetryczną oparty jest na metodzie kluczy symetrycznych: wyróżnia się istnieniem jednego klucza, służącego zarówno do szyfrowania jak i odszyfrowywania.
Klucz jest zatem wspólny dla nadawcy i odbiorcy, co stwarza konieczność przekazania odbiorcy
kopii klucza 168. Najbardziej znany algorytm symetryczny to DES- Data Encrypion Standard, będący
szyfrem przestawieniowo-podstawieniowym o 64-bitowej długości 169.
Ogólny schemat wszystkich tego typu algorytmów polega na uzgodnieniu przez strony kluczy
służących do szyfrowania oraz deszyfrowania danych, przy czym najczęściej ten sam klucz wykorzystywany jest do obu czynności 170. Dużą i raczej największą zaletą algorytmu symetrycznego jest
szybkość szyfrowania 171. Zasadniczym problemem w stosowaniu tego szyfru jest również generowanie, a także przechowywanie i dystrybucja kluczy, powoduje to przede wszystkim wysokie koszty 172.
Z kolei kryptografia kluczy publicznych, zwana także kryptografią asymetryczną pozbawiona
jest wyżej wymienionych problemów 173. Najszersze zastosowanie znalazł szyfr RSA, który zgodnie
z przymiotami algorytmu asymetrycznego, zakłada, że każda transmisja danych używa dwóch
kluczy 174. W tym systemie, użytkownik generuje parę ściśle związanych ze sobą kluczy: jeden
z nich, klucz prywatny znany jest tylko jednej stronie, zaś drugi, klucz publiczny, nie jest tajny jest on powszechnie dostępny i umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych informacji do właściciela
klucza prywatnego 175. Kiedy użytkownik, który posiada klucz publiczny chce nadać zaszyfrowaną
wiadomość temu, od którego dostał klucz, to szyfruje wiadomość przy użyciu klucza otrzymane162 A. Barczak, T. Sydoruk, Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2003, s. 139.
163 Szyfrowanie: od Starożytnego Rzymu po nowoczesny biznes, http://www.kaspersky.pl/about.html?s=newsspecial&newsid=2001, [26.05.2016].
164 Ibidem.
165 Ibidem.
166 A. Barczak, T. Sydoruk, Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2003, s. 138.
167 Cz. Kościelny, M. Kurkowski, M. Srebrny, Kryptografia- teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2009, s. 3.
168 A. Grzywak, Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet
[W:] Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 82.
169 A. Barczak, T. Sydoruk, Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2003, s. 150.
170 N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce. Helion, 2004, s. 32.
171 A. Barczak, T. Sydoruk, Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2003, s. 151.
172 Ibidem, s. 152.
173 Ibidem.
174 Ibidem.
175 Ibidem, s. 153.
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go i przekazuje szyfrogram odbiorcy 176. Najważniejszą właściwością algorytmu RSA jest to, że
zaszyfrowana wiadomość może być odtworzona tylko przy użyciu drugiego z pary kluczy, czyli
klucza prywatnego 177. Daje to nadawcy gwarancję poufności, gdyż wiadomość może odczytać tylko
osoba posiadająca klucz prywatny. Dużą zaletą RSA jest również generowanie podpisu cyfrowego,
dzięki czemu nadawca uzyskuje niezaprzeczalność, integralność i autentyfikację wiadomości 178.
Natomiast wadą algorytmów z kluczem publicznym jest ich wysoki stopień złożoności 179.
3.2. Podpis elektroniczny
Adresat każdego listu czy dokumentu chciałby mieć pewność, że przesyłana do niego drogą
elektroniczną wiadomość pochodzi od podpisanego nadawcy i dotarła do niego w niezmienionej
postaci. Ważnym zastosowaniem kryptografii jest możliwość generowania podpisów pod elektronicznymi dokumentami, do czego stosuje się asymetryczne algorytmy szyfrowania 180.
Podpis elektroniczny jest techniką pozwalającą na zabezpieczenie informacji przesyłanej przez
internet 181. Jest to rodzaj sygnatury stworzonej dzięki technikom kryptograficznym, zapewniającej
o integralności i autentyczności wiadomości, a także o autentyczności, niepodrabialności oraz
unikalności- nie można go wykorzystywać wielokrotnie 182. Podpis cyfrowy jest to liczba, której
wartość jest zależna od zawartości podpisywanej wiadomości 183.
Podpis cyfrowy aby był wiarygodny w tym samym stopniu co podpis własnoręczny, musi spełniać co najmniej te same funkcje co jego tradycyjny odpowiednik 184. Dzięki temu, że po złożeniu
podpisu elektronicznego każda zmiana dokumentu jest rejestrowana i oznaczana datą, a także
temu, że wyklucza się wprowadzanie do obiegu tego samego podpisanego kiedyś dokumentupodpis elektroniczny zapewnia wyższy poziom wiarygodności niż odręczny 185.
Norma ISO 7498-2:1989 definiuje podpis cyfrowy jako „dane dołączone do danych lub ich
przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych
i zabezpieczyć je przed fałszerstwem”. Podpis elektroniczny natomiast jest to operacja podpisywania konkretnego dokumentu przez osobę fizyczną, będąca informacją dołączoną do tego
dokumentu w celu weryfikacji źródła 186.
W procesie przekazywania informacji drogą elektroniczną, podpis cyfrowy jest niezaprzeczalnym dowodem wykonania tego procesu przez konkretną osobę, dzięki czterem, głównym cechom:
• autentyfikacja- brak możliwości podszywania się pod inną osobę,
• integralność- możliwość wykrycia każdej zmiany w danych wyżej opisanego procesu,
• niezaprzeczalność- autor nie może się go wyprzeć,
• możliwość weryfikacji podpisu przez osobę niezależną 187.
176 Ibidem.
177 Ibidem.
178 Ibidem.
179 A. Grzywak, Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet
[W:] Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 85.
180 Ibidem.
181 Ibidem.
182 Ibidem, s. 85.
183 A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone, Podpisy cyfrowe [W:] Kryptografia stosowana. Wydawnictwa
Naukowo- Techniczne, Warszawa 2005, s. 613.
184 A. Grzywak, Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet
[W:] Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 86.
185 Ibidem, s. 86.
186 Dyrektywa 1999/93/EC
187 W. Nowakowski, R. Poznański, Podpis elektroniczny- zasady działania [W:] Elektronika, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 7/2010, s. 265.
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Rysunek 9. Schemat weryfikacji integralności przesyłki przy użyciu funkcji skrótu wiadomości

Źródło: W. Nowakowski, Algorytm RSA- podstawa podpisu elektronicznego [W:]
Techniki Informatyczne. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 2010, s. 169.
Podsumowującą powyższe rozważania, norma PN-I-02000 określa podpis cyfrowy jako „przekształcenie kryptograficzne danych umożliwiające odbiorcy danych sprawdzenie autentyczności
i integralności danych oraz zapewniające nadawcy ochronę przed sfałszowaniem danych przez
odbiorcę 188”.
Metoda, która może być użyta do podpisywania cyfrowych dokumentów, opiera się na niesymetrycznych algorytmach kryptografii i wykorzystuje dwa rodzaje kluczy: prywatny i publiczny 189.
Klucze te w przypadku podpisu cyfrowego są używane w odwrotny sposób, dzięki właściwościom
algorytmów takich jak RSA- klucz prywatny szyfruje, publiczny odszyfrowuje 190. Podążając za
wyjaśnieniami Nowakowskiego klucz publiczny umożliwia tylko zaszyfrowanie danych, nie ułatwiając ich odczytania, w związku z czym nie musi być chroniony 191. Natomiast drugi klucz- prywatny, musi być przechowywany pod nadzorem ponieważ to właśnie on służy do odczytywania
informacji zakodowanych za pomocą klucza publicznego 192. Właściwość, dzięki której RSA
może być wykorzystywana do cyfrowego podpisywania dokumentów, pozwala na zaszyfrowanie
wiadomości za pomocą klucza tajnego prywatnego, a następnie jej odszyfrowanie za pomocą
klucza publicznego 193.
Wadą podpisywania dokumentów przy użyciu algorytmu szyfrowania asymetrycznego jest
jego długość- podpis jest co najmniej tak samo długi jak podpisywany dokument, dlatego też
stosowana jest procedura z wykorzystaniem jednokierunkowej funkcji skrótu, tzw. funkcja hash 194.
Funkcja skrótu, spełnia rolę podobną do „odcisku palca” oraz daje możliwość powiązania danej
wiadomości z charakterystyczną liczbą- czyli skrótem tejże wiadomości 195. Cyfrowe streszczenie
188 PN-I-02000
189 Ibidem, s. 84.
190 Ibidem.
191 W. Nowakowski, Algorytm RSA- podstawa podpisu elektronicznego [W:] Techniki Informatyczne. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 2010, s. 169.
192 Ibidem.
193 Ibidem.
194 W. Nowakowski, R. Poznański, Podpis elektroniczny- zasady działania [W:] Elektronika, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 7/2010, s. 265.
195 A. Grzywak, Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet
[W:] Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 90.
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wiadomości zapewnia nie tylko integralność cyfrowych danych, ale usprawnia także procedurę
podpisywania- podpis cyfrowy wyznacza się wtedy tylko dla skrótu wiadomości 196. „Funkcja
skrótu zamienia wiadomość w ciąg bitów o wskazanej długości w taki sposób, by przypadkowa
lub zamierzona zmiana skutkowała zmianą wartości skrótu 197”.
Następnie wygenerowany ciąg bitów- czyli skrót, jest szyfrowany przez program kryptograficzny
przy użyciu klucza prywatnego, stając się podpisem cyfrowym198 .
Kryptografia z kluczem publicznym niewątpliwie ułatwia zarządzanie kluczami, jednakże potrzeba
również zapewnienia, że dany klucz pochodzi od danej osoby 199. Instytucja zw. Zaufaną Trzecią
Stroną (Trusted Third Party), zajmuje się uwiarygodnianiem kluczy publicznych 200. Zadaniem urzędu
jest wydawanie i zarządzanie certyfikatami, tj. elektronicznymi zaświadczeniami, zawierającymi
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, czyli: unikalny numer seryjny, tożsamość
urzędu certyfikacji wydającego certyfikat, okres ważności certyfikatu, identyfikator właściciela
certyfikatu (imię, nazwisko, pseudonim, e-mail itp.), klucz publiczny właściciela certyfikatu i podpis
cyfrowy urzędu certyfikacji potwierdzający autentyczność certyfikatu 201. Użytkownicy certyfikatów
wiedzą, że jego zawartość nie została sfałszowana od momentu, gdy została podpisana, jeśli tylko
podpis może zostać zweryfikowany 202.
Podsumowując powyższe definicje i rozważania, bezpieczny podpis jest:
• przypisany wyłącznie osobie składającej ten podpis
• stworzony przy pomocy bezpiecznych urządzeń i programów, podlegających wyłącznej
kontroli osoby składającej podpis
• powiązany z danymi zawartymi w podpisywanej wiadomości, w taki sposób, że jakakolwiek
późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
3.3. Bezpieczny dostęp do poufnych informacji
Wymiana informacji – immamentna cech komunikacji, jak wspomniano w poprzednim rozdziale,
jest niezwykle ważnym i niezbędnym elementem współpracy między partnerami biznesowymi,
między klientem a firmą czy oddziałami korporacji. Ochrona na poziomie aplikacji, tj. ochrona przed
wyciekiem danych poufnych, informacji w bazach danych czy poczty elektronicznej, umożliwia
zachowanie poufności oraz integralności udostępnianych informacji, a także zabezpieczenie
ich wzajemnej wymiany w organizacji 203. Zdaniem Freestone’a, ochrona na poziomie aplikacji
możliwa jest dzięki technikom takim jak głęboka inspekcja treści (czyli sprawdzanie treści) czy
przeładunek 204. Zgodnie z jego retoryką, uwierzytelnianie- czyli potwierdzenie zadeklarowanej
tożsamości użytkowników i systemów, mających dostęp do danych, jest gwarantem utrzymania
ich poufności i integralności, a także narzędziem ujawniania nieautoryzowanego dostępu do
systemu osób trzecich 205.

196 Ibidem, s. 91.
197 Ibidem.
198 A. Grzywak, J. Klamka, P. Buchwald, P. Pikiewicz, M. Rostański, M. Sobota, Podpis cyfrowy i identyfikacja użytkowników w sieci internet, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013, s. 36.
199 N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce. Helion, 2004, s. 36.
200 Ibidem.
201 W. Nowakowski, R. Poznański, Podpis elektroniczny- zasady działania [W:] Elektronika, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 7/2010, s. 267.
202 Ibidem.
203 S. Wiseman, Transshipment- Giving safe passage to business information. [W:] Przestępczość teleinformatyczna, Szczytno 2015, s. 91.
204 Ibidem.
205 Ibidem, s. 92.
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Powszechnie używaną metodą uwierzytelniania na serwerze jest protokół bezpiecznej komunikacji TLS (Transport Layer Security) 206, będący rozwinięciem protokołu SSL (Secure Socket
Layer)207 - ich sposób działania jest taki sam. Metoda ta dostarcza kryptograficznej ochrony
komunikacji przez internet, zapewniając pożądaną integralność i poufność transmisji danych,
a także uwierzytelnienie zarówno klienta, jak i serwera 208, niekiedy przy wykorzystaniu silnego
zabezpieczenia infrastruktury klucza publicznego 209. Protokół TLS zawsze opiera się na stworzeniu
zaszyfrowanego tunelu do przepływu informacji 210.
Freestone, tłumacząc istotę protokołu TLS, stwierdził, że zazwyczaj użytkownik internetu
zmuszony jest do zaufania serwerowi, z którym się łączy, uwiarygodnieniem klienta jest jego login
i hasło 211. Jednakże, jeśli chodzi o dostęp do danych poufnych, jego tożsamość musi być dokładniej
zweryfikowana i może być to wykonane właśnie za pomocą TLS 212. Weryfikacja odbywa się wtedy
za pomocą par kluczy prywatnych i publicznych, „klient i serwer posiadają prywatny klucz, który
jest trzymany w sekrecie oraz klucz publiczny, zawarty w certyfikacie, który jest udostępniany” 213.
Proces weryfikacji przebiega pomyślnie, kiedy klient i serwer zatwierdzą swoje certyfikaty, (o
których była mowa w podrozdziale 3.2.) obie strony dowodzą, że są w posiadaniu klucza prywatnego związanego z certyfikowanym kluczem publicznym 214.

Zakończenie
Rosnąca liczba informacji w formie elektronicznej, a także gwałtowny rozwój internetu powoduje
systematyczne powstawanie nowych rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego,
zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorstw.
Według corocznego raportu prezentowanego przez CERT Polska, liczba incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne w roku 2015 (1456) wzrosła o blisko 200 w porównaniu
rokiem 2014. PwC w swoim raporcie „Światowy Stan Bezpieczeństwa Informacji 2016” przedstawiło liczbę wykrytych incydentów, która wzrosła na świecie w stosunku do zeszłego roku o 38%,
w naszym kraju odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł aż 46%.
Zagrożenia niosą ze sobą wręcz katastrofalne skutki, poczynając od utraty lojalności klientów
czy reputacji marki, kończąc na spadku sprzedaży i przychodów. Dlatego, tak ważnym jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu ochronę informacji, ale także niwelujących ryzyko
zagrożenia- posiadanie odpowiedniej Polityki Bezpieczeństwa, a także Planów Ciągłości Działania.
W wyniku przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu i eksperckich raportów osiągnięto cel
badawczy- zaprezentowano zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa danych w firmowych systemach komputerowych. Ponadto uzyskano odpowiedzi na pytania badawcze, które
brzmiały następująco:
• Czym jest bezpieczeństwo informacji?
• Jaki stosunek do ochrony informacji mają przedsiębiorstwa?
• Jakie są największe zagrożenia dla źle chronionych informacji?
• Jakie metody są wykorzystywane w celu ochrony informacji?
206 Ibidem.
207 Transport Layer Security, https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security, [24.05.2016].
208 Ibidem.
209 S. Wiseman, Transshipment- Giving safe passage to business information [W:] Przestępczość teleinformatyczna. Szczytno 2015, s. 91.
210 Ibidem, s. 92.
211 Ibidem, s. 93.
212 Ibidem.
213 Ibidem.
214 Ibidem, s.93.
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Realizacja powyższych celów dokonana została w drodze analizy teoretycznej. Podjęta
w pracy hipoteza, iż ochrona informacji we współczesnych przedsiębiorstwach jest coraz
ważniejszym obszarem ponieważ systematycznie podnosi się liczba zagrożeń oraz ataków
na niedostatecznie chronione informacje została potwierdzona.
Opierając się na powyższych badaniach i raportach można stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy
coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że możliwości ataku na systemy komputerowe jest wiele.
Na dzień dzisiejszy nie ma systemu, który jest w pełni bezpieczny, ale jednocześnie z dnia na
dzień przybywa technik zabezpieczeń minimalizujących powstanie szkody. Równolegle hakerzy
opracowują nowe narzędzia i metody pokonujące stosowane systemy zabezpieczeń informacji,
którymi operują komputery.. Badania i rozważania podjęte w pracy nie wyczerpują całokształtu
problematyki związanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym firm. Stanowią zaledwie część próbę
identyfikacji podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

Spis rysunków
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Bitcoin – przykład potencjału informacyjnego sieci
Streszczenie pracy
Praca porusza problem zjawiska stosunkowo nowego, aczkolwiek bardzo szybko rozwijającego się pojawienia się na rynku finansowym innowacyjnej waluty internetowej, zwanej Bitcoin. Jej specyfika polega
na tym, że jest zdecentralizowana, niezwiązana z żadną instytucją, bankiem, rządem, a co za tym idzie jej
ograniczenia są dużo mniejsze, niż tradycyjnych walut. Działania Bitcoinów, dzięki współczesnemu potencjałowi IT ukierunkowane są na wykorzystywanie technologii opartych głównie na matematyce i kryptografii
oraz sprawnej wymianie informacji. W pracy podjęto próbę zgłębienia oraz wyjaśnienia tematu Bitcoinów;
czym one są i jak zmieniają zakres wymiany informacji, w tym świat finansów.
Słowa kluczowe: Bitcoin, waluta, rynek finansów, internet, giełda, informacja
Dziedzina pracy: 15.100 dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tytuł w języku angielskim: Bitcoin – example of the potential of network information
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Wstęp
Praca dotyczy istotnego zagadnienia z punktu widzenia kolejnego zastosowania potencjału
szybkiej, sprawnej wymiany informacji oraz potencjału współczesnych narzędzi technologii informacyjnych, w szczególności na rynku finansowym. Zjawisko Bitcoinów (BTC) jest stosunkowo
nowe, nie powstała jeszcze duża liczba opracowań naukowych na ten temat. Źródłami wiedzy
podejmowanego zagadnienia w większości są źródła internetowe.
Czy dawniej ludzie wyobrażali sobie, że tradycyjne listy zostaną wyparte przez SMS bądź
pocztę elektroniczną? Albo, że zamiast kupować dziennik wystarczy wejść na portal informacyjny,
by dowiedzieć się informacji ze świata? Tak samo ewoluuje waluta, zarówno ta zwykła, jak i internetowa. Ewolucja, a nawet rewolucja odbywa się na ekranach komputerów. Czy Bitcoin zastąpi
tradycyjną walutę? Jest to przyszłość czy fanaberia internautów? We współczesnym świecie toczy
się debata na ten temat, a wątpliwości próbują rozstrzygnąć najpotężniejsze ekonomiczne oraz
informatyczne umysły.
„Krążący obecnie po świecie kapitał ma tylko nieznaczne pokrycie w realnej gospodarce.
Kumulacja zer jest zupełnie nowym zjawiskiem i rodzi się obawa, że pieniądz okaże się tym,
czym jest naprawdę, czyli zwielokrotnieniem zer. To już tylko symbol i szalenie trudno sobie poradzić z takim stopniem abstrakcji.” 1. Powyższe słowa należą do niemieckiej kulturoznawczymi
Cristiny von Braun i ukazują rozwój pieniądza na przestrzeni lat. Jednak, aby zrozumieć w pełni
ich przesłanie należy cofnąć się do roku 2008, kiedy to na świecie pojawił się kryzys finansowy,
powodując gwałtowny spadek indeksów giełdowych w USA, Europie i Azji oraz spadek płynności
i zaufania w sektorze finansowym 2. Tu swój debiut miała wirtualna waluta – właśnie wtedy narodził
się Bitcoin (niektóre źródła podają rok 2007 – najprawdopodobniej mają na myśli powstanie samej
idei) 3. Twórcą Bitcoinów jest osoba bądź grupa programistów i matematyków, ukrywających się
pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Na początku wirtualna waluta odbierana była, jako kolejny eksperyment internautów, nie było na nią dużego popytu. Ukazują to notowania na giełdzie
MtGox, gdzie podczas debiutu Bitcoin kosztował zaledwie 0.063 dolara za sztukę. Po upływie
czasu słaby start przerodził się w dynamiczny rozwój, albowiem w niektórych okresach wartość
Bitcoin wzrosła nawet o 1400%4 .
Bitcoin jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym – waluty tej nie można dotknąć ani zobaczyć, jest
to szereg znaków, pod którymi kryje się zaszyfrowany kod. Mimo tego popularność Bitcoinów
z roku na rok wzrasta. Mają na to wpływ moda, przestępczość, rozgłos jaki zapewniają urzędnicy
skarbowi czy też inwestorzy. Potrzeba odizolowania się od instytucji rządowych oraz wpływu globalnej gospodarki na nasze finanse jest coraz większa, a Bitcoin umożliwia to niemalże w 100%.
Jeżeli prognozowany rozwój Bitcoinów okaże się rzeczywistością, a firmy będą akceptować
przeprowadzanie transakcji w wirtualnej walucie, możemy być świadkiem prawdziwej finansowej
rewolucji, której początek ma już miejsce we współczesnym świecie.
Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie ideologii, ukazanie skali rozwoju oraz perspektyw
Bitcoinów.
Internetowa waluta – dzięki nowoczesnym technologiom gromadzenia, wymiany i przetwarzania
informacji - umożliwia przeprowadzanie transakcji na zupełnie nowym poziomie w skali światowej. W pracy przyjęto założenie, że technologia sieci Bitcoin może być nośnikiem nie tylko
wartości finansowych, ale również informacji, przy jednoczesnej możliwości pozostania
anonimowym.
1 Christina Von Braun, rozmowa Romaina Leicka, Choroba wielkich zer, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 23 lipca
2012.
2 https://niss26an50.wordpress.com/2013/04/11/kryzys-finansowy/ [07.01.2016].
3 https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Nakamoto [07.01.2016].
4 Odkryjbitcoin.pl, Co to jest Bitcoin i jak zmienia świat finansów?, http://odkryjbitcoin.pl/ [07.01.2016].
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Przyjęto hipotezę, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia znaczenia Bitcoinów
na rynku finansów oraz rozwój ich technologii. Pozycja w świadomości użytkowników oraz
akceptacja przez instytucje i firmy będzie wzrastać. Ponadto, wydaje się, że tendencje te
będą utrzymane.
Niniejsza praca ma charakter teoretyczny z elementami badań. Podzielona jest na trzy rozdziały.
Pierwszy z nich swym zakresem obejmuje teorię. W tym kontekście omówiony jest współczesny
potencjał wymiany informacji w skali globalnej, ukazana jest definicja Bitcoinów w nawiązaniu do
potencjału komunikacyjnego i przetwarzania informacji, jego cechy oraz przedstawienie regulacji
prawnych w Polsce i na świecie. W drugim rozdziale pracy przedstawiony jest sposób korzystania
z Bitcoinów – ich zakup, poruszanie się na giełdzie. Trzeci rozdział pracy prezentuje rozważania na
temat tego, czy Bitcoin może być walutą przyszłości, pokazane są jego szanse oraz zagrożenia.

Rozdział 1. Teoria i ideologia Bitcoinów
1.1 Bitcoin – definicja, cechy
Bitcoin jest innowacyjną walutą internetu, bez jednostki centralnej ani emisyjnej, znajdującą się
wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do internetu. Brak granic jest jej znakiem rozpoznawczym, nie
jest uzależniona od banków, rządów czy instytucji, a co za tym idzie omija wszelkich pośredników,
co daje nam brak jakichkolwiek prowizji. Możemy ją błyskawicznie wysłać z dowolnego miejsca
na świecie. Bitcoin jest walutą z otwartym kodem źródłowym, wykorzystującą sieć peer-to-peer
– model komunikacji sieciowej, gdzie wszystkie hosty mają te same uprawnienia 5. Nikt jej nie
kontroluje, nie sprawuje władzy, każdy ma do niej dostęp. Jest walutą tworzoną przez ludzi dla ludzi.
Działanie Bitcoinów jest oparte na matematyce i kryptografii. Każdy użytkownik posiada parę
kluczy – prywatny i publiczny, jest to metoda kryptografii asymetrycznej, klucze są ze sobą powiązane i umożliwiają wykonanie czynności kryptograficznych, za pomocą zaszyfrowania informacji6. Klucz publiczny – czyli adres Bitcoinów, jest naszym miejscem źródłowym oraz docelowym
płatności. Odpowiadają im klucze prywatne, które autoryzują płatności tylko dla posiadającego
je użytkownika. Nie zawierają żadnej informacji o użytkowniku, co daje anonimowość.
Rysunek 1. Porównanie sieci tradycyjnej oraz sieci P2P

Sieć tradycyjna

Sieć P2P

Źródło: Co to jest Bitcoin?, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/co-to-jest-bitcoin [20.02.2016].

5 Siux.pl, Peer to Peer, http://www.siux.pl/p2p.html [27.02.16].
6 Zjr.republika.pl, Klucz publiczny i prywatny, http://www.zjr.republika.pl/klucz_publ.htm [27.01.16].
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Rysunek 2. Ilość Bitcoinów na rynku

Źródło: blockchain.info, https://blockchain.info/pl/charts/total-bitcoins [20.02.2016].
Adresy Bitcoinów są ciągiem tekstowym, składają się z liczb i liter o długości około 34 znaków.
Rozpoczynają się od liczby 1 lub 3, zawierają wielkie i małe litery, z wyjątkiem cyfry 0, wielkiej
litery O, małej litery l oraz wielkiej litery I. Użytkownicy mogą posiadać wiele adresów oraz mogą
generować je bez żadnych ograniczeń, jest to metoda relatywnie szybka 7. Bitcoin jest walutą
ograniczoną co do wielkości, może ich powstać jedynie 21 milionów, przez co waluta jest odporna
na inflację. Każdy Bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, nazywanych satoshi –
użytkownik nie musi się martwić, że kiedyś kiedy Bitcoin będzie wart majątek, nic za niego nie kupi.
1.2 Mining
Świat Bitcoinów staje się coraz bardziej popularny, a ci którzy zamiast inwestować nadal
przyglądają się temu zjawisku z boku, nie zdobędą Bitcoinów tanio, chyba że poznają, co to jest
mining, czyli wykopywanie Bitcoinów. Na czym polega to zjawisko i kto może zostać górnikiem osobą wydobywającą Bitcoiny?
Górnikiem może zostać każdy, kto posiada komputer o dużej mocy obliczeniowej. To dzięki
górnikom mogą zostać wykonane transakcje w sieci, a ich prace sieć nagradza Bitcoinami – 25
BTC. Do zadań górników należy rozbicie bloku, czyli rozwiązanie problemu kryptograficznego,
który bazuje na funkcji skrótu SHA-256. Skrót SHA oznacza Secure Hash Algorithm i składa się
z zestawu czterech funkcji dających skróty wielkości, w tym przypadku 256 bitów 8. Aby rozbić
blok należy wyliczyć funkcję skrótu, następnie obliczyć target z dostarczonego poziomu trudności
(jest to miara, która określa, jak trudno rozbić blok), a na końcu sprawdzić, czy wartość funkcji
skrótu jest mniejsza niż obecny cel 9.
Kopalnia (miejsce, gdzie moc obliczeniową łączy wielu górników w celu wydobycia bloków 10),
która jako pierwsza wyliczy skrót musi rozgłosić to w sieci, aby została sprawdzona poprawność
wyliczenia, a gdy się ono zgadza górnik otrzymuje wynagrodzenie w postaci Bitcoinów. Sieć Bitcoin samoreguluje się i utrzymuje z góry ustalone parametry. Nawet jeśli liczba górników i kopalń
zwiększy się, Bitcoiny nie będą wydobywane szybciej. Na tym właśnie polega parametr trudno-

7 Bitcoin.pl, Osobisty adres Bitcoin – jak wygenerować?, http://bitcoin.pl/poradniki/pozostale/578-osobistyadres-bitcoin-jak-wygenerowac [27.02.16].
8 Tbs-certificates.co.uk, All about SHA1, SHA2 and SHA256 algorithms, https://www.tbs-certificates.co.uk/
FAQ/en/sha256.html [27.02.16].
9 Bitcoin.pl, Jak działa Bitcoin?, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin#mining [27.02.16].
10 Bitcoin.pl, ABC Bitcoina, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/abc-bitcoina?limitstart=0 [23.04.16].
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ści. Dostosowywana jest ona w taki sposób, aby każdy kolejny Bitcoin był wydobywany co mniej
więcej 10 minut niezależnie od mocy sieci. Parametr trudności zmienia się co 2016 bloków11. .
W momencie, gdy użytkownik sieci wie już, na czym polega mining i czym są kopalnie, powinien
sprawdzić oraz dokonać kalkulacji, czy bycie górnikiem mu się opłaca. Służą do tego kalkulatory, które obliczają potencjalny wygenerowany zysk bądź jego brak. Jednym z kalkulatorów jest
kalkulator bitcoinwisdom 12, który uwzględnia nieuniknione zmiany trudności. „Uwzględniane są
następujące dane:
• Difficulty Increment: Przewidywany wzrost trudności.
• Electricity Price: Koszt prądu w dolarach.
• Pool Fee: Prowizja kopalni, w której wydobywane są Bitcoiny.
• Hash Rate: Prędkość koparki (urządzenie, które wykonuje operacje w sieci 13) domyślnie
w GH/s (liczba operacji wykonanych przez górnika w ciągu jednej sekundy 14).
• Hardware Price: Cena koparki.
• Hardware Power (Watts): Pobór prądu koparki w watach.
• Start Date: Przewidywana data rozpoczęcia pracy koparki - pole nieobowiązkowe.”
Po wypełnieniu danych otrzymywany jest wynik w tabelce. Najważniejsza jest 4 kolumna zysk w danym przedziale czasu z uwzględnieniem prowizji kopalni i 5 kolumna - sumaryczny zysk
minus koszt inwestycji domyślnie w BTC. Jeżeli w którymś wierszu wartość piątej kolumny zapali
się na zielono to znaczy, że inwestycja zwróci się po dniach z wartości pierwszej kolumny. Jeżeli
natomiast wszystkie wartości kolumny piątej zapalą się na czerwono, oznacza to, że inwestycja
się nie zwróci.
Rysunek 3. Kalkulator opłacalności

1.3 Regulacje prawne w Polsce i na świecie
Wirtualne waluty mają już charakter globalny, ich popularność oraz wartość wzrasta z dnia na
dzień. Kupowane są w celach inwestycyjnych lub też do realizacji transakcji handlowych w realnej
gospodarce, bowiem coraz więcej instytucji akceptuje płatności Bitcoinami. Stopień dojrzałości tej
struktury, jej funkcjonowanie oraz powiązanie z rynkiem realnym zwróciło uwagę legislatorów. Na
początku państwa stosowały wobec wirtualnej waluty politykę milczenia, jednak wraz ze wzrostem
11 Bitcoin.pl, Mining – utrzymanie sieci, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin#mining [27.02.16].
12 Bitcoinwisdom.com, Bitcoin calculator, https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/calculator [18.03.2016].
13 Odkryjbitcoin.pl, Co to jest Bitcoin i jak zmienia świat finansów?, http://odkryjbitcoin.pl/ [23.04.2016].
14 Bitcoin.pl, ABC Bitcoina, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/abc-bitcoina?limitstart=0 [23.04.2016].
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popularności Bitcoinów władze zaczęły obierać stanowiska za bądź przeciw, bardziej lub mniej
tolerancyjne dla operacji kryptowalutą. Państwa, w których zainteresowanie wirtualną walutą stało
się zauważalne z czasem zaczęły wydawać opinie oraz stanowiska osób z sektora finansowego
lub aparatu podatkowego. Pojawiły się również raporty poważnych instytucji. W kwietniu 2012
roku swój raport wydało FBI, który mówił o nielegalnym wykorzystywaniu Bitcoinów (handel narkotykami, pranie pieniędzy) 15. W październiku 2012 roku raport wydał Europejski Bank Centralny
(EBC), w którym została przedstawiona analiza funkcjonowania Bitcoinów, bezpieczeństwa transakcji oraz zapewnienia stabilności systemu płatniczego. W raporcie tym EBC postawiło szereg
niewygodnych pytań 16.
Jak regulacja prawna Bitcoinów kształtuje się w Polsce? Jest to bardzo złożone z punktu
widzenia prawa. Sytuację trzeba rozpatrzeć pod wieloma względami, istnieje bowiem kilka pojęć
normatywnych, które odnoszą się do szeroko rozumianego pieniądza. Według definicji prawnego
środka płatniczego oraz zgodnie z art. 4 ustawy o NBP „Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej” 17, art. 32 tej
samej ustawy mówi, że „prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
są znaki pieniężne emitowane przez NBP”18 . Polski. Rolę banku centralnego w procesie emisji
pieniądza wzmacnia dodatkowo art. 227 ust. 1 Konstytucji, który mówi, że „Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki
pieniężnej” 19.Według tych przepisów Bitcoiny nie są prawnym środkiem płatniczym na terenie
Polski. Jeśli spojrzymy na definicję pieniądza elektronicznego w art. 2 pkt 21a) UUP (ustawa
o usługach płatniczych) czytamy, że jest to „wartość pieniężna przechowywana elektronicznie,
w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego” 20.
Waluty wirtualne są wartościami pieniężnymi przechowywanymi elektronicznie, jednak Bitcoin jest
walutą zdecentralizowaną, co nie zgadza się z definicją UUP, a więc nie może być traktowany jako
pieniądz elektroniczny. W świecie finansów istnieje również pojęcie waluty, są to „znaki pieniężne
(banknoty i monety), które są prawnym środkiem płatniczym w Polsce lub poza Polską” 21. Jako,
że Bitcoin nie ma postaci banknotów lub monet, nie może być uznany za walutę.
Czy zatem kreacja wirtualnych walut w Polsce bez zezwolenia jest legalna? Jest to aspekt
uregulowany prawnie i kształtuje się w następujący sposób. Jeżeli wirtualna waluta jest zdecentralizowana oraz nie jest wydawana, jako ekwiwalent tradycyjnego pieniądza (Bitcoin zalicza się
do tej grupy), jej kreowanie jest legalne oraz nie wymaga specjalnego zezwolenia. Jeśli jednak
waluta jest zakwalifikowana, jako pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy o UUP, należy posiadać specjalne zezwolenie na jej kreowanie, a osoba nie będąca uprawniona może podlegać
sankcjom karnym 22.
Podsumowując, w Polsce praktycznie brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących wirtualnych walut, w tym Bitcoinów. Przez to stwarzane są możliwości szybkiego rozwoju nowych
rozwiązań płatniczych, z drugiej zaś strony brak ochrony dla użytkowników waluty internetowej.
Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby gruntownych modyfikacji regulacji prawnych.

15 Bitcoin.pl, Bitcoin, a polskie prawo, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo [18.03.2016].
16 Bitcoin.pl, Bitcoin, a polskie prawo, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo [18.03.2016].
17 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, art. 4 [18.03.2016].
18 Tamże [18.03.2016].
19 Konstytucja, art. 227, ustawa 1 [18.03.2016].
20 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, art. 2, pkt. 21a) [18.03.2016].
21 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 roku o prawie dewizowym [18.03.2016].
22 Krzysztof Wojdyło, Czy kreacja wirtualnych walut bez zezwolenia jest legalna?, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/
bitcoin-a-polskie-prawo [19.03.2016].
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Jak sytuacja prawna Bitcoinów kształtuje się na świecie? Niektóre państwa mają bardzo
negatywny stosunek do wirtualnej waluty. W Rosji jedynym legalnym środkiem płatniczym jest
rubel, a obrót innymi walutami uznaje za nielegalny. Podobna sytuacja jest w Tajlandii oraz Chinach, gdzie wydano zakaz używania wirtualnych walut oraz oferowania usług z ich użyciem 23.
Zupełnie różny pogląd na wirtualną walutę mają np. Niemcy, gdzie w komunikacie opublikowanym
w grudniu 2013 r. niemiecka Komisja Nadzoru Finansowego uznała Bitcoin za legalny instrument
finansowy spełniający wymogi jednostki rozliczeniowej.24 . Kolejnym aspektem prawnym, które
reguluje funkcjonowanie Bitcoinów, jest wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 roku, który zwalnia transakcje wymiany Bitcoinów z podatku VAT na terenie
całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny uwzględniać
orzeczenie TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w procesie stosowania prawa.
Oznacza to, że transakcje, których przedmiotem jest Bitcoin są nieobciążone VAT, co za tym idzie
wzrasta opłacalność podejmowania działalności w zakresie ich obrotu 25.

Rozdział 2. Korzystanie z Bitcoinów
2.1. Zakup Bitcoinów – portfel
Bitcoin jest zdecentralizowany, zatem nie jest uzależniony od jakichkolwiek instytucji, w tym
banków. Jednak każdy właściciel Bitcoinów musi mieć miejsce, gdzie mógłby je przechowywać.
Jeśli nie istnieją banki Bitcoinów, gdzie w takim razie ma je ulokować? Powstały do tego specjalne
narzędzia, aplikacje, które umożliwiają przechowywanie Bitcoinów – są to portfele Bitcoin. Jest to
ważne, ponieważ każda transakcja musi być zarejestrowana przez internetowy system powiązań,
aby nie dochodziło do oszustw lub fałszerstw. Portfel Bitcoin jest narzędziem przypominającym
zwykłe konto bankowe, które można zainstalować na komputerze lub smartfonie. W ten sposób
użytkownik Bitcoinów może w łatwy sposób kontrolować swoje finanse. System zabezpieczony
jest hasłami – kluczem prywatnym oraz publicznym. Dzięki kluczowi publicznemu sieć może
zweryfikować dane konto i faktyczną ilość Bitcoinów, natomiast klucz prywatny umożliwia użytkownikowi dokonywanie transakcji.
Jaki portfel wybrać? Przy wyborze portfela użytkownik Bitcoinów powinien zastanowić się do
czego będzie mu on służył, jaki poziom bezpieczeństwa będzie potrzebny, czy będzie przechowywał
dużą ilość Bitcoinów oraz czy będzie używał go tylko na swoim komputerze czy na każdym komputerze na świecie z dostępem do przeglądarki internetowej. Portfele podzielone są na pięć grup:
1. Portfele w postaci aplikacji na komputer. Ich mobilność jest mała, ponieważ możemy używać ich tylko na komputerze na którym zainstalowaliśmy aplikację. Dzielimy je na pełne oraz
lekkie. Portfel pełny – przechowują cały łańcuch bloków; długi czas synchronizacji oraz wysoka
zasobożerność (jest to rodzaj oprogramowania, który potrzebuje zbyt wysokiej mocy w stosunku
do swoich możliwości)26. Przykład: Bitcoin Core 27 oraz Amory 28. Portfel lekki – łańcuch bloków

23 Bitcoin.pl, Bitcoin, a polskie prawo, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bitcoin-a-polskie-prawo [19.03.2016].
24 Tamże [19.03.2016].
25 Joanna Prokurat, Transakcje wymiany BTC zwolnione z VAT na terenie UE – Analiza wyroku ETS przez
kancelarię Wardyński i Wspólnicy, http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1057-transakcje-wymiany-btczwolnione-z-vat-na-terenie-ue-analiza-wyroku-ets-przez-kancelarie-wardynski-i-wspolnicy [19.03.2016].
26 Wikipedia.org, Zasobożerność, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasobo%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
[01.04.2016].
27 Bitcoin.pl, Oryginalny portfel Bitcoin – Bitcoin Core, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/95-tradycyjny-klientbitcoin [01.04.2016].
28 Bitcoin.pl, Amory – uzbrojony portfel Bitcoin, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/383-armory-uzbrojony-portfel-bitcoin [01.04.2016].
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przechowywany jest na serwerach, a nie na komputerze; szybka synchronizacja oraz niska zasobożerność. Przykład: Electrum29 .
2. Portfele offline. Nie mają dostępu do internetu, więc ich mobilność jest bardzo niska z wyjątkiem portfela Paper Wallet, który umożliwia wydruk banknotu o dowolnym nominale. Przykład:
Paper Wallet 30.
3. Portfele przeglądarkowe. Są to portfele z których można korzystać na dowolnym komputerze/
tablecie/smartfonie. Dają klientowi dużo większą mobilność, kosztem bezpieczeństwa, ponieważ
bezpieczeństwo zależy tu od osób trzecich – portali świadczących takie usługi. Portfele przeglądarkowe powinny zatem służyć jedynie do krótkoterminowego przechowywania małej liczby
Bitcoinów. Przykładem jest Blockchain.info 31.
4. Portfele mobilne. Jest to aplikacja na tablety/smartfony. Cechuje je duża mobilność oraz
możliwość natychmiastowej zapłaty przez zeskanowanie kodu QR (dwuwymiarowy kod graficzny
zawierający sekwencję znaków, może zawierać adres internetowy lub adres Bitcoin) 32. Przykładem
jest Blockchain Bitcoin Wallet 33.
5. Portfele sprzętowe. Występują w postaci klucza USB, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa kosztem mobilności. Można korzystać z nich na dowolnym komputerze z wejściem USB,
jednak nie nadają się do płacenia w restauracji. Przykładem jest Trezor 34
W momencie, gdy użytkownik Bitcoinów wybrał już portfel, może ulokować na nim swoje Bitcoiny. Jak je zdobyć? W rozdziale pierwszym zostało wyjaśnione pojecie miningu, jednak istnieje
prostszy sposób, a mianowicie zakup Bitcoinów. Jest kilka opcji zakupu.
Kantor – umożliwia użytkownikowi szybki zakup oraz w przypadku niektórych kantorów również
sprzedaż Bitcoinów. Kupno jest droższe natomiast sprzedaż tańsza niż na giełdzie, ponieważ kantor
Rysunek 4. Cechy najbardziej popularnych portfeli

Źródło: bitcoin.pl, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/382-jaki-portfel-bitcoin-wybrac [01/04/2016].

29 Bitcoin.pl, Electrum – lekki portfel Bitcoin, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/384-electrum-lekki-portfel-bitcoin [01.04.2016].
30 Bitcoin.pl, Portfel offline, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/100-portfele-offline [01.04.2016].
31 Bitcoin.pl, Blockchain.info Przeglądarkowy portfel online, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/98-portfele-online [01.04.2016].
32 Bitcoin.pl, QR code, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/abc-bitcoina/item/21-qr-kod [01.04.2016].
33 Bitcoin Wallet – portfel mobilny, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/101-portfel-mobilny [01.04.2016].
34 http://bitcointrezor.com/ [01.04.2016].
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Rysunek 5. Wybór portfela w zależności od platformy

Źródło: bitcoin.pl, http://bitcoin.pl/poradniki/portfele/382-jaki-portfel-bitcoin-wybrac [01.04.2016].
Rysunek 6. Sprzedaż Bitcoinów w kantorze

Źródło: cryptoins.com, https://cryptoins.com/pl?utm_source=bitcoin_pl&utm_medium=baner&utm_campaign=cryptoins [01.04.2016].
Rysunek 7. Kupno Bitcoinów w kantorze

Źródło: cryptoins.com, https://cryptoins.com/pl?utm_source=bitcoin_pl&utm_medium=baner&utm_campaign=cryptoins [01.04.2016].
nalicza sobie marżę. Zaleta kantorów to brak rejestracji i weryfikacji. Przykładem jest kantor cryptoins.com, który cechuje się niską prowizją oraz możliwością wypłaty w bankomatach Euronetu 35.
Face-to-face – jest to zakup bądź sprzedaż Bitcoinów poprzez osobisty kontakt z kontrahentem. Istnieją serwisy, na których można szukać ogłoszeń użytkowników bądź wystawiać własne.
Przykładem jest Polskie Forum Bitcoin 36.
35 Bitcoin.pl, Jak zacząć przygodę z Bitcoinem?, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-zaczac [01.04.2016].
36 https://forum.bitcoin.pl/ [01.04.2016].
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Giełdy – umożliwiają zakup i sprzedaż Bitcoinów od innych użytkowników, a kurs ustalany
jest przez wolny rynek. Jest to najkorzystniejsza opcja dla użytkowników Bitcoinów. Więcej na
ten temat w poniższym podrozdziale.
2.2 Działanie giełd na przykładzie giełdy Bitcurex.com
Giełda jest miejscem, gdzie użytkownik Bitcoinów może w łatwy i szybki sposób sprzedać bądź
zakupić walutę od innych użytkowników. W zależności od giełdy prowizje od przeprowadzanych
transakcji są bardzo niskie bądź całkowicie zniesione, a samo założenie konta jest bezpłatne.
„Giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną. Przedmiotem działalności spółki
prowadzącej giełdę może być wyłącznie prowadzenie giełdy, organizowanie alternatywnego systemu obrotu lub prowadzenie innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami
finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem” 37. Giełdy spełniają wysokie standardy
bezpieczeństwa, a środki klientów przechowywane są w tzw. zimnym portfelu. Czym jest zimny
portfel? Jego twórcy – Wojciech Stopiński, Jan Mierzejewski oraz Lech Wilczyński, zapewniają,
że jest on bezpieczny, anonimowy oraz niezniszczalny. Wykonany ze stali nierdzewnej zawiera
kopię zapasową naszych Bitcoinów. Działanie giełd jest podobne do działania banków. Klient
zakłada lokatę i handluje z innymi użytkownikami. Jedyne ryzyko, jakie występuję na takiej giełdzie to oszustwo ze strony samej giełdy – strata w związku z niedotrzymaniem umowy ze strony
osób trzecich jest niemożliwa. Na giełdzie jest możliwość kupna oraz sprzedaży. Kupno oznacza
zakup Bitcoinów w zamian za inną walutę – tu oferent wyznacza maksymalną cenę za Bitcoin.
Sprzedaż polega na sprzedaniu Bitcoinów za cenę minimalną.
Najstarszą polską giełdą kryptowalut jest Bitcurex.com. Rejestracja na giełdzie zaczyna
się od podania e-mail oraz nazwy użytkownika, którą chce posiadać klient. Następnie należy
przepisać kod oraz kliknąć „utwórz konto”. Na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie
przesłana wiadomość z linkiem uwierzytelniającym. Kiedy giełda upewni się, że e-mail należy
do użytkownika, wysyła mu wiadomość z hasłem pierwszego logowania. Następnym krokiem,
który użytkownik musi wykonać jest pierwsze logowanie, w którym należy wprowadzić nazwę
użytkownika oraz hasło wysłane przez giełdę. Na tym etapie wygenerowany zostaje PIN, jako
dodatkowe zabezpieczenie – PIN ten potrzebny jest do wykonywania działań na koncie klienta.
Po otrzymaniu kodu PIN klient proszony jest o utworzenie nowego hasła – gdy to zrobi może
zaczynać swoją przygodę z giełdą 38.
Użytkownik chcąc dokonać transakcji na giełdzie musi zasilić swoje konto, zanim jednak będzie
mógł dokonać jakiejkolwiek wpłaty musi uzupełnić formularz z danymi osobowymi oraz dodać co
najmniej jeden rachunek bankowy, z którego będzie dokonywał wpłaty. Użytkownik chcąc dokonać
wpłaty Bitcoinów na swoje konto, musi wygenerować swój adres Bitcoin, na który będzie przesyłał
Bitcoiny – takich adresów odbiorczych może wygenerować maksymalnie pięć. Po tej czynności
klient za pomocą aplikacji portfela dokonuje wpłaty na wygenerowany wcześniej adres.
Użytkownik, który chce na giełdzie zakupić Bitcoiny, podaje interesującą go cenę za 1BTC oraz
liczbę Bitcoinów, jaką chce kupić. Na podstawie tych danych system oblicza i wyznacza liczbę
złotówek, jaka będzie potrzebna do realizacji transakcji. Klient wybiera najlepszą dla niego ofertę.
Sprzedaż Bitcoinów działa w sposób analogiczny do ich kupna. Po sfinalizowaniu transakcji saldo
klienta zostaje natychmiast zaktualizowane. W jaki sposób określić kurs zakupu i sprzedaży?
Wszystko zależy od tego, czy użytkownik chce zakupić kryptowalutę szybko, czy po atrakcyjnej
cenie. Należy przeanalizować tabelę kupna oraz sprzedaży Bitcoinów – jeśli klientowi zależy na
czasie, ustala on kurs kupna bądź sprzedaży jak najbardziej zbliżony do aktualnie najwyższej
37 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str. 179.
38 Bitcurex.com, Najczęściej zadawane pytania, https://bitcurex.com/page/faq [28.04.2016].
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Rysunek 8. Giełda Bitcurex.com

Źródło: bitcoin.pl, http://bitcoin.pl/poradniki/gieldy/401-gielda-bitcurex-com-poradnik-laika
[28.04.2016].
oferty. Jeśli jednak użytkownik zaproponuje cenę zdecydowanie wyższą od tej wartości, jego
oferta zostanie skierowana na niższe miejsce i czas oczekiwania na transakcję może się znacznie
wydłużyć. Klient, który chce wypłacić nagromadzone środki na swoim koncie, wybiera czy chce
je wypłacić w PLN czy BTC i w zależności od wyboru, podaje numer konta w banku bądź swój
adres odbiorczy Bitcoinów 39.
2.3 Transakcje
Transakcjami są transfery zawarte w bloku i potwierdzone kluczami prywatnymi. Zawierają
datę wykonania przelewu, całkowitą liczbę monet biorących udział w wymianie, odniesienie do
poprzedniej transakcji, w której brały udział monety oraz klucze publiczne nadawców. Istnieją dwa
typy transakcji między użytkownikami i zlecane przez użytkowników oraz wprowadzające, czyli
tworzące nowe Bitcoiny i zlecane przez sieć. Aby transakcja mogła być zatwierdzona i zostać na
stałe w sieci musi zostać zawarta w sieci bloku. Dany blok ma ograniczoną ilość miejsca więc
ustalono wzór na priorytet, według którego obliczane jest jakie transakcje będą wchodziły do
bloku, jako pierwsze. Uwzględniane są przy tym następujące parametry:
• wiek używanych monet (im większy, tym wyższy priorytet),
• ilość środków użytych w transakcji (im więcej, tym wyższy priorytet),
• rozmiar transakcji (im mniejszy, tym wyższy priorytet).
Wzór na priorytet jest następujący:
priorytet = Σ (wiek * ilość monet) / rozmiar transakcji 40
Transakcja między użytkownikami rozpoczyna się w momencie, gdy użytkownik wskaże adres
docelowy, na który mają zostać przesłane Bitcoiny oraz ich ilość. Następnie podpisuje on transakcję
swoim kluczem prywatnym, co świadczy o tym, że nie dokonał tego oszust, a właściciel konta.
Transakcja trafia do bloku, jest tam analizowana przez sieć, a później zostaje wpisana w łańcuch
bloków. Na przykładzie wygląda to następująco. Użytkownik A otrzymał na swój adres 20 Bitcoinów, z czego 5 Bitcoinów chce przelać użytkownikowi B. Zleca transakcję w sieci, wpisuje ilość
39 Bitcoin.pl, Giełda Bitcurex.com – poradnik laika, http://bitcoin.pl/poradniki/gieldy/401-gielda-bitcurex-comporadnik-laika [28.04.2016].
40 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str. 71.
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Rysunek 9. Transakcje

Źródło: bitcoin.pl, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/manifest-satoshi-nakamoto [30.04.2016].

przesyłanych Bitcoinów oraz musi podać adres, na który trafi reszta z transakcji. Dzieje się tak,
ponieważ posiadane przez użytkownika A 20 Bitcoinów jest kwotą, która wychodzi z poprzedniej
transakcji, a w sieci Bitcoin każda kwota wychodząca z poprzedniej transakcji musi zostać wydana
w całości, za co odpowiada mechanizm reszty. Zatem użytkownik A podaje dwa adresy docelowe
– jeden adres to adres użytkownika B, na który zostaje przesłane 5 Bitcoinów, a drugi adres to swój
własny, na który wraca 15 Bitcoinów reszty. Zatem w całej transakcji bierze udział 20 Bitcoinów.
Drugi typ transakcji to transakcje wprowadzające nowe Bitcoiny. Podczas tej transakcji generowane są nowe monety oraz przypisane górnikowi, który rozbił blok. Ilość Bitcoinów jest tu
sumą dwóch wartości – nagrody, czyli ilości tworzonych monet, która jest w danym momencie
stała oraz prowizji od transakcji zawartych w danym bloku. Odbiorcą danej transakcji jest osoba,
która jako pierwsza rozbiła blok, a nadawcą jest sieć, zatem nie potrzebny jest w tym przypadku
klucz prywatny 41.
Wszelkie dokonywane transakcje zapisywane są w księdze, na podstawie której dokładnie
można policzyć, ile Bitcoinów ma dany użytkownik. Księga to inaczej Blockchain – łańcuch bloków,
do której może zajrzeć każdy, wpisać dowolny adres i zobaczyć, jakie transakcje zostały przeprowadzone na tym adresie. Księgi przechowywane są w sieci, w przeciwieństwie do standardowej
bankowości elektronicznej. Sieć ta tworzona jest przez wszystkich użytkowników - są to setki tysięcy komputerów, na których zainstalowany jest klient Bitcoina. Daje to bezpieczeństwo, bowiem
nikt nie może dokonać modyfikacji transakcji, księga otwarta jest tylko na nowe transakcje 42.

Rozdział 3. Bitcoin, jako waluta przyszłości
W roku 2014 w Bostonie odbyła się coroczna konferencja Sibos, na której zostały omówione
zagadnienia ze świata bankowości i finansów. Podczas konferencji został przeprowadzony wywiad
z założycielem Microsoftu, multimiliarderem – Billem Gatesem. Prowadzący wywiad, Erik Schatz-

41 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str. 72-73.
42 Bitcoin.pl, Jak działa Bitcoin?, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin [30.04.2016].
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ker, zapytał Gatesa o Bitcoiny w kontekście systemu finansowego oraz kosztów towarzyszących
tradycyjnym formom transferów pieniężnych. Bill Gates udzielił następującej odpowiedzi:
„Bitcoin jest ekscytujący, ponieważ pokazuje, jak może być to tanie (w relacji do kosztów obsługi tradycyjnych transakcji finansowych). Bitcoin jest lepszy niż tradycyjna waluta, ponieważ nie
musisz znajdować się fizycznie w tym samym miejscu (nieważne, w którym miejscu na świecie
znajduje się nadawca i odbiorca), dla większych transakcji zaś tradycyjna waluta może okazać
się dodatkowo bardzo niewygodna. Jednak klienci o których teraz rozmawiamy [w odróżnieniu
od użytkowników Bitcoinów], nie próbują zostać anonimowi i chcą być nawzajem rozpoznawalni.
Zatem technologia Bitcoin może być kluczowa – dając nam możliwość jej rozwoju lub stworzenia
podobnej technologii z wystarczającym stopniem atrybucji, w której ludzie czuliby się wystarczająco komfortowo, mając pewność, że nie ma ona nic wspólnego z terroryzmem czy jakąkolwiek
odmianą prania brudnych pieniędzy” 43.
Wypowiedź ta ma niejednoznaczny charakter. Z jednej strony ukazuje pozytywny aspekt sieci
Bitcoin; wynika z niej, że jest to ekscytująca i tania pod względem użytkowania waluta. Z drugiej
strony wskazuje również wady waluty – jej anonimowy charakter, który może być utożsamiany
z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. Nie mniej jednak nie należy posądzać założyciela
Microsoftu o sceptyczne podejście do sieci Bitcoin. Bill Gates rozumiał jakie korzyści, ale też jakie
zagrożenia mogą wynikać z użytkowania tej waluty, widział potencjał tego przedsięwzięcia. Od
momentu powstania sieci Bitcoin jej technologia rozwinęła się, a zainteresowanie walutą codziennie wzrasta. Coraz więcej instytucji akceptuje płatności Bitcoinami, a zainteresowane państwa
wprowadzają regulacje prawne, tak aby korzystanie z nich było legalne i przynosiło korzyści. Ci,
którzy uważali Bitcoin za fanaberię internautów, przyznają dziś, że nie mieli racji, bowiem waluta
zrewolucjonizowała świat finansów.
Czy Bitcoin naprawdę może, ale przede wszystkim, czy powinien być walutą przyszłości?
Jakie idą za tym korzyści, a jakie zagrożenia? Czy bezpieczeństwo użytkowników sieci Bitcoin
jest wystarczająco wysokie? Czy potencjał informacyjny sieci w tym wypadku może zostać wykorzystany jedynie dla dobra użytkowników, czy jednocześnie może im zagrażać? W poniższych
podrozdziałach została podjęta próba odpowiedzenia na powyższe pytania.
Rysunek 10. Zainteresowanie Bitcoinami w ujęciu czasowym : styczeń 2008 – maj 2016

Źródło: google.pl, https://www.google.pl/trends/explore#q=%2Fm%2F05p0rrx&date=1%2F2008%20101m&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-2 [14.05.2016].
43 Bitcoin.pl, Bill Gates wypowiada się na temat Bitcoina, http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/409-bill-gateswypowiada-sie-na-temat-bitcoina [14.05.2016].
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3.1. Bezpieczeństwo
Nie ma osoby, która jest wyłącznym właścicielem sieci Bitcoin – każdy użytkownik ma pełen
dostęp do tej sieci. Zmiany dokonywane w oprogramowaniu są widoczne, jednak nie mogą być
one zbyt daleko idące, ponieważ każdy użytkownik sam sobie wybiera wersję, jakiej używa. Zatem
wszyscy użytkownicy przestrzegają tych samych zasad, a sieć Bitcoin działa wyłącznie dzięki
zgodności użytkowników. Robią oni wszystko, aby chronić zasad oraz aby sieć działała poprawnie, gdyż jest to w ich ogólnym interesie. System zabezpieczeń Bitcoinów oparty na kryptografii
i protokołach, jest wysoce wiarygodny, a sama sieć Bitcoin uważana jest za jedną z największych
dystrybucji danych 44. Jednak tak jak w przypadku bankowości elektronicznej, tak i w przypadku
Bitcoinów, użytkownicy narażeni są na kradzież bądź stratę środków, jeśli ich odpowiednio nie
zabezpieczą. Bezpieczeństwo Bitcoinów zależy od:
• portfela na jakim są przechowywane,
• zabezpieczeń komputera (antywirus)
• użytkowników i ich wiedzy na temat Bitcoinów i bezpieczeństwa.
Użytkownicy przechowujący Bitcoiny na komputerze, powinni upewnić się, że mają zainstalowany
antywirus, a komputer powinien byś regularnie skanowany. Jeśli użytkownik korzysta z portfela
w postaci aplikacji, powinien go zaszyfrować oraz skopiować i przechowywać w kilku miejscach 45.
Użytkownicy, którzy przechowują swoje Bitcoiny w serwisach internetowych, powinni zdać sobie
sprawę, że mimo strony praktycznej, serwisy te są narażone na ataki hackerskie, a ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od osób trzecich. Kwoty przechowywane na takich serwisach
powinny być małe, a logowanie do kont nie może odbywać się za pomocą niezabezpieczonych
sieci Wi-Fi (Wireless Fidelity – bezprzewodowa sieć komputerowa 46) czy hotspotów (miejsce,
w którym można bezprzewodowo połączyć się z interetem przy użyciu własnego urządzenia 47).
Dodatkowo użytkownik powinien wybierać serwisy, które posiadają 2FA (Two Factor Authentication 48), a wszelkie loginy i hasła wpisywać za pomocą klawiatury ekranowej – dzięki czemu
zmniejszane jest prawdopodobieństwo przechwycenia hasła przez keyloggerów (oprogramowanie lub urządzenie sprzętowe, które rejestruje naciskane klawisze, co umożliwia monitorowanie
komputera 49 ) w systemie głównym.
Nawet jeśli użytkownik zabezpieczy odpowiednio swoje konto powinien być czujny i nie ufać
nieznajomym w sieci, którzy mogą chcieć wyłudzić lub wykraść ich klucz prywatny bądź plik, gdzie
on się znajduje. Szczególna ostrożność powinna być zachowana również przy kupnie i sprzedaży
Bitcoinów z ogłoszenia, powinni być wybierani jedynie użytkownicy z dobrą renomą i reputacją.
Należy sprawdzić datę rejestracji użytkownika oraz ewentualne komentarze z poprzednich transakcji, natomiast aukcje, które są dużo tańsze niż reszta ofert na giełdzie prawdopodobnie są
oszustwem i nie należy z nich korzystać.

44 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str. 35.
45 Bitcoin.pl, Bezpieczeństwo naszych Bitcoinów, http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/bezpieczenstwo-naszych-bitcoinow [07.05.2016].
46 Msxcreative.pl, Co to jest Wi-Fi, do czego służy?, http://www.msxcreative.pl/co-to-jest-wi-fi-do-czego-sluzy/
[07.05.2016].
47 Wifi-spot.pl, Co to jest HotSpot?, http://www.wifi-spot.pl/wifi-hotspot [07.05.2016].
48 „Podwójne uwierzytelnienie. Metoda zabezpieczenia dostępu do danej usługi polegająca na na dodatkowym uwierzytelnieniu obok standardowego loginu i hasła. Najczęściej występujące rodzaje zabezpieczeń to:
sms z kodem, kody jednorazowe na papierze, kod jednorazowy na maila, aplikacja z kodami jednorazowymi
na komputer lub urządzenia mobilne telefon/tablet.” http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/abc-bitcoina/item/203-two-factor-authentication-2fa [07.05.2016].
49 http://www.keylogger.pl/ [07.05.2016].
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Mimo, że takie wydarzenia mają miejsce i są niefortunne, nie wywołują trwałych wad w sieci
Bitcoin, a zaufanie do tej waluty nie zostaje naruszone. Potrzebne są narzędzia zabezpieczające,
tak aby dać użytkownikom większe poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę ich środków, w celu
zminimalizowania ogólnego ryzyka strat.
3.2 Zalety Bitcoinów
„Cyfrowa waluta znana jako Bitcoin ma zaledwie sześć lat i wielu krytyków ogłosiło już jej śmierć.
Jednak przewidywania te nie biorą pod uwagę jednej ważnej kwestii: czy Bitcoin przetrwa czy
nie, technologia leżąca u jego podstaw już z nami pozostanie. W zasadzie ta technologia stanie
się jeszcze bardziej wpływowa w miarę jak deweloperzy tworzyć będą coraz to nowsze jej wersje
i klony. Żadna cyfrowa waluta nie zdetronizuje prędko dolara, ale Bitcoin to coś więcej niż tylko
waluta. Jest radykalnie nowym, zdecentralizowanym systemem zarządzania sposobem wymiany
bogactwa w społeczeństwie. Mówiąc prościej, jest to jedna z najpotężniejszych innowacji w świecie finansów w ciągu ostatnich 500 lat.” 50 – w tak pozytywny sposób o sieci Bitcoin wypowiada
się nowojorski The Wall Street Journal, a w artykule w nim zawartym „Bitcoin i rewolucja walut
cyfrowych” opisane są podstawy funkcjonowania sieci oraz przedstawione zalety jej technologii.
Kolejnym aspektem przemawiającym na plus sieci Bitcoin jest prognoza jego dalszego rozwoju, przedstawiona przez angielską firmę doradczą Magister Advisors. Firma przepytała trzydziestu największych graczy bitcoinowego rynku i po rozmowach uznała, że Bitcoin w przeciągu
najbliższych 15 lat stanie się kolejną rezerwową walutą świata. Obecnie walutami rezerwowymi
są : amerykański dolar, euro, japoński jen i funt brytyjski. Są to waluty, w których rządy i inne
organizacje przechowują swoje rezerwy kapitałowe. Bitcoin dotychczas ma za małą kapitalizację,
by stać się walutą rezerwową, jednak koszty jego przechowywania i ochrony są znacznie niższe,
niż tradycyjnego złota. Sam fakt wzięcia pod uwagę sieci Bitcoin ma ogromne znaczenie dla jego
pozycji w świecie finansów. W praktyce może okazać się, że zostanie wybrana inna cyfrowa waluta, ale również opierająca się na łańcuchu bloków – jednak bardziej kontrolowana przez rządy 51.
O ogromnym potencjale sieci Bitcoin świadczy coraz większe zainteresowanie nią ze strony
światowych korporacji oraz rządów. Technologia łańcucha bloków to w pełni zdecentralizowany,
autonomiczny system sieciowego zapisu oraz transferu cyfrowej wartości, oparty na kryptografii.
Daje to użytkownikom pełną anonimowość oraz eliminację wszelkich pośredników, z jakimi mają
do czynienia w przypadku tradycyjnej bankowości, a dzięki temu eliminuje również koszty. Technologia ta, dzięki pracy tysięcy informatyków, jest coraz bardziej bezpieczna i niezawodna oraz
uniwersalna. Wachlarz jej możliwości nie opiera się już jedynie na transakcjach walutowych, ale
daje wiele innych potencjalnych zastosowań. Klienci Bitcoin mają możliwość m.in. kryptograficznego
generowania oraz weryfikowania inteligentnych kontraktów, cyfrowych dokumentów urzędowych,
czy tworzenia baz danych nowej generacji. Według IBM (światowy lider w kreowaniu i rozwijaniu
zaawansowanych technologii informatycznych), technologia sieci Bitcoin idealnie nadaje się do
zastosowania dla internetu rzeczy (ang. Internet of Things). Internet rzeczy to ewolucja, dzięki
której wcześniej niepowiązane ze sobą przedmioty, procesy, dane, a nawet ludzie mogą stanowić
jedną sieć, skupioną w internetowej chmurze. Rozwiązanie to można wdrożyć do każdej dziedziny
życia, tak aby dać jej użytkownikom możliwość bardziej efektywnego zarządzania wszelkiego
rodzaju zasobami, usprawniając pracę, przepływ produktów i informacji.
Korporacja IBM pracuje nad projektem Adept, który miałby opierać się m.in. na łańcuchu
bloków. Zakłada on istnienie świata, w którym wszystko (budynki, samochody, ludzie, sprzęt)
50 Bitcoin.pl, Wall Street Journal : Bitcoin największą innowacją od 500 lat, http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/715-the-wall-street-journal-bitcoin-najwieksza-innowacja-od-500-lat [20.05.2016].
51 Bitcoin.pl, Media: Bitcoin stanie się 6 rezerwową walutą świata, http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/1066media-bitcoin-stanie-sie-6-waluta-rezerwowa-swiata [20.05.2016].
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połączone są w jedną sieć, co daje zorganizowany przepływ informacji. Zaczynając od błahych
czynności typu inteligentnych, samosterujących się samochodów, ruchu drogowego sterowanego
za pomocą inteligentnego systemu sygnalizacji, inteligentnego domu, kończąc na podejmowaniu
poważnych decyzji, jak np. bardziej efektywna dystrybucja światowych zasobów energetycznych
czy finansowych. Według osób z IBM przedsięwzięcie to może działać dzięki systemu Blockchain.
Poprawnie działający system musi być zdecentralizowany, samowystarczalny i rozproszony –
wszystkie te cechy zawiera właśnie system Bitcoin, którego niezawodność w połączeniu z niskim
kosztem eksploatacji, daje przewagę nad zwykły scentralizowanym systemem 52.
Kolejną zaletą Bitcoinów jest możliwość stworzenia systemu wyborczego, który byłby praktycznie niemożliwy do sfałszowania oraz wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. System
łańcucha bloków umożliwia również międzynarodowe transfery walutowe, mocno konkurencyjne
dla graczy istniejących już na tym rynku, z powodu nieporównywalnie niższych kosztów prowizyjnych. „Wykorzystanie łańcucha bloków jest naturalną ewolucją zarządzania fizycznymi papierami
wartościowymi 53” – powiedział Robert Greifeld, prezes giełdy papierów wartościowych Nasdaq.
Dodał, że technologia Bitcoin nie daje korzyści jedynie zwykłym użytkownikom giełdy, ale również
większym rynkom kapitałowym. Technologia open-source jest wolna od praw autorskich, a zatem
dostępna dla każdego, kto chciałby w nią wejrzeć. Opłaty w przypadku transakcji Bitcoinami są
bliskie zeru, a dane osobowe użytkowników nie są ujawniane. Nikt nie może się dowiedzieć, gdzie
użytkownik dokonał zakupów, u jakiego lekarza się leczy, czy gdzie kupił nielegalne środki odurzające. Twórcy sieci Bitcoin wprowadzili nowatorskie rozwiązanie problemu prywatności i zaufania
wobec obcych sobie partnerów finansowych. W swoim manifeście przedstawili sposób działania
sieci Bitcoin, a ludzie po raz pierwszy otrzymali zdecentralizowane rozwiązanie problemu zaufania
w finansach – nową formę waluty, której przesyłanie przez sieć pomija jakiekolwiek kosztowne
instytucje pośredniczące.
Kolejnym krokiem, który ma duże znaczenie dla rozwoju Bitcoin jest jego akceptacja w coraz
to nowszych placówkach. Wprowadzanie Bitcoinów do systemu płatności przez takie giganty
jak, np. Overstock.com jest bardzo dobrą reklamą dla sieci Bitcoin – można się domyślić, że za
przykładem Overstock powinni podążyć inne światowe firmy. I tak jest, bowiem pełną integrację
z Bitcoinem ogłosił również serwis rozliczeniowy PayPal, który wg. oficjalnego oświadczenia,
pragnie testować nowy rodzaj płatności, ponieważ widzi w nim ogromny potencjał. Możliwość
zapłaty Bitcoinami oferuje również grupa Expedia – lider na międzynarodowym rynku turystycznym. Oferta ta obowiązuje jedynie klientów amerykańskich i tylko w ramach opcji „Zapłać teraz”,
jednak jak podaje makroregionalny wicedyrektor sprzedaży firmy, Michael Gulmann, dalsze
rozszerzenie działalności firmy to tylko kwestia czasu. Użytkownicy zainteresowani płatnością
za pomocą Bitcoinów mogą w łatwy sposób znaleźć placówki, które to umożliwiają, za pomocą
internetowych wyszukiwarek, np. http://bitcoin.travel/ lub http://coinmap.org/. Bitcoinami można
bowiem już płacić za bilety lotnicze, rezerwacje w hotelach, wizyty w restauracji, ale również farby
do domu czy nawet skrzypce 54.
Coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych siecią Bitcoin, a najbardziej obiecujące dla
nich są nieograniczone możliwości zastosowań sieci, bowiem obecnie na podstawie Blockchain
tworzonych jest mnóstwo wyspecjalizowanych aplikacji. Kluczowym faktem jest to, że dane zapisane w łańcuchu bloków są niepodważalne. Dodatkowo Blockchain jest rozproszony wśród wielu
52 Bitcoin.pl, Na początku był Bitcoin…, http://bitcoin.pl/wiadomosci/techniczne/486-na-poczatku-byl-bitcoininternet-wszechrzeczy-wedlug-ibm [20.05.2016].
53 Bitcoin.pl, Światowe korporacje i rządy coraz częściej zainteresowane technologią łańcucha bloków, http://
bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/881-swiatowe-korporacje-i-rzady-coraz-czesciej-zainteresowane-technologialancucha-blokow [20.05.2016].
54 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str. 13-19.
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niezależnych komputerów, nie ma serwera centralnego, zatem praktycznie niemożliwy jest atak
z zewnątrz na tysiące komputerów, a także nie ma nikogo wewnątrz, kto mógłby manipulować
siecią. Ułatwieniem dla inwestowania w sieć Bitcoin jest pojawienie się jego notowań na największej
giełdzie kontraktów terminowych na towary i indeksy – Giełdzie Towarowej w Chicago. Indeksy
notowań Bitcoin będą zarówno o notowaniach dziennych (Bitcoin Reference Rate notowany
o 16:00 czasu GMT) oraz ciągłych (Bitcoin Real Time Index), oba indeksy będą w USD 55. Krok ten
pozwoli na wejście dużych inwestorów oraz spowoduje wzrost stabilności kursu, co z kolei będzie
korzystne dla wykorzystania Bitcoinów w biznesie, a on sam wkroczy na teren zarezerwowany
dla najbardziej prestiżowych graczy w świecie finansów.
3.3 Zagrożenia dla Bitcoinów oraz Bitcoin, jako zagrożenie
Zainteresowanie siecią Bitcoin ze strony coraz to nowszych instytucji, firm i rządów to zdecydowanie ogromny krok dla jego rozwoju, przebijanie się do ludzkiej świadomości oraz zajmowanie wyższej pozycji na rynku finansowym. Jednak wraz z rozwojem sieci nie pojawiają się
tylko korzyści, ale również zagrożenia dla użytkowników Bitcoinów oraz dla samej technologii.
Wzrost popularności kryptowaluty przyciągnął uwagę nie tylko inwestorów, ale też przestępców.
Anonimowość, która jest ważna dla zwykłych użytkowników, daje ogromne możliwości na rynku
cyberprzestrzeni – pranie brudnych pieniędzy, zakup nielegalnych substancji, a nawet finansowanie terroryzmu. Technologia, która dla jednych zrewolucjonizowała świat finansów, dla innych
jest synonimem oszustwa, przemocy, braku bezpieczeństwa.
Większość dotychczasowych wydarzeń pokazało, że jednym z najbardziej powszechnych problemów jest kwestia zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, związana z przechowywaniem
Bitcoinów i dokonywaniem transakcji. Realnym zagrożeniem nadal są ataki hackerskie na giełdy
Bitcoinów oraz portfele mobilne, online czy desktopowe. Zatem z punktu widzenia pojedynczego
użytkownika, najważniejsza dla niego jest ochrona portfela, jednak patrząc na tę sytuację w skali
globalnej, nie jest ona, aż tak istotna.
Przykładem przestępczości na większą skalę jest portal Silk Road, na którym użytkownicy
anonimowo mogli zakupić książki, przedmioty kolekcjonerskie, ale też różnego rodzaju nielegalne
substancje, broń, narkotyki, a nawet zlecić zabójstwo. Internetowy czarnorynkowy bazar powstał
około 2010-2011 roku, kiedy to jego twórca, Ross Ulbricht, urządził w swoim domu laboratorium,
gdzie wytwarzał nielegalne substancje. Ross był jednak bardziej ambitny niż przeciętny sprzedawca narkotyków – od początku chciał stworzyć coś większego, internetowy market, na którym
ludzie anonimowo mogliby nabywać nielegalne przedmioty czy substancje. Tak narodził się Silk
Road. W anonimowym korzystaniu z tego portalu pomagały dwie rzeczy – pierwszą była sieć Tor,
dzięki której użytkownik mógł odwiedzić stronę, bez ujawniania swojej lokalizacji. Drugą rzeczą
była sieć Bitcoin, która rozwiązywała problem anonimowego dokonywania transakcji. Interes
Rossa i jego sen o dobrobycie nie trwały długo – w 2013 roku FBI zamknęło portal i aresztowało
Ulbrichta. Z danych FBI wynika, że w okresie 06.02.2011 r. – 23.07.2013 r., za pośrednictwem Silk
Road dokonano 1 229 465 transakcji. Ich wartość oszacowano na 9 519 664 Bitcoinów, a sama
wartość prowizji pozyskanych przez Silk Road wynosiła 614 305 Bitcoinów 56. 29.05.2013 r. Ross
Ulbricht został skazany na dożywocie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator, który oskarżył Ulbrichta, stwierdził, że wyrok pomoże zmniejszyć liczbę przestępców oraz
naśladowców Rossa, jednak liczby pokazały co innego. Po zamknięciu Silk Road podziemny rynek
55 Bitcoin.pl, Notowania kursu Bitcoina już wkrótce na największej na świecie Giełdzie Towarowej w Chicago,
http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/1214-notowania-kursu-bitcoina-juz-wkrotce-na-najwiekszej-na-swieciegieldzie-towarowej-w-chicago [20.05.2016].
56 Bitcoin.pl, Czy ktoś z was widział już Silk Road?, http://bitcoin.pl/wiadomosci/ciekawostki/897-czyktos-z-was-widzial-juz-silk-road-historia-powstawania-jednego-z-najwiekszych-podziemnych-bazarowinternetowych [21.05.2016].
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Rysunek 11. Statystyki narkotykowych bazarów

Źródło: Założyciel Silk Road skazany na dożywocie bez zwolnienia warunkowego, https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/zalozyciel-silk-road-skazany-na-dozywocie-bez-mozliwosci-zwolnieniawarunkowego/ [21.05.2016].

narkotykowy rozwinął się jeszcze bardziej, a pozycje w kategorii narkotyków wzrosły z 20 000 na
40 000. Wydaje się być niemożliwe, by takie portale zniknęły z rynku – dają zbyt wiele korzyści
użytkownikom zainteresowanym przestępczością. W przeciągu kilku lat od zamknięcia Silk Road
kilkukrotnie pojawiały się pogłoski o tworzeniu nowych wersji tego portalu.
Kolejnym przykładem przestępstw związanych z siecią Bitcoin jest odpowiednik Silk Road –
czarnorynkowy bazar Evolution. W tajemniczych okolicznościach zawiesił on swoją działalność
i zniknął z równowartością kilkunastu milionów dolarów w Bitcoinach swoich klientów. Przed zamknięciem portalu użytkownicy skarżyli się na opóźnienia w wypłacaniu ich depozytów, co właściciele
Evolution tłumaczyli problemami technicznymi. Kilka dni później internetowy market zniknął. Nie
jest to jedyny przypadek kradzieży Bitcoinów – jego losy podzieliły takie strony jak Atlantis, Sheep
Marketplace czy Pandora OpenMarket. W każdym z przypadków starty klientów oszacowane były
na dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów 57. Jedną z najgłośniejszych kradzieży była ta związana z portalem Mt.Gox. Witryna początkowo służyła do wymiany kart użytkowników gry „Magic:
the gathering online”, powstała w 2006 r., a założył ją Jed McCaleb. W 2010 r. dowiedział się on
o Bitcoinach i stwierdził, że użytkownicy jego witryny potrzebują miejsca do wymiany Bitcoinów
na inną walutę. 18 lipca uruchomił giełdę i napisał o tym na swoim forum. Giełda odnosiła wzloty
i upadki, zaczynając od naruszenia bezpieczeństwa 19.06.2011 r., kiedy po włamaniu się hakera
wartość Bitcoina z 17,5 USD spadła do jednego centa za sztukę. Haker zmienił ustawienia administracyjne i przesłał 25 000 Bitcoinów z różnych kont na swoje własne. 22.02.2013 r. z powodu
wprowadzenia nowych zasad i restrykcji dotyczących bezpieczeństwa, niektóre rachunki zostały
tymczasowo zawieszone. W marcu 2013 roku miała miejsce usterka techniczna rdzennego oprogramowania giełdy i cena Bitcoin spadła aż o 23%, ponieważ wymiana giełdowa musiała być na
chwile zatrzymana. Giełda przez wiele miesięcy była liderem, w marcu 2013 roku jej udział na
rynku wynosił 77,19%. Udział ten systematycznie zmniejszał się, aż do lutego 2014 roku, kiedy
57 Bitcoin.pl, Znika kolejny czarnorynkowy bazar internetowy, http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/812-znikakolejny-czarnorynkowy-bazar-internetowy [21.05.2016].
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Rysunek 12. Ryzyko związane z Bitcoinami

Źródło: bitcoin.pl, http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1076-bitcoin-a-pranie-pieniedzyi-finansowanie-terroryzmu-mity-i-fakty [21.05.2016].

to z powodów ludzkich błędów, braku systemów zabezpieczających i nieodpowiedzialności zarządu, działalność zakończyła się totalnym fiaskiem. 06.02.2014 r. cena Bitcoin spadła o ponad
8%, a następnego dnia o kolejne 16% - giełda wstrzymała obroty tłumacząc, że chce uzyskać
dokładny techniczny obraz procesów walutowych. 10 lutego firma wydała komunikat, że problem
wynikał z plastyczności transakcji. Reakcja rynku była natychmiastowa – spadek wartości Bitcoin
o kolejne 16%, do 583 USD. W tym czasie CoinDesk (portal z najnowszymi wiadomościami ze
świata Bitcoin) przeprowadził sondę wśród 3 000 użytkowników giełdy Mt.Gox, z których wynikało,
że 68% z nich nadal czeka na wypłatę swoich funduszy, a średni czas oczekiwania wynosił od
jednego do trzech miesięcy. 20 lutego wypłaty nadal były wstrzymane, pojawiło się oświadczenie,
nie mówiące jednak nic konkretnego – jedyna informacja była o tym, że firma przenosi siedzibę do
miasta Shibuya. Wartość Bitcoin wynosiła 111USD, a 24 lutego giełda zawiesiła działalność oraz
jej witryna w internecie zniknęła. 28 lutego firma złożyła w Tokio wniosek o ogłoszenie upadłości.
Szacuje się, że straty związane z zamknięciem giełdy Mt.Gox wynosiły 48 miliardów jenów (przy
obecnym kursie jest to 434 985 517 USD)58 .
Problemów związanych z siecią Bitcoin oraz ogólnie kryptowalutami jest dużo więcej. Istnieje
obawa finansowania terroryzmu za pomocą Bitcoinów. Po zamachach terrorystycznych w Paryżu, które miały miejsce 07.01.2015 r., pojawiły się doniesienia, jakoby ISIS miało być powiązane
z Bitcoinami, jednak nie zostały one potwierdzone. Jednak nie oznacza to, że zaistnienie takiej
sytuacji jest niemożliwe i w 100% wykluczone 59. Kolejnym aspektem jest możliwa malejąca rola
banków, jeśli cyfrowe waluty staną się jeszcze bardziej popularne. Klienci Bitcoin są bowiem
w stanie samodzielnie zaspokajać swoje codzienne potrzeby związanych z płatnościami, bez
interakcji z bankami, unikając przy tym konieczności narażania się na związane z tym opłaty. We58 P. Lis Markiewicz, S. Nowak, Bitcoin – przyszłość inwestowania, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa, 2015, str.180-184.
59 Bitcoin.pl, Raport Europolu – Bitcoin czysty, nie ma powiązań z finansowaniem terroryzmu, http://bitcoin.
pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1130-europol-bitcoin-czysty-nie-ma-powiazan-z-finansowaniem-terroryzmu
[21.05.2016].
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dług Brytyjskiego Stowarzyszenia Banków, banki powinny jak najszybciej podjąć stosowne kroki,
tak aby ich pozycja została nienaruszona oraz aby zrozumieć, w jaki sposób mogą wykorzystać
technologię łańcucha bloków dla swoich korzyści.
Powyższe aspekty, zalety jak i również zagrożenia Bitcoinów, ukazują ogromną skalę rozwoju
waluty na przestrzeni ostatnich lat.

Rozdział 4. Rozdział badawczy
Rozdział badawczy zawiera przegląd polskich oraz zagranicznych giełd Bitcoinów, aby pokazać
ich różnorodność. Uwzględnione zostały m.in. następujące dane : kapitał zapasowy, dostępne
waluty narodowe, prowizje, uwierzytelnienie dwuskładnikowe, wymóg oraz sposób weryfikacji
oraz ograniczenia 60.
Pierwszą rozpatrywaną giełdą jest najstarsza polska giełda kryptowalut bitcurex.com, której
siedziba znajduje się w Polsce, w Łodzi. Kapitał zapasowy wynosi 233 000 PLN, a dostępne na niej
narodowe waluty to złotówki oraz euro. Prowizje są następujące: od transakcji 0,48%-0,30%, od
wpłat i wypłat w PLN 0/1 PLN, od wpłat i wypłat w BTC 0/0,0005 BTC. Występuje tu uwierzytelnienie
dwuskładnikowe w postaci PINu oraz 2FA. Weryfikacja wymagana jest przy łącznych wpłatach
lub wypłatach powyżej 10 000 zł, nie wymagana przy wpłatach i wypłatach w BTC. Weryfikacja
polega na poświadczeniu danych wprowadzonym podczas rejestracji z wybranego dokumentu
tożsamości – może być to paszport, dowód osobisty bądź prawo jazdy. Jeśli użytkownik nie dokona
weryfikacji będzie miał problem z wpłatami i wypłatami bez limitów w BTC oraz przy wpłatach
i wypłatach przy wysokości 15 000 EUR. Interfejs jest w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.
Drugą giełdą jest bitmarket.pl, która na polskim rynku działa od 2006 roku, a zaufało jej już
ponad 70 000 firm. Siedziba znajduje się na Cyprze. Dostępne waluty narodowe to jedynie złotówki.
Prowizje są następujące: od transakcji 0,00%-0,45%, od wpłat i wypłat w PLN brak/1PLN-0,95%
kwoty wypłaty, od wpłat i wypłat w BTC 0/0,0001 BTC. Występuje tu uwierzytelnienie dwuskładnikowe w postaci 2FA, po przekroczeniu łącznie 1000 EUR wpłat na konto. Weryfikacja polega
na wykonanie przelewu z polskiego konta bankowego o wskazanych wcześniej parametrach
oraz wysłanie kodu pod adres rejestrującego się. Brak weryfikacji przez użytkownika skutkuje
zablokowaniem wypłat z konta oraz możliwością zamknięcia konta. Interfejs jest w języku polskim
oraz angielskim.
Ostatnią z omawianych polskich giełd jest bitbay.net, a jej siedziba znajduje się w Polsce,
w Katowicach. Kapitał zapasowy firmy wynosi 100 000 PLN, a dostępne waluty narodowe to złotówki, dolar amerykański i euro. Prowizje są następujące: od transakcji 0,43%-0,25%, od wpłat
i wypłat w PLN 0-10 PLN, od wpłat i wypłat w BTC 0/0,0002 BTC. Występuje tu uwierzytelnienie
dwuskładnikowe w postaci tokenu SMS lub Google Authenticator, dla kont na które dokonano
wpłat lub transakcji powyżej 15 000 EUR, w skali roku. Weryfikacja polega na wysłaniu skanu
dokumentu – paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy, oraz dokumentu potwierdzającego miejsce
zamieszkania. Interfejs jest w języku polskim oraz angielskim .
Przy porównaniu polskich giełd warto podać przykład giełd zagranicznych. Jedną z wartych
uwagi jest chińska giełda btcchina.com, z siedzibą w Szanghaju. Powstała w 2011 r. i była pierwszą
chińską giełdą wymiany BTC. W krótkim okresie osiągnęła wysokie obroty i stała się gigantem na
rynku. W marcu 2013 roku obroty wynosiły 136 000 BTC, co stanowiło 4,31% obrotu światowego,
a w listopadzie 35,52%. Dostępną walutą narodową jest juan i jedynie od wypłat w CNY występuje
prowizja w wysokości 0,38%. Interfejs jest w języku chińskim oraz angielskim. 61
60 Aktualizacja : Maj 2016
61 Bitcoin.pl, Przegląd polskich giełd, http://bitcoin.pl/zestawienie-gield [03.06.2016].
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Ostatnią omawianą giełdą jest rosyjska giełda btc-e.com, która rozpoczęła handel w 2011
r. Dostępnymi walutami narodowymi są dolar amerykański, rubel rosyjski, euro i funt brytyjski.
Opłaty transakcyjne wynoszą średnio 0,2%. Giełda posiada trzy interfejsy językowe : angielski,
rosyjski i chiński 62.
Po porównaniu giełd Bitcoinów na powyższych przykładach, nasunęły się następujące wnioski.
Większość giełd posiada kapitał zapasowy, co jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla firmy.
Przeważającą walutą narodową na polskich giełdach jest złotówka oraz euro, a na zagranicznych
euro oraz dolar amerykański. Wszędzie występują prowizje od transakcji, wpłat i wypłat, jednak
są one tak minimalne, że opłaty za użytkowanie z giełd są bliskie zeru. Na większości giełd występuje możliwość uwierzytelniania dwuskładnikowego, co jest dodatkowym zabezpieczeniem
zarówno dla użytkowników giełd, jak i dla samej giełdy. Porównanie pokazało zaawansowanie
giełd kryptowalut, udowodniło, że są one coraz bardziej bezpieczne, a korzystanie z nich powinno
być legalne w coraz większej ilości państw.

Zakończenie i wnioski
Praca oraz wyniki zamieszczonych w niej badań w pełni potwierdziły hipotezę o wzroście
znaczenia Bitcoinów na rynku finansowym oraz pokazały skale rozwoju ich technologii na przestrzeni ostatnich lat. Ukazany został wzrost pozycji Bitcoinów w świadomości jego użytkowników.
Akceptacja Bitcoinów przez firmy i instytucje wzrosła, co również ukazano w pracy, zwracając przy
tym uwagę na płynące z tego korzyści. Cel pracy został osiągnięty – na podstawie przedstawionych danych wyjaśniono ideologię Bitcoinów, skalę ich rozwoju oraz perspektyw na przyszłość.
Technologia Bitcoin jest nie tylko nośnikiem wartości finansowych, ale również informacji, dzięki
łańcuchowi bloków. Anonimowość, jaka towarzyszy transakcjom, daje ogromne możliwości, które
są wykorzystywane na coraz to nowszych polach, w każdej dziedzinie życia. Rozgłos, jaki towarzyszy Bitcoinom, przyciąga uwagę już nie tylko zwykłych użytkowników, ale również inwestorów.
W pracy został ukazany potencjał informacyjny sieci, na przykładzie technologii Bitcoin.
W obecnym świecie pieniądz, którym ludzie posługują się na co dzień to pieniądz fiducjarny.
Oznacza to, że jest oparty na wierze do rządów i banków, a o jego wartości decyduje państwo,
stosując mechanizmy, takie jak, np. dodruk pieniądza czy zmiany stóp procentowych. Bitcoin jest
zaprzeczeniem pieniądza fiducjarnego, a jego wartość ustalana jest przez wolny rynek. Nie można
go dodrukować, jest odporny na inflację, niezależny i zdecentralizowany, bazuje na matematyce
i kryptografii. Świetnie sprawdza się w przelewach krajowych i międzynarodowych, a dzięki braku
pośredników koszty jego użytkowania są bliskie zeru. Wirtualna waluta, jaką jest Bitcoin, została
uznana za innowacyjną technologię, która niesie za sobą korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Technologia Bitcoin sprzyja promowaniu integracji finansowej
oraz ułatwia dostęp dla finansowania sektora biznesowego. W pracy pokazano, iż istnieją obawy
dotyczące wykorzystania technologii Bitcoinów przez świat przestępczy, jednak korzyści, jakie
można uzyskać dzięki tej walucie, przemawiają za tym, aby coraz więcej państw wprowadzało
regulacje prawne, umożliwiające legalny obrót i kreację Bitcoinów. Bitcoin może mieć korzystny
wpływ na sektor finansów, pod warunkiem, że zostaną wprowadzone regulacje, które nie będą go
hamować, a pozwolą na rozwój i zachęcą do korzystania z niego jeszcze więcej użytkowników.
Niniejsza praca stanowi swojego rodzaju wstęp do dalszych badań i rozmyślań nad technologią
Bitcoinów. Zapoczątkowana idea powinna być poprowadzona w taki sposób, aby wykorzystać
jej jedyne pozytywne strony. Korzyści, jakie mogłaby przynieść technologia bloków są ogromne
i byłyby niezmiernie ważne dla funkcjonowania świata, ułatwiając wykonywanie czynności na wielu
62 http://bitcoin.pl/linki/gieldy-linki/24-zagraniczne-gieldy-bitcoin [03.06.2016].
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polach życia codziennego. Matematycy oraz kryptografowie powinni udoskonalić technologię sieci
Bitcoin, tak aby wyeliminować płynące z niej zagrożenia. Z kolei światowe firmy i rządy inwestując
w łańcuch bloków przyczynią się do jego jeszcze większego rozwoju. Jeśli prognozy dotyczące
Bitcoin spełnią się, to być może za kilka lat będziemy świadkiem nowej, cyfrowej rewolucji.
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Rafinacja danych sieciowych dla celów
komercyjnych
Streszczenie pracy
Praca przedstawia problem systematyzowania danych sieciowych, czyli rafinacji zasobów Big Data, jako
sposobu na pozyskiwanie informacji uzyskiwanych z internetu, przydatnych dla celów komercyjnych. W pracy
podjęto próbę przeanalizowania procesu rafinacji i udowodnienia, że może ona funkcjonować jako technika
pozyskiwania informacji, pozwalająca na określanie trendów panujących na rynku, na przewidywanie zachowań użytkowników sieci jak i na prognozowanie zmian gospodarczych czy politycznych.
Słowa kluczowe: rafinacja danych, Big Data, informacja, data mining
Dziedzina pracy: 15.100 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Temat pracy w języku angielskim: Refining Information from the internet
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Wstęp
W obliczu postępującej z dnia na dzień cyfryzacji otaczającego świata i przenoszenia w struktury sieci internetowej coraz większej ilości aspektów życia człowieka, istotnym problemem staje
się gromadzenie i porządkowanie danych sieciowych, a w dłuższej perspektywie umiejętne z nich
korzystanie i czerpanie korzyści.
Przy analizie ilościowej i jakościowej zasobów sieci internetowej pojawia się trudność w postaci braku dokładnych informacji co do stanu danych składających się na te zasoby. Wynika to
z faktu ciągłego modyfikowania i zwiększającego się przyrostu ich ilości, niepozwalającego na
precyzyjne wyrażenie realnej objętości danych.
Internet jest miejscem niekontrolowanego przyrostu informacji. Istnieją jednak dane szacunkowe, które obrazują struktury informacji umieszczonych w internecie. Według danych zebranych
na potrzeby jednej z organizacji, od 2013 roku populacja ludzi mających dostęp do danych internetowych wzrosła o około 20%, z 2,4 biliona do 3,2 biliona osób 1. Według raportu Głównego
Urzędu Statystycznego dotyczącego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli
mówiącego o korzystaniu z komputerów, urządzeń mobilnych i internetu w przedsiębiorstwach,
na 102775 przedsiębiorstwa zarejestrowanych w Polce, 95295 z nich ma dostęp do internetu,
natomiast 67437 posiada własną stronę internetową 2. Stanowi to ponad 65% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Stwarza to wiele potencjalnych zagrożeń, ale też i możliwości na kreatywne i często
również zarobkowe wykorzystanie zawartości sieci globalnej.
Jednym ze sposobów na pozyskanie informacji przydatnej z punktu widzenia podmiotów komercyjnych, czyli takich, które są nastawione na zysk z prowadzonych przez siebie działalności,
jest rafinacja danych sieciowych.
Celem pracy jest udowodnienie, iż przy pomocy technik rafinacji danych sieciowych możliwe jest
odnajdowanie zależności pomiędzy opiniami internautów wyrażanymi w sieci na temat określonych
zjawisk lub rzeczy, a faktycznymi wydarzeniami związanymi z danym zjawiskiem w przeszłości,
teraźniejszości lub w przyszłości.
W pracy przyjęto hipotezę: uzyskanie wartościowych informacji spośród ogromu danych
zawartych w sieci może być przydatne i pomocne do oceny stanu i predykcji niektórych zmian
społecznych. Jako zjawiska społeczne uznawane są w niniejszej pracy między innymi takie procesy jak: zmiany gospodarcze – zmiany popytu i podaży na dany produkt, zmiany popularności
osób, towarów czy instytucji.

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne rafinacji danych sieciowych
W kulturze udostępniania informacji i opinii tradycyjna prasa nadal jest postrzegana jako
najbardziej wiarygodne źródło wiedzy, a dziennikarz jest powszechnie uważany za rzetelnego
pośrednika między wydarzeniami a odbiorcami treści. Choć prasa drukowana wciąż pozostaje
najważniejszym medium i środkiem przekazu gruntującym światopoglądy, 17,5% ankietowanych
czytelników deklaruje prawdopodobieństwo zakupu e-prasy w ciągu najbliższego roku 3. Cyfry1 Na zlecenie Domo, Inc. www.domo.com/blog/2015/08/data-never-sleeps-3-0/ [03.03.2016].
2 Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r., www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-wprzedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html [03.03.2016].
3 Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown
www.zkdp.pl/attachments/article/517/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP.pdf
[04.04.2016].
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zacja życia codziennego i wygoda korzystania z informacji sieciowych powoduje przenoszenie
zainteresowania odbiorcy nie tylko do elektronicznych wydań tytułów drukowanych, ale również
do informacji dostępnej bezpłatnie, w postaci blogów, forów, platform społecznościowych. Zgodnie
z danymi Centrum Badania Opinii Społecznej, jedna trzecia ankietowanych internautów dokonywała w ostatnim czasie wpisów na forach, blogach lub stronach mediów społecznościowych. Trzy
czwarte zarejestrowanych w mediach społecznościowych osób (86%) korzystało z nich w ciągu
miesiąca poprzedzającego badanie 4. Przedstawione wyniki badań obrazują aktualne trendy
i rzucają światło na możliwości, jakie stwarza dostęp do danych sieciowych. Omawiane badania
ukazują, jak duży jest informacyjny potencjał zawartości internetu. Nowe technologie i najnowsze
narzędzia umożliwiają takie działania, które maksymalizują szanse na wykorzystanie danych, do
tej pory nieanalizowanych. Jednym ze sposobów na uzyskanie użytecznej wiedzy z zasobów
internetu jest rafinacja danych sieciowych. Poniższe informacje i analizowane badania ukazują
aktualne otoczenie internetu, jego użytkowników oraz nowych technologii.
1.1 Dane sieciowe i Big Data
Rozważania na temat danych sieciowych i Big Data należy rozpocząć od wyjaśnienia słowa
,,dane”. Łacińskie słowo datum oznacza coś, do czego można się odnieść podczas prowadzenia
obliczeń 5. Innymi słowy – dane to materiał, który jest surowym zasobem, poddawanym działaniom
obliczeniowym. Istotna jest również różnica w znaczeniu słów ,,dane” a ,,informacja”. Piotr Celiński
porównał ową różnicę do różnicy w znaczeniu takich słów jak: głoski a alfabet, słowa a zdania6.
Dane są więc składnikami informacji, która jest tak cenna w dzisiejszym, szybko rozwijającym
się świecie. Z tego powodu istotne jest zrozumienie nie tylko systemu danych w sieci, ale też ich
potencjału informacyjnego.
Według Piotra Prajsnara, eksperta ds. analityki Big Data, w ciągu sekundy globalna sieć
powiększa się o około 30 GB danych, czyli o tyle ile wynosił cały internet 20 lat temu 7. Jest to
niewyobrażalnie duży i szybki przyrost informacji, które są generowane przez użytkowników
internetu. Są one w większość dostępne dla przeciętnego internauty, chociaż do ilości zasobów
Wykres 1. Zmiana liczby użytkowników internetu w latach 1993-2016

Źródło: Internet users, www.internetlivestats.com/internet-users/ [31.04.2016].

4 Komunikat z badan CBOS www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF [04.04.2016].
5 P. Celiński Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 133.
6 Ibidem.
7 Sekunda w internecie – internet w sekundę od Cloud Technologies, www.forbes.pl/internet-to-miejsceniekontrolowanego-rozrostu-danych,artykuly,202091,1,1.html# [31.04.2016].
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Tabela 1. Zmiana liczby użytkowników internetu w latach 2005-2016
Data

Liczba
użytkowników

Liczba
użytkowników (%)

Populacja ludzi na
świecie

Liczba ludzi bez
dostępu do internetu

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

3424971
3185996
2956386
2728428
2494736
2231957
2023203
1766404
1575068
1373227
1162917
1030101

46,1%
43,4%
40,7%
38,0%
35,1%
31,8%
29,2%
25,8%
23,3%
20,6%
17,6%
15,8%

74326632750
73494720990
72657859460
71817151390
70975004530
70134270520
69297250430
68464795210
67637328790
66816073200
66002202470
65196358500

40076920380
41634759440
43094003770
44532870320
46027642050
47814696930
49065220690
50800757070
51886653590
53083803320
54373034290
54895345610

Roczna
zmiana liczby
użytkowników
(%)
7,50%
7,80%
8,40%
9,40%
11,80%
10,30%
14,50%
12,10%
14,70%
18,15%
12,90%
12,80%

Źródło: Internet users, www.internetlivestats.com/internet-users/ [31.04.2016].
internetowych zwykło się nie zaliczać zasobów wewnętrznych, np. danych firm czy instytucji. Dane
są ,,produkowane” przez internautów, których liczba także rośnie z zawrotną prędkością. Według
danych prezentowanych przez witrynę Internet Live Stats, liczba użytkowników internetu w 2016
roku wynosi już 3424971237 co stanowi 46,1% światowej populacji. Dla porównania, w roku 2011
wynosiła ona 2231957359, czyli zasięg o wartości 31,8 %. Dane te ilustrują wykres oraz tabela:
Wzrost liczby użytkowników sieci w oczywisty sposób jest jedną z przyczyn zwiększenia
ilości danych w internecie. Do pozostałych przyczyn można zaliczyć między innymi postępującą
cyfryzację życia codziennego, wzrost popularności sklepów internetowych, powiększającą się
grupę użytkowników mediów społecznościowych. Pojawiające się nieustannie dane cechują się
nieuporządkowaniem, dużą liczbą składników i chaotycznością, przez co – na podobieństwo Bing
Bangu – zostały określone mianem Big Data.
Jedna z najbardziej popularnych definicji Big Data została przedstawiona przez firmę Gartner,
określa ona sposób korzystania i model tak dużej ilości danych. Definicja określa Big Data jako
,,3V”: Volume - bardzo duża objętość danych, Variety - różnorodność danych oraz Velocity - duża
szybkość zmiany danych. W miarę poszerzania się zasobów Big Data i po ujawnieniu się problemów związanych z efektywnym wykorzystaniem informacji sieciowej, definicja została uzupełniona
o kolejne V: Value - analiza i ocena danych, czyli ich wartościowanie 8. Ostatni składnik definicji
zaproponowanej przez Gartnera jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców i innych podmiotów,
które mają szansę wykorzystać sieć dla celu komercyjnego oraz dla innych instytucji czerpiących
informacje dzięki sieci (np. dla systemów monitorowania zjawisk atmosferycznych). Coraz większe
zasoby informacji w sieci wymagają ciągłego doskonalenia metod i narzędzi zarządzania nimi
i korzystania z ich potencjału, a opracowane algorytmy pozwalają na zebranie analizowanie danych,
co dla pojedynczego użytkownika nie byłoby możliwe – ze względu na rozmiary zasobów Big Data.

8 Big Data, www.gartner.com/it-glossary/big-data/ [31.04.2016].
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1.2. Pojęcie i cele przeprowadzania rafinacji danych sieciowych
Celem wprowadzania i użytkowania algorytmów analizujących Big Data jest sprowadzenie
nieuporządkowanych danych wejściowych do postaci czytelnej dla użytkownika, gdzie dane
wyjściowe będą dla niego stanowiły określoną wcześniej korzyść. Pod pojęciem rafinacji danych
sieciowych rozumie się pozyskiwanie wartościowej informacji, uzyskanej przy pomocy narzędzi
wykorzystywanych do analizy treści zawartych w sieci. Treści te są pozornie bezwartościowe,
jednak po zastosowaniu algorytmów są z nich wydobywane informacje pozwalające na wyciągnięcie zakamuflowanych wcześniej przekazów 9.
Przedmiotem rozważania nie są pojedyncze wpisy wyrażające pojedyncze stanowiska internautów, a ich hurtowe ilości, traktowane jako Big Data. W tym rozumieniu dane sieciowe są
więc zarówno ustrukturyzowane jak i nieuporządkowane, o wielkości przekraczającej zdolności
przetwarzania i zarządzania nimi przez powszechne używane oprogramowanie. Stanowią nowy
wymiar informacji o ogromnym zakresie tematycznym, co pozwala na traktowanie ich jako szansy
dla rozwoju badań 10.
Analizując wyżej opisane tendencje z perspektywy wykorzystania rafinacji danych umieszczonych w internecie, należy skupić się na treści tych zasobów i przekazie jakie reprezentują.
Internet, dostępny dla coraz większej liczby osób, jest miejscem nie tylko pozyskania informacji,
ale również dzielenia się wiedzą i stanowiskiem użytkownika na dany temat. Dla celów komercyjnych niezwykle cenna jest informacja zwrotna o potrzebach konsumenta i opinia o produktach
oferowanych, np. oceny sprawności sprzedawanego urządzenia, proponowane usprawnienia i udoskonalenia dla produktów. Przedsiębiorcy, mając szansę na uzyskanie informacji bezpośrednio od
klienta, mogą zmieniać i udoskonalać cechy produktów, zwiększając ich atrakcyjność, a co za tym
idzie – wpływy finansowe. Analizując wpisy użytkowników sieci, można stworzyć profil przeciętnego odbiorcy produktu, zwłaszcza w przypadku bazowania na dużej liczbie tekstów źródłowych.
Celem przeprowadzania rafinacji danych sieciowych może być zatem analiza preferencji
konsumenta-internauty11 odnośnie oferowanego produktu i uzyskanie na podstawie tych opinii
informacji pozwalających usprawnić sprzedaż. Wyniki uzyskane z analizy Big Data są wcześniej
nieosiągalnym źródłem danych, których rafinowanie i opracowanie tworzy nową fazę rozwoju
technologii IT 12.

Rozdział 2. Filary, narzędzia i techniki wykorzystywane przy rafinacji danych sieciowych
Informacja stanowi podstawę procesu podejmowania decyzji. Od wiarygodności oraz użyteczności informacji zależy powodzenie podejmowanego przedsięwzięcia, zwłaszcza przy złożonych
i skomplikowanych procesach decyzyjnych. Z tego powodu bardzo istotne jest wyselekcjonowanie
danych, które mogą stanowić o wartości projektu. Sieć jest niemalże nieskończoną bazą danych,
z której można korzystać na wiele sposobów i przy użyciu różnych narzędzi. Rafinacja danych
sieciowych jest jednym z nich, jednak jej podstawy leżą w kilku innych procesach wydobywania
danych. Dane znajdujące się internecie pochodzą z wielu różnych źródeł, są wprowadzane w różnych ilościach. Dużą ich część stanowią informacje handlowe i gospodarcze, wprowadzane przez
9 W. Gogołek, Rafinacja informacji sieciowej, [w:], A. Jastriebow, M. Raczyńska, ,,Informatyka w dobie XXI
wieku, Nauka, Technika, Edukacja a nowoczesne technologie informatyczne”, Radom 2011, Politechnika Radomska, s. 229 – 238.
10 T. Słoniewski Od BI do Big Data, www.it-manager.pl/business-inteligence/ [04.04.2016].
11 Konsument-internauta jako osoba zainteresowana produktem, która swoje opinie wyraża za pośrednictwem sieci.
12 McKinsey Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, www.
mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation [04.04.2016].
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firmy, agencje (np. ubezpieczeniowe), instytucje jak i przez pojedynczych użytkowników, w postaci
wpisów tekstowych i materiałów multimedialnych . Biorąc pod uwagę ogromną liczbę ,,dostawców”
danych i postępujący rozwój sieci internetowej (oraz postęp technologiczny i ułatwiony dostęp do
nowych technologii), sukcesywnie rośnie ilość samych danych. Nie jest to jednak jednoznaczne
ułatwienie dla poszukujących sprecyzowanej wiedzy. Tak duży zalew danych może prowadzić do
dezinformacji z powodu nadmiaru materiałów, któremu mogą zaradzić odpowiednio wyselekcjonowane metody pozyskiwania informacji.
2.1. Odkrywanie wiedzy, Data mining
Postępujący zalew informacją i potrzeba wydobycia z niego użytecznej wartości wiedzy stanowi podstawę do rozwijania metod selekcjonowania i wydobywania danych. Firmy i podmioty
komercyjne, instytucje administracji publicznej czy ośrodki badań naukowych dysponują ogromną
ilością danych przechowywanych w hurtowaniach danych lub we własnych bazach. Dostrzegając
istotny potencjał w analizie danych coraz częściej stawiane jest pytanie jak dla celów zarobkowych
i rozwojowych wykorzystać zgromadzone informacje.
Odpowiedzią na te problemy staje się nowa dziedzina nauki – eksploracja danych (ang. Data
minig). Proces ten łączy się bezpośrednio z zagadnieniem odkrywania wiedzy z baz danych (ang.
KDD - Knowledge Discovery in Databases). Wyżej opisane działania określa się również jako
drążenie danych, wydobywanie danych, pozyskiwanie wiedzy. Opisywana dziedzina informatyki
rozwija się bardzo dynamicznie i staje się coraz bardziej rozległa. Metody jakie wykorzystuje
obejmują składowe takich dziedzin jak matematyka czy statystyka, np.: algorytmy matematycznej
analizy, uczenie maszynowe, wizualizacje wykresami, logika rozmyta, działania na zbiorach, analiza jakościowa i ilościowa oraz wiele innych. Wzorce uzyskane w procesie odkrywania wiedzy
najczęściej przyjmują postać wykresów, równań liniowych, drzew decyzyjnych. Wyniki analizy
Big Data mają szerokie zastosowanie w życiu codziennym, w biznesie, w medycynie i w wielu
innych gałęziach 13 .
Według definicji stworzonej dla kursu przygotowanego na potrzeby nauki informatyki przez
pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, eksploracja danych jest to ,,proces
automatycznego odkrywania nietrywialnych, dotychczas nieznanych, potencjalnie użytecznych
reguł, zależności, wzorców schematów, podobieństw lub trendów w dużych repozytoriach danych”14.
Powyższa definicja dotyka idei odkrywania w bazach danych informacji wcześniej niedostępnej
dla człowieka, głównie z powodów ograniczeń czasowych i technologicznych, do czego bezpośrednio nawiązuje pojęcie rafinacji danych sieciowych.
Istnieją dwa sposoby rozumowania terminu ,,eksploracja danych”. Według niektórych źródeł
pojęcie to jest synonimem dla procesu odkrywania wiedzy w dużych zbiorach. Spotyka się również
inną interpretację, w której to wyżej wymienione pojęcia są rozróżnialne. Zgodnie z drugim podejściem odkrywanie wiedzy określa cały proces korzystania z danych zasobów, gdzie eksploracja
danych jest tylko i wyłącznie jednym z etapów tego działania (generuje reguły w procesie) 15.
Odkrywanie wiedzy jest procesem wieloetapowym, dążącym do odnalezieniu wśród chaotycznych danych wyraźnych schematów i wzorców, potencjalne przydatnych dla selekcji danych, ich
interpretacji i wykorzystaniu do własnych celów. Wyselekcjonowane dane stanowią czytelną wartość

13 T. Pankowski Eksploracja danych (data mining), http://etacar.put.poznan.pl/tadeusz.pankowski/hd-05-datamining.pdf [10.05.2016].
14 Kurs został przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej pod
kierunkiem prof. dr. hab. inż. T. Morzego, http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Eksploracja_danych
[12.05.2016].
15 U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P.Smyth, From Data Mining to Knowledge Discovery in Database, www.
csd.uwo.ca/faculty/ling/cs435/fayyad.pdf [01.06.2016].
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dla podejmowania decyzji, rzucając nowe światło na niedostrzegalne wcześniej prawidłowości.
Jako złożony proces, odkrywanie wiedzy składa się z następujących etapów:
1. Selekcja danych
Obejmuje ona wszelkie działania przygotowawcze, takie jak zdefiniowanie problemu, określenie
eksplorowanych danych, wstępne ich przetwarzanie, dokonywanie wyboru danych przydatnych
dla dalszych rozważań. Integrując dane łączy się ze sobą te rekordy, które pochodzą z tych
samych i/lub zbliżonych źródeł. Przeprowadza się również czyszczenie danych, czyli usuwa się
niespójności w ich strukturze.
2. Transformacja danych
Transformacja danych oznacza ich redukcję i przekształcanie. Obejmuje również konsolidowanie wartości do postaci używanej w eksploracji, np. sumowanie, agregowanie, przechodzenie
z postaci zmiennych ciągłych do zmiennych dyskretnych. Transformacja najczęściej odbywa się
w hurtowniach danych, a jej celem jest przygotowanie danych do dalszej obróbki.
3. Eksploracja danych (data mining)
Eksploracja danych jest kluczowym etapem odkrywania wiedzy, w skład którego wchodzi wiele
technik działania na rekordach, opisanych w dalszej części pracy. Przeprowadzanie procesów data
mining oznacza wyodrębnienie określonych zależności i schematów na analizowanym zbiorze,
przy użyciu właściwego algorytmu.
4. Procesy końcowe
Procesami końcowymi należy nazwać wszelkie działania, które korzystając z wyników eksploracji danych pozwalają na wdrożenie poznanej wiedzy. Zalicza się do nich: interpretacje wyników
(wybór interesującej wiedzy), logiczną wizualizację, przedstawienie graficzne. Prezentacja wyników
powinna zostać przeprowadzona w postaci formalnej i jasnej dla odbiorcy. Przed wdrożeniem
nowych informacji, nowo odkrytą wiedzę należy poddać analizie i ocenie . Do najczęściej stosowanych form prezentacji odkrytej wiedzy nalezą reguły logiczne i drzewa decyzyjne 16.

Rysunek 1. Fazy procesu odkrywania wiedzy

Źródło: M. Zakrzewicz ,,Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych” op.cit. [10.05.2016].
2.1.1 Techniki eksploracji danych.
16 M. Zakrzewicz Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/
pubs/ploug97.pdf [10.05.2016]; K. Regulski ,,Eksploracja danych. Podstawowe pojęcia Data Mining, przebieg
procesu, zastosowania” home.agh.edu.pl/~regulski/ed/00-wyklady/01_MED.pdf [10.05.2016].
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2.1.1 Techniki eksploracji danych
Wybór techniki eksploracji danych zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj zadanego
celu, postać analizowanych danych, cel przeznaczenia wyników i inne. Metody samej eksploracji
danych można podzielić na kilka grup, z których każda związana jest z metodami matematycznostatystycznymi.
Pierwszą z metod jest odkrywanie klasyfikacji, a polega na znalezieniu zależności między
charakterystyką obiektu a jego klasyfikacją. Inną nazwą dla tej metody jest ,,modelowanie przewidujące”, która to opisuje działanie data mining wychodząc od modelu – odwzorowania (klasyfikatora). Model wyjściowy zostaje zbudowany poprzez analizę danych treningowych, czyli poprzez
analizę zbioru takich obiektów, których klasyfikacja jest znana. Szukana zależność może zostać
również opisana przez funkcję matematyczną. Klasyfikacja zdarzeń jest najczęściej wielokrotnie
powtarzana. Odkryte modele są wykorzystywane do badania nowych obiektów, o niewiadomej
klasyfikacji 17.
Metoda odkrywania klasyfikacji ma szereg zastosowań, między innymi w medycznych bazach
danych. Z jej wykorzystaniem można tworzyć charakterystyki pacjentów lub ewidencje klasyfikujące rozpoznane schorzenia. Przy pomocy znalezionych reguł i algorytmów kolejni pacjenci mogą
być automatycznie diagnozowani. Tworzenie klas obiektów wraz z ich charakterystyką znajduje
zastosowanie również w bankowości, zwłaszcza jako usprawnienie procesów przyznawania
kredytów bankowych, gdzie potencjalni kredytobiorcy są automatycznie przyporządkowywani do
określonych grup. Wyżej wymieniona metoda może być używana w celu przewidywania wartości atrybutów – w takim przypadku mówi się o predykcji. Ma to zastosowanie między innymi dla
przewidywania trendów na podstawie określonej ilości danych, co umożliwia śledzenie tendencji
na rynkach finansowych 18.
Podobną do metody klasyfikacji jest metoda regresji, czyli modelowanie przewidujące. Wynikiem
badania jest funkcja, która przyporządkowuje konkretną wartość do konkretnego elementu, a nie
– tak jak w przypadku klasyfikacji – odwzorowanie. Przy korzystaniu z metody regresji najczęściej
wykorzystywane są sieci neuronowe, czyli sposób przedstawienia danych tworzony na wzór biologii. Sieć neuronowa w data mining składa się z jednostek przetwarzania (połączonych ze sobą
neuronów), między którymi istnieją połączenia opisane wartościami liczbowymi (określone wagi
połączeń) 19. Z tego powodu metoda regresji znajduje zastosowanie między innymi w ekonomii,
gdzie z jej pomocą możliwe jest przewidywanie zmian popytu na dany produkt w zależności od
jego popularności czy od wysokości wkładu finansowego w promocję. Innym przykładem zastosowania metody regresji może być zakład produkcyjny i monitorowanie stanu maszyny, gdzie na
podstawie parametru zużycia wyrażonego poprzez sieć neuronową możliwe jest przewidywanie
najoptymalniejszego momentu konserwacji lub wymiany części oraz predykcja ryzyka awarii 20.
Do kolejnej grupy przypisuje się klastrowanie (inne nazwy to analiza skupień, modelowanie
opisowe, segmentacja). Metoda ta polega na odnajdowaniu w bazie danych zbiorów elementów
posiadających te same lub podobne cechy, dzieląc obiekty na nieznane dotychczas grupy (klastry).
Badany element zostaje przyporządkowany na podstawie analizy danych do określonej grupy/określonych grup. W przeciwieństwie do klasyfikacji, grupy nie są wcześniej zadane, a zbiór kategorii
które definiują dane jest skończony. Zastosowaniem metody segmentacji może być analiza rynku
dla danego produktu, np. określenie grupy jego odbiorców na podstawie zebranych informacjach
o klientach, gdzie dane o nich zostaną zgrupowane na podstawie podobieństw w preferencjach
konsumenckich 21.
17 M. Zakrzewicz Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, op.cit. [10.05.2016].
18 Ibidem.
19 T. Pankowski Eksploracja danych (data mining), op.cit. [10.05.2016].
20 M. Zakrzewicz, op.cit. [10.05.2016].
21 Ibidem.
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Odkrywanie reguł asocjacji jako kolejna metoda eksploracji danych pracuje nad znajdowaniem nieznanych wcześniej zależności i korelacji wśród informacji. Odnalezienie prawidłowości,
które wcześniej nie były uwzględniane w procesie decyzyjnym mogą znacząco zmienić sposób
rozumowania na dany temat. Metoda ta daje wyniki w postaci zbiorów reguł asocjacyjnych i sekwencji, które opisują wyszukane korelacje (zależności). Jako metoda data mining ma bardzo
istotne zastosowanie dla ekonomii, zwłaszcza w tak zwanej analizie koszyka. Jest to przetwarzanie baz danych sklepów i punktów sprzedażowych w celu odnalezienia prawidłowości w zakupie
określonych grup towarów. Badany jest związek jaki ma zakup jednego towaru z wyborem innego.
Przykładowy wniosek sformułowany na podstawie wyników badania asocjacji w supermarkecie
może brzmieć następująco: ,,Klienci, którzy kupili wino, najczęściej wybierali również czekoladki”.
Wykorzystanie wiedzy o takiej korelacji może spowodować zwiększenie zysku z działalności komercyjnej, np. poprzez działania promocyjne obniżające cenę na towar pierwszy, przy jednoczesnej
podwyżce należności za towar ,,z pary”. Metoda znajdowania asocjacji nie musi mieć zastosowania
tylko i wyłącznie w sklepach, ale wszędzie tam gdzie odbiorca (klient) nabywa dobro lub usługę.
Koszykiem w opisywanej analizie może być np. ilość rozmów telefonicznych w jednostce czasu,
dla sektora telekomunikacji 22.
Kolejna grupa metod eksploracji danych to działania mające na celu uogólnienie i kontrastowanie danych. Wykorzystuje się metodę odkrywania charakterystyk i dyskryminacji. Jest to
znajdowanie zwięzłych opisów zadanego zbioru informacji i danych ze względu na ich ogólne
własności. Odkrywanie charakterystyk skupia się na cechach zbieżnych, natomiast opisując dane
poprzez dyskryminację skupia się na różnicach pomiędzy własnościami klasy docelowej a klasy
kontrastującej (klasy analizowanej a klasy porównywalnej). Przykładowym zastosowaniem wyżej
opisanych metod jest znajdowanie zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi nabywców określonego produktu lub opisanie najczęstszych symptomów określonej choroby poprzez opisanie
objawów, które odróżniają tę chorobę od innych schorzeń 23.
2.1.2 Zastosowanie i szanse wynikające z pozyskiwania wiedzy i data mining
G. Piatetsky-Shapiro, specjalista od badań nad Big Data powiedział: ,,Wiedza jest uporządkowanym zbiorem interesujących i użytecznych regularności”. Cytat ten nawiązuje do stwierdzenia,
iż samo posiadanie danych nie jest wartością, nie jest bowiem równoznaczne z posiadaniem
wiedzy w tych danych zawartej. Z wagi i potencjału ukrytego w uporządkowanych danych coraz
częściej zdają sobie sprawę podmioty (gospodarcze i nie tylko), które generują ogromne ilości
danych, często nieuporządkowanych. Są to firmy ubezpieczeniowe, banki i instytucje finansowe,
sieci handlowe, szpitale i placówki medyczne, jednostki i organizacje związane z nauką i wiele
innych. Bazą danych jest także sieć WWW – dla materiałów tekstowych, multimedialnych itp.
Oprócz wyżej wymienionych, zarówno proces pozyskiwana wiedzy jak i wyniki tego procesu
mają wiele zastosowań. Najczęściej wymieniane są działania marketingowe, w których znajomość
trendów i tendencji rynkowych ma ogromne znaczenie. Odkrycie wzorców i korelacji (zwłaszcza
sprzedażowych) może pomóc menedżerom w podejmowaniu właściwych decyzji, np. w skierowaniu
reklamy do tej grupy odbiorców, u której szanse na jej powodzenie są statystycznie największe.
W zarządzaniu sprzedażą oraz w każdym sektorze który nastawiony jest na zyski przydatne są
takie działania bazujące na odkrywaniu wiedzy, które prowadzą między innymi do identyfikacji
profilu klienta, oceny jego lojalności czy segmentacji grupy odbiorców. Do zastosowań komercyjnych
opisywanego procesu można zakwalifikować również rekomendacje produktów, przewidywanie
przebiegów czasowych czy wykrywanie anomalii w zjawiskach takich jak oszustwa finansowe.
Z technik eksploracji danych data mining mogą czerpać korzyści takie sektory jak branże tele22 T. Pankowski, op.cit. [10.05.2016].
23 Ibidem.
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komunikacyjne, ubezpieczeniowe, systemy opieki medycznej, działy administracji i wiele innych.
Dla podmiotów działających za pośrednictwem sieci internetowej cennym źródłem informacji jest
analiza zawartości stron WWW czy zachowań użytkowników w serwisach 24.
Procesy odkrywania wiedzy stwarzają ogromne ilości możliwości, wcześniej nieosiągalnych
dla człowieka, głównie z powodów ograniczeń czasowych i technologicznych. Metody eksploracji
danych różnią się od metod typowo statystycznej analizy głównie ze względu na złożoność analizowanego materiału i jego różnorodność. Bardzo często sedno poszukiwanej wiedzy i definicje
pojęć kluczowych dla procesu decyzyjnego krystalizują się dopiero w trakcie pracy nad danymi,
co jest wynikiem poszukiwania nieznanych wcześniej wzorców i algorytmów, które stanowią
użyteczność dopiero przy analizie wyników. To, co stanowi istotę odkrywania wiedzy i opisuje
jej rolę w przyszłości informatyki, może przynosić - oprócz niezaprzeczalnych korzyści - także
szereg trudności. W ogromnych bazach danych tysiące reguł i wzorców mają szanse na odkrycie.
Stawarza to problem przy interpretacji wyników badania, bowiem różnokierunkowość oczekiwań
stron biorących udział w procesie odkrywania wiedzy może być równie duża jak liczba odkrytych
algorytmów 25.
2.2. Culturomics
Rafinacja danych sieciowych jest pochodną jednej z najczęściej wymienianych, nowych dziedzin
nauki – kulturomiki. Została ona stworzona przez naukowców z Harvard University i specjalistów
Google’a. Powstała po zeskanowaniu przez Google’a milionów pozycji i tytułów z lat 1800-2000,
tworząc największą bazę działalności literackiej w dziejach ludzkości 26. Po zgromadzeniu takiej
ilości tekstów możliwe jest prowadzenie ich analizy, która odpowie między innymi na pytania o trendy
i tendencje na przestrzeni lat, zapisane w dziełach literackich. Kulturomika, czyli badanie genomu
ludzkiej kultury jest możliwe dzięki przeprowadzaniu badań ilościowych, wcześniej nieosiągalnych
ze względu na ograniczenia technologiczne i brak odpowiednich danych źródłowych. The Cultural
Observatory (Harvard University), poprzez serwis www.culturomics.org, oraz narzędzie The Google
Labs – Books Ngram Viewer 27 tworzą instrument, który pozwala na natychmiastowe przefiltrowanie pod względem określonego terminu zawartości zgromadzonej w bazie Google. Analiza treści
przebiega błyskawicznie, a obrazowana jest w graficznej postaci n-gramu, ukazującego zmiany
występowania określonego terminu lub terminów w czasie, gdzie wizualizacja jednowyrazowego
terminu to 1-gram, pięciowyrazowego to 5-gram oraz - analogicznie - dla n-wyrazowych terminów
jest to n-gram. Rysunek 1 obrazuje wyniki analizowania publikacji zawierających terminy ,,kareta”
i ,,samochód” na przestrzeni lat.
Na powyższym, prostym przykładzie wyraźnie widoczne jest odzwierciedlenie rzeczywistości,
w jakiej znajdowali się twórcy dzieł poddanych analizie. Obserwuje się stopniowy wzrost popularności samochodów od drugiej połowy XIX wieku, przy jednoczesnym spadku ilości wzmianek
o karetach, co związane jest z ich wyparciem przez nową technologię 28. Skrzyżowanie się linii
2-gramu przypada na rok 1905, co odpowiada wydarzeniom historycznym - w 1907 roku Henry
Ford rozpoczął wielkoseryjną produkcję swojego samochodowego Modelu T, w nakładzie ponad
15 mln sztuk.
Niedoskonałością narzędzi Culturomics w stosunku do potrzeb i możliwości rafinacji danych
sieciowych, zwłaszcza dla celów komercyjnych jest brak nacechowania szukanych terminów.
24 M. Zakrzewicz ,,Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych” op.cit. [10.05.2016].
25 Problemy związane z analizą rzeczywistych danych – duże zbiory danych www.data-mining.wyklady.org/
wyklad/300_problemy-zwiazane-z-analiza-rzeczywistych-danych-duze-zbiory-danych.html [10.05.2016].
26 Człowiek a komputer, www.cyfroteka.pl/catalog/ebooki/006267/006/ff/101/OEBPS/content-4.xhtml [04.04.2016].
27 Google Labs – Books Ngram Viewer www.ngrams.googlelabs.com/.
28 K. Górska Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, www.kulturaihistoria.umcs.
lublin.pl/archives/3280 [04.04.2016].
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Wykres 2. 2-gram dla słów ,,samochód” i ,,kareta”

Źródło: Google Labs – Books Ngram Viewer, www.ngrams.googlelabs.com [05.04.2016].

Oznacza to, że dla poszczególnych, wyszukiwanych słów nie zostają przypisane określenia,
które mogłyby dać odpowiedź na pytanie, czy słowo użyte w tekście miało znaczenie pozytywne
czy negatywne dla twórcy dzieła. Niemożność interpretacji wyników w istotnym stopniu zawęża
rezultaty badawcze, jednocześnie ujawniając problemy, przed którymi stają nowe i doskonalsze
metody analizy danych pochodzących z sieci.
2.3 Narzędzia monitorujące sieć
Obecny stan sieci internetowej jest w dużej mierze wynikiem przenoszenia wielu dziedzin życia
do świata wirtualnego oraz wzrostem jego znaczenia. Według corocznego raportu Digital in 2016,
którego autorem jest grupa We are social media, liczba użytkowników mediów społecznościowych
na świecie wynosi 2,31 miliarda osób, co w porównaniu z rokiem 2015 stanowi wzrost o 219 milionów użytkowników. W Polsce aktywnych w mediach społecznościowych jest 36% populacji, co
daje liczbę 14 milionów użytkowników. Z tego ogromnego potencjału sieci społecznościowych
zdają sobie sprawę firmy, dla których coraz częściej brak istnienia w social media oznacza brak
reklamy i nowych klientów. Z tego również powodu duże znaczenie ma bieżące monitorowanie
przez firmy takich platform jak Facebook czy Twitter, w celu śledzenia bieżących trendów wśród
potencjalnych klientów i elastycznego dopasowania się im. Dużą wartość dla firm mają również
badania nad opiniami wyrażanymi na blogach, forach i innych miejscach aktywności internautów,
dla których media społecznościowe nie są jedynym środkiem wyrażania opinii.
2.3.1 Brand24
Brand24 to system umożliwiający efektywne monitorowanie dowolnego zjawiska w sieci. Wykorzystuje się go do odkrywania wiedzy na temat tego, jakie opinie o danym zdarzeniu znajdują
się w internecie. Produkt umożliwia obserwowanie zmian nastrojów wobec firmy, osoby, marki
czy grupy klientów, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Brand24 umożliwia także pomiary intensywności szumu 29 pojawiającego się wokół
zadanego słowa kluczowego.
Jedną z ciekawszych funkcjonalności Brand24 dla podmiotów komercyjnych jest monitorowanie marki po aktywności internautów w mediach społecznościowych, gdzie tworzą oni opinie
na temat danej firmy czy usługi.
Autorzy serwisu Brand24 podkreślają, że ich celem jest ,,stworzenie nowego kanału informacji z klientami, którego wykorzystanie pozwoli między innymi na wsparcie sprzedaży, a także
29 Szum rozumiany jako wynik zainteresowania danym zjawiskiem w sieci.
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Wykres 3. Analiza słowa kluczowego ,,Uniwersytet Warszawski” w okresie 20.04.–10.05.

Źródło: Raport projektu ,,Uniwersytet Warszawski” www. brand24.pl [11.05.2016].

wzmocnienie pozytywnego wizerunku wybranej marki, produktu bądź usługi” 30. Wszystko to jest
możliwe dzięki wykorzystywanym algorytmom przetwarzania i analizy danych, których wyniki są
następnie przedstawiane klientom w formie raportów czy sprawozdań.
Klient serwisu za pomocą intuicyjnego interfejsu decyduje się na rodzaj obserwowanej działalności oraz określa słowa kluczowe po których ma zostać rozpoczęte działanie. Serwis w niedługim
czasie przeprowadza analizę treści w sieci, a wyniki badania są przedstawione na wykresie. Dla
wygody użytkownika może zostać wygenerowany raport lub infografika na zadany wcześniej temat. Oprócz obrazowania liczby sentymentów pozytywnych i negatywnych oraz ich wzajemnego
stosunku, program oferuje podział wyników ze względu na miejsce wyrażanych opinii.
Na potrzeby niniejszej pracy, za pomocą programu Brand24, przeprowadzona została analiza
opinii dla hasła ,,Uniwersytet Warszawski”. Badane opinie pochodzą z okresu od 20 kwietnia do
10 maja bieżącego roku. Analiza objęła następujące źródła opinii: Facebook, blogi i mikroblogi,
fora, portale informacyjne, materiały wideo, fotografie i inne źródła, co razem dało 581 opinii
wyrażonych w sieci w czasie dwudziestu dni.
Powyższy wykres przedstawia liczbę wyników szukanego słowa kluczowego w sieci oraz
uwypukla takie wskaźniki jak zasięg w mediach społecznościowych, liczbę polubień i udostępnień
danego tematu oraz liczbę komentarzy.
Co istotne dla prowadzących działalność komercyjną – za pomocą takich narzędzi monitorowania
sieci możliwe jest przeprowadzenie analizy sentymentów, czyli liczby komentarzy nacechowanych
Wykres 4. Analiza sentymentów dla hasła ,,Uniwersytet Warszawski” w okresie 20.04.2016–
10.05.2016

Źródło: Raport projektu ,,Uniwersytet Warszawski” www. brand24.pl [11.05.2016].

30 www.brand24.pl/o-nas/ [11.05.2016].
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pozytywnie, neutralne i negatywnie na badany temat. Ocena sentymentu ma ogromne znaczenie
dla przedsiębiorców, dzięki niej bowiem możliwe jest dokładne poznanie emocjonalnego nastawienia klientów oraz odpowiednio szybkie zareagowanie w celu poprawienia zadowolenia odbiorców.
Poniższy wykres przedstawia wyniki analizy sentymentów dla słów kluczowych ,,Uniwersytet
Warszawski” wraz z ich podziałem na negatywne i pozytywne.
Warto podkreślić iż system Brand24, chociaż jest jednym z pierwszych tego typu serwisem
w Polsce, nie jest jedynym. Analiza sentymentów, konkurencji, sektorów gospodarczych i nie tylko
to szybko rozwijająca się dziedzina, w której coraz więcej osób widzi swoją szansę rynkową. Z tego
powodu stale tworzone są nowe i doskonalsze narzędzia analizy danych sieciowych. Duży popyt
na tego typu usługi generują głównie firmy, które – za pomocą nowoczesnych systemów – mają
perspektywę na obserwację działań konkurencji, a co za tym idzie – na elastyczne dostosowanie
się do najnowszych potrzeb konsumentów.

Rozdział 3. Użyteczność rafinacji danych sieciowych na przykładzie oceny spółki giełdowej
W poprzednich częściach niniejszej pracy przedstawione zostało aktualne otoczenie Big
Data. Omówione zostały podstawowe techniki i narzędzia analizy danych sieciowych oraz
ukazano potencjał jaki kryje w sobie zbiór nieanalizowanych do tej pory informacji sieciowych.
W celu potwierdzenia przyjętej hipotezy przeprowadzone zostało badanie, które obejmuje analizę
sentymentów, analizę wyników giełdowych spółki oraz ich zestawienie stworzone dla ukazania
korelacji między danymi zmiennymi. Badanie zostało przeprowadzone w Zakładzie Technologii
Informacyjnych Mediów Instytutu Dziennikarstwa UW. W pracy wykorzystano dorobek badań
nad rafinacją danych sieciowych dla wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku,
przeprowadzonych w wyżej wymienionym zakładzie .
3.1 Przedmiot i cel badania oraz problem badawczy
Przedmiotami przedstawionego poniżej badania są wyniki giełdowe spółki LPP SA oraz sentymenty opisane w sieci dla tego przedsiębiorstwa. Praca nad wymienionymi zmiennymi dotyczy
związku między opiniami, wyrażanymi przez internautów w sieci na temat spółki, a jej faktycznymi
wynikami na rynku finansowym, wyrażonymi poprzez notowania giełdowe.
Przeprowadzenie poniższego badania ma na celu udowodnienie postawionej na wstępie
pracy hipotezy. Badanie ma udowodnić iż dzięki przeprowadzeniu rafinacji danych sieciowych
- przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi i metod – możliwe jest przewidywanie niektórych zjawisk społeczno-gospodarczych w taki sposób, aby po zastosowaniu odkrytej wiedzy
w praktyce, możliwe było czerpanie z niej komercyjnych korzyści. Wskaźnikiem potwierdzającym
hipotezę będzie zachodząca korelacja między analizowanymi sentymentami w umownym czasie
t a odnotowanymi wynikami spółki na giełdzie w czasie t+1.
Analizowanym problemem badawczym i sednem niniejszej pracy jest określenie, czy faktyczne
wyniki finansowe spółki giełdowej mogą być przewidywane na podstawie analizy zmian w opinii
internautów na temat tej spółki. Odpowiedź na postawione pytanie może być podstawą do stwierdzenia, iż wyniki rafinacji danych sieciowych to wiarygodne źródło wiedzy na temat wybranego
procesu lub zjawiska zachodzącego wśród społeczeństwa zarówno w czasie rzeczywistym jak
i przeszłym oraz w przypadku predykcji przyszłych zmian 31.

31 W. Gogołek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celiński Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej…
Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, Studia Medioznawcze Instytut Dziennikarstwa UW, numer 3 (62)
2015, str. 32-34.
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3.2 Metody badawcze, techniki i narzędzia. Podstawowe pojęcia
Odnalezienie sentymentów oraz ich późniejsza analiza wymaga użycia kilku narzędzi. W celu
odnajdywania opinii na zadany temat w sieci używany jest program ,,Robot BigData”. Jest to autorski projekt działający w Zakładzie Technologii Informacyjnych Mediów Instytutu Dziennikarstwa
UW, którego zadaniem jest monitorowanie serwisów internetowych oraz kolekcjonowanie wpisów
użytecznych dla procesu rafinacji danych 32. Założeniem przy wykorzystaniu ,,Robota BigData”
jest jego działanie na danych otwartych, co oznacza, iż nie monitoruje on serwisów wymagających
logowania użytkownika. Biorąc pod uwagę powyższe założenie, z przeprowadzonego na potrzeby
niniejszej pracy badania należy wykluczyć media społecznościowe i inne miejsca w sieci o ograniczonym dostępie. Narzędziem wykorzystywanym do liczenia sentymentów jest skrypt napisany
przez Piotra Celińskiego - ,,Big Data analyzer”.
Celem badania jest porównanie wyróżnionych sentymentów z wynikami giełdowymi firmy.
Analizowana spółka LPP SA działa w sektorze handlu detalicznego, ze specjalnością w handlu
odzieżą i obuwiem. Grupa LPP jest jednym z większych dystrybutorów i producentów odzieży
i obuwia w Polsce. Jej notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały przedstawione
na portalach GPWInfoStrefa i Bankier.pl, które są źródłem danych o spółce w niniejszej pracy.
Na potrzeby badania wyodrębnione zostały wyniki spółki z przedziału czasowego od 1 stycznia do ostatniego dnia marca 2016 roku. Dane brane pod uwagę w przedstawionym badaniu to
kurs zamknięcia dla wybranego czasu. Kurs zamknięcia traktowany jest jako kurs odniesienia.
Narzędziem wykorzystywanym do działań na wynikach finansowych oraz do późniejszego badania
korelacji między zmiennymi jest program Excel z pakietu Microsoft Office. Wskaźnikiem korelacji,
czyli zależności liniowej miedzy zmiennymi losowymi (liczbą sentymentów a notowaniami giełdowymi spółki) jest współczynnik Pearsona.
3.3 Analiza wyników spółki LPP SA
Aby wyłonić użyteczne z punktu widzenia niniejszego badania wyniki finansowe spółki przyjęto założenie, iż badane będą dane z okresów, w którym odbywają się notowania giełdowe, tj.
w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt. Ma to znaczenie przy zestawianiu
wyników finansowych z sentymentami: przy badaniu korelacji w dniach bez notowań giełdowych,
nie zostałby otrzymany żaden rezultat.
W wybranym przedziale czasowym występowały zmiany w wysokości kursu zamknięcia.
Zmiana w stosunku do dnia poprzedniego na przestrzeni omawianych trzech miesięcy wacha
się od liczby -5,45 do 5,26. Wyniki finansowe spółki LPP (wyrażone liczbą złotych) w kolejnych
dniach okresu 01.01.2016 – 31.03.2016 oraz zmiany procentowe wartości kursu w stosunku do
dnia poprzedniego przedstawiają poniższe tabele.
3.4 Pozyskanie sentymentów i praca nad nimi
Głównym składnikiem przeprowadzonego badania są sentymenty oraz ich analiza. Poprzez
analizę sentymentów rozumie się wyodrębnienie wpisów uzyskanych z sieci, zawierających
określoną nazwę oraz sentyment w sąsiedztwie ocenianego przedmiotu (notowana, osoba, firma)33. Natomiast jako wpis traktuje się treści uzyskane z zasobów Big Data, zarówno w postaci
pojedynczych wyników, jak i zbioru materiałów. Cechą charakteryzującą sentyment jako słowo lub
zwrot jest jego zabarwienie emocjonalne. Przyjęto, iż wyróżnia się trzy kategorie sentymentów:
negatywne, neutralne oraz pozytywne 34.
32 ,,Robot BigData” został stworzony przez mgr. inż. Dariusza Jarugę z Instytutu Dziennikarstwa UW.
33 W. Gogołek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celiński Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej…
Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, Studia Medioznawcze Instytut Dziennikarstwa UW, numer 3 (62)
2015, str. 32-34.
34 Ibidem.
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Tabela 3. Kurs zamknięcia dla spółki LPP
w lutym 2016 roku

Tabela 2. Kurs zamknięcia dla spółki LPP
w styczniu 2016 roku
Kurs
zamknięcia

Zmiana

Nr

Data

Zmiana

5490

-1,17

Kurs
zamknięcia

5651,4

2,94

1

2016-02-01

5410,5

0,86

2016-01-07

5380,5

-4,79

2

2016-02-02

5259,55

-2,79

2016-01-08

5259,95

-2,24

3

2016-02-03

5266,85

0,14

5

2016-01-11

5320,35

1,15

4

2016-02-04

5369

1,94

6

2016-01-12

5490,3

3,19

5

2016-02-05

5215,45

-2,86

7

2016-01-13

5533

0,78

6

2016-02-08

5087,9

-2,45

8

2016-01-14

5495

-0,69

7

2016-02-09

5090,05

0,04

9

2016-01-15

5344

-2,75

8

2016-02-10

5011

-1,55

10

2016-01-18

5190

-2,88

Nr

Data

1

2016-01-04

2

2016-01-05

3
4

11

2016-01-19

5356,7

3,21

12

2016-01-20

5258,35

-1,84

13

2016-01-21

5300

0,79

14

2016-01-22

5223,15

-1,45

15

2016-01-25

5293,2

1,34

16

2016-01-26

5350

1,07

17

2016-01-27

5336,65

-0,25

18

2016-01-28

5386,05

0,93

19

2016-01-29

5364,5

-0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych pobranych z serwisu GPWInfoStrefa,
www.gpwinfostrefa.pl [30.05.2016].

9

2016-02-11

5057

0,92

10

2016-02-12

5064,95

0,16

11

2016-02-15

5040

-0,49

12

2016-02-16

5089,1

0,97

13

2016-02-17

5290

3,95

14

2016-02-18

5370

1,51

15

2016-02-19

5077,15

-5,45

16

2016-02-22

5101

0,47

17

2016-02-23

5060

-0,8

18

2016-02-24

5060,05

19

2016-02-25

5059

-0,02

20

2016-02-26

5098,5

0,78

21

2016-02-29

5060

-0,76

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych pobranych z serwisu GPWInfoStrefa,
www.gpwinfostrefa.pl [30.05.2016].
Nacechowane wartości używane przy niniejszym badaniu zostały wyodrębnione w procesie,
który zapoczątkowała grupa 50 studentów. Zostali oni poproszeni o przeczytanie puli słów.
Następnie – kierując się swoimi odczuciami – podzielili oni dane słowa na pozytywne i negatywne. Wybrane przez studentów słowa zostały poddane wyszukiwaniu w Google. Każde ze słów
zostało wpisane pojedynczo, bez dodatkowych znaków i symboli. Powstała baza sentymentów
wyrażona liczbą wyszukanych wyników. Spośród wszystkich zebranych rekordów wyłoniono 20
sentymentów, powtarzających się najczęściej 35.
Tak przygotowana lista słów została poddana działaniu ,,Robota BigData”, który znalazł podane
słowa w otoczeniu nazwy opisywanego zjawiska w wyniku działań monitorowania sieci i umieszczanych w niej wpisów. Aby dane słowo uważane było za sentyment opisujący badane zjawisko (w
tym przypadku spółkę giełdową), uznano, iż nacechowane emocjonalnie słowo powinno znajdować

35 Badanie nad uzyskaniem sentymentów w Instytucie Dziennikarstwa UW przeprowadziła Alicja Walas.
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Tabela 4. Kurs zamknięcia dla spółki LPP
w marcu 2016 roku
Kurs
zamknięcia

Nr

Data

1

2016-03-01

5100

0,79

2

2016-03-02

5148,3

0,95

3

2016-03-03

5099

-0,96

4

2016-03-04

5278,35

3,52

5

2016-03-07

5357

1,49

6

2016-03-08

5300

-1,06

7

2016-03-09

5397

1,83

8

2016-03-10

5330,4

-1,23

9

2016-03-11

5394,05

1,19

10

2016-03-14

5400

0,11

11

2016-03-15

5330

-1,3

12

2016-03-16

5543,55

4,01

13

2016-03-17

5834,95

5,26

14

2016-03-18

5620

-3,68

15

2016-03-21

5700,6

1,43

16

2016-03-22

5766,6

1,16

17

2016-03-23

5680,45

-1,49

18

2016-03-24

5600

-1,42

19

2016-03-29

5530

-1,25

20

2016-03-30

5600,15

1,27

21

2016-03-31

5500

-1,79

Tabela 5. Sentymenty wykorzystane w badaniu
oraz ich wzorce z fleksją
Sentymenty bez
powtórzeń wynikających z fleksji

Zmiana

Wzorzec
sentymentu

Super

([Ss]uper\w{0,3})

Program

([Pp]rogram\w{0,3})

Plan

([Pp]lan\w{0,3})

Premium

([Pp]remi\w{0,5})

Polski

([Pp]olsk\w{0,5})

Pomoc

([Pp]omoc\w{0,3})

Monitoring

([Mm]onitor\w{3,5})

Centrum

([Cc]entr\w{2,4})

Energia

([Ee]nergi\w{1,3})

Nowy

([Nn]ow\w{1,4})

Technologie

([Tt]echnolog\w{1,4})

Bardzo

([Bb]ardz\w{1,3})

Raj

([Rr]aj\w{0,3})

Dobrej

([Dd]obr\w{1,4})

Praca

([Pp]rac\w{0,3})

Oferty

([Oo]fert\w{0,3})

Wiadomości

([Ww]iadomoś\w{1,3})

Start-up

([Ss]tart\s{0,1}{0,1}\s{0,1}up\w{0,3})

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa UW.

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych pobranych z serwisu GPWInfoStrefa, www.gpwinfostrefa.pl [30.05.2016].

się w określonej odległości od nazwy zjawiska/przedmiotu/. W uzyskaniu sentymentów niezbędnych do przeprowadzenia poniższego badania przyjęto odległość 60 znaków od słowa-klucza 36.
W wyniku przeprowadzonych operacji uzyskano bazę sentymentów dedykowaną dla zadanej
nazwy czyli słów o zabarwieniu pozytywnym lub negatywnym. Na potrzeby badania przyjęto, iż
do analizy korelacji z wynikami spółki giełdowej użyte zostaną sentymenty pozytywne. Istotny
jest fakt, iż w związku z gramatyką języka polskiego, każde słowo można odmienić na wiele
sposobów. Zachowanie odnalezionych słów z uwzględnieniem ich fleksji istotnie zwiększa liczbę
rekordów. W związku z powyższym, z odnalezionych sentymentów wyeliminowano powtórzenia,
zapisując dane słowo wzorcem regularnym sentymentu z fleksją. Biorąc pod uwagę mowę po36 Wybór limitu 60 znaków wynika z przeprowadzonego w Zakładzie Technologii Informacyjnych Mediów
badania nad wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2015 roku, kiedy to uzyskano zadowalające i
wiarygodne wyniki.
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Tabela 6. Paczki i ich sentymenty wokół spółki
LPP dla stycznia 2016 roku
Numer
paczki
d1

d2

d3

d4

Data

Liczba
sentymentów

2016-01-04

Tabela 7. Paczki i ich sentymenty wokół spółki
LPP dla lutego 2016 roku
Numer
paczki

Data

Liczba
sentymentów

1735

2016-02-01

2167

2016-01-05

1849

2016-02-02

1534

2016-01-07

1902

2016-02-03

1788

d5

2016-01-08

2018

2016-02-04

2050

2016-01-11

1834

2016-02-05

1640

2016-01-12

2567

2016-02-08

1454

2016-01-13

2453

2016-01-14

2328

2016-01-15

2277

2016-01-18

1960

2016-01-19

2216

2016-01-20

1944

2016-01-21

1869

2016-01-22

2100

2016-01-25

1778

2016-01-26

2039

2016-01-27

2410

2016-01-28

2158

2016-01-29

3120

d6

d7

d8

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych zebranych w Zakładzie Technologii
Informacyjnych UW.

2016-02-09

1718

2016-02-10

2041

2016-02-11

1801

2016-02-12

2950

2016-02-15

3402

2016-02-16

1678

2016-02-17

1698

2016-02-18

1807

2016-02-19

2934

2016-02-22

1496

2016-02-23

1892

2016-02-24

1594

2016-02-25

2188

2016-02-26

2000

2016-02-29

2948

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych zebranych w Zakładzie Technologii
Informacyjnych UW.

toczną oraz możliwe błędy językowe/ortograficzne/inne użytkownika posługującego się w sieci
słowem-sentymentem, pojawia się możliwość błędu w określeniu ilości danych identyfikatorów. Na
potrzeby badania przyjęto założenie, iż treści umieszczane w internecie zapisywane są w sposób
poprawny. Poniższa tabela wymienia wyszukane sentymenty oraz ich zapis używany przy badaniu.
Taki zapis wzorca sentymentu uwzględnia fleksję oraz rożne możliwości zapisu danego słowa
przez internautę. Oznacza to, iż brane są pod uwagę zarówno słowa pisane wielką jak i małą literą.
Po uwzględnieniu wielkości litery zapis zawiera w sobie niezmienny trzon danego słowa, oraz
możliwości jego odmiany po x liczbie znaków po części niezmiennej. W zależności od odmiany
konkretnego słowa w języku polskim, liczba ta wynosi od 0 do 5 (dla odnalezionych w niniejszym
badaniu sentymentów).
Kolejnych krokiem w pracy nad sentymentami jest policzenie ich częstotliwości występowania
w otoczeniu nazwy badanej spółki. Liczenie zostało wykonane skryptem ,,Big Data Analyzer”. Aby
badanie ukazało wiarygodnie rezultaty, z listy sentymentów wykluczono te, które występowały
w dniach w których nie ma notowań giełdowych, tj. z każdej soboty i niedzieli miesiąca oraz z dni
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Tabela 8. Paczki i ich sentymenty wokół spółki
LPP dla marca 2016 roku
Numer
paczki
d9

d10

d11

d12

d13

Data

Tabela 9. Współczynnik korelacji dla paczek
z okresu styczeń - marzec

Liczba
sentymentów

2016-03-01

1997

2016-03-02

1743

2016-03-03

2204

2016-03-04

2344

2016-03-07

1833

2016-02-09

1688

2016-03-09

2000

2016-03-10

1878

2016-03-11

2220

2016-03-14

1896

2016-03-15

2540

2016-03-16

1846

2016-03-17

2612

2016-03-18

3606

2016-03-21

4116

2016-03-22

2561

2016-03-23

424

2016-03-24

2718

2016-03-29

1440

2016-03-30

2098

2016-03-31

2815

Numer
paczki

Data

Współczynnik
korelacji

d1

04.01.2016-08.01.2016

-0,68

d2

11.01.2016-15.01.2016

0,80

d3

18.01.2016-22.01.2016

0,40

d4

25.01.2016-29.01.2016

0,49

d5

01.02.2016-05.02.2016

0,93

d6

08.02.2016-12.02.2016

-0,28

d7

15.02.2016-19.02.2016

-0,68

d8

22.02.2016-29.02.2016

-0,42

d9

01.03.2016-04.03.2016

0,49

d10

07.03.2016-11.03.2016

0,86

d11

14.03.2016-18.03.2016

0,35

d12

21.03.2016-24.03.2016

0,07

d13

29.03.2016-31.03.2016

-0,32

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych zebranych w Zakładzie Technologii
Informacyjnych UW.

świątecznych. W ten sposób powstały pakiety dni wraz z występującymi w nich liczbami sentymentów, nazywane w dalszej części pracy paczkami, które odpowiadały dniom roboczym w danym
tygodniu. Z okresu trzech badanych miesięcy stworzono 13 paczek (nazywanych kolejno d1,d2,…
d13), zawierających od 3 do 6 dni. Poniższe tabele przedstawiają dni danego miesiąca podzielone
na paczki oraz liczbę sentymentów dla spółki LPP odnalezionych w kolejnych dniach paczek.
3.5 Badanie korelacji między zmiennymi
Istotą przedstawionego badania jest znajdowanie korelacji między zmiennymi, jakimi są częstotliwości występowania sentymentów i wyniki finansowe spółki wyrażone poprzez notowania
giełdowe. W procesie znajdowania i obliczania szukanej zależności uczestniczy narzędzie Excel,
w którym za pomocą odpowiedniej funkcji obliczona została korelacja Pearsona. Jest to statystyczny sposób mierzenia zależności liniowej między dwiema zmiennymi.
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Rysunek 2. Schemat liczenia korelacji sentyment-kurs w przykładowej paczce

Źródło: opracowanie własne.

Badanie zostało przeprowadzone w proporcji 1:1, co oznacza, że każda paczka od d1 do
d13 była porównywana względem znajdujących się w niej liczby sentymentów i wartości kursu
zamknięcia w ramach tych samych dni. Opisany proces ilustruje rysunek poniżej.
Schemat pokazuje, iż liczba sentymentów z dnia t jest łączona w parę z wartością kursu zamknięcia z tego samego dnia. Powoduje to, że do liczenia korelacji Pearsona wykorzystywane są
dwie tabele (tabela sentymentów oraz tabela kursów zamknięcia) o takiej samej liczbie rekordów.
Po wprowadzeniu danych do arkusza kalkulacyjnego oraz po zastosowaniu funkcji korelacji
Pearsona otrzymano wynik, którym jest wartość współczynnika korelacji dla każdej z paczki.
Wartości otrzymanych współczynników korelacji przedstawiają się następująco:
3.6 Analiza współczynników korelacji sentymentów i wyników finansowych spółki
Miarą wstępowania korelacji liniowej między dwiema zmiennymi jest współczynnik korelacji,
który przyjmuje wartości z przedziału <-1;1>. Siłą występowania związku jest wartość bezwzględna
współczynnika, przy czym im bliżej wartości 1, tym silniejsza jest zależność między występowaWykres 5. Współczynnik korelacji dla paczek z okresu styczeń–marzec 2016 r.

Źródło: opracowanie własne.
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niem dwóch zmiennych. Wartości oscylujące blisko 0 są uznawane za słabo skorelowane. O tym,
czy korelacja przyjmuje wartości ujemne czy dodatnie decyduje znak wskaźnika. Przyjęło się, iż
za korelacje słabe uznaje się te, które są opisane wskaźnikiem o wartości z przedziałów: (-0,5;0)
oraz (0;0,5). Korelacje silne przyjmują wartości wskaźnika z przedziałów: (-1,-0,5) i (0,5;1). Wartość
0 wyraża brak korelacji.
Poniższy wykres przedstawia dane z tabeli numer 9, czyli wartości współczynników korelacji
dla każdej z paczek dni na przestrzeni trzech badanych miesięcy.
Paczki, dla których współczynnik korelacji ukazuje wysoką zależność między zmiennymi to: d1,
d2, d5, d7, d10. Wartość współczynnika dla paczek d4 i d9 wynosi 0,49, co w przypadku niniejszego
badania również uznaje się za korelacje silną.
Nie należy jednak stwierdzać, iż brak występowania silnej korelacji między sentymentami
a wynikami finansowymi w pozostałych 6 paczkach jest spowodowany nieużytecznością metody
badawczej. Za pomocą wyszukiwarki Google przeanalizowano wiadomości dotyczące spółki LPP
z dni znajdujących się w obrębie paczek z niskim współczynnikiem korelacji.
Przyjmuje się, iż wartość współczynnika korelacji w niniejszym badaniu może ukazywać
mały związek lub jego brak między zmiennymi w przypadku, kiedy jedna z nich ulega gwałtownej
zmianie. Ponieważ z dwóch zmiennych używanych w badaniu to wartość notowań giełdowych
jest zmienną bardziej podatną na odchylenia, prześledzono wydarzenia związane ze spółką LPP
w dniach najmniejszej korelacji, czyli z okresu końca marca. Dnia 17 marca 2016 roku firma wydała
komunikat, w którym poinformowała o rezygnacji pana Piotra Dyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu
Spółki, którą pełnił od 2009 roku 37. Spowodowało to zauważalne zamiany na giełdzie. 18 marca
2016 roku, przy zwiększonej liczbie transakcji (o ponad 50%), zwiększonej wartości i wolumenie
obrotu, zaobserwowano zmniejszenie wartości kursu zamknięcia. 18 marca zmiana ta w stosunku
do dnia poprzedniego to spadek o 3,68% 38.
Kolejnym czynnikiem, który mógł wpłynąć na niską wartość współczynnika korelacji dla sentymentów i notowań omawianej spółki jest występowanie tak zwanego ,,Dnia trzech wiedźm” 39. Jest
to dzień, w którym rozliczane są kontrakty giełdowe i dochodzi do ustalenia cen w notowaniach
na długoterminowych rynkach 40. Dzień ten nazywa trzeci piątek każdego trzeciego miesiąca
kwartału, który w tym roku przypadł na 18 marca, czyli na ostatni dzień zawarty w paczce d11.
W ,,dniu trzech wiedźm” odnotowuje się największą zmienność na giełdowych rynkach finansowych.
Gracze giełdowi, wobec zmieniających się warunków próbują zwiększyć cenę swoich rozliczeń,
co może tłumaczyć fakt zaistnienia niższego współczynnika korelacji dla okresów z paczki d11
(0,35) oraz d12(0,07).

Zakończenie
W wyniku przeprowadzonego badania oraz analizy współczynnika korelacji pomiędzy wynikami
finansowymi spółki giełdowej, a sentymentami w sieci na jej temat uzyskano potwierdzenie hipotezy,
mówiącej iż dzięki przeprowadzeniu rafinacji danych sieciowych możliwe jest przewidywanie
niektórych zjawisk społeczno-gospodarczych. Ukazano bowiem użyteczność rafinacji danych
sieciowych w przypadku odkrywania związku między zmiennymi, które na potrzeby działalności
komercyjnych mogą przybierać wiele form, np. dane sprzedażowe, wyniki giełdowe, profile klienta.
37 Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA, www.bankier.pl/wiadomosc/LPP-Rezygnacja-Czlonka-Zarzadu-LPP-SA-7340305.html [01.06.2016]
38 Dane pobrane z archiwum notowań giełdowych portalu GPWInfoStrefa, www.gpwinfostrefa.pl/ [01.06.2016].
39 Kopalniana euforia na GPW, www.bankier.pl/wiadomosc/Kopalniana-euforia-na-GPW-Swietna-sesjaWIG20-7340365.html [01.06.2016].
40 Triple Witching Definition, www.thestreet.com/topic/47301/triple-witching.html [01.06.2016].

190

7.czesc,Szwejk_171-192.indd 190

4/29/18 10:27 AM

Rafinacja danych sieciowych dla celów komercyjnych
Analiza metod pozyskiwania wiedzy z danych sieciowych ukazała potencjał przetwarzania
danych w taki sposób, aby – po zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi – na podstawie
uzyskanych informacji możliwe było podejmowanie decyzji wpływających na wzrost przychodów
z działalności komercyjnej.
Na podstawie danych przedstawionych w raportach urzędów statystycznych i innych jednostkach o podobnych charakterze wywnioskowano, iż dynamicznie rozwijająca się sieć internetowa,
wzrastająca liczba użytkowników sieci oraz postęp technologiczny przyczyniają się do niekontrolowanego przyrostu danych Big Data, których to umiejętna analiza może służyć jako środek
do rozwoju działalności i tworzenia nowych sektorów w dziedzinie nowych technologii i nie tylko.
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Wykres 1. Zmiana liczby użytkowników internetu w latach 1993-2016
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Technologia VR – wykorzystanie i zagrożenia
Streszczenie pracy
Praca skupia się na technologii Virtual Reality (VR). Ma za zadanie omówić jej etapy rozwoju oraz ukazać
możliwości jakie daje wielu dziedzinom naszego życia. W pracy zostaną omówione najważniejsze narzędzia
technologii Virtual Reality oraz kierunki rozwoju i zastosowania tej technologii. Ponadto w pracy podjęto
próbę skonfrontowania entuzjazmu związanego z technologią VR, z jej negatywnymi aspektami oraz dzięki
uzyskanym podczas badań opiniom na temat VR sprawdzenia czy ów entuzjazm jest rzeczywiście słuszny.
Dziedzina pracy: Logistyka mediów
Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, nowoczesna technologia, multimedia
Tytuł w języku angielskim: The Virtual Reality Technology – application and threats.
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Wstęp
Współcześnie dyskusje dotyczące rozwoju cywilizacji oraz współpracy międzynarodowej
koncentrują się na procesach globalizacji i coraz szerszym stosowaniu internetu oraz technologii
informacyjnych. Rozwój technologii umożliwia pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, które mają
coraz częściej formę multimedialną.
Profesor Lech Zacher w swojej książęce „Wirtualizacja. Problemy, wyzwania i skutki” określa
nasze społeczeństwo mianem „społeczeństwa wirtualnego”, które korzysta z sieci i nie wyobraża
sobie funkcjonowania bez internetu, aplikacji i urządzeń mobilnych, czy technologii high-tech 1.
Branża zaawansowanych rozwiązań technologicznych ma za zadnie dostosować najnowsze odkrycia naukowe do potrzeb codziennego życia i sprawić, by mogły być wykorzystywane. W ciągu
ostatnich lat mieliśmy sposobność obserwować wdrażanie drukarek 3D czy technologii 4K. Ciągły
wzrost obecności technologii w naszym życiu, a ponadto chęć i możliwości odkrywania nieznanego
sprawiają, że nowe technologie, to możliwości rozwoju dla wielu branż.
Przedmiotem poniższej pracy jest technologia Virtual Reality (VR), która choć nie jest niczym
nowym, niedawno dopiero została doceniona na szerszą skalę jako technologia, która nadaje
multimediom interaktywny charakter. Rozpędzona, rozwija się w zawrotnym tempie i powoli
zajmuje miejsce w wielu dziedzinach. Podczas tegorocznych (2016 r.), największych na świecie
targach elektroniki CES w Las Vegas pokazano że technologia Virtual Reality to prawdziwa żyła
złota 2. Firm inwestujących w tę technologię jest coraz więcej, a potencjał wykorzystania wciąż
się poszerza. Prace nad jej zastosowaniem to doskonała definicja innowacyjności. Pokazują jak
przekształcenie istniejących możliwości tworzy nowe idee i nadaje im praktyczne zastosowanie.
Technologia Virtual Reality w swojej specyfice ma charakter niezwykle wszechstronny. Ponadto
jest związana z ciekawym zjawiskiem znanym jako teleimersja, które dzięki rzeczywistość wirtualnej umożliwia ludziom oddalonym o tysiące kilometrów kontakt niczym twarzą w twarz. Próby
wykorzystania VR do komunikacji ukazały jej pozytywny wpływ na odbiór i przyswajanie informacji
przez człowieka oraz ujawniły potencjał możliwy do wykorzystania w kontaktach wirtualnych. Nie
wykluczone, że były to jedne z głównych powodów dla których owa technologia znalazła się na
czele rankingu „Top 10 technologii, które odmienią PC” według czasopisma PCWorld w 2015 roku.
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat technologii Virtual Reality (VR) oraz drzemiącego w niej potencjału. Zostanie omówiona relacja człowiek
a światy wirtualne, zostaną przedstawione narzędzia technologii VR, zasady jej działania
wraz z negatywnymi aspektami oraz przykładowe zastosowania wirtualnych światów
w wybranych dziedzinach.
Na podstawie powyższych danych oraz informacji z prasy specjalistycznej została
sformułowana hipoteza pracy zawierająca przekonanie o szerokim zastosowaniu technologii Virtual Reality w wielu dziedzinach naszego życia oraz o możliwościach jakie daje
człowiekowi – dostarczenie emocji niczym w realnym świecie, a dzięki interakcji ze światem
wirtualnym zapewnienie lepszych wrażeń niż przed płaskim ekranem. Za jej sprawą może
zmienić się postrzeganie i odczuwanie świata. Umożliwia ona dotychczas nieznaną interakcję
z otoczeniem, co zaciera granicę pomiędzy światem cyfrowym, a rzeczywistym. Wszechobecna
wirtualizacja przyciąga coraz więcej istot ludzkich. Powstają wirtualne światy w których można żyć
niczym w realnym świecie i które dzięki wykorzystaniu potencjału danego im przez technologię
Virtual Reality zaskakując realnością.
1 Lech W.Zacher, Wirtualizacja: problemy,wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa 2013.
2 Targi CES - Consumer Electronics Show, największe na świecie targi elektroniki oraz nowych technologii
odbywające się corocznie w styczniu w Las Vegas, sponsorowane przez Consumer Electronics Association.
Na pokazie prezentowane są nowe produkty, prototypy oraz nowości technologiczne.
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Chociaż technologia Virtual Reality nie jest zjawiskiem nowym, a w ostatnim czasie (20152016r.) można zauważyć dynamiczny rozwój owej technologii to nie ma dużej liczby materiałów
naukowych na ten temat. Źródłem wiedzy na temat podejmowanego zagadnienia, w celu przeanalizowania zarówno wymiaru teoretycznego jak i praktycznego technologii Virtual Reality są
pozycje książkowe, artykuły naukowe w prasie specjalistycznej, tematyczne strony internetowe
oraz różnego typu badania, raporty i opracowania dotyczące poruszanej tematyki. Zarówno wyjaśnienie powyższego celu pracy jak i weryfikacja hipotezy będą możliwe dzięki wykorzystaniu
analizy literatury przedmiotu oraz badania własnego.
Przeprowadzone na potrzeby pracy badanie własne ma na celu ustalenie nastawienia użytkowników do pojęcia jakim jest technologia VR i jej wykorzystywania oraz wrażeń wynikających
z jej korzystania.
Podczas badania zostanie podjęta próba zweryfikowania czy znane jest ludziom pojęcie tej
technologii i czy rzeczywiście entuzjazm związany z jej działaniem i potencjałem jest słuszny. Za
podmiot badań została przyjęta interakcja z wirtualnym światem przy użyciu narzędzi technologii
Virtual Reality. Owa technologia ma za zadanie przenieść użytkownika do cyfrowego świata i sprawić aby był on jak najbardziej wiarygodny. Głównym jej zamysłem stało się dostarczenie wrażeń
jak najbardziej zbliżonych do tych w rzeczywistości. Na podstawie wymienionych założeń została
sformułowana hipoteza badań: Technologia VR dzięki zastosowaniu wrażeń wizualno-dźwiękowych
przenosi użytkownika do cyfrowego świata dostarczając mu emocji niczym w rzeczywistości, której
próba udowodnienia zostanie podjęta bazując na wrażeniach grupy osób korzystającej z narzędzi
VR. Warto to sprawdzić, ponieważ dzięki rozwojowi stała się ona na tyle zaawansowana i przystępna cenowo, że może trafić do naszych domów.
Postęp jest wpisany w dzisiejsze czasy. Nie da się go uniknąć. Poruszając temat tak owocnej
technologii jaką jest Virtual Reality nie można pominąć stojących za jej użytkowaniem zagrożeń.
W pracy zostaną omówione również negatywne strony związane z coraz szerszą obecnością
owej technologii. Wszystko ma dwie strony i obie zostaną przedstawione w poniższej pracy dla
obiektywnego przedstawienia poruszanego tematu.

Rozdział 1. Początki istnienia rzeczywistości wirtualnej
Podczas ostatnich kilku dekad rozwinęło się pojęcie wirtualizacji. Jej potencjał sprawił że szybko
się rozpowszechniła, stała się atrakcyjna dla branży informatycznej i zainicjowała powstanie wielu
nowych technologii. Za najprostszą jej definicję uznaje się „użycie oprogramowania w celu ucyfrowienia, przetwarzania, przenoszenia do cyberprzestrzeni i zapewnienia funkcjonowania zasobów”3.
W związku z potencjałem wirtualizacji za wspomniany zasób postanowiono uznać otaczającą
nas rzeczywistość i podjęto próbę stworzenia na jej obraz cyfrowego świata. Technologię, która
pozwala użytkownikowi na taką interakcję z symulowanym komputerowo środowiskiem nazwano
technologią Virtual Reality ( VR). Głównym jej zamysłem jest przeniknięcie świata wirtualnego
do rzeczywistości, a przy użyciu nowoczesnej technologii zapewnienie wrażeń i emocji wyjętych
niczym ze świata realnego.
W książce „ Świat wirtualny a świat realny” autorstwa Prof. Jana Zimnego zostały wskazane
elementy determinujące istnienie technologii Virtual Reality 4. Jako podstawowe cechy uznano:
• Symulacja w formie komputerowej grafiki i systemu odtwarzania dzięki którym symulowane
środowisko ma stać się jak najbardziej realne
3 Lech W.Zacher, Wirtualizacja: problemy,wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7561296-7 s. 113.
4 Jan Zimny Świat wirtualny a świat realny, Katedra Pedagogiki Akademickiej, Stalowa Wola, 2013, s. 118.
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• Interakcja użytkownika z wirtualnym środowiskiem
• Imersja w postaci poczucia zanurzenia i mylnego złudzenia że wygenerowane środowisko
jest niczym prawdziwe, osiągane dzięki narzędziom VR 5
• Sztuczność, która charakteryzuje obiekty w wirtualnym świecie i pomimo jej występowania
w technologii VR odbierana jest jako element rzeczywistości
• Teleobecność rozumiana jako przenoszenie się w dowolne miejsce dzięki VR
• Imersja ciała polegająca na przeniesieniu własnego obrazu w symulowane w wirtualu środowisko
• Komunikacja sieciowa jako alternatywna forma komunikacji międzyludzkiej
W 1960 roku przez Mortona Heilig’sa został stworzony pierwszy „stereoskopowo-telewizyjny
aparat dla indywidualnego użytkownika”, który za równo wyglądem, jak i sposobem działania do
złudzenia przypominał to, co dziś nazywamy goglami VR 6. W ich skład wchodziły dwa kineskopy,
dwie soczewki, para słuchawek i dwie dmuchawy mogące imitować wiatr i roznosić zapachy w celu
uwiarygodnienia doznań. Całość noszona była na głowie i miała wyświetlać obraz w stereoskopowym 3D czyli z wykorzystaniem dwuocznej percepcji głębi i odległości.
Rysunek 1. Gogle Mortona Heilig’a

Źródło: Inventor in the field of Virtual Reality, http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html
[18.01.2016r.].

Gogle Mortona Heilig’a były tylko zapowiedzią. Wynalazcą kierowała wizja udoskonalenia wynalazku i zreplikowania rzeczywistości dla każdego ze zmysłów tak aby ulepszyć doznania jakich
widz doświadcza przykładowo w kinie. Celem było stworzenie pełnego wrażenia przebywania
w danym miejscu. Tą drogą w 1962 roku skonstruował on maszynę zwaną Sensorama, która pełniła
rolę symulatora pokazującego kolorowy obraz 3D, działającego na zasadach zbliżonych do dzisiejszych urządzeń VR. Od tej pory mówimy o istnieniu rzeczywistości rozszerzonej zwaną wirtualną.
Omawiając etapy wyłaniania się wirtualnej rzeczywistości, należy wspomnieć również o Myronie Krugerze, artyście i informatyku, który jako twórca rozwiązań technicznych torował jej drogę.
Dzięki artystycznym projektom komputerowych instalacji przyczynił się do powstania narzędzi
wytwarzania wirtualnej rzeczywistości. Sam mówił nie o wirtualu, a o środowisku responsywnym. Według amerykańskiego artysty było to: „Środowisko w którym komputer odbiera działania
użytkownika i odpowiada na nie w sposób przemyślany poprzez złożony system środków wizualnych i akustycznych, oraz dostosowuje się do powstałych w ten sposób nowych warunków

5 Rozdział 1.2. Charakterystyka narzędzi etchnologii Virtual Reality str. 12-13.
6 Charakterystyka narzędzi technologii VR, patrz: rozdz.1.2.
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Rysunek 2. Sensorama

Źródło: Inventor in the field of Virtual Reality, http://ww.mortonheilig.com/InventorVR.html
[18.01.2016r.].
środowiska” 7. Lech W.Zacher w książce „Wirtualizacja. Problemy, wyzwania i skutki” analizując
uprzednio historię technik informatycznych sformułował definicję wirtualnej rzeczywistości jako:
„interpretacja komputerowa, zwykle graficzną, różnorodnych informacji czy sygnałów pomiarowych, pozwalająca je lepiej zrozumieć użytkownikowi.[…]taka interpretacja pozwala rozumieć
wirtualność jako sztuczne, artystyczne czy inżynierskie, tworzenie pseudorzeczywistości, czy to
dla celów rozrywki, czy też dla analizy możliwych sytuacji” 8. Kazimierz Korab w książce „Wirtual.
Czy nowy wspaniały świat?” analizuje świat wirtualny pod kątem filozoficznym i socjologicznym.
Uznaje go za część nowy mediów, które tak bardzo dostępne w dzisiejszych czasach, mogą stać
się bardziej atrakcyjne dla odbiorców niż świat rzeczywisty. Przytacza definicję rzeczywistości
wirtualnej stworzoną przez Jarona Kruger’a, amerykańskiego analityka komputerowego, która
brzmi: „Rzeczywistość wirtualna jest sposobem użycia technologii komputerowej w tworzeniu
efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej
obecności.” Pojęcie wirtualu nie jest niczym nowym, jest doskonale znane i choć definicji jest
wiele, zjawisko to idzie w parze ze współczesnym rozwojem cywilizacji, a jego sens odpowiada
wszystkiemu co nie jest rzeczywiste.
1.1. Pierwsza styczność człowieka ze światem wirtualnym – Second Life
Z czasem wzrostu dostępności internetu, stał się on nieodłącznym towarzyszem codziennego
życia. Jest kształtowany i dostosowywany do potrzeb użytkowników przez co uatrakcyjnia się cyberprzestrzeń, która pochłania coraz więcej istot ludzkich 9. Według badań CBOS z 2015 roku 64%
społeczeństwa korzysta z zasobów internetu, a 66% tej grupy deklaruje aktywność na portalach
społecznościowych 10. Internauci wykorzystują cyberprzestrzeń głównie do utrzymywania kontaktów, nawiązywania nowych znajomości, korzystania z zasobów treści lub uzewnętrzniania własnych
poglądów. Przenoszą swoją aktywność do świata wirtualnego. Za jeden z powodów takiego stanu
rzeczy można uznać chęć ucieczki bądź oderwania się od rzeczywistości. Świat wirtualny ma wiele
do zaoferowania. Możliwość stworzenia własnej wirtualnej tożsamości, rozrywka oraz kontakt z internautami to tylko podstawowe zachęty. Mowa tu o światach wirtualnych, które przypominają świat
gry, ale istnieją w jednym wymiarze. Portale społecznościowe to tylko cząstka wirtualnego świata
7 M. Pisarski, Myron W. Krueger i Wirtualna Rzeczywistość http://techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/
krueger.htm, [dostęp: 20.01.2015].
8 Lech W.Zacher, Wirtualizacja: problemy,wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7561296-7 s. 82.
9 Cyberprzestrzeń - wirtualna przestrzeń wykorzystywana do komunikacji i przenoszenia informacji.
10 Badania CBOS nr 90/2015, Internauci 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.
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Rysunek 3. Platforma Second Life

Źródło: Second Life, http://karasecondlife.blogspot.com/2012/07/london-2012-olympic-gamesin-second-life.html[18.01.2016r.].
dostępna użytkownikom i choć są one popularne to nie oferują internautom przeniknięcia do świata
wirtualnego, niemal w dosłownym znaczeniu, życia w nim. Zrodziła się potrzeba przenikania coraz
głębiej, do świata łudząco podobnego do realnego otoczenia, ze stworzonym sztuczno środowiskiem
i kierującym nim ciągiem przyczynowo skutkowym. Jednym z takich projektów, który przedstawia
taki wirtualny świat jest platforma Second Life, udostępniona do użytku publicznego w 2003 roku.
Jest to gra komputerowa stanowiąca symulację społeczeństwa. Gracz kreuje od podstaw własnego
awatara 11 i porusza się w rozległym, wzorowanym na realny świecie stworzonym w technice 3D12 .
Istotą zabawy jest wchodzenie w interakcje z tysiącami innych uczestników gry.
Platforma Second Life umożliwia komunikację między użytkownikami. Ich zachowanie, kontakty
i możliwości działania w tym trójwymiarowym świecie przypominają rzeczywistość. Łatwiej jednak
w tzw. „sieci” komunikować się i wyrażać siebie, a zachowana dzięki wirtualnemu charakterowi
anonimowość pozwala zachować znacznie większą pewności siebie. Pomiędzy graczem a grą
istnieje zależność umożliwiająca graczowi ingerowanie w środowisko gry w dowolny sposób bazując wyłącznie na wyobraźni. Atrakcyjny wirtualny świat gry pozwala popełniać błędy, daje wiele
żyć i żadnych realnych konsekwencji.
Nie wykluczone że dlatego człowiek tak doskonale odnajduje się w wirtualnej rzeczywistości.
Zauważalne jest coraz częstsze przenoszenie codziennych czynności życia w sferę wirtualną.
Za przykład można by wskazać zakupy internetowe lub internetową bankowość. Na podstawie
tego podrozdziału można zauważyć ogromne pole działania jakie mają światy wirtualne. Potencjał
wiąże się z wykorzystaniem technologii Virtual Reality. Zasady działania pozostają takie same,
możliwa jest tylko głębsza obecność użytkownika w wirtualu – wcielenie się w swojego awatara.
Przenikając do świata wirtualnego możliwe jest wykonywanie codziennych czynności. Dzięki
technologii VR możliwe jest stworzenie wirtualnych środowisk jak bank, gabinet lekarski bądź
szkoła, gdzie użytkownicy mogą prowadzić, nie drugie, alternatywne życie, tylko swoje realne
i za pomocą tego wykonywać codzienne obowiązki jak dla przykładu wizyta w banku za pomocą
technologii VR, bez wychodzenia z domu.
1.2. Zasady działania technologii VR
Podczas obserwacji otoczenia wszystkie informacje kodujemy w mózgu, zaś oko jest tylko narzędziem umożliwiającym tę operację. To, co widzimy, jest połączonym i przetworzonym obrazem
z obojga oczu. Odbiór zmieni się, gdy będziemy patrzeć na specjalnie stworzone do tego celu urzą11 Awatar – w internecie obrazek wyświetlany obok nazwy użytkownika, personifikacja osoby w cyberprzestrzeni.
12 3D – trójwymiarowy obraz.
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dzenia lub przez odpowiednie przyrządy. W tym podrozdziale zostanie podjęta próba wyjaśnienia
zasad działania i warunków jakie muszą być spełnione w przypadku technologii Virtual Reality.
Podstawą VR jest komputer z rekomendowaną przez producentów jak najlepszą karta graficzną
i procesorem. Wyjątkiem są gogle wykorzystujące telefony, które pełnią rolę jednostki centralnej
i ekranu bądź konsole. Kluczową rolę pełnią gogle ponieważ są urządzeniem niezbędnym dla projekcji obrazu, na którym bazuje VR. Technologia ta wykorzystuje płaski ekran, którego pole zostaje
podzielone na dwa mniejsze tak aby każde oko patrzyło na inne pole. Wyświetlany obraz, na obu
wyświetlaczach nieco się różni, jest przesunięty. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w rzeczywistości gdyż każde oko rejestruje inny obraz , a nasz mózg z dwóch obrazów tworzy jeden z efektem
głębi. Elementem równie istotnym w procesie tworzenia i odbioru obrazu wirtualnej rzeczywistości są
zastosowane w goglach soczewki. Są one odpowiedzialne za odpowiednie zakrzywienie obrazu co
znacząco wpływa na odbiór wyświetlanego obrazu. Parametr FOV (field of view) jest wyznacznikiem
określającym jakość pola widzenia, określając go w stopniach 13. Większość dostępnych na rynku gogli
oferuje FOV w okolicach 90 stopni, a im większa wartość FOV tym wrażenie zanurzenia w wirtualną
rzeczywistość jest większe. W technologii VR patrząc na dwa lekko różniące się od siebie obrazy,
w specjalnych okularach VR, z zastosowaniem soczewek, obraz na płaskiej powierzchni osiąga
efekt trójwymiarowości. Podstawą różnicą w odbiorze obrazu ze znanym efektem 3D, a obrazem VR
jest odległość z jakiej użytkownik patrzy na ekran wyświetlacza. W przypadku gogli VR wyświetlacz
wraz z soczewkami znajduje się kilka milimetrów od oka. Ekran umieszczony parę milimetrów od
oczu dba o to, aby generowany obraz był nieustannie w polu widzenia użytkownika, niezależnie od
ruchów jakie wykonuje głową, a wbudowane w ekran, bądź smartfony w przypadku Samsung Gear
VR, żyroskopy, symulują ruch głowy człowieka i odwzorowują go w obrazie na widocznym ekranie.
W przypadku gogli Oculus Rift i PlayStation VR wykorzystano dodatkowo czujniki, które odczytują
ruch głowy w trzech osiach: przód-tył, góra-dół oraz prawo-lewo. Dzięki temu uzyskujemy w wirtualnej
rzeczywistości realne wrażenie przebywania wewnątrz wirtualnego świata i w momencie obracania
głowy zmienia się również wyświetlany obraz.
Podstawowym problemem z jakim musieli zmierzyć się producenci gogli wirtualnej rzeczywistości była rozdzielczość oraz różnica czasowa pomiędzy ruchem głowy użytkownika, a odwzorowaniem go w wirtualnym świecie. Rozdzielczość minimalna, umożliwiająca, bez widocznych
dla oka pikseli, korzystać z Gogli VR szacowana jest na 1080x120 na każde oko, a w przypadku
czasu reakcji, dla komfortowego np. grania potrzebne jest 20 milisekund lub mniej. Gogle VR
posiadają już rozdzielczości satysfakcjonujące odbiorze, a dzięki wspomnianym żyroskopom
wyeliminowano opóźnienia w sterowaniu.
1.3. Charakterystyka narzędzi technologii Virtual Reality
Pierwsze narzędzia wykorzystujące technologie Virtual Reality, na poziomie najbardziej zbliżonym do dzisiejszego, pojawiły się na rynku w latach 90. Stworzone z myślą o graczach, miały za
zadanie spotęgować wrażenia podczas gry i umożliwić niemal wniknięcie w jego awatara. W sferze
gamingowej 14 zadomowiła się więc na stałe i nie jest niczym nowym. Łatwo zaobserwować dziś
wielki powrót mody na VR, która przez ostatnie lata choć stale wykorzystywana usunęła się nieco w cień. Podsumowując lata rozwoju technicznego i elektronicznego, dzisiejsze narzędzia VR
oferują o wiele lepsze rozdzielczości, wygodę i dostępność cenową, niż te z poprzedniej dekady.
W tym rozdziale zostanie podjęta próba przedstawienia specyfikacji najważniejszych narzędzi
technologii VR. Jest ich wiele, a twórcy prześcigają się z wypuszczaniem na rynek coraz to nowszych projektów technicznych związanych z VR. Na potrzeby pracy zostały wybrane najistotniejsze

13 Google Vrizzmo, http://www.vrizzmo.com/[20.01.2016r.].
14 Branża gamingowa - branża gier.
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z elementów, powstałe dla prywatnych użytkowników i wyprodukowane przez największe z firm,
które na tą chwilę przodują w dziedzinie VR jak: Oculus VR, Samsung, HTC czy Sony.
Podstawowym elementem zestawu do technologii VR są gogle projekcyjne bądź tzw. hełm
HMD (head-mounted display) w którego skład wchodzą gogle i słuchawki 15. Są kluczowym
urządzeniem symulującym wirtualne środowisko. Współczesny VR został zapoczątkowany przez
gogle firmy Oculus Rift, której właścicielem jest Facebook. Do niej należą pierwsze z gogli, dzięki
którym wznowione zostały rozmowy o technologii i powstała konkurencja. Wszystkie tego typu
urządzenia działają na takiej samej zasadzie. Zakłada się je na głowę, a na umieszczonych przed
oczami wyświetlaczach generowany jest obraz. Szczegółowe mechanizmy działania zostaną
opisane w następnym rozdziale.

Gogle Oculus Rift
Gogle Oculus Rift działają na platformie Microsoft Windows i doczekały się dwóch wersji.
Pierwsza z nich ( model DK1) był czymś nowym w dziedzinie Virtual Reality. Czymś długo oczekiwanym jak na realia dzisiejszego postępu. Przełamały długi zastój w wykorzystaniu owej technologii dla celów powszechnych. Model DK1 okazał się nieco nieudany. Za największy problem
został uznany obraz. Zastosowano w nich panele IPS, które zawodziły długim czasem reakcji,
a niska rozdzielczość1280 x 800 pikseli sprawiała że grafika również nie należała do najlepszych.
Następna generacja gogli Oculus – model DK2, już nie zawodziła. Oculus podniósł rozdzielczość
obrazu do 1920 x 1080 pikseli, zmienił dotychczas stosowane panele na wyświetlacz OLED
o przekątnej 5,7 cala uzyskując tym samym wyższy kontrast i lepszą dynamikę obrazu. W nowszej
wersji gogli zwiększono częstotliwość odświeżania do 90 Hz i ulepszono mechanizm wykrywania
ruchów przez co zmalało wcześniej występujące opóźnienie w wizualizacji owych ruchów w formie
cyberprzestrzeni. Gogle projekcyjne DK2 zapewniają bardzo szerokie pole widzenia. Dzięki zastosowaniu dwuwypukłych soczewek i kątowi po przekątnej sięgającemu 100 stopni pogłębione
zostało wrażenie przebywania w cyberprzestrzeni. Ponadto przednią i boczne ściany modelu
DK2 producent wyposażył w technologię positional tracking 16. Metoda ta przewiduje użycie diod
LED na podczerwień, a specjalna, dodatkowa kamera do gogli odbiera sygnały z tych diod i na
ich podstawie precyzyjnie oblicza położenie głowy użytkownika w przestrzeni. Oculus Rift współdziała z padem od Xboxa 360 oraz One’a. Ponad to firma stworzyła kolejny gadżet kompatybilny
z Oculusem. W zestawie z goglami pojawić się mają dedykowane mu peryferia o nazwie Oculus
Rysunek 4. Zestaw Oculus Rift i Oculus Touch

Źródło: Oculus-Rift, http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2015/06/oculus-ritf.aspx
[7.04.2016r.].
15 Paweł Olszewski, Wszystko o wirtualnej rzeczywistości, http://www.komputerswiat.pl/centrum-wiedzy-konsumenta/gaming/wszystko-o-wirtualnej-rzeczywistosci/najpopularniejsze-gogle-vr.aspx[dostęp 3.01.2016r.].
16 Fredrich S., Rzeczywistość wirtualna AD2015 [w:]”PCWorld”2015 nr 2, s.16.
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Touch. Przypominają kontroler, który umieszczany w dłoniach umożliwia sczytać ich położenie
w przestrzeni. Całość stwarza wrażenie posiadania kończyn w wirtualnej rzeczywistości dzięki
czemu wykonywane czynności stają się o wiele naturalniejsze.

Gogle HTC Vive
W ślady za Oculus Rift poszła firma HTC tworząc gogle skierowane głównie do graczy. Urządzenie
o nazwie HTC Vive prześciga parametrami modele DK. Rozdzielczość obrazu sięga 2160 x 1200
pikseli, a pole widzenia zwiększono do kąta 110 stopni. Dzięki wyższej częstotliwości odświeżania
obrazu niż w Oculusie o wysokości 90 Hz, wyświetlane w wirtualu sceny są płynniejsze i nie występują
zakłócenia. W całkowitym zestawie od firmy HTC oprócz gogli znajdują się również dwa kontrolery
do manipulowania w przestrzeni. Do śledzenia ruchów użytkownika wykorzystano 37 laserowych
czujników – Stream VR, które w połączeniu z dwiema bezprzewodowymi kamerami Lighthouse pozwalają dokładnie śledzić ruchy. Czujniki rozstawia się po pomieszczeniu, a dodatkowe kamery sczytują
ruch. Technologia Lighthouse „opiera się na tzw. „stacjach bazowych”, wyglądem przypominającymi
niewielkie głośniki. Umieszczone w rogach pokoju tworzą obszar o powierzchni do 4,5 x 4,5 metrów,
w którym poruszać się może dowolna grupa osób. Gogle VR i bezprzewodowe kontrolery, które również należą do projektu, szukają długości fal światła, by określić gdzie się znajdują w trójwymiarowej
przestrzeni oraz względem siebie. Zarówno gogle jak i kontrolery posiadają osadzone w obudowach
czujniki wykrywające światło wychodzące z baz”17.Dzięki temu możemy wchodzić w o wiele większą
interakcję z otoczeniem niż zwykłe rozglądanie się, jak u konkurencji. Nieco wyższa niż w Oculus Rift
rozdzielczość obrazu i podobne odświeżanie dają lepsze efekty. Spowodowane jest to możliwością
w miarę swobodnego poruszania się po wirtualnej rzeczywistości. HTC Vive działa na platformach
Microsoft Windows, Linux i OS X, ale do pracy niezbędny jest mu komputer.
Rysunek 5. Gogle HTC Vive

Źródło: HTC Vive, http://www.komputerswiat.pl/media/2015/266/4027380/htcvive.
jpg[7.04.2016r.].

PlayStation VR
Sony interesuje się wirtualną rzeczywistością już od lat 90. XX wieku. Żadne z jego urządzeń
nie zdobyło jednak dotychczas w tej dziedzinie rynku. Japoński koncern zaprezentował własne
gogle projekcyjne z początku znane jako Project Morpheus, dziś noszące nazwę PlayStation VR.

17 Lighthouse tracking system, źródło: http://www.vrhunters.pl/czym-jest-steamvr-lighthouse-tracking-system/[10.01.2016r.].
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Rysunek 6. Gogle PlayStation VR

Źródło: PlayStation VR,http://www.komputerswiat.pl/media/2015/266/4027390/morpheus2.
jpg[7.04.2016r.].
Gogle wyposażone są w 5 calowy wyświetlacz OLED oraz czujniki takie jak m.in. żyroskop
optyczny czy akcelerometr. Umożliwiają określenie położenia i orientacji urządzenia podczas
użytkowania. Chociaż pole widzenia ograniczono w nich do 90 stopni to śledzenie ruchu możliwe
jest w sześciu kierunkach. Gogle Sony mają bardzo wysoką częstotliwość odświeżania – 120 Hz,
ale słabą rozdzielczość obrazu 1920x1080 jak na tak nowoczesną technologię. Przy wyższych
rozdzielczościach obrazu sprzęt będzie miał trudności z wyświetlaniem zaawansowanej grafiki.
Kluczową cechą owych gogli jest ich kompatybilność z konsolą PlayStation 4. Dzięki temu
połączeniu dodatkowe poczucie wirtualnej rzeczywistości dodadzą bezprzewodowe kontrolery
ruchu PlayStation Move. Za pośrednictwem kamery konsoli będzie rejestrowany dokładnych ruch
głowy użytkownika. PlayStation VR jako jeden z nielicznych modeli gogli VR ma wbudowane
własne słuchawki, które według producentów mają za zadanie symulować dźwięk przestrzenny
przez co pogłębią wrażenie przebywania w cyberprzestrzeni.

Samsung Gear VR
Ostatnie gogle należące do grupy najpopularniejszych są owocem współpracy Samsunga
z firmą Oculus. Noszące nazwę Samsung Gear VR gogle, choć wykorzystały wiedzę Oculusa
działają w oparciu o inne podzespoły niż przytoczone wcześniej w pracy jego modele DK1 i 2. Podstawową różnicą jest generowanie w goglach Oculusa obrazu na wbudowanej w nich matrycy, zaś
model Samsunga wyświetla wirtualną rzeczywistość na ekranie smartfona. Miejsce na urządzenie
znajduje się w pionowej szczelinie, w przedniej części obudowy gdzie wsuwa się urządzenie i podłącza przez USB. Gear VR bowiem są rodzajem stelaża dla telefonów Samsunga, modeli Galaxy
Rysunek 7. Gogle Samsung Gear VR

Źródło: Samsung Gear VR, http://www.komputerswiat.pl/media/2015/266/4027410/samsunggearvr1.jpg[7.04.2016r.].
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S6, S6 Edge oraz Galaxy Note 4. Choć do pracy nie potrzebują komputera z wydajnym układem
graficznym to przyłożony do oczu ekran, nie jest tak dobry jak te w goglach VR z profesjonalnymi
ekranami VR. Rozdzielczość ekranu zależy więc od używanego telefonu. Przykładowo dla wyświetlacza modelu Galaxy Note 4 to 2560 x 1440 pikseli. Częstotliwość odświeżania obrazu również
zależy od używanego w goglach modelu smartfona. Wbudowane soczewki oferują pole widzenia
sięgające 96 stopni, a wykorzystane w nich czujniki jak żyroskop czy akcelerometr, umożliwiają
dokładnie ustalać położenie głowy użytkownika. Zaawansowane smartfony Samsunga, w porównaniu do innych modeli oferują bardzo atrakcyjną grafikę i wiernie wizualizują cyberprzestrzeń.
Sprzęt wyposażono w panel dotykowy, przycisk cofania i pokrętło służące do regulacji ostrości.
Gogle Samsung VR dzięki wykorzystaniu telefonu działają z aplikacjami VR, a dzięki możliwości
połączenia ich poprzez WiFi z komputerem, gracz może wykorzystać je do gier na PC.
Bez gogli korzystanie z zasobów wirtualnej rzeczywistości byłoby utrudnione i choć są podstawowym narzędziem do przeniesienia użytkownika do cyberprzestrzeni to oddziałują tylko na
jeden ze zmysłów – wzrok. Modele ze słuchawkami potrafią spotęgować efekt realności dźwiękami przestrzennymi w wirtualu, wykorzystując i zaspakajając przy tym zmysł słuchu. Przez
producentów zostają podejmowane próby zaangażowania pozostałych zmysłów oraz czynności
jak np. ruchu, do zapewnienia jak najlepszych wirtualnych wrażeń. W dalszej części rozdziału
zostaną omówione narzędzia VR o których nie można pominąć poruszając ten temat. Stają się
one bowiem równie użyteczne jak gogle VR, a mają za zadanie zaspokoić potrzeby użytkowników
i uatrakcyjnić korzystanie z technologii Virtual Reality.

Bieżnia Virtuix Omni
Obecnie technologia Virtual Reality skupia się głównie na świecie gier gdzie może zostać
najlepiej przetestowana i dopracowana. Chęć wniknięcia do świata gry można potraktować jako
silnik napędzający rozwój owej technologii. Na tegorocznych targach Consumer Electronics Show
(CES 2016) swoją premierę miała bieżnia Virtuix Omni 18. Narzędzie wyprodukowane przez firmę
Virtuix ma na celu imitować chodzenie w wirtualnej rzeczywistości. Pozwala na swobodne obracanie się dookoła własnej osi oraz poruszanie się w dowolnie wybranym kierunku idąc lub biegnąc.
W bieżnie zastosowano śliską platformę, która wymaga specjalnego obuwia, które minimalizuje
Rysunek 8. Bieżnia Virtuix Omni

Źródło: Virtuix Omni, http://ingame.waw.pl/images/stand.png[7.04.2016r.].

18 Targi CES - Consumer Electronics Show, największe na świecie targi elektroniki oraz nowych technologii
odbywające się corocznie w styczniu w Las Vegas, sponsorowane przez Consumer Electronics Association.
Na pokazie prezentowane są nowe produkty, prototypy oraz nowości technologiczne.
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tarcie podczas poruszania, stworzonego na potrzeby urządzenia. „Aby odczytywać ruchy gracza
wykorzystuje się wbudowaną w urządzenie kamerę oraz przyczepione do butów tzw. tracking
PODs, czyli sensory, które precyzyjnie wyczuwają ruch stóp, pozwalając na dokładne przeniesienie kierunku oraz prędkości chodu do świata wirtualnego” 19. Dla bezpieczeństwa graczy jednym
z elementów bieżni jest uprząż, pierścień wokół pasa zapewniający stabilność przy poruszaniu,
szybkich obrotach czy skokach, chroniący przed ewentualna utraty równowagi.
Na razie urządzenie przeznczone jest do współdziałania z PC, ale producenci zapowiadają
wykorzystanie bieżni również podczas korzystania z konsoli. Bieżnia współpracuje zarówno
z goglami Oculus Rift jak i z modelem HTC Vive.

Manus VR
Rysunek nr 9. Rękawice Manus VR

Źródło: Manus VR, http://www.vrhunters.pl/tworcy-rekawicy-vr-manus-eksperymentuja-zesteamvr-lighthouse/[7.04.2016r.].

Narzędziem o którym warto wspomnieć są bezprzewodowe rękawice Manus VR. Prawdą jest
że nie są jeszcze dostępne w sklepach i są na etapie testowania, ale w pełni działają i zaskakują
innowacyjnością. Uznaje się je za pierwsze komercyjne rękawice VR Są kolejnym elementem
pozwalającym na jeszcze głębsze wniknięcie w wirtualną rzeczywistość. Rękawica Manus stworzona z elastycznego materiału i wyposażona w czujniki na czubkach palców, może pracować ze
wszystkimi obecnymi na rynku goglami wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowymi atutami urządzenia
są prosta obsługa oraz wykorzystanie funkcji positional tracking i platformy Stream VR Lighthouse,
która została już omówiona w pracy w akapicie na temat gogli HTC Vive 20. Rękawice maja możliwość połączenia się z kontrolerami Stream VR za pomocą których precyzyjnie przenoszone są
ruchy palców i dłoni do wirtualnej rzeczywistości. Wszelkie gesty dłoni śledzone są precyzyjnie,
a dzięki czujnikom zgięcia odwzorowują ruch osobna każdego z palców. W specyfikacji wymienionych zostało dziewięć stopni swobody.

Kombinezon
Kolejnym urządzeniem godnym uwagi w sferze VR jest kombinezon VR, nazwany Prio VR.
Narzędzie to, podobnie jak rękawice Manus VR nie są dostępne na rynku konsumenckim, ale
działają w Virtual Reality i na obecną chwilę są wersją testową dla graczy. Kombinezon w po19 Salon wirtualnej rzeczywistości InGame, http://ingame.waw.pl/sprzet [4.04.2016r.].
20 Stream VR Lighthouse, HTC Vive s.15.
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Rysunek nr 10. Prio VR

Źródło: Prio VR, http://www.vrhunters.pl/kamizelka-dla-graczy-priovr-juz-wkrotce-w-sprzedazy/
[7.04.2016r.].
łączeniu z bieżnią VR i goglami sprawia że człowiek jest w stanie wykorzystać całe swoje ciało
do kontrolowania postaci w wirtualnej rzeczywistości. Na zestaw w kombinezonie składa się 17
czujników rozmieszczonych po całym ciele użytkownika. Po trzy na rękach, po jednym na korpusie
i głowie, cztery na nogach oraz pięć umieszczonych w pasie i stopach. Pozwalają one na wierne
odwzorowanie ruchów w wirtualnym świecie i nie potrzebują żadnych dodatkowych zewnętrznych
czujników i kamer. Nie wykorzystują technologii Stream VR Lighthouse. Oprócz czujników każdy
zestaw Prio VR dodatkowo zawiera kontrolery, które użytkownik umieszcza w dłoniach. W wirtualnej rzeczywistości można im przypisać dowolną moc, broń lub inny obiekt.
Choć na rynku komercyjnym nie ma jeszcze dużego wyboru dostępnych narzędzi VR to
szeroka oferta projektów nad którymi pracują producenci z czasem będzie wzbogacać rynek.
Aby wybrać jak najlepszy sprzęt do VR-u należy pamiętać o myśli przewodniej towarzyszącej
owej technologii: Technologia Virtual Reality ma za zadanie przenieść użytkownika do świata
wirtualnego i dostarczyć mu wrażeń i emocji jak w realnym świecie. Tak więc wybierając gogle,
słuchawki bądź inny sprzęt należy pamiętać że ma on w jak najwyższym stopniu zastąpić nam
realny świat i urzeczywistnić świat wirtualny.
Na łamach tego rozdziału zostały omówione najważniejsze parametry narzędzi VR. Na podstawie porównania najpopularniejszych obecnie ( 2016r.) gogli wirtualnej rzeczywistości, można
wskazać rozdzielczość ekranu, pole widzenia oraz częstotliwość odświeżania obrazu za kluczowe
elementy decydujące o jakości sprzętu jak i o poziomie zaawansowania technologii VR i dostarczonych użytkownikowi wrażeń. Im wyższa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu
oraz szersze pole widzenia w narzędziach, tym technologia VR staje się bardziej zaawansowana.
Wybierając sprzęt cenne może być zwrócenie uwagi na owe parametry jak i na dodatkowe elementy technologiczne potęgujące efekt przeniesienia do świata wirtualnego jak np. słuchawki lub
systemy śledzenia ruchu. Wszelkie dodatkowe narzędzia stworzone z myślą o technologii VR mają
za zadanie dostarczyć odbiorcom więcej emocji i wrażeń w wirtualnym świecie. Za ich sprawą
przejście do rzeczywistości wirtualnej staje się łatwiejsze i bardziej realistyczne.
1.4. Technologia Virtual Reality dla smartfonów
Gogle Gear VR firmy Samsung udowodniły że smartfon o odpowiedniej rozdzielczości obrazu,
sprawdzi się w roli ekranu dla wirtualnej rzeczywistości. Aby jednak mogło się tak stać należy zainstalować odpowiednie aplikacje VR stworzone specjalnie na telefony komórkowe. Aplikacje są przystosowane do zasad jakie musi spełnić obraz w technologii VR, które zostały przedstawione w pracy.
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Wyświetlana zawartość jest podzielona na dwie części, tak aby każde oko widziało lekko zmieniony
obraz. Wykorzystanie smartfonów jest bardzo wygodne dla użytkowników. Nie tylko ze względu na
mniejsze koszty jakie muszą ponieść kupując gogle VR wykorzystujące telefon, ale również na szybszy
dostęp do możliwości jakie oferuje technologia. Do przetestowania na własnej skórze emocji i wrażeń
jakie oferuje VR wystarczy smartfon i odpowiedni dla niego stelaż wraz z soczewkami, które są już
dostępne powszechnie w sprzedaży, w przeciwieństwie do większości modeli profesjonalnych gogli VR.
Oferta aplikacji jest równie bogata jak możliwości wykorzystania świata wirtualnego. Użytkownicy smartfonów mają możliwość korzystać z materiałów wideo wirtualnej rzeczywistości, gier
oraz symulatorów. Dla przykładu należałoby przyjrzeć się aplikacji Street View VR, która została
stworzona z myślą o właścicielach gogli Samsung Gear VR i Oculus Rift, ale w rzeczywistości
korzystać mogą z niej wszyscy amatorzy mobilnej wirtualnej rzeczywistości 21. Oprogramowanie
wyświetla zdjęcia 360° nagrywane na całym świecie przez Google Maps umożliwiając wirtualne
podróże. Na ekranie możliwe jest m.in. wyświetlanie informacji na temat danej lokalizacji, katalogowanie interesujących użytkownika miejsc oraz tworzenie panoramicznych filmów. Wersja
na Gear VR rozszerzona jest o wyszukiwanie głosowe oraz czat głosowy, który daje możliwość
organizowania wieloosobowych wirtualnych wycieczek.
1.4.1. Google cardboard, vrizzmo, Gear VR kompatybilne z aplikacjami VR
Warunkiem wykorzystania telefonu komórkowego do technologii VR jest instalacja odpowiednich
aplikacji, których temat został poruszony w pracy, w poprzednim rozdziale 1.4. Posiadając już takie
oprogramowanie oraz jedne z gogli współpracujących ze smartfonami każdy użytkownik ma możliwość
obcowania z wirtualną rzeczywistością we własnym zakresie. Na rynku znajduje się już kilka alternatywnych modeli gogli potrzebnych w tym celu. Do najpopularniejszych należą gogle Cardboard koncernu
Google, polski produkt Vrizzmo oraz wymieniane nie raz w pracy gogle Samsung Gear VR. W tym
rozdziale przedstawimy specyfikację najprostszych dwóch pierwszych modeli, Cardboard i Vrizzmo,
które pozwalają przy bardzo niewielkich nakładach finansowych imitować wirtualną rzeczywistość we
własnym zakresie. Model Gear VR niejednokrotnie przedstawiany był w pracy i choć jego działanie
również bazuje na wykorzystaniu urządzenia jakim jest smartfon to są to gogle bardziej zaawansowane
technologicznie, charakteryzujące się większym profesjonalizmem w dziedzinie Virtual Reality.

Gogle Cardboard
Projekt gogle Cardboard zadebiutował na rynku w połowie 2014 roku i jako jeden z pierwszych wykorzystał potencjał smartfonów w dziedzinie technologii VR. Oferuje on najprostsze
gogle projekcyjne, które wykonane są z kartonu. Obudowę można zakupić przez internet już
w gotowej postaci lub jako zestaw do samodzielnego montażu. Opcjonalnie istnieje również
możliwość pobrania szablonu dostępnego na stronie producenta i również złożenia gogli we
własnym zakresie. Oprócz kartonu i smartfona Cardboard potrzebuje również dwie dwuwypukłe
soczewki, które można nabyć np. w sklepie optycznym. Konstrukcję kartonu podtrzymuje okrągły
magnes dołączony do zakupionego zestawu bądź taśma samoprzylepna, która doskonale radzi
sobie z modelami własnej produkcji. Wśród elementów znajdują się również rzepy i gumka, które
mają stabilnie umiejscowić telefon. Omawiając w rozdziale 1.2. profesjonalne gogle VR częstym
aspektem była rozdzielczość obrazu, kwestia opóźnień w odwzorowaniu wyświetlanych treści
bądź różne wbudowane dodatkowo elementy jak np. sensory. Choć nie należy oczekiwać, że
kartonowe gogle Cardboard dorównają pod względem projekcyjnym goglom Oculus Rift lub firmy
21 StreetView VR trafia na gogle Samsung Gear VR, http://www.vrhunters.pl/streetview-vr-trafia-na-goglesamsung-gear-vr/[6.02.2016r.].
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Rysunek nr 11. Google Cardboard

Źródło: Google Cardboard, https://www.google.com/get/cardboard/[7.04.2016r.].

Sony to wszystkie podobne funkcje znajdują się w smartfonach i dzięki temu tanim kosztem mamy
dostęp do doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości. Firma Google na swoim blogu opublikowała
oficjalne statystyki dotyczące zestawu Cardboard 22. W ciągu 19 miesięcy od premiery zamówiono
5 milionów egzemplarzy. Liczba wydaje się jeszcze większa gdy myśląc o niej pojawi się przed
oczami ten kartonowy projekt. W obliczu tak prostego rozwiązania taka sprzedaż robi wrażenie.
Ponadto wraz z rozpowszechnieniem się owych gogli, pojawiło się ponad 1000 aplikacji związanych z Cardboard, użytkownicy obejrzeli ponad 350 tysięcy godzin materiałów z serwisu YouTube
oraz zrobili ponad 750 tysięcy zdjęć w trójwymiarowej rzeczywistości.

Vrizzmo VR
W odpowiedzi na trend wirtualnej rzeczywistości swoje urządzenie do obsługi VR na smartfonach wprowadziła na rynek również polska firma Vrizzmo. Bryła gogli to kompaktowa obudowa
o wymiarach 169x90x80mm. W przedniej części znajduje się miejsce na telefon z ekranem od 4,5
do 5,7 cala, a w bocznych dodatkowe przyciski dla łatwiejszej obsługi gier i programów. W stosunku do modelu Cardboard i Gear VR, Vrizzmo stosuje w optyce podwójny układ soczewek,
który niweluje zniekształcenia obrazu oraz zwiększa zasięg pola widzenia do ponad 110 stopni
Rysunek nr 12. Gogle Vrizzmo VR

Źródło: Gogle Vrozzmo, http://www.vrizzmo.com/[7.04.2016r.].

22 (Un)folding a virtual journey with Google Cardboard, https://googleblog.blogspot.com/2016/01/unfoldingvirtual-journey-cardboard.html [10.03.2016r.].
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zwiększając tym samym przybliżenie ekranu do oczu, co jest następstwem lepszego efektu
wniknięcia do świata wirtualnego.
Gogle Vrizzmo są w pełni kompatybilne z Google Cardboard oraz innymi urządzeniami do VR,
dzięki czemu korzystanie można wzbogacić podłączając do smartfona kontrolery bezprzewodowe,
np. pady. Kompatybilność daje użytkownikom Vrizzmo korzystanie z aplikacji przygotowanych na
różne systemy VR.

Rozdział 2. Oferta wirtualnych światów
Obecne czasy sprzyjają rozwojowi wirtualnej rzeczywistości, a świat IT z optymizmem parzy na VR. Za dowód można uznać zainteresowanie jakie budzi wśród globalnych producentów
z branży IT – Samsung, HTC, Sony, Microsoft - którzy starają się tworzyć własne systemu przy
wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości. Dzisiejsze zaawansowane narzędzia technologiczne
i oprogramowania graficzne pozwalają technologii VR zaoferować użytkownikowi o wiele więcej
niż jej pierwsze konsumenckie wersje z lat 90-ch. Jej potencjał został zauważony przez wyżej
wymienione koncerny, dla których VR jest synonimem szans na rozwój wielu branż i intensywnie
pracują nad wykorzystaniem jej możliwości aby dostarczyć użytkownikowi nowych doznań w obcowaniu ze światem.
Obecnie technologia Virtual Reality kojarzona jest głównie ze światem gier. Nie ma w tym nic
dziwnego gdyż branża gamingowa jako pierwsza zaczęła wykorzystywać wirtualną rzeczywistość
i gogle VR. Wszystko po to aby dostarczyć graczom jak najwięcej wrażeń i umożliwić im wkroczenie
do świata gry niczym do realnego świata. Gry komputerowe od dłuższego czasu uznawane są za
rozrywkę i formę ucieczki od codzienności. Taka gra, z wykorzystaniem technologii VR, uznawana
za o wiele atrakcyjniejszą, nie tylko powiększa rzeszę użytkowników ale co za tym idzie, generuje dla
świata gier ogromne zyski. Gracz zyskuje możliwość ingerencji w środowisko wirtualne co stwarza
wizję rozrywki aktywnej i tym samym odrzuca bierność, która od zawsze kojarzona była z grami.
Podczas tegorocznych ( 2016 r.) targów Mobile World Congress w Barcelonie na zorganizowanej
konferencji firmy Samsung, wszyscy uczestnicy otrzymali gogle VR do obioru przygotowanych
materiałów 23. Jednym z prelegentów był szef Facebook’a Mark Zuckerberg przez którego idea VR
wspierana jest od długiego czasu. Udowodnił to wykupując firmę Oculus Rift i tworząc specjalne
zespoły do pracy nad potencjałem VR. Podczas wystąpienia przekonywał, że technologia wirtualnej rzeczywistości nie jest jedynie domeną gier komputerowych i szybko znajdzie powszechne
zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w mediach społecznościowych.
W tym rozdziale zostanie rozwinięty temat dotyczący perspektyw zastosowania technologii
VR w postaci wskazania i omówienia najważniejszych kierunków w których porusza się i rozwija
obecnie owa technologia. Przedstawione zostaną zarówno jej osiągnięcia jak i wizje oraz projekty
w wyszczególnionych dziedzinach życia, w których miała ona okazję już zaistnieć. Uwaga została
skupiona głównie na branży edukacyjnej, medycznej, biznesie oraz codziennym życiu ponieważ
najwierniej ukazują wykorzystany w nich potencjał „dzisiejszej” technologii VR w ostatnim czasie.
2.1. VR w edykacji
W kontekście edukacji technologia Virtual Reality może rozwinąć i wspomóc naukę przez
doświadczenie. Podstawą potencjału edukacyjnego jest VRS – Virtual Reality Simulation czyli
symulatory. Symulacja jako forma nauki uznawana jest za proces edukacyjny, który imituje środo23 Technologia VR może być przełomem w 2016 roku, barierami ceny sprzętu i mało treści,http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/technologia-vr-moze-byc-przelomem-w-2016-roku-barierami-ceny-sprzetu-i-malotresci_1[18.04.2016r.].
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wisko i wymaga od uczących się wykazania znajomością procedur oraz kształtowania umiejętności
podejmowania decyzji i myślenia w krytycznych sytuacjach. Obecnie obserwujemy występowanie
tej formy nauki głównie w przygotowaniu jak najlepiej wyszkolonych osób charakteryzujących się
profesjonalizmem. Nauka na symulatorach nie jest niczym nowym. Technika ta wykorzystywana
jest do szkolenia kosmonautów, pilotów w lotnictwie czy zawodowych kierowców. Pozwala na
zniwelowanie ryzyka i kosztów szkolenia w realnych warunkach oraz przeszkolenia w zasymulowanej, dowolnej sytuacji losowej. Kursant znajduje się w wygenerowanym cyfrowo środowisku
i ma za zadanie zmierzyć się z zaistniałą w nim sytuacją. Taka efektywna forma szkolenia możliwa jest dla każdej grupy zawodowej. Dla przykładu, w USA na podstawie wysokiej liczby klęsk
żywiołowych zorganizowano szkolenie VR dla pielęgniarek, które imitowało jedną z katastrof
i możliwe sytuacje zachodzące w szpitalach dotyczące atmosfery, stanu budynku i pacjentów 24.
Ta forma doskonalenia została również doceniona przez wiele firm. Na rynku pojawia się coraz
więcej ofert szkoleń dla całych firm lub osób prywatnych oferujących przy użyciu gogli VR oraz
odpowiedniego oprogramowania możliwości sprawdzenia bądź poprawy zdolności decyzyjnych,
kreatywności czy myślenia abstrakcyjnego.
Z efektów wirtualnej nauki może korzystać każdy, nie zależnie od etapu edukacyjnego na jakim
się znajduje. Twórcy gogli Oculus Rift planują wykorzystać urządzenie do celów edukacyjnych,
a nawet zapowiedzieli współpracę z placówkami edukacyjnymi jak szkoły i uniwersytety ponieważ
technologia VR umożliwia np. wcielenie się w jakąś postać bądź uczestnictwo w wydarzeniach
historycznych, co jest uznawane za ogromny potencjał dla przyswajania wiedzy. Oferta uczących
aplikacji VR wciąż się poszerza. Dla przykładu firma Drash VR przedstawiła dla Oculus Rift –
Titans of Space 25. Chociaż nie jest symulatorem kosmosu tylko kilkunastominutową wycieczką
po kosmosie to pokazuje jakie możliwości niesie za sobą technologia VR. Kosmos jest tematem
przewodnim jeśli chodzi o VR. Zainspirował Firmę Immersive VR do stworzenia projektu „The Apollo
11 Virtual Reality Experience” 26. Jest możliwością wcielenia się w Neila Armstronga i przeżycia
jego słynnej podróży na Księżyc.
Próby umieszczenia przestrzeni kosmicznej w VR podjęło również HTC. Ich propozycją jest
aplikacja „Planets” - generator niewielkich układów słonecznych. Dzięki systemowi trackingu
Lighthouse w ofercie HTC Vive charakteryzuje ją duży potencjał 27 28. Gogle w połączeniu z owym
systemem śledzenia ruchów pozwalają stworzyć układ słoneczny na środku własnego pokoju.
Mówiąc o technologii Viertual Reality w służbie edukacji często poruszanym aspektem jest
VR w szkole. Nauczyciele i uczniowie widzą w niej potencjał na urozmaicenie i uatrakcyjnienie
lekcji. U dzieci w wieku wczesnoszkolnym wzbogaci to naukę o element zabawy dzięki czemu
łatwiej zaczną przyswajać wiedzę. Ponadto VR może zastąpić wycieczki edukacyjne bez potrzeby
opuszczania szkoły, dać szanse na wypróbowanie - w formie wspomnianych symulatorów - różnych specjalności w celu ułatwienia wyboru ścieżki kariery oraz zapewnić dostarczenie wiedzy
praktycznej jaką są umiejętności wynikające z doświadczenia. Technologia VR przewiduje również
powstanie wirtualny klas 29. Są one perspektywą dla uczących się w trybie online oraz elementem
zachęcającym osoby chcące uczyć się na uczelniach daleko oddalonych. Siedząc w domowym
zaciszu zaistnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach niczym „na żywo”, bez żadnych ograniczeń.
24 Western Journal of Nursing Research Improved Training for Disasters Using 3-D Virtual Reality Simulation,
nr 35(5), str. 655–671.
25 vrHunters, http://www.vrhunters.pl/titans-of-space-doskonaly-przyklad-potencjalu-edukacyjnego-virtualreality/, [18.04.2016r.].
26 VR Education, http://immersivevreducation.com/the-apollo-11-experience/[18.04.2016r.].
27 vrHunters, http://www.vrhunters.pl/dzieki-planets-htc-vive-i-lighthouse-stworzysz-uklad-sloneczny-nasrodku-wlasnego-pokoju/[18.04.2016r.].
28 Podrozdział 1.3., Stream VR Lighthouse, HTC Vive, s.13.
29 vrHunters, http://www.vrhunters.pl/oculus-dla-szkol-percipio-wirtualna-klasa/[18.04.2016r.].
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Wirtualna rzeczywistość nie tylko umożliwia w nowy, ciekawy sposób przekazywanie informacji,
ale i ich zbieranie. Na podstawie badań kanadyjskiego Uniwersytetu w Guelph istnieje prawdopodobieństwo że technologia VR sprawdzi się również jako narzędzie badań. Naukowcy z tego
Uniwersytetu stworzyli aplikację wirtualnej rzeczywistości i przy pomocy gogli VR zbadali reakcje
dzieci podczas przejścia przez pasy 30. Na podstawie wyników istnieje możliwość sformułowania
najlepszej dla dzieci metody nauki bezpieczeństwa i zasad zachowania na drodze. Zbierając
i analizując wyniki tego i innych badań, w przyszłości można pracować nad najlepszymi metodami
postępowania w różnych okolicznościach. Perspektywa nauki z wykorzystaniem rzeczywistości
wirtualnej ma szansę przenieść edukację na kolejny, nieznany dotychczas poziom.
2.2. VR w medycynie
Kolejną dziedziną w której zauważono potencjał wykorzystania technologii Virtual Reality
jest medycyna. Możliwe wsparcie dla tej dziedziny zauważyli za równo producenci jak i lekarze.
Omówione w wcześniejszym rozdziale symulatory nie tylko mają szansę umożliwić studentom i młodym lekarzom szybszą praktykę zawodową, ale również znalazły zastosowanie wśród
doświadczonych lekarzy. Dla przyszłym medyków technologia VR już ma w ofercie interaktywne,
dynamiczne i przestrzenne wizualizacje w cyberprzestrzeni, które dzięki realizmowi przekazywanych
informacji mają przewagę nad klasycznymi podręcznikami. VR ma szansę podnieść kwalifikacje
służby zdrowia ponieważ dzięki wcześniej rozpoczętej praktyce zawodowej może pojawić się
większa liczba lepiej wyszkolonych specjalistów. Za równo dla laików jak i doświadczonych lekarzy,
na rynku dostępne są symulatory laparaskopowe oraz inne pomoce wykorzystujące VR jak np.
wizualizacje anatomii czy funkcji organizmu wraz ze złożonymi danymi medycznymi mającymi
na celu wsparcie w przygotowaniu się do operacji.
Możliwości technologii Virtual Reality zostały wykorzystane również dla dobra pacjentów.
Największy udział wirtualnej rzeczywistości zauważa się w psychologii. Za główny cel ingerencji
VR w kwestie psychologiczne uważa się wspomaganie terapii przez maksymalizację jej efektywności. Dla zobrazowania należałoby przytoczyć kwestię VRET – Virtual Reality Exposure Therapy,
która określa metodę terapeutyczną bazującą na wykorzystaniu technologii VR 31. Jest to jedna
z terapii należąca do grupy leczenia osób z zaburzeniami i fobiami jak np. lęk wysokości, agorafobia czy klaustrofobia. Terapia w wirtualnym środowisku z wykorzystaniem gogli VR pomaga
również żołnierzom w leczeniu stresu pourazowego, chorym na depresję, osobom z problemami
ortopedycznymi które trenują poruszanie się w wirtualnym środowisku oraz wspomaga prawidłowy rozwój osobom chorym na autyzm. W każdym przypadku leczenie polega na wcielaniu się
w wygenerowane w wirtualnym świecie awatary które w symulowanym środowisku napotykają
różne przeszkody z którymi musza się zmierzyć, w zależności od problemu pacjenta. Badacze na
Uniwersytecie College w Londynie na podstawie badania udowodnili pozytywny wpływ technologii
VR na zmniejszenie objawów depresji. Według Prof. Chris’a Brewin’a: „osoby cierpiące z powodu
depresji lub zaburzeń lękowych często są nadmiernie wymagające i krytyczne wobec samych
siebie”, dlatego w badanie zakładało wcielenie się pacjentów w realistyczną postać awatara, który
w pełni odwzorowywał ich ruch i postawę 32. Następnie przed pacjentami staje zadanie pocieszenie i okazania współczucia pojawiającej się w wirtualu postaci płaczącego dziecka. okazanie
współczucia W kolejnym etapie uczestnik zostaje wcielony w osobę płaczącego dziecka i biernie
obserwuje zachowanie, które sam zaprezentował. „Wyniki przeprowadzonych badań wykazały,
30 vrHunters, http://www.vrhunters.pl/uniwersytet-przy-pomocy-gogli-vr-bada-w-jaki-sposob-przechodzimyprzez-ulice/[18.04.2016r.].
31 Tomorrow Novelty Learning &Media, http://www.tomorrow.pro/vr-med/uslugi-projektowania/[18.04.2016r.].
32 Portal psychologii zdrowia, http://psychologiazdrowia.pl/terapia-w-wirtualnej-rzeczywistoscipomagachorym-na- depresje/[18.04.2016r.].
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że w ciągu miesiąca po przeprowadzeniu terapii w wirtualnej rzeczywistości odnotowano niższe
nasilenie objawów depresyjnych” 33.
Badania nad wirtualną rzeczywistością wskazują jej pozytywny wpływ na łagodzenie bólu.
Przeprowadzone eksperymenty świadczą o wpływie VR na doświadczenia bólowe np. podczas
chemioterapii, bólu pooperacyjnego, przy ranach oparzeniowych, czy chociażby w trakcie zabiegów
dentystycznych. Głównym aspektem jest odwrócenie uwagi od bodźców bólowych, które w efekcie
zmniejszają go. Naukowcy z University of South Australia oraz University of Leuven wskazali że
na reakcje bólowe w dużej mierze mają wpływ sygnały wizualne. W odniesieniu do bólu uważają,
że „odczuwanie jest zależne od czynników sensorycznych, poznawczych i emocjonalnych, które
w istotny sposób mogą zmieniać charakter doświadczeń bólowych” 34. Wykorzystując gogle Oculus
Rift przepadali grupę osób cierpiących na silne bóle karku 35. Badanie polegało na wyświetlaniu
w goglach VR scen w wirtualnym środowisku i na manipulowaniu obrazem podczas ruchów głowy pacjenta, w taki sposób aby obraz nie odzwierciedlał rzeczywistego obrotu głowy chorego.
Różnicowano stopień obrotu, w jednych przypadkach zaniżano obrót co sugerowało że uczestnik
nie obrócił głowy na tyle, na ile zrobił to rzeczywiście, a w innych stopień obrotu był zawyżony.
Osoby których ruch głowy zniwelowano znacznie mniej odczuwały ból. Według koordynatorki
badań, Prof. G. Lorimer Moseley z University of South Australia: „wyniki pokazują, że mózg nie
potrzebuje sygnałów o niebezpieczeństwie pochodzącym z tkanek organizmu, aby wygenerować
odczucie bólu w tej części ciała – wiarygodne sygnały, które zapowiadają zbliżający się ból, są
wystarczające do wygenerowania takiego doświadczenia. Wyniki przeprowadzonych badań rzucają
nowe światło na rozwoju metod leczenia bólu, opartych na odróżnianiu neutralnych sygnałów od
sygnałów ostrzegawczych związanych z ruchem” 36.
Wirtualna rzeczywistość uchodzi za aktywne pole do badań i na podstawie przywołanych
w tym rozdziale kilku z nich można uznać ją za realne narzędzie w niektórych zastosowaniach
medycznych. Nie tylko wesprze pracę lekarzy, ale również pomimo swej wirtualności, realnie
wspomoże leczenie pacjentów.
2.3. VR w biznesie
W tym rozdziale zostanie podjęta próba przedstawienia potencjału technologii Virtual Reality
w szeroko pojętej sferze biznesowej. Zostaną przedstawione przykłady zastosowania wirtualnej
rzeczywistości we wszelkich branżach nastawionych na zysk i inwestycje oraz charakteryzujących
się pracą z klientem jak m.in. architektura, branża nieruchomości, reklamowa czy samochodowa.
Ponad 86% ludzi z branży marketingowej uważa za podstawowy determinant sukcesu stworzenie
spójnego i pozytywnego doświadczenia klienta 37. Według nich jednym z aspektów wsparcia kontaktu z klientem może być m.in. technologia VR, która spaja wiele elementów, łączy doświadczenia
i tworzy przekaz w postaci wirtualnej podróży. Rozwiązania wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w większym stopniu umożliwiają potencjalnemu klientowi zapoznanie się i zrozumienie
produktu. Za przykład dla zobrazowania można przyjąć jazdy testowe w branży samochodowej,
których odpowiedniki w technologii Virtual Reality są tworzone. Takie testy z punktu widzenia
potencjalnego kupca uchodzą za konieczność i spokojnie będą mogły odbywać się w wirtualnej
33 Portal psychologii zdrowia, Paweł Zygarow, http://psychologiazdrowia.pl/terapia-w-wirtualnejrzeczywistosci-pomaga-chorym-na-depresje/ [18.04.2016r.].
34 Portal psychologii zdrowia, http://psychologiazdrowia.pl/wirtualna-rzeczywistosc-zmienia-doswiadczeniabolowe/[18.04.2016r.].
35 podrozdz. 1.3. Narzędzi technologii VR, str. 11
36 Portal psychologii zdrowia, http://psychologiazdrowia.pl/wirtualna-rzeczywistosc-zmienia-doswiadczeniabolowe/[18.04.2016r.].
37 Rzeczywistość wirtualna czy rozszerzona?, http://biznes.pl/magazyny/marketing/rzeczywistosc-wirtualnaczy-rozszerzona/5t7wb9 [ 18.04.2016r.].
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rzeczywistości. Dzięki temu klient w większym stopniu będzie mógł zapoznać się z autem oraz
lepiej go przetestować gdyż technologia może dostarczyć znacznie więcej sposobności na sprawdzenie jak pojazd spisze się w warunkach ekstremalnych z którymi podczas krótkiej przejażdżki
po mieście nie mamy styczności.
Reklama VR może pokazywać produkt lub markę oczami bohatera, niezależnie kogo będzie
przedstawiała. Niezależnie od pomysłu, taka reklama sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcemy
wywołać na widzu wrażenie, emocje lub przenieść go w przestrzeni. Branża reklamowa ma już na
swoim koncie pierwsze reklamy VR. Do grupy najbardziej znanych należy np. „Nike hypervenom
II- the Neymar Jr. Effect” firmy Nike, która dostępna w serwisie You Tube chociaż nie wymaga posiadania gogli VR to ukazuje obraz podczas wniknięcia do wirtualnej rzeczywistości i podczas gry
wcielenia się w postać piłkarza. Jej wersja na gogle VR umożliwia odwzorowanie naszych ruchów
na wirtualnym awatarze. Konsument przenoszony jest do innego świata, który oferuje mu inne niż
dotychczas obcowanie z produktem i usługami. Według branży biznesowej są to o wiele ciekawsze doznania, które powodują że produkt na dłużej zostanie w pamięci klienta bądź nawet skłoni
go do skorzystania z oferty. Technologia Virtual Reality ma szanse wspomóc generację zysków.
Możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości zostały zauważone również przez muzea
i biura podróży. Rozwiązaniem dla obu mogą stać się wirtualne wycieczki. W przypadku muzeów,
dla zwiedzających pojawia się wirtualne oprowadzanie po obiekcie oraz podróże po dowolnych
okresach historycznych i miejscach na świecie. Jak zostało wspomniane w pracy, w podrozdziale
o potencjale VR w edukacji, takie rozwiązania mają szansę nie tylko uatrakcyjnić czas, ale również
w ciekawy i przystępny sposób dostarczać wiedzy 38. Biura podróży zaś mogą umożliwić klientom
sprawdzenia oferowanych w katalogach miejsc w formie odwiedzin danego obiektu do którego
ewentualnie chcą się udać. Miejsce jest wizualizowane w wirtualnym świecie i pozwoli na spacer
plażą, zwiedzanie hotelu czy miasta. Ma to na celu ułatwienie wyboru miejsca oraz przyciągnięcie
klienta. W obu przypadkach wykorzystanie technologii VR uatrakcyjnia ofertę oraz przyciąga
większą rzeszę interesantów.
Kolejnymi grupami podzielającymi entuzjazm związany z technologią Virtual Reality oraz
nastawionymi na jej wykorzystanie jest architektura, branża nieruchomości i budowlana. W ich
przypadku za podstawę uznaje się wizualizacje. Na rynku znajduje się już parę firm zajmujących
się przenoszeniem wnętrz budynków do postaci cyfrowej. Dzięki goglom VR istnieje możliwość
oglądania mieszkań bez konieczności przemieszczania się po mieście co daje znaczną oszczędność czasu i wygodę. Po wygenerowanych w wirtualnym środowisku obiektach można się poruszać niczym w realnym mieszkaniu, będąc w nim osobiście. Architekci ponieważ muszą myśleć
przestrzennie, mają możliwość tworzenia i pracy nad projektami w wirtualnej rzeczywistości dzięki
czemu mogą zwizualizować wszelkie pomysły i dopracować je. Uchodzi to za znaczne ułatwienie
dla firm budowlanych oraz pracy architekta, ale równocześnie tego typu wirtualne projekty łatwo
przedstawić klientom którym umożliwi to zobaczenie obiektów w fazie końcowej np. zanim jeszcze
wylane zostaną fundamenty. Często te projekty z wykorzystaniem gogli VR wykorzystywane są
również przez deweloperów podczas spotkań z potencjalnymi klientami 39.
Świat biznesu z otwartymi rękami patrzy na technologię Virtual Reality. Zauważa się próbę
wniknięcia do świata wirtualnego od dawna istniejących programów, które dostrzegają szansę
rozwoju w owej technologii. Jako przykład można wskazać Google Maps i ich Street View. Chociaż
oferują szerszy punkt widzenia to rozpoczęli pracę nad wdrożeniem technologii VR do wirtualnych
wędrówek po ulicach jak w Street View tylko uzupełniając to o głębsze uczucie przeniknięcia do
świata wirtualnego oraz możliwość zwiedzania znajdujących się wokół budynków. Ponadto wraz
z rozszerzeniem działalności technologii VR, wskazuje się na zmianę codziennych elementów
38 VR w edukacji, podrozdz.3.1. str. 26-27.
39 Wirtualne światy w biznesie, http://www.mistrzowiedrugiegoplanu.pl/wirtualne-swiaty-w-biznesie/[18.04.2016 ].
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pracy biznesowo-biurowej. Na podstawie możliwości generowania daleko oddalonych miejsc
i obiektów, o których zostało wspomniane powyżej, możliwością jest zrezygnowanie z podróży
służbowych co byłoby oszczędnością dla firmy. To samo ma szanse sprawdzić się w przypadku
konferencji. Spotkania przy wykorzystaniu gogli VR mogą odbywać się niczym w realnym świecie. Prezentacje treści biznesowych i szkolenia staną się bardziej atrakcyjne ponieważ uczestnik
zostaje bardziej zaangażowany w przedstawiane treści. Można przenieść go w dowolne miejsce
aby zainteresować, a co ważniejsze w technologii VR, zbudzić w nim emocje. Za równo w pracy
z klientem, z podwładnym czy partnerem biznesowym, VR służy wygodzie i ułatwia życie. Zapewnia
pozytywne doświadczenia za równo z sferze funkcjonalnej jak i rozrywkowej 40.
2.4. VR w codziennym życiu
Rzeczywistość wirtualna angażuje ludzkie zmysły, tak aby symulowany w cyberprzestrzeni
świat uczynić jak najbardziej realnym. Głównym zamysłem jest dostarczenie użytkownikowi
za pomocom technologii Virtual Reality realnych emocji i stworzenie złudzenia uczestnictwa
w wydarzeniach, których nie może być świadkiem, jakby uczestniczył w nich na żywo. W erze
gdzie w prawie każdym domu znajduje się konsola, nieodłącznym elementem towarzyszącym
jest smartfon, a otoczenie ulega ciągłej wirtualizacji, technologia VR i jej narzędzia mają szansę
znaleźć zastosowanie w domowym zaciszu i w codziennym życiu.
Jednym z podstawowych działań technologii Virtual Reality jest dostarczenie rozrywki. Nie tylko
fani świata gier, ale również zwyczajni użytkownicy, traktujący ten typ rozrywki jako sposób na
sporadyczne spędzenie czasu będą mogli korzystać z jej potencjału. Zabawa w domowym zaciszu
wejdzie na wyższy poziom i dzięki goglom VR dostarczy więcej wrażeń niż dotychczas np. konsola
z kontrolerem. Idąc tropem rozrywki, za sprawą technologii VR użytkownik ma szansę również
oglądać filmy, koncerty, relacje z widowisk sportowych i kulturowych niczym w rzeczywistości,
bez konieczności osobistego uczestnictwa w danych wydarzeniach. Dzięki zestawowi narzędzi dla
VR widz może wcielić się w bohatera, wniknąć w fabułę, bawić się podczas koncertu oddalonego
o tysiące mil i czerpać z tego dotychczas nieosiągalne na odległość doznania i przyjemność. Za
sprawą gogli VR pojawia się również możliwość uprawiania sportu w wirtualnej rzeczywistości.
Taka wersja ruchu przeistacza się w formę rozrywki. Dla zobrazowania można przytoczyć przykład symulatora wspinaczki, gdzie znajdując się na ściance, gogle VR przenoszą użytkownika na
dowolny szczyt bądź partie gór. Zabawa oferuje możliwość wspinaczki w dowolnym miejscu na
świecie zachowując wrażanie realności.
W technologii VR dopatruję się również szansy na przemyślane zakupy w sieci. Według badań
CBOS z 2015 roku co drugi Polak robi zakupy w sieci 41. Co druga osoba korzysta z możliwości
zakupów online 42. Dzięki technologii VR pojawia się możliwość zobaczenia produktów w rzeczywistym rozmiarze i stanie przed zakupem. Konsument będzie mógł przebywać, przechadzać
się i oglądać produkty w sklepie stworzonym w świecie wirtualnym jak w tym w rzeczywistości.
Dzięki funkcji generowania awatarów na swoje podobieństwo, w świecie wirtualnym może pojawić
się również sposobność na lepsze dopasowanie np. części garderoby. Wizja zakupów niesie za
sobą wiele korzyści m.in. zabezpiecza przed błędnym zakupem lub pozwoli uniknąć formalności
związanych ze zwrotem bądź wymianą zakupionego produktu.
Na podobnej zasadzie zaczynają tworzyć się wirtualne mapy, które ułatwią zaplanowanie dojazdu
bądź podróży. Dzięki goglom VR wokół otaczają nas przeniesione do świata wirtualnego, drogi i rozdroża które dzięki wielowymiarowości ułatwiają wyznaczenie trasy. Ponadto znajdzie zastosowanie
w pomocy technicznej. Przy okazji omawiania edukacji z użyciem technologii VR, w pracy została
40 VR w biznesie, http://vrgogle.pl/vr-w-biznesie/[18.04.2016r.].
41 CBOS, INTERNAUCI 2015, nr 90/2015, Warszawa, 2015, ISSN 2353-5822 s. 8.
42 Online – w sieci, z wykorzystaniem internetu
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poruszona efektywność i przystępność materiałów tworzonych przy pomocy tej technologii. W codziennym życiu planowane jest wykorzystanie tak przygotowanych treści w formie instrukcji obsługi
dla ułatwienia zapoznawania się z danym sprzętem i prawidłowego eksploatowania.
Większość producentów postrzega wirtualną rzeczywistość jako nowy sposób komunikacji
między ludzkiej. We wcześniejszym rozdziale, w pracy został poruszony temat człowieka w świecie
wirtualnym 43. Ludzie coraz chętniej korzystają z zasobów sieci i przenoszą życie w sferę wirtualną
o czym może również świadczyć liczba ponad 65% internautów aktywnych w portalach społecznościowych 44. Internauci uciekają od codzienności do świata wirtualnego gdzie łatwiej nawiązują
kontakty i komunikują się. Na podstawie wskazanych statystyk z 2015 roku, łatwo zauważyć uzasadnienie postępowania firmy Facebook i Mark’a Zuckerberg’a, która w 2014 roku przejęła Oculus
Rift. W tym roku (2016 rok) podczas konferencji Samsung w Barcelonie zapewniał: „Wierzymy,
że wirtualna rzeczywistość jest kolejną, świetną platformą społecznościową, która w przyszłości
połączy ludzi w jeszcze lepszy sposób” 45. Za technologią Virtual Reality w tej dziedzinie stoi wizja
wygenerowania wirtualnego świata na wzór platformy Second Life 46. Zasadniczą różnice tworzą
wykorzystane narzędzie VR ponieważ wygenerowane awatary będą dzięki nim w pełni odzwierciedlały ruchy użytkownika, a dzięki goglom internauta wcieli się w swoją postać w wirtualnym
świecie. Będzie miał możliwość wirtualnych spotkań zamiast dotychczasowych rozmów na czacie
i bez wychodzenia z domu, możliwość niemal realnego przebywania z cyberprzestrzeni. Obecnie
dostęp mobilny jest jednym z powodów tak dużego zainteresowania komunikacją w sieci. Dzięki
goglom VR wykorzystującym potencjał telefonu, smarfon jest urządzeniem które może wykorzystać
i połączyć oba światy – świat social media oraz virtual reality.
Technologia Virtual Reality ma szeroką ofertę zastosowań, która wciąż się rozrasta. Na rynek
trafiają pierwsze wersje konsumenckie gogli VR, które przybliżają realizację wizji upowszechnienia
dostępu do wirtualnej rzeczywistości. Owa technologia przedstawia nowe rozwiązania znanych już
kwestii, których celem jest ułatwienie oraz uatrakcyjnienie codziennego życia jak i pomoc w jak najlepszym rozwoju różnych obszarów jak np. wskazane w rozdziale medycyna, biznes czy edukacja.
Omówione w tym rozdziale dziedziny stały się nowymi obszarami wirtualności, które wskazują na
sztandarowe funkcje jakie spełnia technologia Virtual Reality. Po pierwsze, jej innowacyjny charakter
podczas korzystania, zastępuje świat realny dostarczając emocji i wrażeń niczym w rzeczywistości.
Za kolejną cechę uznaje się uatrakcyjnienie dostarczanych treści poprzez dotychczas niespotykaną
formę ich przekazu. Dzięki charakterystycznemu zaangażowaniu odbiorcy w treści, całość składa
się na lepsze oddziaływanie i skuteczniejszy odbiór przez użytkownika przekazywanych materiałów.
Technologia Virtual Reality ma szanse zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia, dostarczając
wiele pozytywnych aspektów za równo z punktu widzenia zwykłego użytkownika wykorzystującego
VR dla celów prywatnych, jak i dla osoby wykorzystującej ją jako narzędzie w pracy.

Rozdział 3. Szkodliwość technologii VR
Gogle do wirtualnej rzeczywistości zaczynają pojawiać się powszechniej w sklepach. Dotychczas
istniała głównie możliwość zakupu za granicą bądź zamówienie danego modelu w oryginalnym
sklepie producenta. Dostępne są gogle wykorzystujące jako ekran smartfony oraz gogle z wbudowanym ekranem. Modele na smartfony przy współpracy z aplikacjami są narzędziem samodzielnym
i łatwym do kupienia. Przeciwnie jest w przypadku drugiej grupy gogli z wbudowanymi ekranem.
43 Rozdział 1.1. Pierwsza styczność człowieka ze światem wirtualnym, s. 10-11.
44 CBOS, INTERNAUCI 2015, nr 90/2015, Warszawa, 2015, ISSN 235-5822, s. 16
45 Mobimaniak, http://www.mobimaniak.pl/221922/facebook-vr-oculus-samsung/[18.04.2016r.]
46 Rozdział 1.1. Pierwsza styczność człowieka ze światem wirtualnym, s. 10-11.
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Wykres 1. Chęć wykorzystania możliwości dostępnych dzięki technologii VR

Źródło: http://infowire.pl/generic/release/308149/rzeczywistosc-wirtualna-przenika-do-naszejcodziennosci/[dostęp 1.03.2016r.].
Uchodzą one za gogle lepiej oferujące możliwości technologii VR w porównaniu do smartfonowych
wersji. Tu należy wskazać pierwszą z wad nowoczesnej technologii Virtual Reality - cena. Minie
sporo czasu zanim sprzęt będzie powszechnie dostępny w sklepach i trafi w ręce statystycznego
Kowalskiego, a chcąc mieć dobrej jakości sprzęt do wirtualnej rzeczywistości należy liczyć się
z dużymi kosztami. Obecnie (2016 rok) cena gogli jak np. Oculus Rift wacha się w przedziale 2000
– 3000 tys. złotych. Należy dodatkowo pamiętać, że nie są one modelem samodzielnie działającym
i niezbędny jest ekran oraz dobrej mocy komputer umożliwiający korzystanie z technologii Virtual
Reality, co generuje jeszcze większe koszty.
Za kolejny, negatywny aspekt technologii Virtual Reality można uznać problem z mobilnością.
Chcąc wykorzystać potencjał owej technologii do celów profesjonalnych np. zawodowych bądź
szkoleniowych, niezbędna jak najbardziej zaawansowana technologia VR aby przekazywane treści były wysokiej jakości. Zestawy korzystające z potencjału smartfonów nie dają takich efektów
dlatego potrzebny jest do tego wskazany powyżej komputer z dobrymi parametrami. W zestawie
ze współpracującymi z nim goglami VR, z wbudowanym, specjalnym ekranem tworzy profesjonalne stanowisko VR. Korzystanie z niego zmusza użytkowników do „przykucia” do komputera,
w związku z czym wątpliwa jest mobilna kwestia technologii VR.
Na podstawie przedstawionych dotychczas negatywnych aspektów wirtualnej rzeczywistości,
należy liczyć się z sytuacją, że użytkownicy będą kierować się ceną i najpopularniejsze nie będą
te najlepsze gogle, a po prostu najtańsze. Wraz z niższą jakością sprzętu idzie mniej zaawansowana technologia co może się odbić na naszym zdrowiu. Niższej rozdzielczości ekrany i sztuczne
światło są dużym dyskomfortem dla oczu. Charakterystyczna dla technologii VR bliskość ekranu,
w odległości parunastu milimetrów od naszych oczu, może szkodzić na wzrok. Te dolegliwości to
dopiero początek potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.
Medycyna zdefiniowała już zjawisko zwane chorobą symulacyjną, która jest następstwem
częstego korzystania z technologii Virtual Reality 47. Przypomina chorobę lokomocyjną, a wywoływana jest błędnym wrażeniem zapewnianym przez wzrok, że ciało się porusza, podczas gdy
w rzeczywistości znajduje się w miejscu 48.Zaburza to błędnik i powoduje nudności. Nawet po
47 Niebezpieczeństwa i wady VR, http://www.komputerswiat.pl/centrum-wiedzy-konsumenta/gaming/wszystko-o-wirtualnej-rzeczywistosci/niebezpieczenstwa-i-wady-vr.aspx[14.03.2016r.].
48 mgr inż. Antoniego Saulewicza, Skutki uboczne odziaływania środowiska wirtualnego na człowieka – Wprowadzenie,https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_
tresc_root_id=29013&html_tresc_id=29043&html_klucz=19558&html_klucz_spis= [12.11.2015r.].
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kilkunasto minutowym korzystaniu z gogli VR mogą pojawić się zawroty głowy, nudności, bóle
głowy czy zaburzenia równowagi.
VR może stać się również pułapką dla osób podatnych na uzależnienia. Uzależnienie od VR
działa tak samo jak to od gier komputerowych 49. Użytkownik może stracić zdolności rozgraniczenia
świata wirtualnego od realnego i za sprawą potęgującego przez gogle VR złudzenia przebywania
w innej rzeczywistości, które dzięki znakomitemu efektowi kreowania sztucznej rzeczywistości,
o wiele szybciej może prowadzić do uzależnień. Problemem z tego wynikającym może być kwestia
społeczna. Pierwszą może być ograniczenie kontaktu użytkownika z ludźmi. Taka forma rozrywki
może być ucieczką od rzeczywistości do świata wirtualnego. Ponadto komunikacyjny potencjał
technologii Virtual Reality może stać się alternatywą dla prowadzenia drugiego życia w wirtualnym
świecie co może mieć negatywny wpływ na stosunki międzyludzkie. Możliwość rozmów i spotkań
w wirtualnej rzeczywistości może ograniczyć spotkania towarzyskie i uaspołecznić tym samym
grupę osób korzystających z technologii Virtual Reality, a przecież np.wspólne oglądanie filmów czy
granie przy jednym sprzęcie pełni pewną funkcję w budowaniu więzi między osobami i integruje.
W dzisiejszej erze społeczeństwa informatycznego, na podstawie wszechobecności internetu,
sprzętów mobilnych jak smartfony czy tablety oraz entuzjazmu i podatności społeczeństwa na nowe
technologie, można by wnioskować, że technologia Virtual Reality doskonale wpisuje się w charakterystykę dzisiejszych czasów i zdobędzie rzeszę odbiorców. Biorąc pod uwagę uzależnienie społeczeństwa od elektroniki, możliwe jest zatracenie się go w wirtualnej rzeczywistości i spotęgowanie
negatywnych skutków omówionych w tym rozdziale. VR ma szansę stać się realnym zagrożeniem,
które zostanie rozprzestrzenione wraz z rozwojem i powszechnością dostępu do owej technologii.

Rozdział 4. Ocena przydatności VR – badania własne
Po teoretycznym scharakteryzowaniu tematu pracy, który objął omówienie pojęcia technologii
Virtual Reality, jej narzędzi, zasad działania oraz potencjału wykorzystania wraz z zagrożeniami jakie
stoją za korzystaniem z niej, zostanie przedstawione, przeprowadzone dla celów pracy badanie.
Badanie zostało podzielone na dwie części:
I. Przeprowadzenie ankiety wśród badanych po skorzystaniu z narzędzi Virtual Reality jakim
są gogle Oculus Rift DK2
II. Przeprowadzenie ankiety wśród badanych po skorzystaniu z gogli Oculus Rift DK2 oraz
gogli Google Cardboard
W części pierwszej, dla potrzeb dokładniejszego wyjaśnienia powyższych zagadnień zostały
sformułowane następujące główne problemy badawcze: czy dostarczane przez technologię
Virtual Reality wrażenia i emocje są zbliżone do tych w rzeczywistości i czy zapewniają
interakcję z przedstawianym światem wirtualnym. Owe problemy badawcze zostały wyszczególnione zważywszy na informacje od producentów oraz opinie dotychczasowych użytkowników
technologii Virtual Reality, które potwierdzają twierdzenie, że korzystanie z narzędzi VR dostarcza
lepszych doznań niż płaski ekran oraz angażuje użytkownika.
Pojawienie się na rynku modeli zarówno z wbudowanym ekranem ( Oculus Rift ) jak i z
funkcją wykorzystania smartfona jako ekranu ( gogle Cardboard) zdeterminowało drugą część
badania. Uznano to za warte poruszenia ponieważ VR staje się coraz powszechniejszy i poszerza się oferta dostępnych gogli na rynku. Niniejsza część będzie próbą zebrania informacji
na temat komfortu korzystania z narzędzi technologii Virtual Reality. Na podstawie opinii an49 Niebezpieczeństwa i wady VR, http://www.komputerswiat.pl/centrum-wiedzy-konsumenta/gaming/wszystko-o-wirtualnej-rzeczywistosci/niebezpieczenstwa-i-wady-vr.aspx[14.03.2016r.].
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kietowanych zostaną poruszone problemy: z których modeli gogli wygodniej korzystać i które
są atrakcyjniejsze biorąc pod uwagę jakość obrazu, wygodę i cenę oraz czy odczuwalna jest
znaczna różnica w użytkowaniu.
Celem badań jest weryfikacja powyższych opinii dla uwiarygodnienia technologii Virtual Reality.
Ponadto dla potrzeb pracy zostały wyszczególnione pytania dostarczające szczegółowych informacji:
• Czy korzystanie z technologii Virtual Reality dostarcza wrażeń i emocji zbliżonych do tych
w rzeczywistości?
• Czy sposób przekazywanych treści jest atrakcyjniejszy od tradycyjnych nośników i dlaczego?
• Czy technologia Virtual zapewnia interakcję z wirtualnym otoczeniem?
• Czy narzędzia (gogle) Virtual Reality są przystosowane do użytkownika?
• Czy technologia Virtual Reality ma szansę znaleźć szerokie zastosowanie i jeśli tak to w jakich branżach?
• Czy odczuwalna jest różnica w wyświetlanym obrazie pomiędzy dwoma różnymi modelami gogli?
• Czy ankietowani wyrażają chęć korzystania w przyszłości z technologii Virtual Reality?
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania badawcze pozwala na zweryfikowanie hipotezy
badawczej, która brzmi: technologia Virtual Realty staje się coraz powszechniejsza a, na
rynku rośnie dostępność jej narzędzi. Ponadto owa technologia wykazuje duży potencjał
zastosowania w wielu dziedzinach i spotyka się z dużym entuzjazmem ze strony producentów oraz użytkowników. Zapewnia interakcję z wirtualnym światem i dostarcza wrażeń
oraz emocji, które dotychczas osiągalne były tylko „na żywo”.
Badanie przewiduje umożliwienie grupie badanych osób skorzystanie z gogli Oculus Rift
oraz gogli Google Cardboard. Do badania zostały wykorzystane dostępne w technologii Virtual
Reality symulatory takie jak: symulator gry wojennej i wyścigów oraz symulator przestrzeni kosmicznej i aplikacja VR Space Walk. Dla jak najlepszego umożliwienia ankietowanym obcowania
z technologią VR i poznania jej w jak najszerszej klasie, udostępniono im również bieżnię Virtuix
Omni 50. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 10 osób, 7 maja 2016 roku w salonie wirtualnej rzeczywistości „InGame” zlokalizowanym w Warszawie. Gruba badanych to osoby młode,
studenci uczelni wyższych w wieku 22-24 lat.
Pierwsze pytanie badania właściwego w części I, które zostało uwzględnione w ankiecie
dotyczyło znajomości zagadnienia jakim jest technologia Virtual Reality. 70% osób w grupie badanej słyszało o technologii Virtual Reality, a 30% z nich po raz pierwszy miało styczność z tym
pojęciem. Obie grupy po raz pierwszy miały możliwość skorzystania z narzędzi technologii VR.
Kolejne pytania badawcze zadane respondentom dotyczyły dostarczonych podczas korzystania z technologii wrażeń. Osoby badane miały za zadanie określić czy są one emocjonujące
i identyczne jak w rzeczywistości, zapewniają emocje lecz nie ma porównania do realnych wrażeń
bądź czy nie budzą żadnych emocji, a wrażenia są nieciekawe. Ponadto odpowiedzieć na pytanie
czy odczuły interakcję z otoczeniem wirtualnego świata. 80% ankietowanych ocenia korzystanie
z technologii Virtual Reality jako emocjonujące, a wrażenia niczym w rzeczywistości. Ta grupa
potwierdziła interakcję z otaczających ich w wirtualności światem. W większości uzasadnień odpowiedzi oprócz specyfiki obrazu wskazywali na duży wpływ bieżni VR która odwzorowywała ich
ruchy tym samym pogłębiając efekt zanurzenia w świecie wirtualnym. Pozostałe 20% badanych
również określiła wrażenia jako emocjonujące lecz nie odczuli w pełni interakcji z wirtualnym
środowiskiem.
Następnie zapytano grupę badaną o opinię na temat atrakcyjności przekazywanych przy użyciu
narzędzi technologii VR treści z odniesieniem do tradycyjnych nośników jak np. TV. 100% badanych
opowiedziało się za atrakcyjnością treści uzasadniając swoje zdanie innowacyjnym charakterem
50 Bieżnia Virtuix Omni, Rozdz. 1.3. s. 19
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Wykres 2. Znajomość pojęcia technologii Virtual Reality wśród badanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego.

przekazywanych materiałów oraz ciekawą formą. Według nich metoda ta pozwala łatwiej zapoznać
się z przekazywaną treścią i dużo zapamiętać. Na zakończenie I części badania poprosiliśmy grupę
badanych o wskazanie w których branżach według nich owa technologia może znaleźć zastosowanie
oraz czy wyrażają chęć korzystania z potencjału technologii Virtual Reality w przyszłości.
Wykres nr 3 przedstawia najczęściej wskazywane przez badane osoby branże w których
może zaistnieć technologia Virtual Reality. Każda z osób wskazała branżę rozrywkową - gry oraz
kinematografię jako obszar stworzony do wykorzystania z w nim owej technologii. Wskazania
zostały uzasadnione przez badanych znaczną chęcią posiadania takiej formy rozrywki w domu,
w formie konsoli oraz oglądania filmów w technologii VR z możliwością wniknięcia do świata filmu.
Ponadto częstą, bo wymienioną aż przez 90% ankietowanych, branżą jest edukacja. Odpowiedzi zostawały uzupełniane o komentarze dotyczące szeroko pojętych szkoleń np. zawodowych,
zbierania doświadczenia oraz wiedzy praktycznej jak i efektywności jaką może przynieść ta forma
w nauczaniu. 60% grupy badanej wskazała również biznes jako dziedzinę w której technologia VR
może znaleźć zastosowanie. Odpowiedzi argumentowano m.in. propozycjami wykorzystania owej
technologii w prowadzeniu nowoczesnych prezentacji bądź do obrazowania projektów. Podobne
badanie w tym roku (2016r.) przeprowadziła firma Ericsson Consumer Lab. Badania wskazują
że użytkownicy smartfonów wymieniają wirtualną rzeczywistość jako najpopularniejszy nośnik
informacji. Przepytani podczas tego badania respondenci mieli za zadanie wybrać z podanych
zastosowań technologii VR, najbardziej interesujące i warte wprowadzenia. Wyniki opublikowane
przez Ericsson Consumer Lab wskazują, że największą popularnością cieszą się wirtualne mapy,
filmy odtwarzane wokół widza oraz okulary VR dla sportowców. Połowa ankietowanych chętnie
wskazała, że chętnie wykorzysta rzeczywistość wirtualną do organizowania konferencji, w czasie
których rozmówcy będą widoczni w formie hologramów. Kolejnym elementem, który został wskazany
przez respondentów były wirtualne zakupy. Wykazali oni chęć wykorzystania trójwymiarowego
modelu swojego ciała, który mógłby być wykorzystywany w czasie zakupów online 51.
Druga część badania opierała się na porównaniu dwóch modeli gogli – z wbudowanym ekranem
oraz wersję wykorzystującą ekran smartfona. Obie wersje są już dostępne na rynku, jednakże
te drugie z racji znacznie niższej ceny są na obecną chwilę bardziej osiągalne dla użytkowników
chcących przetestować technologię Virtual Reality. Grupa badanych po części I badania w której
korzystali z gogli Oculus Rift została poproszona o przetestowanie również gogli Google Cardboard. Choć jest to model bardzo prosty, wykonany z kartonowego szablonu, to najistotniejsze
51 Rzeczywistość wirtualna przenika do naszej rzeczywistości, http://infowire.pl/generic/release/308149/
rzeczywistosc-wirtualna-przenika-do-naszej-codziennosci/[30.05.2016r.].
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Wykres 3. Najczęściej wskazane przez badanych obszary zastosowania technologii Virtual
Reality

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego.

dla badania było wykorzystanie w nich potencjału smartfona. Miało to za zadanie zweryfikować
opinię o znacznej różnicy w jakości obrazu, która potencjalnie utrudnia korzystanie z technologii
Virtual Reality. Gogle wykorzystujące potencjał telefonu, który niemal każdy posiada, są bardziej
osiągalne dla potencjalnych użytkowników. Ankietowani zostali zapytani o odczuwalną różnicę
pomiędzy jakością obrazu w obu modelach gogli. 100% osób biorących udział w eksperymencie
zauważyła znaczącą różnicę w obrazie. Znacznie gorszą jakość reprezentuje model Google Cardboard. Badani pomimo wskazanej, widocznej na pierwszy rzut oka różnicy w obrazie uznali ten
model gogli za użyteczny. W umieszczanych przy pytaniu komentarzach 80% z nich uznało, że
gogle umożliwiają zapoznanie się z obrazem generowanym w technologii VR oraz przeniknięcie
do wirtualnej rzeczywistości.
W tej części badania istotna była jakoś obrazu. Jak już zostało wspomniane w pracy gogle
z wbudowanymi ekranami wyświetlają tworzone w technologii VR treści w formie programów
i wykorzystują do pracy komputery o wysokich parametrach, w momencie gdy gogle na smartfony
wykorzystują aplikacje, które stworzyć może każdy 52. 100 % potwierdza iż w goglach Oculus Rift
jakość obrazu jest lepsza niż w goglach Cardboard. Generowany w smartfonie obraz jest dobrej
jakości lecz specjalne soczewki przez które patrzy się w goglach Cardboard zmieniają obraz na
znacznie gorszy. Większość badanych twierdzi iż da się w nich przeniknąć do świata wirtualnego
i zobaczyć jak działa owa technologia lecz nie przez dłuższy czas. Różnica w obrazie jest widoczna.
Na koniec badania, ankietowani zostali poproszeni o krótką charakterystykę własnych odczuć
i wyrażenie opinii na temat technologii VR, komfortu z użytkowania i określenie chęci korzystania
z tej technologii w przyszłości np. w życiu codziennym bądź zawodowym. Duża liczba osób pomimo dostrzegalnej gołym okiem różnicy w jakości obrazu, po skorzystaniu z obu modeli czuła
podobny dyskomfort. Najczęściej wymieniali: lekkie skołowanie i ból oczu. Opinie dotyczące
komfortu okazały się bardzo rozbieżne. Ogólne odczucia większość osób oceniła jako „dobre”.
Dużo uwag dotyczyło narzędzia jakim są gogle Cardboard, ale są one najprostszą, kartonową
wersją dlatego badanie nie skupiało uwagi na komforcie z ich wykorzystania. Były narzędziem
niezbędnym dla porównania jakości obrazu. W przypadku gogli Oculus Rift badani wskazali na
zbyt duży ciężar gogli, problem z dopasowaniem ich oraz soczewek do użytkownika. Na podstawie
opinii potencjalnych, przyszłych użytkowników należy wnioskować iż wygoda jest równie ważna
jak jakość obrazu.
52 Rozdz. 1.4. Technologia Virtual Reality dla smartfonów, str. 22-25.
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Ostatnie pytanie podzieliło grupę na trzy części. Pierwsza z nich to 80% entuzjastów, którzy
potwierdzają chęć korzystania z technologii Virtual Reality w przyszłości, pierwsze 10% nie ma
zdania, a drugie choć wskazuje ciekawy charakter owej technologii, nie widzi potrzeby częstego
korzystania z niej w przyszłości.
Podsumowując wyniki badania, można wyciągnąć szereg wniosków:
• Technologia Virtual Reality spotyka się z entuzjazmem użytkowników
• Dostarcza niezapomnianych wrażeń i emocji, które dotychczas osiągalne były tylko w rzeczywistości
• Zauważany jest ogromny potencjał wykorzystania technologii Virtual Reality i ma ona szanse
rozwinąć wiele branż
• Jakość obrazu jest bardzo istotna dla jak najlepszego efektu zanurzenia w wirtualnym świecie
• Chociaż korzystanie z technologii VR może skutkować problemami zdrowotnymi bądź dyskomfortem to respondenci wyrażają chęć korzystania z technologii Virtual Reality w przyszłości

Zakończenie
W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej technologii Virtual Reality osiągnięto przyjęte
cele badawcze. Brzmiały one następująco: przedstawienie najważniejszych informacji na temat technologii Virtual Reality (VR) oraz drzemiącego w niej potencjału, omówienie relacji
człowiek a światy wirtualne, przedstawienie narzędzi technologii VR, zasad jej działania
wraz z negatywnymi aspektami, wskazanie przykładów zastosowania wirtualnych światów
w wybranych dziedzinach.
Realizacji powyższych celów dokonano w drodze analizy czysto teoretycznej, uzupełnionej
o wnioski wyciągnięte z badania własnego. Odnosząc się do celu pracy należy nadmienić, że
technologii Virtual Reality choć nie jest pojęciem nowym, stawia pierwsze kroki na rynku konsumenckim na szerszą skalę. W pracy zostało udowodnione, że przed ową technologią stoją
pozytywne perspektywy rozwoju oraz wsparcia wielu dziedzin. Wynika to przede wszystkim
z udostępnienia technologii zwykłym użytkownikom oraz rosnącej dostępności narzędzi VR na
rynku. Dotychczas była wykorzystywana, ale w ścisłych, specjalistycznych kręgach.
O drzemiącym potencjale oraz pozytywnych wrażeniach związanych z technologią VR
mogą świadczyć wyniki przeprowadzonego na potrzeby pracy badania. W oparciu o nie należy
wskazać, że technologia ta spotkała się z ogromnym entuzjazmem ze strony badanych. Każdy
z ankietowanych wskazał obszary zastosowania owej technologii, a duża ich część wykazała
również chęć korzystania z wirtualnej rzeczywistości w przyszłości. W kontekście niniejszego
opracowania podjęto próbę weryfikacji hipotezy, która brzmiała: technologia Virtual Reality
znajdzie szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia, a człowiekowi pozwoli
zaznać emocji oraz wrażeń lepszych niż przed płaskim ekranem, dotychczas kojarzonych
tylko ze światem realnym.
Analiza materiałów dotyczących tematu pracy oraz badanie własne pozwalają stwierdzić,
że hipoteza została w pełni potwierdzona. Może także o tym świadczyć liczba 5 milionów
egzemplarzy gogli Google Cardboard zakupionych w ciągu 19 miesięcy oraz liczba 25-u
milionów pobrań aplikacji VR. Chociaż jest to najprostszy obecnie dostępny model gogli VR,
o niezadawalającej jakości obrazu to cieszy się dużą popularnością. Ponadto za poparciem
tej hipotezy mogą świadczyć wciąż powstające badania naukowe wykorzystujące ową technologię bądź fakt pojawienia się pierwszych modeli gogli VR na rynku konsumenckim. Może
to spowodować szybki rozwój rynku, a co za tym idzie również wzrost obecności wirtualnych
światów w życiu codziennym.
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Proces unowocześniania technologii Virtual Reality jest w fazie rozwoju. Obecna specyfikacja
techniczna narzędzi VR pozwala na przeniknięcie do wirtualnej rzeczywistości i zapoznania się z jej
potencjałem lecz nie jest bez zarzutów. Wciąż problem stanowi jakość obrazu i cena. Ta pierwsza
niesie za sobą konsekwencje zdrowotne w postaci m.in. bólów głowy, oczu czy zawrotów. Negatywne skutki częstego korzystania otrzymały już miano choroby symulacyjnej. Kolejną kwestią jest
cena. Aby korzystać z najlepszej jakości technologii Virtual Reality należy dużo zainwestować, na
obecnym etapie rozwoju więcej niż jest ona rzeczywiście warta.
Bardziej osiągalne dla potencjalnego użytkownika narzędzia VR choć są tańsze, oferują gorszą
specyfikację. Przy obecnych rozwiązaniach technologicznych można spodziewać się zmniejszania skali negatywnych aspektów technologii VR na rzecz wzrostu jakości, a spadku ceny. Ten
kierunek rozwoju owej technologii ma szanse zwiększyć jej dostępność oraz spowoduje wzrost
jej popularności.

Spis wykresów
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Nowe technologie w systemach zarządzania
bezpieczeństwem w obiektach publicznych.
Studium przypadku Instytutu Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego
Streszczenie pracy
Praca koncentruje się na omówieniu pojęcia bezpieczeństwa w instytucjach publicznych. W pracy poruszona została tematyka systemów zabezpieczeń wykorzystywanych w budynkach w celu podniesienia
poziomu ich ochrony. Głównym elementem zwiększania bezpieczeństwa są coraz nowsze technologie
zabezpieczeń, których charakterystyka znalazła się w pracy. Podjęto również próbę pokazania oraz oceny
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Nowe technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w obiektach publicznych.
Wstęp
Bezpieczeństwo jest obecnie jednym z najważniejszych elementów życia każdego człowieka.
O wadze tego aspektu świadczy fakt, iż poruszany jest on na wielu płaszczyznach, wśród których
wymienia się: środowisko życia i działalności człowieka, miejscowości, regiony, kraje, kontynenty oraz glob ziemski a nawet kosmos 1.Szeroki zakres wymienionych dziedzin może świadczyć
o rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa.
Obecnie zapewnienie ochrony wymaga znacznego nakładu nowoczesnych technologii oraz
spełnienia odpowiednich wymogów, które podobnie jak narzędzia technologiczne, zostaną omówione w poniższej pracy. Na potrzeby poruszanego tematu pracy zostanie przybliżona tematyka
istotności bezpieczeństwa oraz wpływu jaki na zachowanie odpowiedniej ochrony mają nowe
technologie.
Na wybór tematu miało wpływ zainteresowanie autora nowoczesnymi zabezpieczeniami oraz
nowy system bezpieczeństwa, który uruchomiono w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Ponadto determinantem dla wyboru poruszanego tematu pracy stał się fakt dynamicznego rozwoju nowych technologii w sferze bezpieczeństwa i pojawianie się innowacyjnych
narzędzi w kategorii zabezpieczeń.
Celem pracy jest ukazanie jak istotną rolę pełni obecnie zapewnienie bezpieczeństwa
w budynkach, sposób jego zarządzania oraz konieczność analizy i symulacji zastosowanych
technologii. Nowe technologie znacząco determinują wszelkie przedsięwzięcia związane
z zachowaniem bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wysoki wpływ nowych technologii na zabezpieczenia, za hipotezę przyjęto
twierdzenie, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpływa na jakość
i poziom zarządzania bezpieczeństwem budynków publicznych.
Dla potrzeb pracy analizie poddane zostały nowoczesne systemy zabezpieczeń wykorzystywane w budynkach. Ponadto przeprowadzona została symulacja jednego z nowocześniejszych
narzędzi bezpieczeństwa. Do testów wykorzystano urządzenie Saik 2 zainstalowane w Instytucie
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, które służy do przechowywania i administrowania
kluczami w instytucji. Przeprowadzone zostało programowanie oraz symulacja działania urządzenia w różnych sytuacjach. Analizie poddano protokoły błędów i zagrożeń występujących podczas
programowania jak również w czasie działania owego urządzenia.
Pierwszy rozdział pracy jest poświęcony wiedzy teoretycznej dotyczącej tematyki bezpieczeństwa i zarządzania nim. Została podjęta próba wyjaśnienia pojęć takich jak m.in. bezpieczeństwo,
zarządzanie bezpieczeństwem oraz zjawisko inteligentnego budynku. Zapoznanie się z powyższymi pojęciami jest podstawą dla dalszej analizy poruszanego tematu pracy. W drugim rozdziale
zostały omówione wybrane rodzaje zabezpieczeń ze wskazaniem roli jaką pełni technologia
w ich rozwoju. Ponadto przedstawiono wytyczne dotyczące prawidłowego projektowania owych
systemów. Rozdział trzeci dotyczy wyżej wspomnianego narzędzia Saik i zawiera opis oraz analizę badania własnego, które zostało wykonane w Instytucie Dziennikarstwa. Badanie obejmuje
opisanie programowania tego urządzenia oraz postępowania w szeroko pojętych sytuacjach
kryzysowych. Jako podsumowanie, wynikające z analizy przedmiotu badań, zostaną wskazane
zalety i wady tego urządzenia, które udało się dostrzec podczas badań.
W pracy wykorzystano literaturę z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania nim, technologii
oraz inteligentnych budynków, a także artykuły i branżowe strony internetowe. Wśród literatury
1 P. Tyrała, Naukowa refleksja nad teorią i praktyką bezpieczeństwa, w Zarządzanie bezpieczeństwem- wyzwania XXIw, praca pod red. M Lisiecki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa, 2008, s.35
2 SAIK- System automatycznej identyfikacji kluczy
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naukowej znalazła się „Inżynieria systemów bezpieczeństwa” pod redakcją naukową Piotra
Sienkiewicza. Książka podejmuje problemy bezpieczeństwa w różnych instytucjach, pokazuje
również jak wielki wpływ mają sytuacje kryzysowe na bezpieczeństwo i rozwój zabezpieczeń.
Kolejnym dziełem jest „Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku” pod redakcją M.
Lisieckiego. W książce, autorzy poszczególnych rozdziałów, ukazali jak prężnie musi rozwijać
się technologia w zakresie bezpieczeństwa aby odeprzeć otaczające ludzkość zagrożenia. Na
podstawie pozycji „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” autorstwa W. Prussak, B. Mrugalska
w pracy zostaną przedstawione procedury projektowania oraz zasady na które należy zwrócić
uwagę podczas tworzenia tytułowych systemów. Poszczególne systemy zabezpieczeń zostaną
opisane przy wykorzystaniu książki M. Brzęckiego, „Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia”
oraz czasopisma „Zabezpieczenia”. Ponadto, w pracy wykorzystano książki takie jak „Inteligentne
budynki, nowe możliwości działania” pod redakcją J. Mikulika oraz „Budynek Inteligentny” pod
redakcja Elżbiety Niezabitowskiej, które przedstawiają tematykę inteligentnych budynków oraz
ich zastosowania. Zważywszy na stały rozwój poruszanego tematu pracy oraz pojawiające się na
rynku coraz nowsze rozwiązania, źródłami informacji stały się również strony internetowe: alarmy.
org, technologie.ngo.pl czy zabezpieczenia.com.pl.

Rozdział 1. Bezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem w instytucjach publicznych
Pojęcie bezpieczeństwa wydaje się być pojęciem prostym lecz zdefiniowanie go nie jest jednak
takie proste. Dostępnych jest wiele materiałów dostarczających teoretycznej wiedzy o szeroko
pojętym obszarze tego zagadnienia. Podobnie w przypadku zarządzania nim w instytucjach, gdzie
niezbędne jest wykonanie szeregu inwestycji zarówno w celu podniesienia standardu technicznego jak i poziomu wyszkolenia personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie bezpieczeństwa.
Niewątpliwie realizacja niezbędnych założeń jest kosztowna, ale w tym aspekcie nie da się zaoszczędzić gdyż może to skutkować ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowej. Szczególnie ważne jest
stosowanie odpowiednich systemów w placówkach publicznych, ze względu na ciągła obecność
w nich osób trzecich. Rozwój technologii oraz coraz wyższe wymagania w stosunku do takich
miejsc sprawiają, iż konieczne staje się zastosowanie inteligentnych systemów bezpieczeństwa.
1.1. Bezpieczeństwo
Samo pojęcie bezpieczeństwa może być rozumiane na różne sposoby, w zależności od sytuacji
czy dziedziny życia do której w danym momencie jest stosowane. Czym innym jest bezpieczeństwo
budynku, a czym innym bezpieczeństwo osobiste. Ogólna definicja słownikowa brzmi następująco: „jest to stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie” 3. Nie można jednak przyjąć jednej definicji, która odnosiłaby się do każdego aspektu.
Bezpieczeństwo może być traktowane na wiele sposobów. P. Sienkiewicz w swojej książce pisał,
iż bezpieczeństwo jest pojęciem wieloznacznym, odnoszącym się do: (1)braku zagrożenia; (2)
systemu instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych gwarancji likwidacji lub minimalizacji zagrożeń;
(3) jednej z istniejących wartości egzystencjalnych wiążącej się z poczuciem stabilności, trwałości
korzystnego stanu rzeczy, odczuciem stanu zagrożenia, wrażeniem pewności 4. Na bezpieczeństwo wpływ mają różne czynniki. Do podstawowych zalicza się, w kwestiach państwowych, ład
zagraniczny, politykę wewnętrzną oraz stabilność polityczną.W aspektach osobistych każdego
człowieka wymienia się poczucie bezpieczeństwa oraz stabilną sytuację rodzinną bądź zawodową.
3 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s.14
4 P. Sienkiewicz Podstawy inżynierii systemów bezpieczeństwa, w Inżynieria systemów bezpieczeństwa,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s.9
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W kwestii zabezpieczania budynków, bezpieczeństwo jest zależne od poziomu zaawansowania
systemów alarmowych, ich nowoczesności oraz odpowiedniego dobrania sprzętu. Należy również
pamiętać o zaprojektowaniu i zaprogramowaniu zgodnym z indywidualnymi wymaganiami dla danej
instytucji. „Platon zastanawiał się nad istotą bezpieczeństwa i jego uwarunkowaniami. Dostrzegł
on już wówczas, że dla bezpieczeństwa człowieka i grup społecznych bardzo ważne znaczenie
mają: dobre decyzje, zdrowe zmysły i zdrowe ciało, ale także powodzenie, sława i dostatek”5 .
Analogicznie do tej definicji można rozumieć znaczenie bezpieczeństwa w kwestii zabezpieczeń
budynków. W skuteczności ochrony budynku również niezbędne jest podejmowanie dobrych
i przemyślanych decyzji przez wyspecjalizowane osoby, które wiedzą jakie systemy zabezpieczeń są niezbędne w budynku o takim, a nie innym profilu. Jest to zadanie osoby zajmującej się
tworzeniem projektu systemu bezpieczeństwa. Tylko podejmowanie odpowiednich decyzji oraz
konsekwentne wdrażanie coraz nowszych systemów są w stanie doprowadzić do zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nowoczesne obiekty budowlane gdzie przebywają
ludzie, gromadzone są wartości materialne bądź intelektualne, stale będą szczególnie narażone
na działania przestępcze 6.
Największym wyzwaniem dla twórców systemów zabezpieczeń jest ciągłe unowocześnianie
urządzeń w taki sposób, aby przez jak najdłuższy czas stanowiły zaporę dla przestępców używających coraz to bardziej wyrafinowanych i zaawansowanych technologicznie metod. Znany jest
podstawowy schemat działania osób, które w celowy sposób chcą zaburzyć działanie systemów
bezpieczeństwa. Takie osoby spotykając na swojej drodze technologicznie nowe zabezpieczenie,
analizują je pod każdym kątem tak dokładnie, aż dotrą do znalezienia w nim luki.
Warto zwrócić uwagę, iż zagrożenia mogą być zarówno powodowane przez człowieka jak
i niezależne od niego. Zdarzają się sytuacje, których nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak
np. zjawiska przyrodnicze (huragany, powodzie) czy też zwyczajne błędy w systemie lub awarie
(zob. Schemat 1). Każde zdarzenie niepożądane będzie określane zagrożeniem bezpieczeństwa
Schemat 1. Ogólna typologia zagrożeń bezpieczeństwa

Źródło: P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s.10.
5 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności
państwa, Akademia Podlaska, Siedlce 2006, s.12
6 J. Mikulik, Budynek Inteligentny, Tom II Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych,
wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 13
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systemu. Te zdarzenia lub ich kumulacja w określonym miejscu i czasie, stwarzają niebezpieczną sytuacje dla funkcjonowania systemu 7. Jedną z podstawowych kwestii bezpieczeństwa jest
przygotowanie się na sytuacje, które wydają się być nierealne i niemożliwe do przewidzenia.
W momencie projektowania systemu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę, iż takie sytuacje
kiedyś mogą wystąpić i na etapie projektu należy zminimalizować zagrożenie w przypadku ich
wystąpienia. Tak więc nasuwa się stwierdzenie, że bezpieczeństwo jest sztuką przewidywania
i analizowania.
1.2. Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie bezpieczeństwem jest kluczowe dla rozwiązywania pojawiających się zagrożeń.
Jest również ogromnym wyzwaniem w związku z ciągłym rozwojem technologii i konieczności
zarządzania poszczególnymi składowymi systemu bezpieczeństwa. Samo zarządzanie jest bardzo
skomplikowanym szeregiem działań i wymaga podejmowania kluczowych decyzji dotyczących
wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Aby nie była to praca, za którą odpowiedzialny musi być
człowiek, tworzone są systemy zarządzające ochroną w budynkach. Często bezpieczeństwo jest
bezpośrednio powiązane z zarządzaniem kryzysowym. „Celem zarządzania kryzysowego jest
obniżenie potencjalnych zagrożeń oraz skuteczne przeprowadzanie działań naprawczych, które
obecnie jest uznawane za zespół aktywności rutynowej, która obejmuje charakter kompetentnych
działań udoskonalających postępowanie w sytuacjach zwyczajnych i kryzysowych” 8.
Zarządzanie kryzysowe jest określane poprzez ogólne zasady zawarte w ustawie (Dz.U.
2007 nr 89 poz. 590). Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego
oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego” 9. Stosowanie się do tych zasad jest niezbędne do prowadzenia procesów
naprawczych w sytuacjach krytycznych. W owych zasadach uwzględniono zarówno podległość
służb jak i zasady ich współdziałania. Jak już wcześniej zostało wspomniane w tym rozdziale,
aby nie dopuszczać do sytuacji kryzysowych, za sprawą rozwoju technologii tworzone są coraz
to nowocześniejsze systemy kierujące bezpieczeństwem.
System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie czyli security management system (zob.
Schemat 2) - „jest to system łączący w sobie różne systemy bezpieczeństwa całego obiektu Jest
podstawowym systemem zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku” 10.
Wszystkie zabezpieczenia zastosowane w danym obiekcie są od siebie zależne i ściśle powiązane
ze sobą. Każdy z elementów ochronnych, aby dobrze funkcjonować, musi być połączony z ogólnym
systemem zarządzającym. W teorii taki system, w momencie otrzymania informacji o potencjalnym
zagrożeniu, nadaje polecenie z instrukcjami postępowania do pozostałych systemów zabezpieczeń
oraz alarmuje odpowiednie służby o zaistniałym problemie. Jednak nie zawsze wygląda to tak
dobrze w praktyce. Częstym problemem jest nieodpowiednie programowanie takiego systemu
oraz zły dobór sprzętowy. Podczas prezentacji swoich rozwiązań, firmy zajmujące się wdrażaniem
nowoczesnych systemów zwracają szczególną uwagę na pozostawienie takich operacji osobom
wykwalifikowanym w tej dziedzinie oraz na odpowiedni, przemyślany i przede wszystkim skonsultowany ze specjalistami dobór sprzętu. Wiele osób analizujących takie systemy zarzuca, że
rozwój technologiczny powoduje, iż służby do których docierają alarmy działają na zasadzie prób
i błędów, często nie znając nowych technologii stosowanych w budynkach. Trudno byłoby więc
7 P. Sienkiewicz Podstawy inżynierii systemów bezpieczeństwa, w Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s.10
8 T. Płusa, Zarządzanie bezpieczeństwem, w Inżynieria systemów bezpieczeństwa, pod red. P. Sienkiewicz,
Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2015, s.158
9 Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. art.1
10 Definicja systemu zarządzania bezpieczeństwem, P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów bezpieczeństwa,
Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2015
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Schemat 2. System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie

Źródło: Inteligentny system zarządzania bezpieczeństwem, http://zabezpieczenia.com.pl/
systemy-zintegrowane/inteligentny-system-zarz%C4%85dzania-bezpiecze %C5%84stwem
[14.03.2016].

oczekiwać sprawności, skuteczności, ekonomiczności oraz efektywności tych działań - i to nie tylko
finansowe - mogą być coraz wyższe, a ich skutki mogą okazać się coraz bardziej kosztowne 11.
Warto w tym miejscu zastanowić się nad szybkością rozwoju technologicznego zarządzania
bezpieczeństwem oraz rozwoju samych systemów bezpieczeństwa. Choć większość nowości
technologicznych wydaje się być przemyślana i skuteczna, zdarzają się również problemy z nimi
związane. Wszystko co jest swego rodzaju innowacją często budzi kontrowersje, początkowo ponosi porażki i wymaga dopracowania zauważalnych mankamentów. Producenci danego systemu
zawsze będą pracowali nad ulepszeniem swoich produktów, jednak już teraz można stwierdzić,
iż w sytuacjach prawdziwego zagrożenia taki system działa i już niejednokrotnie się sprawdził.
1.3. Ekonomia a bezpieczeństwo
W poruszonym temacie pracy warto podjąć również kwestię kosztów, które pojawiają się
przy okazji korzystania z nowoczesnych technologii zabezpieczeń. Otóż nie zawsze najdroższe
rozwiązania okazują się najlepsze. Rozwój technologii ma ogromny wpływ na zwiększenie się
konkurencji na rynku, dzięki czemu stosunkowo małym kosztem można stworzyć odpowiedni
dla siebie profil zabezpieczeń. Wszystko odbywa się na bazie projektowej, kiedy to zakładamy
jakiś budżet i staramy się go trzymać. Przeanalizowanie kosztu ogranicza się do wyceny działań
niezbędnych w celu wykonania czynności projektowych. Dalszym oszacowaniem kosztów pozwalających na realizację założeń powinni zająć się bezpośredni wykonawcy poszczególnych etapów
prac i zadań zgodnych ze strukturą projektu 12. Po takim zaplanowaniu, już wiemy jaki szacowany
budżet jest potrzebny i osiągalny dla zakładanego poziomu bezpieczeństwa w naszym budynku.
Jednak tutaj pojawia się słowo ekonomia. „W interpretacji Ksenofonta ekonomia jest nauką o gospodarstwie i zarządzaniu majątkiem, co związane jest ze zdobywaniem środków utrzymania
oraz sensownym użyciem pieniędzy. Ksenofont powiada, że w gospodarstwie można wydać wiele
pieniędzy i mało mieć z tego korzyści. Można też przy użyciu mniejszych środków uzyskać dobre
11 M. Cieślarczyk, Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w pierwszej dekadzie XXI wieku, w Zarządzanie bezpieczeństwem- wyzwania XXIw, pod red. M. Lisiecki, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa, 2008, s.16
12 W. Prussak, B. Mrugalska, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 129
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Tabela 1. Przykładowa wycena instalacji alarmowej
Oszczędna

Optymalna

Zaawansowana

wycena
firmy
Satel

centrala Integra 64, manipulator INT-KLCDRGR,
2 czujki ruchu, 1 czujka
gazu, 2 czujki magnetyczne,
2 sygnalizatory wewnętrzne,
syntezer mowy, obudowa
OPU-3P, sterownik, akumulator, okablowanie – 3665 zł
montaż i programowanie –
1220 zł
Razem: 4885 zł

centrala Integra 64,
manipulator INT-KLCDRGR,
2 ekspandery,
2 czujki ruchu, 3 czujki gazu,
2 czujki magnetyczne,
2 sygnalizatory
wewnętrzne, antena GSM,
syntezer mowy, obudowa
OPU-3P + TR 60 VA,
2 akumulatory,
okablowanie – 7 757zł
montaż i programowanie –
2 196 zł
Razem: 9953 zł

centrala Integra 64, manipulator INT-KLCDRGR, 2 ekspandery, 2 czujki ruchu, 3 czujki
gazu, 2 czujki magnetyczne,
2 sygnalizatory wewnętrzne,
antena GSM, syntezer mowy,
obudowa OPU-3P + TR 60
VA, 2 akumulatory, ACU-100,
ASD-100, AFD-100,
okablowanie – 12 554 zł
montaż i programowanie –
3050 zł
Razem: 15 604 zł

wycena
firmy
Ec-Eltrcac*

centrala alarmowa, moduł
rozszerzeń bez zasilacza,
6 czujek PIR, 2 czujki dualne,
4 kontaktrony, sygnalizator
optyczno-akustyczny
zewnętrzny, sygnalizator
optyczno-akustyczny
wewnętrzny – 2339 zł
Razem: 2339 zł

centrala alarmowa, 2 moduły
rozszerzeń bez zasilacza, 11
czujek PIR, 3 czujki dualne,
5 kontaktronów, 2 klawiatury
strefowe, 2 sygnalizatory
optyczno-akustyczne zewnętrzne, sygnalizator
optyczno-akustyczny wewnętrzny – 3 373 zł
Razem: 3373 zł

centrala alarmowa, 3 moduły
rozszerzeń bez
zasilacza, 11 czujek PIR, 3
czujki dualne, 31 kontaktronów, 2 klawiatury strefowe, 2
sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnętrzne, sygnalizator optyczno-akustyczny
wewnętrzny – 4609 zł
Razem: 4 609 zł

wycena
firmy
Alarmtech

centrala alarmowa, ekspander (podcentrala, umożliwia
korzystanie z głównej centrali
w innych pomieszczeniach),
3 czujki PIR, 2 czujki dualne,
2 czujki gazu, 5 czujek
magnetycznych, 2 manipulatory, sygnalizator wewnętrzny,
sygnalizator zewnętrzny, syntezer mowy, akumulator,
okablowanie – 3827 zł
montaż i programowanie –
2679 zł
Razem: 6506 zł

centrala alarmowa, 3 ekspandery, 10 czujek
PIR, 4 czujki dualne, czujka
mikrofalowa zbicia szkła, 2
czujki gazu, 8 czujek
magnetycznych, sterownik
radiowy, 3 manipulatory, sygnalizator wewnętrzny,
sygnalizator zewnętrzny,
syntezer mowy, akumulator,
moduł komunikacyjny GSM,
okablowanie – 6969 zł
montaż i programowanie
–4878 zł
Razem: 11 847 zł

centrala alarmowa, 6 ekspanderów, 10 czujek PIR, 4
czujki dualne, 5 czujek dymu
i temperatury, 8 czujek mikrofalowych zbicia szkła, 2 czujki
gazu, 21 czujek
magnetycznych, sterownik
radiowy, 3 manipulatory, sygnalizator wewnętrzny,
2 sygnalizatory zewnętrzne,
syntezer mowy, 2 akumulatory, moduł komunikacyjny GSM,
okablowanie – 10 676 zł
montaż i programowanie –
7473 zł
Razem: 18 149 zł

*firama Ec-Eltrcac bez kosztów montażu i programowania.
Źródło: Przykładowe ceny instalacji alarmowych, http://cozaile.pl/mini-info/1308/17669przykladowe-wyceny-instalacji-alarmowej [15.03.2016r.].
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wyniki. Jest to nauka, która ma na celu rozpoznanie i badanie w działaniach ludzkich przejawów
zasady gospodarności” 13. Tak więc najważniejsze jest ustalenie kryteriów jakie ma spełniać dla
użytkownika system zabezpieczeń. Po zgromadzeniu oczekiwań, rusza proces wyszukiwania
najbardziej optymalnej oferty dla naszego budynku. W poniższej tabeli przedstawione zostały
przykładowe wyceny instalacji alarmowych od trzech branżowych firm. Każda z firm pokazała
wycenę swojego sprzętu w wersji oszczędnej, optymalnej i zaawansowanej.
W wycenach możemy zauważyć ogromną różnorodność systemów zabezpieczeń. Zainteresowana osoba w każdej z tych firm jest w stanie znaleźć rozwiązanie dla swojego budynku
i odpowiedniego dla swoich potrzeb (zob. Tabela 1). Oczywiście są to przykładowe instalacje,
proponowane przez producenta, posiadające funkcje modyfikacji zgodnie z preferencjami potencjalnego użytkownika. Pokazują, że nie każdy system alarmowy wymaga znacznych nakładów
finansowych. W tym przypadku najważniejsze jest zastanowienie się co tak naprawdę w kwestii
bezpieczeństwa jest budynkowi potrzebne.
Coraz większa konkurencyjność na rynku technologii i automatyki budynków sprawia, iż stosunek ceny do jakości proponowanych rozwiązań jest coraz bardziej korzystny dla potencjalnego
klienta 14. Na rynku znajduje się wiele ofert, które warto skonsultować z fachowcem, aby wybrać
najlepszą i tym samym zaoszczędzić. Należy pamiętać, że nowoczesne technologie również
w zabezpieczeniach są rozwiązaniami energooszczędnymi. Najnowsze budynki są coraz bardziej
wyrafinowane technicznie, a dzięki rozwiązaniom energooszczędnym i nowym zasadom zarządzania, jakie wprowadza facility management czyli koordynacja wielu dyscyplin w celu zapewnienia jak
największej funkcjonalności, w ten sposób zmniejsza się koszt utrzymania tego typu budynków 15.
1.4. Bezpieczeństwo w placówkach publicznych
Według słownika języka polskiego PWN instytucja to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw 16. Jeżeli chodzi o instytucje publiczne można podzielić
je na pewne kategorie: administracja publiczna, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej,
służby mundurowe, instytucje ochrony środowiska oraz urzędy. Tak przedstawia się główny podział
instytucji publicznych ze względu na obszar ich działalności 17.
Instytucje publiczne są jednymi z najpotrzebniejszych miejsc dla prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa. Ze względu na to oraz na ciągłą obecność w takich placówkach rzeszy interesantów niezwykle istotnym aspektem jest zapewnienie w nich bezpieczeństwa. W takich instytucjach
bezpieczeństwo to nie tylko systemy alarmowe, antywłamaniowe czy systemy przeciwpożarowe,
ale również bezpieczeństwo teleinformatyczne. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia 18 określa obiekty, obszary czy urządzenia, które podlegają obowiązkowej ochronie, konieczność tworzenia wewnętrznych służb ochrony, wymagane kwalifikacje pracowników ochrony,
nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia 19 W instytucjach nie może brakować systemów
zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych takich jak np. pożar. Niezbędne są
systemy oddymiające i oznakowania ułatwiające ewakuację. Systemy ochronne w postaci alarmów

13 A. Krzyżanowski, Założenia ekonomiki, wyd. II, Kraków 1920, s. 7
14 E. Niezabitowska, Budynek inteligentny jako realizacja marzeń o wysokiej jakości środowiska zbudowanego przy niskich kosztach utrzymania, w Budynek inteligentny, Tom I: potrzeby użytkownika a standard budynku
inteligentnego, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 39
15 E. Niezabitowska, Budynek inteligentny jako realizacja marzeń o wysokiej jakości środowiska zbudowanego przy niskich kosztach utrzymania, w Budynek inteligentny, Tom I: potrzeby użytkownika a standard budynku
inteligentnego, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 40
16 Słownik języka polskiego PWN
17 z definicji instytucji publicznych- encyklopedia PWN
18 Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.
19 M. Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KaBe, Krosno 2013, s. 10
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czy rolet są potrzebne w momencie kiedy na terenie placówki nie ma już pracowników ponieważ
pozwalają na zmniejszenie ryzyka włamania czy kradzieży.
Kluczowe we wszystkich instytucjach są również systemy ochrony teleinformatycznej. W każdej
instytucji publicznej przechowywanych jest wiele cennych informacji zarówno o obywatelach jak i o
samych instytucjach, i ich działalności dlatego mają one za zadanie chronić dane oraz zapobiec
wyciekaniu informacji poza placówkę.. W czasach kiedy organizacja pracy w urzędach i innych
instytucjach została diametralnie zmieniona i niemal wszystko odbywa się za pośrednictwem
komputerów i sieci, zabezpieczenie tej sfery wydaje się być niezbędne. Ze względu na te zmiany
modernizacyjne pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Rozporządzenie wprowadza liczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT w instytucjach
publicznych (zob. Schemat 3). „Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia,
wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.” 20.
Podczas audytów bezpieczeństwa w instytucjach sprawdzana jest również zgodność i aktualizacje
oprogramowania, a konkretnie to czy dana instytucja pracuje na oprogramowaniu zalecanym jej
Schemat 3. Diagram omawiający rozporządzenie

Źródło: Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa w instytucjach publicznych, http://sekurak.pl/
wewnetrzny-audyt-bezpieczenstwa-w-jednostkach-publicznych/[20.03.2016r.].
20 Paragraf 20., ustęp 1.: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych.

232

9.czesc, Wielgus_223-254.indd 232

4/29/18 10:28 AM

Nowe technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w obiektach publicznych.
przez ustawę 21. Rozporządzenie może świadczyć o ogromnej wadze jaką należy przykładać do
kwestii poufności bezpieczeństwa. Instytucje muszą być przygotowane na ataki hakerów oraz
szkodliwe oprogramowania. Zabezpieczenia muszą być na bieżąco aktualizowane. Jak widać
zabezpieczanie budynków użyteczności publicznej w obecnych czasach, w coraz mniejszym
stopniu dotyczy bezpieczeństwa fizycznego, a bardziej odnosi się do walki i eliminowania zagrożeń płynących z sieci.
1.5. Inteligentne budynki
Budynkiem inteligentnym jest każdy budynek którego zaawansowanie technologiczne i wykorzystanie technologii, w celu zarządzania nim, jest na bardzo wysokim poziomie. Inteligentny
budynek wyposażony jest w system czujników i detektorów oraz zintegrowany system zarządzania
wszystkimi, znajdującymi się w budynku instalacjami. Przewidywanie i reakcja na zmiany zachodzące w środowisku możliwa jest dzięki zbieraniu informacji z różnych elementów systemu (np.
czujek, termometrów). Pozwala to na zmniejszenie eksploatacyjnych kosztów budynku oraz szybką
reakcje na zachodzące zmiany 22. Takie budynki, dzięki swojemu zorganizowanemu systemowi
zarządzania najnowocześniejszymi technologiami, wydają się być rozwiązaniem doskonałym i nie
wymagającym wkładu ludzkiego. Choć są świetnie zorganizowane to główną barierą ograniczającą
ich powstawanie są kwestie finansowe. Systemy, które są stosowane w domu jednorodzinnym,
aby miał on miano domu inteligentnego, sięgają blisko 100 000zł. Koszt wydaje się wysoki, biorąc
pod uwagę, iż taka inwestycja jest bezzwrotna, gdyż automatyka, którą się stosuje, ma być przede
wszystkim po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
Obecnie w dziedzinie inteligentnego budownictwa coraz częściej zwraca się uwagę na energooszczędność, dlatego takie budynki zaczynają być łączone z budynkami przyjaznymi środowisku.
W celu osiągnięcia oszczędności wprowadzane są elementy sztucznej inteligencji. Przykładem
takiego rozwiązania może być algorytm Optimum start/ stop, którego zadaniem jest sterowanie
obiektami w celu otrzymania określonych parametrów w danym czasie. Algorytm samoczynnie
z wyprzedzeniem zmienia parametry pracy obiektu tak, aby w określonym momencie, osiągnął
nowe parametry 23. Owy system pozwala na oszczędność np. w systemach grzewczych, umożliwiając automatyczną regulację temperatury. Dla przykładu w nocy, w pomieszczeniach z których
nie korzystamy, temperatura jest obniżana. Jednocześnie algorytm funkcjonuje w taki sposób, aby
w godzinach porannych temperatura w tych pomieszczeniach osiągnęła optymalną wysokość.
Domy są obecnie przepełnione automatyką. Występowanie każdego z systemów to udogodnienie, które odciąża domowników w wielu elementach życia codziennego (zob. Rysunek 1).
Z drugiej strony koszt instalacji i utrzymania wszystkich systemów i ich oprogramowania jest zbyt
duży, aby ta inwestycja mogła się po jakimś czasie zwrócić.
Zrzut ekranu z panelu zarządzania i nadzorowania systemem zarządzania budynkiem inteligentnym obrazuje jak wiele systemów w całym budynku jest zainstalowanych, sprawnych
i aktywnych - podświetlone na zielono( zob. Rysunek 2). Za sprawą takiego programu, możemy
nadzorować pracę wszystkich systemów zainstalowanych w budynku. Dodatkowo ten system
zaalarmuje w przypadku jakiejkolwiek awarii i pozostawi ślad w rejestrze. W momencie awarii
jednego ze składowych elementów, system ustawia parametry wszystkich innych elementów tak,
aby zapewnić pełne bezpieczeństwo.
Rozwój technologii bardzo szybko upowszechnił inteligentne budownictwo. Początków tej
gałęzi budownictwa można doszukiwać się w latach 60 ubiegłego stulecia. Właśnie wtedy nie21 M. Sajdak, Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa w instytucjach publicznych, http://sekurak.pl/wewnetrznyaudyt-bezpieczenstwa-w-jednostkach-publicznych/, Warszawa 2014
22 J. Mikulik, inteligentne budynki, nowe możliwości działania, wyd. Libron, Kraków 2014, s. 5
23 J. Mikulik, inteligentne budynki, nowe możliwości działania, wyd. Libron, Kraków 2014, s. 9
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Rysunek 1. Inteligentny dom jednorodzinny

Źródło: Inteligentne budynki, http://inscam.pl/index.php?option=com_ content&view= article&id=51:alarmy&catid=37:alarmy[3.04.2016r.].
Rysunek 2. Systemy inteligentnego budynku

Źródło: Inteligentny budynek- BMS, http://www.tominet.com.pl/bms.html[3.04.2016r.].
które z nowych technologii budynkowych zaczęły być wprowadzane do budynków użyteczności
publicznej i mieszkalnych. Chodzi głównie o elementy związane z ogrzewaniem i klimatyzacją.
Z początkiem lat 70 zaczęto wprowadzać do budownictwa różne rozwiązania telekomunikacyjne
oraz z zakresu automatyki 24. Choć wprowadzane wtedy technologie w niczym nie przypominają tych
wykorzystywanych dzisiaj, to dały one początek tej dziedzinie technologii. Z roku na rok powstaje
coraz więcej lepszych systemów, które są wykorzystywane w tym obszarze budownictwa. W Polsce domy, biura oraz instytucje, korzystając z tak zaawansowanej technologii nadal są drobnym
procentem w skali wszystkich budynków. Na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych
wykorzystanie takich technologii jest czymś normalnym i powszechnym. „My home is my castle”
to hasło bardzo często jest powtarzane w kontekście inteligentnego budownictwa za granicą.
Warto jednak zauważyć, że w naszym kraju coraz większe jest zainteresowanie takim budownictwem. W połowie 2013 roku oddano do użytku pierwsze osiedle domów inteligentnych. Jest to
Rezydencja Pałacowa, która znajduje się w Warszawie (zob. Rysunek 3).
Mieszkańcy tego osiedla mogą sterować całym systemem przy użyciu Iphona lub Ipada. Był
to bardzo nowatorski projekt w polskich realiach. Warto zauważyć, iż większość mieszkań zostało
sprzedanych jeszcze przed zakończeniem pierwszego etapu prac. Obecnie dostępne do zakupu
24 E. Niezabitowska, Budynek inteligentny, Tom I: potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego,
wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 5
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Rysunek 3. Rezydencja Pałacowa, Wilanów

Źródło: Rezydencje Pałacowa - Twoje życie, Twoje miejsce, Twój prestiż,https://www.nobleconcierge.pl/aktualnosci/rezydencje-palacowa-twoje-zycie-twoje-miejsce-twoj-prestiz/
[22.03.2016r.].
są ostatnie domy na tym osiedlu i ich cena to około 3 milionów złotych, za dom o powierzchni
350m2 i działce 600m2 25 . Na prężny rozwój tego rodzaju budownictwa może mieć wpływ fakt, iż
zwiększa się zaufanie do nowoczesnych technologii wykorzystywanych do zarządzania domem.

Rozdział 2. Systemy zabezpieczeń
Nowoczesne budownictwo jest wymagającą i szybko rozwijającą się dziedziną. Urządzenia
zabezpieczające zaliczane są do najprężniej rozwijającej się grupy w obszarze tego typu budownictwa. W szczególności, w placówkach publicznych systemy ochrony zaczynają być traktowane
jako część głównego wyposażenia. Może świadczyć to o rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa.
To właśnie dlatego wraz z rozwojem technologii powstają coraz bardziej zaawansowane systemy
zabezpieczeń. Patrząc na rozwój elementów ochrony w placówkach publicznych dostrzegamy
rosnącą rolę nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem.
Schemat 4. Systemy zabezpieczeń technicznych

Źródło: M. Szustakowski, W. Ciurapiński, Techniczne systemy zabezpieczenia mienia i infrastruktury krytycznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
25 http://www.rezydencjapalacowa.pl [dostęp: 22.03.2016]
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Stworzony przez Mieczysława Szustakowskiego oraz Wiesława Ciurapińskiego z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie, podział systemów zabezpieczeń technicznych budynku publicznego (zob. Schemat 4 ), opisuje elementy składające się na ochronę obiektu. Przedstawione
zostały trzy działy elektronicznych, odpowiednio wyspecjalizowanych systemów oraz dział zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych. Dwa ostatnie działy występują zawsze w każdym rodzaju
ochrony objętej systemami zabezpieczeń elektronicznych 26. Schemat ukazuje skomplikowaną
strukturę systemów bezpieczeństwa z wyszczególnieniem wielu składowych. Każdy ze wskazanych elementów jest częścią skomplikowanego systemu, który aby działał poprawnie, potrzebuje
każdego z nich. Sprawne podsystemy są gwarantem zachowania pełni bezpieczeństwa. Każdy
z nich jest niezbędny dla dopełnienia struktury zapewniającej ochronę.
2.1. Technologia a rozwój systemów zabezpieczeń
Ciągły rozwój technologii oraz pojawianie się coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych
procesorów, wyświetlaczy, czujników czy oprogramowania tworzy środowisko rozwoju dla systemów
zabezpieczeń. Stosowane dziś elementy ochrony stają się coraz szybsze i bardziej precyzyjne
w wykrywaniu zagrożeń. Systemy alarmowe przenikają również do sfery budynków mieszkalnych.
Pojawia się pojęcie zwane - inteligentny dom. Za przykład można uznać, Rezydencję Pałacową
(zob. Rozdział 1.5). Do dyspozycji mieszkańców oddano zarządzanie elementami domu za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego aplikacji na produkty marki Apple 27. Za pomocą ipada czy
iphona istnieje możliwość sterowania nowoczesnymi systemami w naszym domu, od ogrzewania
czy oświetlenia, aż po całodobowy dostęp do monitoringu ochrony z każdego miejsca na świecie.
Ukazuje to wagę nowoczesnych technologii, które zapewniają ludziom większy komfort.
Wykorzystujące ich potencjał systemy bezpieczeństwa nie stanowią już przywileju dla najbogatszych, lecz coraz częściej traktowane są w kategorii standardowego wyposażenia domu.
Rynek udostępnia szeroką gamę narzędzi ochrony, od wielu producentów, w konkurencyjnych
cenach, co umożliwia mniej zamożnym mieszkańcom korzystanie z systemów alarmowych. Rozwój
technologii w tej dziedzinie najlepiej widać na przykładzie kamer umieszczanych w instalacjach
alarmowych, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dysponują lepszą jakością obrazu (obraz
w technologii 4K 28) i zajmują zdecydowanie mniej miejsca do montażu 29.
Zestawienie kamer ( zob. Rysunek 4) obrazuje wpływ nowoczesnych technologii na systemy
ochrony, w tym konkretnym wypadku - systemy dozoru wizyjnego. Przedstawiona została jedna
z najbardziej standardowych kamer stosowanych w tej dziedzinie oraz jej nowoczesny odpowiednik. Wymieniona jako pierwsza kamera, umożliwia obserwowanie zawężonego obszaru do punktu
który wskazuje. Druga zaś, pozwala na szerokokątne wyświetlanie obrazu z każdej strony kamery.
Zamiast czterech kamer w pomieszczeniu, wystarcza tylko jedna, umieszczona centralnie, mająca
pole widzenia 360°. „Dzięki inteligentnemu, opatentowanemu systemowi dewarpingu czyli korekcji
krzywizn obrazu widzimy nie tylko pole 360°, ale możemy dowolnie skalować obraz, oddalając
i przybliżając go, aby dostrzec istotne dla nas szczegóły. 12 mpx rozdzielczość sprawia, że obraz
jest dostatecznie ostry, a szczegóły nie rozmazują się.”30.

26 M. Szustakowski, W. Ciurapiński, Techniczne systemy zabezpieczenia mienia i infrastruktury krytycznej,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
27 Rezydencja Pałacowa, http://rezydencjepalacowa.pl/inteligentny-dom/[dostęp 24.04.2016]
28 obraz 4K- W filmie i telewizji oznacza szerokość obrazu wynoszącą prawie 4 tysiące pikseli. Ekrany 4K
mają zatem cztery razy więcej pikseli niż obecne Full HD - osiem milionów zamiast dwóch.(def. komputerświat.
pl) [dostęp 23.04.2016]
29 Zabezpieczenia.pl, Niezawodny monitoring zawsze i wszędzie, http://zabezpieczenia.com.pl/produkty-nowo%C5%9Bci-rynkowe/niezawodny-monitoring-zawsze-i-wsz%C4%99dzie [dostęp 23.04.2016]
30 alarmy.org, Inteligentny monitoring w Twoim domu, 15/12/2015[dostęp 24.04.2016]
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Rysunek 4. Przykłady modeli kamer monitorujących o różnym zaawansowaniu technologicznym

Źródło: Kamera CCTV, http://www.ctrpartner.com.pl/125,kamery-cctv-hd-sdi.html [6.04.2016 r.],
Kamera zewnętrzna z wielokrotnie nagradzaną technologią nadzoru 360, http://oncamgrandeye.pl/produkty/evolution-kamera-zewnetrzna-ip/[23.04.2016 r.].
Rysunek 5. Szafka Saik basic

Źródło:http://www.saik.pl/galeria[24.04.2016 r.].

Nowoczesne technologie pozwalają na udoskonalanie i tworzenie coraz lepszych form zabezpieczeń. Oprócz przykładu jakim są wyżej wskazane kamery, świadczyć o tym może również
stosowanie innych narzędzi bezpieczeństwa jak np. systemów kontrolowania wydawanych w firmie
bądź instytucji, kluczy. Utarła się wizja papierowej księgi, w której zapisywane jest każde wydanie. Dziś zamieniana jest ona na odpowiednio zaprogramowaną szafkę, która rejestruje każdą
procedurę dotyczącą kluczy.
Do przechowywania i nadzorowania kluczy służy urządzenie Saik( zob. Rysunek 5). Jest to
opracowany przez firmę „bt electronics”, system automatycznej identyfikacji kluczy. Szafka wraz
z oprogramowaniem dołączanym do niej, nie tylko pozwala na zarządzanie każdym wydaniem
i zwrotem klucza, ale również sporządza raporty. Dostęp do kluczy zostaje zaprogramowany
indywidualnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem ram czasowych, w których dana osoba
może podjąć klucz. Ponadto urządzenie posiada wiele innych, zaawansowanych funkcji, które
zostaną omówione w dalszej części pracy 31.
2.2. Systemy alarmowe
Grupa jaką są systemy alarmowe jest niezbędnym i podstawowym elementem zapewniającym
bezpieczeństwo w instytucjach publicznych. Każda placówka musi dostosować się do wymogów
zawartych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji „w sprawie ochrony
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. W owym rozporządzeniu jest mowa o koniecz31 Co to jest saik?,http://www.saik.pl/opis[dostęp 24.04.2016]
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ności stosowania stałych środków gaśniczych oraz uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie pożaru urządzeń gaszących sterowanych automatycznie.
Zwrócono również uwagę na wyposażenie placówek w odpowiednie urządzenia, instalacje
i rozwiązania budowlane, które służą zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Ponadto przewidziano konieczność stosowania systemów alarmowania pożarowego oraz
dostosowanie placówki do szeregu wymogów bezpieczeństwa w kwestii przeciwpożarowej, m.in.
zapewnienie dróg przeciwpożarowych czy też stałe pompy przeciwpożarowe na terenie obiektu 32.
Systemy alarmowe są to urządzenia odpowiadające za ochronę osób lub mienia przed pożarem
lub włamaniem. Ponadto posiadają one funkcje wskazania miejsca wystąpienia zagrożenia 33.
Automatyczne bądź ręczne sygnalizatory pożaru przekazują informację do centrali pożarowej. Następnie informacja ta jest przekazywana w trzech kierunkach. Do centrali sterującej,
która uruchamia automatyczne systemy przeciwpożarowe zainstalowane w budynku oraz steruje
takimi urządzeniami jak windy, aby zminimalizować ryzyko zatrzaśnięcia w nich ludzi. Centrala
pożarowa uruchamia również systemy sygnalizacji zagrożenia w budynku. Kolejnym jej zadaniem
jest przekazanie drogą telefoniczną, bądź radiową informacji o pożarze do najbliższej jednostki
straży pożarnej(zob. Schemat 5). Ta funkcja pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na ekipy
ratunkowe 34. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zarządzane automatycznie dzięki wyposarzeniu
w odpowiedni sprzęt i oprogramowaniu pozwalają natychmiast przekazać informacje o wystąpieniu
zagrożenia do odpowiednich służb.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii sygnalizacja przeciwpożarowa nie musi wiązać
się z doprowadzeniem przewodów do każdej czujki. W roku 2015 pojawił się na rynku w pełni

Schemat 5. Schemat instalacji przeciwpożarowej

Źródło: Systemy przeciwpożarowe, http://monitel.e.pl/przeciwpozarowe.html[2.05.2016 r.].

32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
33 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KeBe, Krosno 2013, s.15
34 http://monitel.e.pl/przeciwpozarowe.html[dostęp 2.05.2016]
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Schemat 6. Sieć sygnalizacji pożarowej

SGCP- bezprzewodowy ręczny ostrzegacz
pożarowy
VCP-przewodowy ręzny ostrzegacz pożarowy
SGRS- bezprzewodowy sygnalizator
dzwiękowy
VRS- przewodowy sygnalizator dzwiękowy
SG- bezprzewodowa czujka dymu
V- przewodowa czujka dymu
FireBeam- liniowa optyczna czujka dymu

Źródło: Kompletny radiowy system detekcji pożaru, http://zabezpieczenia.com.pl/ systemysygnalizacji-pozarowej/kompletny-radiowy-system-detekcji-pozaru-sagittarius[2.05.2016 r.].
bezprzewodowy system sygnalizacji pożarowej (zob. Schemat 6). Ma on szczególne znaczenie
dla obiektów zabytkowych, w których poprowadzenie kabli jest niemożliwe 35.
Każdy z systemów sygnalizacji posiada elementy, które pozwalają na dokładne określenie
miejsca, gdzie wystąpił pożar. W momencie wzniesienia alarmu wiemy, że został on włączony
przez czujkę w danym pomieszczeniu. Ta funkcja ułatwia lokalizacje i szybkie zapobieganie skutkom oraz rozprzestrzenieniu się pożaru.
Równie ważnym elementem alarmowym stosowanym w każdej instytucji jest system sygnalizacji
włamania i napadu (SSWiN). Ten system jest również często spotykany w prywatnych domach
czy firmach. Na całość sytemu składają się trzy strefy - peryferyjną, zewnętrzną i wewnętrzną 36.
Każdy budynek, chroniony nowoczesnymi rozwiązaniami sprzętowymi, dzielony jest na tzw.
strefy ochrony (zob. Rysunek 7). Najbardziej zewnętrzna strefa określana jest mianem peryferyjnej, np. ogrodzenie wyznaczające teren działki obiektu. Jest to jedyna strefa ochrony do której
można się legalnie zbliżyć. Zewnętrzna strefa ochrony jest to obszar między budynkiem a ogrodzeniem. W tej strefie każdy nieuprawniony dostęp osób postronnych, powinien zostać wykryty
przez zamontowane czujniki. Kolejną strefą ochrony, ostatnią z grypy z zewnętrznych, jest strefa
obwodowa. Jest wytyczona przez budynek gdzie szczególną uwagę zwraca się w niej na okna,
drzwi i szyby wentylacyjne. To w tych miejscach instalowane są czujniki.
Do stref wewnętrznej ochrony zalicza się wszystkie elementy alarmujące, uniemożliwiające
poruszanie się po budynku. Wewnątrz budynku mogą się znajdować elementy o szczególnej
wartości, wtedy powstaje dodatkowa strefa ochrony miejscowej do której należą sejfy, obrazy
i wartościowe przedmioty. Ta strefa jest wyposażona w dodatkowe elementy detekcyjne, które
zabezpieczają tylko te przedmioty 37 .
Ważne jest aby przy doborze urządzeń w każdej ze stref zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia
i parametry stosowanych czujek. Równie ważny jest fakt, aby zminimalizować utrudnienia wynikające z zabezpieczeń dla osób pracujących w danej instytucji. W tym celu należy przed instalacją
35 Zabezpieczenia.pl, Kompletny radiowy system detekcji pożaru, http://zabezpieczenia.com.pl/systemysygnalizacji-pozarowej/kompletny-radiowy-system-detekcji-pozaru-sagittarius [dostęp 05.05.2016]
36 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia , wyd. KeBe, Krosno 2013, s. 25
37 Czasopismo Zabezpieczenia, Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań ochrony w obiektach budowlanych, 5/2011[dostęp 06.05.2016]
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Rysunek 7. Strefy ochrony budynku

Źródło: Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań
ochrony w obiektach budowlanych, http://zabezpieczenia.com.pl/sswin/strefowa-organizacja-system%C3%B3w-alarmowych-w-aspekcie-realizacji-za%C5%82o%C5%BConychzada%C5%84-ochrony-w [dostęp 06.05.2016 r.].
systemu alarmowego przeprowadzić fachową inspekcję budynku i obszaru w celu ocenienia ryzyka
oraz przeanalizowania zagrożeń płynących ze strony włamywacza 38.
2.3. Systemy dozoru wizyjnego
Dozór wizyjny jest kolejnym ze sposobów zabezpieczeń w budynkach. Dzięki niemu, osoby
odpowiedzialne za ochronę budynku widzą na żywo co się dzieje w poszczególnych jego częściach.
Pozwala to na szybkie zlokalizowanie i interweniowanie w sytuacjach zagrożenia. Urządzeniami
niezbędnym do funkcjonowania tego systemu są: urządzenia rejestrujące, przetwarzające, odtwarzające i archiwizujące 39.
Urządzenia dozoru wizyjnego charakteryzują się rejestrowaniem obrazu. Za sprawą sygnału
cyfrowego widok z kamer jest przekazywany za pomocą rejestratora do internetu. Dzięki temu,
z wykorzystaniem haseł dostępu, istnieje możliwość zdalnego wglądu do monitoringu z poziomu
naszego telefonu bądź komputera (zob. Rysunek 8). Obraz nie jest rozpowszechniany w sieci,
dostęp mają tylko osoby z hasłem lub uprawnieniami. Taki system monitorowania jest również
wykorzystywany w budynkach inteligentnych (zob. Rozdział 1.5). Istnieje również system dozoru
wizyjnego wykorzystujący sygnał analogowy. Jedną z jego wad jest brak mobilności, co wywarło
wpływ na wyparcie go przez system opartym na sygnale cyfrowym.
Na rynku pojawiają się coraz nowsze kamery cyfrowe z funkcjami inteligentnymi. Takie systemy,
dzięki współpracy z odpowiednią aplikacją, pozwalają na analizę obrazu. Do funkcji tego typu
zalicza się np. wykrycie tłumu, pozostawionego obiektu, zarejestrowanie wkroczenia do niedozwolonej strefy czy poruszania się z niedozwoloną prędkością bądź w niedozwolonym kierunku.
Dzięki funkcji kamery jaką jest analiza obrazu, samoczynnie zgłasza ona alarm gdy następuje
wykroczenie, bądź rejestruje je 40.

38 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KeBe, Krosno 2013, s. 29
39 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KeBe, Krosno 2013, s. 42
40 Zabezpieczenia.pl, Inteligentne funkcje w systemie nadzoru wizyjnego NMS, zabezpieczenia.com.pl/telewizja-dozorowa/inteligentne-funkcje-w-systemie-nadzoru-wizyjnego-nms [dostęp 06.05.2016]
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Rysunek 8. Urządzenia dozoru wizyjnego

Źródło: Większa skuteczność monitoringu, http://www.ip.pl/ /kamery-ip-kompaktowe/axis-211w.
htm [dostęp 06.05.2016 r.].

Dla pełnego wykorzystania możliwości inteligentnej kamery niezbędna jest odpowiednia
kalibracja obrazu. Dotyczy to ustawienia odpowiednich parametrów pozwalających na pomiar
długości, szerokości lub prędkości rejestrowanych obiektów. Po takim zabiegu kamera jest gotowa do użytku. Podczas kalibracji należy zwrócić szczególną uwagę na funkcje do jakich będzie
używana kamera i zgodnie z nimi ustawiać niezbędne parametry 41.
Dozór wizyjny, dzięki nowoczesnej technologii, nie ogranicza się dziś do aktualnego podglądu poszczególnych pomieszczeń w budynku. Obecnie, dostępny jest aktualny podgląd obrazu
z dowolnej kamery, z drugiego końca świata. Ciągły rozwój inteligentnych kamer, z każdą kolejną
generacją na rynku, wskazuje na innowacyjny charakter takich urządzeń.
2.4. Systemy dostępowe
Ważnym zabezpieczeniem każdego budynku są systemy dostępowe. Nie ma możliwości
zapewnienia ochrony, bez kontroli dostępu i zabezpieczeń, które uniemożliwiają wejście osobom
niezidentyfikowanym do budynku. „System kontroli dostępu to system polegający na zainstalowaniu
odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających
na celu identyfikację podmiotu” 42. M. Brzędzki pisze o głównym celu kontroli dostępowej jakim
jest rozpoznanie osoby. Świadomość kto jest kim, dla właściciela lub administratora budynku jest
bezcenna. Dzięki stosowaniu urządzeń ograniczających dostęp można między innymi zminimalizować ryzyko wtargnięcia nieupoważnionej osoby do danej strefy.
O skuteczności działania takich urządzeń świadczyć może powszechne ich stosowanie podczas imprez masowych lub na wyciągach narciarskich. Do najpopularniejszych należą czytnik kart
magnetycznych oraz systemy, laserowo odczytujące kod kreskowy ( zob. Rysunek 10). Dzięki
aktualnemu biletowi lub karnetowi możemy skorzystać z danej usługi, np. wejść na wydarzenie
sportowe. Odczytywane są zakodowane na kartach magnetycznych informacje oraz skanowane
przez odpowiednie czytniki laserowe kody analizują czy posiadamy uprawnienia niezbędne do
wejścia. Podziału systemów dostępu dokonuje się ze względu na poziom zaawansowania urządzeń
zabezpieczających. Niski ich poziom to kod numeryczny wpisywany na klawiaturze urządzenia.

41 Zabezpieczenia.pl, Inteligentne funkcje w systemie nadzoru wizyjnego NMS, zabezpieczenia.com.pl/telewizja-dozorowa/inteligentne-funkcje-w-systemie-nadzoru-wizyjnego-nms [dostęp 06.05.2016]
42 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KeBe, Krosno 2013, s. 37
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Rysunek 9. Czytniki kart magnetycznych oraz kodów kreskowych

Źródło: http://start1g.ovh.net/~zielones/adsystem/kontrola_dostepu_bydgoszcz.html, źródło
własne)[6.05.2016 r.].
Rysunek 10. Czytnik linii papilarnych

Źródło: Pełna Kontrola Dostępu w oparciu o linie papilarne, http://www.e-zabezpieczenia.eu/
pl/p/Czytnik-linii-papilarnych-TOCAhome-z-1-przekaznikiem/84[dostęp 10.05.2016 r.].
Średni to już różnego rodzaju karty dostępowe. Wysoki to zabezpieczenia takie jak odczyt linii
papilarnych (zob. Rysunek 11), siatkówki oka czy rysunek żył bądź DNA 43.
Za sprawą połączenia wielu urządzeń kontroli dostępu w jedną wspólną sieć, istnieje możliwość
osiągnięcia dodatkowego efektu jakim jest analiza ruchu poszczególnych pracowników. Odbywa
się to za sprawą generowanych prze urządzenia raportów 44.
Wszystkie te funkcje spełnia urządzenie nad którym prowadzone będą badania w rozdziale
trzecim, a więc urządzenie Saik KAY HD. Pozwala ono na identyfikacje osób podejmujących
klucze ze specjalnej szafki, do której można uzyskać dostęp używając karty magnetycznej. Ponadto dzięki podłączeniu urządzenia do odizolowanej ze względów bezpieczeństwa sieci możemy
uzyskać w każdym sprawdzić historię operacji. System SAIK posiada funkcje takie jak czasowe
nadawanie dostępu do kluczy, tworzenie grup pracowników, blokowanie kluczy, wykrywanie
włamania do systemu, alarmowanie o próbie otwarcia pod przymusem oraz inne, które zostaną
omówione w rozdziale trzecim.

43 B. Kosowski, Inżynieria systemów bezpieczeństwa pracy, w Inżynieria systemów zabezpieczeń, pod red. P.
Sienkiewicz Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 104
44 M.Brzęcki, Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia, wyd. KeBe, Krosno 2013, s. 39
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2.5. Projektowanie systemu bezpieczeństwa
Odpowiednie zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa jest wyzwaniem, z którym osoba
bez doświadczenia w branży nie może sobie poradzić. Najważniejsze jest określenie na samym
początku problemu projektowego. Jest to moment w którym właściciel budynku dochodzi do
wniosku, iż należy zmienić istniejące systemy i przyzwyczajenia w celu wprowadzenia innowacyjności. Początkiem problemu projektowego jest najczęściej dostrzeżenie nowych potrzeb lub
oczekiwań, które dzięki projektowi zostaną zaspokojone 45. Następnym etapem kiedy problem jest
już sformułowany, projektant zajmuje się analizą i poszukiwaniem rozwiązania przedstawionego
problemu. Ostatnim elementem w fazie koncepcyjnej jest podjęcie decyzji. Jest to bardzo ważny
element, gdyż już na tym etapie inwestor musi zaakceptować wszystkie aspekty projektu. Często
dokonuje wyboru na podstawie opracowanych kilku wariantów. Analizuje je wszystkie i stara się
wybrać najbardziej zbliżony do swoich potrzeb. Zwraca między innymi uwagę jakie zabezpieczenia
są dla niego niezbędne, w jaki sposób systemy mają być ze sobą połączone i jak wzajemnie na
siebie oddziaływać.
Od tego momentu w tworzeniu systemu bezpieczeństwa zaczyna indywidualną pracę projektant. Należy opracować dokumentacje modelu lub prototypu systemu. Kiedy ma już gotowy
schemat oddaje go do akceptacji inwestorowi. Po zatwierdzeniu następuje etap, w którym mieści
się sporządzanie już gotowego modelu systemu i walidowanie projektu 46. Walidowanie polega
na potwierdzeniu, udokumentowaniu, że zawarte w sporządzonym modelu materiały, urządzenia,
Schemat 7. Projektowanie systemu ochrony

Źródło: Wiesław M. Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski, Projektowanie systemów ochrony,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
45 W. Prussak, B. Mrugalska, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 77
46 W. Prussak, B. Mrugalska, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 77- 80
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procesy prowadzą do powstania założonego celu 47. Ostatnim elementem w projektowaniu systemu
zarządzania jest wdrażanie ustaleń projektowych( zob. Schemat 7).
Wykonanie wszystkich założeń jest pracą trudną dlatego ważne jest aby osoba podejmująca
się takiego wyzwania posiadała zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczną. Musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje i mieć zdolność do ciągłego samo uczenia aby nadążyć za innowacyjnością rozwiązań 48.
Poprawnie wykonany projekt pozwala przekazać go do realizacji. Odpowiednia osoba zajmie
się jego odczytaniem i zleci prace mające na celu wdrożenie projektu.
Podsumowując, najważniejszym zadaniem należącym do inwestora jest znalezienie odpowiedniej
osoby, która zajmie się opracowaniem projektu. Bardzo ważne jest również to aby zleceniodawca
wiedział i potrafił określić na jakich elementach bezpieczeństwa mu zależy a które go nie interesują.
To bardzo ułatwi i przyspieszy pracę już na samym początku podczas tworzenia przykładowych
modeli systemów bezpieczeństwa.

 ozdział 3. System SAIK. Studium zastosowania z symulacją zdarzeń w budynku
R
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Badanie własne w postaci programowania i symulacji różnych sytuacji zostało wykonane
w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Testom poddano urządzenie SAIK Systemy Automatycznej Identyfikacji Kluczy. Badania zostały również powtórzone na urządzeniu
tej samej firmy, w jednym z budynków wyposażonych, w analogiczny system. Podczas testów
wykonanych poza Instytutem Dziennikarstwa udało się potwierdzić prawidłowość programowania.
Ukazane zostały identyczne kroki podczas instalacji urządzenia. Podczas badań oba urządzenia
działały tak samo i oczekiwały wprowadzania danych w identycznej kolejności. Począwszy od
wyboru miejsca gdzie oprogramowanie ma zostać zainstalowane, aż do wpisywania i nadawania
uprawnień poszczególnym pracownikom. Przeprowadzona została również symulacja sytuacji
kryzysowych, które mogą wystąpić podczas korzystania z systemu. Dzięki temu możliwe było
stworzenie zbioru z zalecanych procedur postępowania w przypadku ich ewentualnego zaistnienia.
Podczas przeprowadzonych badań i symulacji możliwe było zapoznanie się z urządzeniem w stopniu
pozwalającym wskazać kluczowe wady i zalety wykorzystania go w Instytucie Dziennikarstwa.
3.1. Charakterystyka urządzenia i jego rola na Uniwersytecie Warszawskim
Urządzenie SAIK czyli system automatycznej identyfikacji kluczy został stworzony przez polską
firmę z Krakowa – „bt electronics”. W roku 2015 został zainstalowany w Instytucie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Bednarskiej. Korzystanie z urządzenia zapewnia:
- zawsze wiadomo kto, kiedy i jaki klucz lub przedmiot pobrał
- tylko osoby uprawnione mogą podjąć klucze lub przedmioty i tylko takie klucze do których
został im przypisany dostęp
- dzięki oprogramowaniu prowadzącemu raporty w każdej chwili możemy sprawdzić historię
każdego klucza czy przedmiotu
- Klucze i przedmioty są zabezpieczone w szafce uniemożliwiającej włamanie, alarmującej
i monitorującej 49

47 Encyklopedia Zarządzania, pojęcie walidowania[dostęp 10.05.2016]
48 W. Ciurapiński, M. Szustakowski, Projektowanie systemów ochrony, Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
49 Przewodnik po depozytorach SAIK 2015, materiały udostępnione przez producenta, ver.150729, Kraków 2015
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Rysunek 11. Szafka Saik Key HD na Uniwersytecie Warszawskim

Źródło: Galeria zdjęć, http://www.saik.pl/galeria[7.05.2016 r.].
Szafki w zależności od potrzeb klienta są modyfikowane i posiadają szereg funkcji. Podczas
zamawiania zestawu podstawowe wybory konfiguracyjne to m. in. kolor i materiał z jakiego wykonana jest szafka, wariant klawiatury, rodzaj czytnika identyfikującego czy też dodatkowa kamera
fotografująca osoby, które pobierają klucze. Dzięki bardzo szerokiej możliwości dostosowania
każdego urządzenia do potrzeb klienta system sprawdza się nie tylko w największych przedsiębiorstwach ale również w małych firmach i instytucjach. Saik pomaga usprawnić gospodarowanie
kluczami. Istnieje możliwość poszerzenia szafki o system skrytek, w których możliwe jest przechowywanie przedmiotów 50.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii takie depozytory kluczy mogą być chronione
jak i monitorowane przez całą dobę, bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby. Dodatkowo
możliwość wglądu do raportów urządzenia pozwala nam w dowolnym momencie sprawdzić przez
którego z pracowników Instytutu Dziennikarstwa klucz został podjęty 51.
Na Uniwersytecie Warszawskim zainstalowanie takiego urządzenia usprawni dostęp i obieg
kluczy pomiędzy pracownikami. Budynek Instytutu Dziennikarstwa wymaga zarządzania kluczami
do sal wykładowych, pracowni, sekretariatów oraz pomieszczeń gospodarczych. Urządzenia firmy
„bt electronics” działają w systemie RC2 spełniającym normę bezpieczeństwa antywłamaniowego
PE-EN 1627-2012 52, w której określono wymagania dotyczące odporności na włamanie. System
umożliwia również zlokalizowanie, który z pracowników jest w posiadaniu klucza istotnego dla
osoby, która dopiero pojawiła się w budynku. W przypadku potrzeby dostępu do którejkolwiek z sal
w Instytucie Dziennikarstwa, wystarczy wybrać odpowiedni klucz na ekranie maszyny, a zostanie
wskazana nam osoba, która pobrała go przed nami i nie dokonała zwrotu. Uniwersytet Warszawski
w celu nadawania dostępu do kluczy może wykorzystać elektroniczne karty pracownicze. Dzięki
bardzo szerokim możliwością programowania urządzenia wyeliminowane zostaną sytuacje, kiedy
klucz do sali wykładowej, w której mają odbyć się zajęcia, jest w posiadaniu innego prowadzącego.
Dla Uniwersytetu Warszawskiego szczególne znaczenie będzie miała możliwość programowania
czasowego. Ta funkcja pozwala na nadawanie dostępu do danego klucza na określony czas. Gdy
np. wykładowca ma zajęcia w sali nr 15, od 9:30 do 11:00, w czwartek i piątek, to dostaje dostęp
do klucza tej sali tylko o tych właśnie porach. Pozwala to na sprawne zarządzanie wymianą kluczy.
Saik dysponuje rozbudowaną możliwością programowania, dzięki czemu po zaprojektowaniu
schematu działania urządzenia istnieje możliwość wprowadzenia funkcji, które rzeczywiście
usprawnią pracę Instytutu Dziennikarstwa. Istotne jest, że system Saik, który został zainstalowany na Uniwersytecie może być poszerzony o inne elementy. W przyszłości możliwe będzie
50 Przewodnik po depozytorach SAIK 2015, materiały udostępnione przez producenta, ver.150729, Kraków 2015
51 Instrukcja obsługi programu SAIK EDYTOR, wersja 1.2, wrzesień 2015
52 http://www.bte.pl/newsy/depozytory-saik-w-klasie-rc2,news-80[dostęp 04.06.2016 r.]
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Rysunek 12. Panel logowania do programu Saik Edytor

Źródło: Przewodnik po depozytorach SAIK 2015, materiały udostępnione przez producenta,
ver.150729, Kraków 2015.

kontrolowanie dostępu zarówno do pomieszczeń w budynku Instytutu jak i miejsc parkingowych.
Za pomocą wyposażonego w kompatybilny z Saik, system bramy wjazdowej. Przy użyciu elektronicznej karty pracowniczej wykładowca może mieć dostęp nie tylko do kluczy, ale i do parkingu
w danej jednostce.
Sieć pozwala na połączenie programowania urządzeń zainstalowanych w różnych budynkach.
Dzięki temu z poziomu jednego komputera będzie możliwe nadanie uprawnień np. wykładowcy
do pobierania kluczy w różnych budynkach Uniwersytetu Warszawskiego 53.
3.2. Programowanie urządzenia
Pierwszym krokiem wykonanym w celu uruchomienia systemu Saik jest podłączenie szafki
kablem ethernetowym do urządzenia z poziomu, którego będzie dokonywane programowanie.
Po połączeniu z szafką, przy użyciu odpowiedniej płyty CD dodawanej do zakupu urządzenia,
należy rozpocząć procedurę instalacji i programowania. Instalacja nie jest skomplikowana. Zainstalowany program posłuży do wprowadzania ustawień i nadawania poszczególnych uprawnień.
Dla Instytutu Dziennikarstwa już na tym etapie warto pogrupować pracowników. W jednej grupie
należy umiejscowić wykładowców, kolejna grupa to pracownicy administracyjni, a jeszcze inną
grupę powinny tworzyć służby sprzątające czy dozorcy. Podział na grupy należy utworzyć zwracając uwagę na rodzaj pomieszczeń do jakich grupa będzie miała dostęp. Dzięki podziałowi na
grupy istnieje możliwość przypisania odpowiednich sal do całego zbioru. Usprawni to nadawanie
dostępu konkretnym osobą oraz przyspieszy ewentualne rozplanowanie zajęć w grafiku Instytutu.
Do ustawienia wszystkich niezbędnych funkcji takich jak: wprowadzanie danych użytkowników,
wprowadzanie kluczy, nadawanie uprawnień, obserwację kluczy czy też zmiany ustawień szafki,
służy program Saik Edytor. Podczas pierwszego uruchomienia należy wpisać adres serwera na
którym zainstalowana jest szafka oraz zalogować się na konto „saikadmin”.
Przy pierwszym logowaniu niezbędna jest zmiana hasła po której następuje zapisanie danych na serwerze. Urządzenie posiada 8 kategorii kont nadawanych pracownikom zgodnie z ich
uprawnieniami (zob. tabela 2.)
Wprowadzanie nowych użytkowników jak i nadawanie im odpowiednich uprawnień odbywa
się bardzo intuicyjnie. Przejrzystość i pomocnicze obrazy oraz funkcje ułatwiające dodawanie
uprawnień poprzez zastosowanie schematu przeciągnij i upuść sprawiają, iż programowanie
przeprowadza się bardzo szybko. W trakcie badania do systemu wprowadzono osoby z grup, które
53 Przewodnik po depozytorach SAIK 2015, materiały udostępnione przez producenta, ver.150729, Kraków 2015
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Tabela 2. Tabela z uprawnieniami kont

Źródło: Przewodnik po depozytorach SAIK 2015, materiały udostępnione przez producenta,
ver.150729, Kraków 2015.
zostały utworzone po włączenie urządzenia. Nadano im dostęp do kluczy. Wykładowca przez cały
dzień na uczelni otrzymał dostęp do swojego pokoju oraz czasowy dostęp do pracowni, w których
odbywały się jego zajęcia. Pracownikowi administracyjnemu dodano klucz do sekretariatu oraz do
pomieszczenia socjalnego, w którym znajdują się materiały niezbędne do jego pracy, np. papier
do drukarki. Osobom sprzątającym zaprogramowano czasowy dostęp do kluczy w godzinach
popołudniowych z uwzględnieniem możliwości podjęcia maksymalnie trzech kluczy w jednym
momencie. Podczas próbnego programowania urządzenia nie pojawił się żaden z komunikatów
błędu. Uprawnienia zostały poprawnie przypisane do stworzonych osób. Praca w programie na
koncie administracyjnym pozwoliła poznać i przetestować wszystkie możliwości programowania
urządzenia. Wprowadzenie do jego interfejsu obrazków okazało się dobrym rozwiązaniem ułatwiającym działanie w programie i sprawiającym, że jest on bardziej intuicyjny.
Możliwości jakie podczas programowania daje nam urządzenie są bardzo rozbudowane.
Pojedyncze konta mogą otrzymywać osobiste ustawienia, bądź mogą być przypisane do grupy
z pewnymi uprawnieniami. Dzięki tej funkcji nie będzie konieczności tworzenia oddzielnych kont
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Rysunek 13. Wizualizacja programu Saik Edytor

Źródło: Instrukcja obsługi programu SAIK Edytor, wersja 1.2, wrzesień 2015.

dla każdego z dozorców Instytutu. Wystarczy przypisanie osoby do odpowiedniej grupy, a uprawnienia zostaną nadane automatycznie.
Kolejną cechą programu zasługującą na wyróżnienie jest zastosowanie funkcji przeciągnij
i upuść oraz funkcji prawego przycisku myszy po którego naciśnięciu ukazuje się menu podręczne
zawierające wszystkie dostępne polecenia i czynności dla wybranego elementu.
Podczas testowego programowania, które wykonano na potrzeby pracy, program działał
bez zarzutu. Bez trudu udało się nadać dostęp w określonych ramach czasowych jak i stworzyć
duplikat ustawień na drugiej karcie, co pokazuje, iż istnieje możliwość przepisania ustawień na
nową kartę gdy np. wykładowca zgubi swoją. Wszystkie polecenia dostępne w programie działały
i w łatwy sposób można było je wprowadzić.
3.3. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
Korzystanie z nowych technologii zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych, a w
szczególności w tak dużym budynku jakim jest Instytut Dziennikarstwa. Zawsze kiedy używa
się programu czy też urządzenia istnieje ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieprzewidzianych
zdarzeń. Jednak na etapie przemyśleń i analizy, istnieje możliwość przygotowania się na takie
sytuacje i stworzenia zbioru instrukcji, jak należy postępować gdy będą miały miejsce. Analizując
możliwe zdarzenia, wynikające z użytkowania urządzenia Saik, wyszczególniony został poniższy
zbiór postępowań w sytuacjach kryzysowych.
3.3.1. Sytuacje kryzysowe wynikające z przyczyn technicznych
Zdarzają się sytuacje w których rozwiązania technologiczne zawodzą. Wtedy należy być
przygotowanym na jak najszybsze przywrócenie sprawności, omijając wykluczone awarią elementy. Opracowano kilka scenariuszy awarii, które mogą wystąpić w Instytucie Dziennikarstwa
i wskazano sugerowane postępowanie.
• Awarią może być brak prądu. W takiej sytuacji urządzenie Saik przechodzi na zasilanie awaryjne, które pozwala na normalną pracę przez 24 godziny. Jeśli awaria będzie trwała dłużej,
niezbędne będzie podłączenie urządzenia do agregatu prądotwórczego.
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• Kiedy korzysta się z kart magnetycznych zdarzają się sytuacje takie jak rozmagnetyzowanie
czy też pęknięcie karty. Taką kartę należy oddać do punktu w którym była ona wyrobiona.
Gdy karta zostanie zwrócona należy ją dezaktywować w systemie Saik i wprowadzić do
systemu nową kartę której nadamy dostęp na podstawie profilu danej osoby. Podobnie jest
w przypadku nadania nieodpowiednich uprawnień. Osoba z taką kartą zwraca się do programisty w celu poprawienia ustawień dostępowych.
• Gdy ulega uszkodzeniu główny serwer na Uniwersytecie Warszawskim bądź jest on celem
ataku. Nie ma zagrożenia dla urządzenia, gdyż zgodnie z założeniami bezpieczeństwa powinien zostać zainstalowany na oddzielnym serwerze. W przypadku bezpośredniego ataku na
serwer narzędzia Saik, istnieje możliwość ponownej instalacji oprogramowania z jednoczesnym przywróceniem nadanych wcześniej uprawnień, dzięki pamięci wewnętrznej urządzenia.
• Sytuację kryzysową może również spowodować służba sprzątająca obiekt, która chciałaby
mieć wszystkie klucze przy sobie. Na etapie programowania urządzenia trzeba uwzględnić
dostęp do maksymalnej liczby kluczy w danym momencie. Ustawić należy go na takim poziomie, aby na raz wydawane były klucze do pomieszczeń, które znajdują się obok siebie np.
z jednego korytarza. Po skończonej pracy w tych salach klucze umieszczane są sportem
w szafce, co odblokowuje zgodę na pobranie kluczy do kolejnych pomieszczeń.
• Przepustki jednorazowe są również bardzo istotnym elementem funkcjonowania systemu.
Istotne jest stworzenie kilku przepustek jednorazowych wręczanych osobom, które np.
gościnnie prowadzą zajęcia. Po wręczeniu takiej przepustki bez problemu będzie możliwe
podjęcie jednego klucza do odpowiedniej sali.
• Masterkey jest najważniejszym kluczem dla całego systemu. Pozwala on na otworzenie szafki
i wyjęcie z niej wszystkich kluczy. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie
miejsca jego przechowywania. Może to być np. sejf. Warto mieć dwa takie klucze w różnych
częściach budynku co zminimalizuje ryzyko braku dostępu do takiego klucza w przypadku
np. pożaru. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu klucza aluminiową folią i zamknięciu
w kopercie, aby po zbliżeniu koperty czytnik nie wykrył karty.
3.3.2. Sytuacje kryzysowe spowodowane czynnikiem ludzkim
Jednym z największych zagrożeń dla funkcjonowania systemów dostępowych są ludzie. Takie
systemy w swoim założeniu zakładają ochronę przed działaniem osób trzecich. W tym podrozdziale
poruszono głównie problemy związane z pracownikami i osobami nie mającymi złych intencji.
Wymienione zostały przykłady, kiedy człowiek wpływa w nieprawidłowy sposób na działanie
systemu. Są to sytuacje, które mogą mieć miejsce w przypadku Instytutu Dziennikarstwa, lecz
nie powinny pozostać niezauważone.
• Największym i trudnym do wykrycia problemem jest otwarcie szafki pod przymusem. W momencie gróźb lub szantażu może zostać ona otwarta w celu skorzystania z kluczy przez
napastnika. W takiej sytuacji bardzo ważna jest czujność dozorcy. Pomocna może okazać
się kamera fotografująca osoby przy szafce. Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania
systemu, który sam wykrywa otwarcie pod przymusem oraz ujawnia je w raportach.
Nadal bardzo ważne zadanie będzie miał dozorca. Musi zwracać uwagę czy ktoś nie podejmuje kluczy przy użyciu nie swojej karty. Dozorca ma podgląd czyja karta została przyłożona do
czytnika i powinien weryfikować zgodność karty z fizyczną osobą. W celu wyeliminowania tego
typu zagrożeń istnieje możliwość instalacji czytnika linii papilarnych.
• Próba włamania się do sieci urządzenia poprzez przecięcie kabla, w drodze pomiędzy urządzeniem a serwerem, jest uniemożliwiona przez zabezpieczenie kabla odpowiednimi listwami
ochronnymi na całej jego drodze. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania linii sabotażowej,
która kontroluje otwarcie obudowy. Kolejną ewentualnością jest wykorzystanie podwójnej
parametryzacji, co pozwala na zabezpieczenie linii bez budowania osobnej sabotażowej.
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• W przypadku próby podrobienia karty - system wykryje fałszywą i automatycznie o tym zaalarmuje, dzięki unikatowym parametrom nadawanym podczas programowania.
• Kiedy ktoś używa siły do otwarcia urządzenia lub zerwania zamka od poszczególnych kluczy
system alarmuje o zajściu. W takim przypadku informacja o próbie włamania zostanie przekazana do ochrony obiektu. W przypadku uszkodzenia zamka należy go wymienić na nowy.
Jeśli do uszkodzenia doszło poza maszyną, kiedy klucz był w posiadaniu jednego z pracowników, warto wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osoby, która posiadała go w danym
momencie. Podobnie należy postąpić gdy w szafce brakuje klucza, bo został on zgubiony.
• Bardzo istotne jest przeszkolenie oraz zobowiązanie osób używających klucze do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z systemu. Należy zwrócić uwagę aby przekazywanie
kluczy nie odbywało się z rąk do rąk tylko za pomocą szafki. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie chaosu związanego z podjęciem klucza przez nieuprawnioną osobę.
• Gdy klucz zostanie zgubiony lub zniszczony, a nie ma klucza zapasowego do danych drzwi,
konieczne jest wymienienie zamka w drzwiach i zawieszenie nowego klucza na kłódce
w urządzeniu. Duplikat klucza można zawiesić tylko w przypadku kiedy mamy pewność, że
stary klucz został zniszczony. Aby uniknąć sytuacji w której pracownik pozostawi sobie drugi
klucz do pomieszczenia.
W przypadku pozostawienia otwartej sali odpowiedzialność za straty wyrządzone w tym czasie
przenosi się na osobę, która w raporcie widnieje jako ostatni posiadacz klucza.
Są to scenariusze podstawowych sytuacji powodowanych przez ludzi, przy korzystaniu z systemu Saik. Takich sytuacji może być więcej jednak wspomniano o najbardziej prawdopodobnych,
które mogą wystąpić na Instytucie Dziennikarstwa.
3.3.3. Sytuacje kryzysowe wynikające ze zdarzeń losowych
Sytuacje które zdarzają się niezależnie od technologii i czynnika ludzkiego również mogą
pojawić się podczas korzystania z omawianego systemu. Na takie sytuacje najciężej wpływać,
jednak warto robić wszystko aby zminimalizować ich skutki. Opracowane zostały scenariusze
sytuacji losowych mających wpływ na funkcjonowanie urządzenia Saik.
• Pierwszą przykładową sytuacją może być pożar. Oczywiście, budynki są wyposażone w rozmaite systemy, takie jak automatyczne gaszenie pożaru czy sterowanie klapami oddymiającymi.
Jednak warto pamiętać, iż klucze do pomieszczeń mogą okazać się bardzo ważne podczas
akcji ratunkowej. To jest jedna z tych sytuacji kiedy należy wykorzystać zabezpieczony folią
masterkey. Osoba upoważniona do podjęcia tego klucza i będąca w budynku w chwili wybuchu pożaru musi podjąć jeden z takich kluczy. Jej zadaniem jest zabrać ze sobą podczas
ewakuacji wszystkie klucze bądź przedmioty znajdujące się w szafce. Pozostałe klucze
zabiorą ze sobą osoby będące w ich posiadaniu, w chwili wybuchu alarmu i w ten sposób
będzie możliwość przekazania służbom ratowniczym dostępu do wszystkich pomieszczeń.
• Kolejną sytuacją wynikającą ze zdarzeń losowych jest powódź bądź zalanie urządzenia. W tej
sytuacji najważniejsze jest szybkie odłączenie maszyny od zasilania. Dzięki zasilaniu awaryjnemu i tak będziemy mieli możliwość wyjęcia kluczy przy użyciu masterkey’a dzięki czemu
unikniemy porażenia prądem elektrycznym czy też ryzyka zwarcia i przepalenia urządzenia.
W każdej tego typu sytuacji niezwykle ważne jest użycie masterkey’a i wyniesienie w bezpieczne miejsce wszystkich kluczy. Bardzo istotne aby na terenie placówki zawsze znajdowała
się przynajmniej jedna osoba upoważniona do korzystania z takiego klucza. Sytuacje kryzysowe
wynikające ze zdarzeń losowych są najtrudniejsze do przewidzenia i do zapobiegania im. Tak więc,
najważniejsze aby zachowanie i decyzje ułatwiły zadanie specjalistom podczas ratowania życia.
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3.4. Przewidywane zalety i wady urządzenia SAIK w Instytucie Dziennikarstwa
Urządzenie Saik zostało zainstalowane na Uniwersytecie Warszawskim, aby usprawnić i dodatkowo zabezpieczyć zarządzanie dostępem do kluczy i pomieszczeń. Tak duże instytucje jak
uczelnie wyższe powinny stosować tego typu systemy w celu usprawnienia pracy całej jednostki.
Najistotniejszymi zaletami urządzenia Saik w Instytucie Dziennikarstwa są:
• Prosta obsługa urządzenia, zarówno pobieranie kluczy jak i przypisywanie dostępu poszczególnym pracownikom nie wymaga wyspecjalizowanego personelu. Również praca w programie
Saik edytor i tworzenie grup pracowników według schematu Instytutu Dziennikarstwa jest
bardzo intuicyjne
• W przypadku pojawiania się komunikatów w urządzeniu, istnieje możliwość skorzystania
z funkcji pomocy, która rzeczywiście wyjaśnia zaistniały problem
• Podczas pobierania przez wykładowcę klucza do sali zajęciowej wystarczy przyłożyć kartę,
a urządzenie po rozpoznaniu pracownika samoczynnie odszuka odpowiedni klucz
• Bardzo ważną funkcją dla Instytutu Dziennikarstwa jest możliwość obserwowania raportów
z pracy urządzenia zarówno w czasie rzeczywistym lub archiwalnych
• Klucze umieszczone w szafce są odpowiednio zabezpieczone antywłamaniowo
• Szafka posiada własny system alarmowy, w sytuacji zagrożenia wykrytego przez system,
zostanie podniesiony alarm w Instytucie Dziennikarstwa
• Urządzenie ułatwi tworzenie planów zajęć w jednostce, poprzez przypisywanie konkretnych
sal do podanych godzin zajęć.
System zastosowany na Uniwersytecie Warszawskim posiada również wady, które łatwo
zauważyć już podczas planowania wdrożenia urządzenia.
• Największym problemem, dla prawidłowego działania systemu będzie konieczność edukacji
i szkolenia pracowników. Problemem nie będzie obsługa techniczna urządzenia, lecz odzwyczajenie pracowników od przekazywania klucza z ręki do ręki. Spowoduje to błędy w raportach
• Początkowa faza funkcjonowania urządzenia będzie wymagała dużego zaangażowania dozorcy, który będzie osobą odpowiedzialną za nadzorowanie pracy systemu. Posiadając wgląd
do raportów będzie mógł reagować w sytuacjach niepoprawnego korzystania z systemu. Do
tego zadania musi zostać on specjalnie przeszkolony
• Sytuacje kryzysowe mogące wystąpić podczas korzystania z systemu Saik (zob. 3.3 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych) mogą spowodować zablokowanie funkcjonowania
całego Instytutu Dziennikarstwa
Po programowaniu i głębokiej analizie omawianego sprzętu, należy jasno stwierdzić, iż
firma „bt electronics” stworzyła urządzenie odpowiadające wymogą napotkanym w Instytucie
Dziennikarstwa. Odpowiednie zaprogramowanie urządzenia ukazało argumenty potwierdzające
jego użyteczność na uczelni oraz potwierdziło intuicyjność i możliwość obsługi go przez osoby
znające podstawowe narzędzia komputerowe. W trakcie badania przeprowadzone zostały
również symulacje sytuacji kryzysowych mogących wystąpić podczas korzystania z urządzenia
Saik w Instytucie Dziennikarstwa. Zaproponowano również sposób rozwiązania takich sytuacji
na wypadek ich wystąpienia.
Zastosowanie nowoczesnej technologii gospodarowania kluczami na jednym z wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego może okazać się tylko początkiem w zrewolucjonizowaniu całej
ochrony dostępowej na uczelni. Jeśli w Instytucie Dziennikarstwa system zarządzania kluczami będzie dobrze funkcjonował to naturalne wydaje się rozszerzenie jego działalności na
inne instytuty. Za kilka lat być może cały Uniwersytet będzie stosował takie zabezpieczenia,
dążąc do korzystania z jednej karty przypisanej do konkretnego pracownika, dającej dostęp do
wszystkich budynków.
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Zakończenie
Praca i zaprezentowane w niej przykłady urządzeń zwiększających bezpieczeństwo potwierdzają
postawioną na początku hipotezę: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
wpływa na jakość i poziom zarządzania bezpieczeństwem budynków publicznych. Coraz
częściej można zauważyć budynki, z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które ułatwiają
nadzór nad funkcjonowaniem obiektu oraz zabezpieczają go przed działaniem niepożądanym.
W pracy zrealizowano cele: udowodnienie jak istotną rolę pełni obecnie bezpieczeństwo,
ukazanie, że nowe technologie znacząco determinują wszelkie przedsięwzięcia związane
z zachowaniem bezpieczeństwa oraz przeanalizowanie szerokiej gamy technologii wykorzystywanych do jego zapewnienia w budynkach.
Poparcie hipotezy pracy umożliwiło badanie oraz symulacje systemu dostępowego w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Hipoteza pracy została również poparta
informacjami teoretycznymi ze specjalistycznych źródeł książkowych, przykładami obiektów gdzie
takie rozwiązania były wykorzystane .
Poszczególne systemy ochrony dzięki rozwojowi technologii stają się coraz bardziej powszechne
i dostępne. Technologie tego typu wychodzą z ram uprzywilejowanych systemów dla najbogatszych.
Obecnie oprócz niemal każdej instytucji publicznej, w tego typu systemy wyposażane są również
budynki mieszkalne. Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa okazał się
fundamentem do stworzenia inteligentnego budownictwa.
Zbadany w pracy system dostępu został przedstawiony pod kątem praktycznego zastosowania
go w budynku Instytutu Dziennikarstwa. Jego głównym zadaniem jest polepszenie organizacji
i zabezpieczenia kluczy oraz ułatwienie zarządzania i planowania dostępu do poszczególnych
pomieszczeń. Ukazane zostały również symulacje sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić na
Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawienie w pracy przykładowego projektu systemu zabezpieczeń pozwoliło na zobrazowanie wykorzystania poszczególnych narzędzi systemu alarmowego,
dostępowego czy dozoru wizyjnego.
Obecnie systemy zabezpieczeń oparte są na technologii. Niemal codziennie pojawiają się
na rynku nowe rozwiązania. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach rozwój dziedziny
zabezpieczeń będzie znacząco wzrastał, nie tylko w sferze obiektów użyteczności publicznej, ale
również w budynkach mieszkalnych. Skuteczność jak i dostępność cenowa systemów sprawia,
iż stają się one coraz bardziej powszechne w domach jednorodzinnych.

Spis schematów
Schemat 1. Ogólna typologia zagrożeń bezpieczeństwa
Schemat 2. System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie
Schemat 3. Diagram omawiający rozporządzenie
Schemat 4. Systemy zabezpieczeń technicznych
Schemat 5. Schemat instalacji przeciwpożarowej
Schemat 6. Sieć sygnalizacji pożarowej
Schemat 7. Projektowanie systemu ochrony

Spis tabel
Tabela 1. Przykładowa wycena instalacji alarmowej
Tabela 2. Tabela z uprawnieniami kont
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Spis rysunków
Rysunek 1. Inteligentny dom jednorodzinny
Rysunek 2. Systemy inteligentnego budynku
Rysunek 3. Rezydencja Pałacowa, Wilanów
Rysunek 4. Przykłady modeli kamer monitorujących o różnym
zaawansowaniu technologicznym
Rysunek 5. Szafka Saik Basic
Rysunek 6. Panel zarządzania inteligentnym domem
Rysunek 7. Strefy ochrony budynku
Rysunek 8. Urządzenia dozoru wizyjnego
Rysunek 9. Czytniki kart magnetycznych oraz kodów kreskowych
Rysunek 10. Czytnik linii papilarnych
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Inteligentne parkingi w smart cities
Streszczenie pracy
Praca opisuje ideę wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych w Smart Cities oraz skupione
wokół niej wybrane koncepcje. W pracy podjęto próbę zdefiniowania idei Inteligentnych Miast oraz przedstawienia najnowszych rozwiązań w przypadku parkingów samochodowych. Część pracy jest poświęcona
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Wstęp
Praca dotyczy bardzo ważnego zagadnienia z punktu widzenia rozwijających się metropolii.
Zagadnienie „smart city” we współczesnym znaczeniu jest nowym pojęciem, nie ma wielkiej liczby
opracowań naukowych, które bezpośrednio dotyczyłyby inteligentnych miast. Obecnie szybki
rozwój miast i nowych technologii zmusza władzę oraz mieszkańców do szukania i wprowadzania
rozwiązań, które przyczyniają się do usprawnienia działania całej metropolii. Głównie związane są
one ze sprawną wymianą informacji – z komunikacją. Temat „Smart Cities” pracy został wybrany
z uwagi na coraz większe zainteresowanie ludzi, którzy zarządzają miastami.
W pracy zostanie wyjaśnione znaczenie terminu „inteligentne miasto” oraz zostaną omówione
wartości „smart” rozwiązań wprowadzanych współcześnie w miastach. Każdego dnia na całym
świecie tysiące ludzi wprowadzają swoje błyskotliwe pomysły w życie, które usprawniają funkcjonowanie różnych części składowych miasta. W pracy zostaną przybliżone tylko wybrane idee
oraz znajdzie się opis funkcjonowania „inteligentnych miast” na świecie i w Polsce. Dodatkowo
zostanie kilkakrotnie nadmieniona kwestia komunikacji sieciowej, która aktualnie stanowi czynnik
niezbędny do wymiany informacji w społeczeństwie.
Celem pracy jest wyjaśnienie pojęcia „inteligentne miasto”, skali stosowania „smart”
pomysłów na przykładzie zagadnienia „inteligentnych parkingów”.
Problem zanieczyszczenia powietrza w miastach spowodowany wytworzonymi spalinami,
wydłużony czas poświęcony na szukanie miejsca parkingowego, olbrzymie korki tamujące kluczowe ulice w centrum miasta oraz rosnąca liczba wypadków ma zostać zredukowana dzięki
zastosowaniu koncepcji inteligentnego parkowania.
W ostatniej części pracy zostanie zweryfikowana słuszność hipotez badawczych, które brzmią
w następujący sposób:
1. Użytkownik korzystający z aplikacji NaviParking, która pozwala uzyskać informacje
dotyczące lokalizacji parkingów strzeżonych oraz „Parkuj i Jedź“ oczekuje ulepszenia
aplikacji o funkcje rezerwacji miejsca parkingowego.
2. Użytkownik poprzez funkcje rezerwacji miejsca parkingowego będzie miał możliwość
precyzyjnego zaplanowania swojej trasy do szkoły/pracy łącząc przejazd samochodem ze
środkami komunikacji miejskiej.
Założenia dotyczą tego, że użytkownicy korzystający z aplikacji oczekują precyzyjnych danych
dotyczących miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym i funkcji rezerwacji miejsca. Użytkownik
korzystający ze sprawnie funkcjonującej aplikacji chętniej zostawi samochód na parkingu strzeżonym.
W Polsce jest to świeże spojrzenie na problem dużej liczby samochodów w centrum miasta
oraz pomysł na ich zredukowanie. Metoda badawcza będzie opierać się ankiecie przeprowadzonej
wśród kilkunastu użytkowników aplikacji NaviParking.
Inne źródła stanowią: klasyka literatury dotycząca komunikacji oraz komunikacji sieciowej,
artykuły oraz strony internetowe, prezentacje wykorzystane podczas różnego rodzaju konferencji
dotyczących „Smart Cities”, prezentacje stworzonych przez zarząd NaviParking oraz dane statystyczne miast oraz przedsiębiorstw dotyczących liczby samochodów w mieście.
W pierwszym rozdziale opisana jest koncepcja smart city, ogólna charakterystyka inteligentnego miasta oraz smart pomysły dotyczące każdej z części składowych smart city. W kolejnym
rozdziale zostały przedstawione informacje dotyczące smart miast w Polsce i na świecie. Ostatni
rozdział zawiera informacje na temat pomysłu na inteligentny parking. W ostatnim rozdziale są
umieszczone wyniki badań i weryfikowana jest hipoteza badawcza.
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Rozdział 1. Smart Cities
1.1. Podstawowe założenia Smart Cities
Podstawowym ośrodkiem życia cywilizowanego świata jest miasto. Jest to wytwór współpracy
ludzi, a także miejsce, w którym ludzie koncentrują swoją działalność i tworzą nowe pomysły.
Można także postrzegać miasto jako siłę napędową wzrostu gospodarczego 1. Miasto i urbanizacja
to pojęcia, które wzajemnie się łączą i są współzależne.
Współcześnie urbanizacja jest jednym z najważniejszych procesów zachodzących na wszystkich kontynentach 2. Urbanizacja jest definiowana jako proces koncentracji ludności w określonych punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich. Jest to równoznaczne
z dynamicznym wzrostem liczby ludności miejskiej oraz przestrzennego rozwoju miast, a także
przejmowanie przez ludność wiejską miejskiego stylu życia.
Manuel Castells w swojej książce „Kwestia Miejska” podaje następującą definicję pojęcia
urbanizacji, w której można rozróżnić dwa odmienne znaczenia:
1) przestrzenna koncentracja ludności począwszy od pewnego progu wielkości obszaru i gęstości zaludnienia
2) rozprzestrzenienie się systemów wartości, postaw i zachowań nazywanych „kulturą miejską” 3.
Te definicje stanowią bazę do stworzonej przez G. Węcławowicza współczesnej, wyczerpującej formuły. Mówi ona o tym, iż należy postrzegać urbanizację jako wielowymiarowy system
procesów ekonomicznych, społecznych, demograficznych i kulturowych, skutkujących wzrostem
miast i liczby ludności miejskiej, koncentracji ludności, zajmowaniem się miasta coraz większej
powierzchni, koncentracji w przestrzeni działalności gospodarczej i administracyjnej, kształtowaniem
specyficznych form zagospodarowania antropogenicznego, lansowaniem miejskiego stylu życia 4.
Współcześnie podniesienie funkcjonalności miast jest możliwe dzięki gwałtownemu rozwojowi
technologii komunikacyjnych i informatycznych. Komunikacja pełni tu rolę nadrzędną. Według M.
Castellsa komunikacja to proces podzielania znaczeń poprzez wymianę informacji. Przebieg tego
procesu określają: technologia, cechy nadawcy i odbiorcy przekazu, ich kulturowe kody odniesienia
i protokoły komunikacyjne oraz zakres procesu komunikacji. Znaczenie można rozumieć jedynie
w kontekście relacji społecznych, w którym dochodzi do przetworzenia informacji komunikacji 5.
Należy podkreślić, że centralną rolę w tworzeniu innowacji i rozwoju społeczeństw odgrywają
technologie informacyjne i komunikacyjne. Składową komunikacji jest komunikacja sieciowa, która
we współczesnym procesie rozwoju miast jest najbardziej wykorzystywana. Można interpretować
ją w sposób następujący: komunikacja sieciowa jest procesem wymiany przetwarzanych informacji. Odnosi się ona do podmiotów biorących udział w akcie komunikacji, przy czym przynajmniej
jednym z nich jest sieć 6.
Termin „Smart City” nie jest czymś nowym, natomiast wciąż brak nam jednoznacznej definicji. Określa się je bardziej przez opisy konkretnych zastosowań, projektów, wdrożeń i rozwiązań
realizowanych w konkretnych miejscach niż przez ustalony, jednolity model ogólny 7.

1 D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa, 2007, str.7.
2 D. Sikora- Fernandez, Smart city jako nowa koncepcja funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce, 2014, str.13.
3 M. Castells, Kwestia Miejska, PWN Warszawa, 1982, str. 23.
4 G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa 2003, str. 62.
5 M.Castells, Władza komunikacji, PWN, Warszawa 2013, str. 65.
6 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa, 2010 str. 17-19.
7 A. Gontarz, Smart city: technologia czy zarządzanie?, materiały z konferencji „Miasto – hologram świadomości”, http://westival.szczecin.art.pl/aktualnosci/smart-city-technologiaczy-zarzadzanie (data dostępu
20.09.2013).
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Rysunek 1. Model smart city

Źródło: Vienna Univeristy of Technology, European Smart Cities, 2007 – 2015,
www.smart-cities.eu [2015.12.01].
W idei Smart Cities wykorzystywane są nowe technologie do poszukiwania optymalnych
rozwiązań technicznych z modernizowaną cały czas infrastrukturą. „Smart” miasto stanie się
przyjaznym i postępowym miejscem, w którym będzie kładziony nacisk na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców oraz dbałość o środowisko naturalne. „Smart City” nie jest terminem
nowym. Profesor Nicos Komninos z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach podjął się opracowania w miarę wyczerpującej definicji. Według niego obszar „smart city” składa się z czterech
sztandarowych elementów:
• kreatywnej populacji która intensywnie realizuje działania wykorzystujące wiedzę,
• efektywnie działających instytucji procedur,
• rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej, zarządzania wiedzą, e-usług, narzędzi online
oraz cyfrowych przestrzeni,
• udokumentowanej zdolności do innowacji, jak również rozwiązywania problemów, które
występują po raz pierwszy, gdyż zarządzanie w okresach niepewności jest kluczowe do oceny
inteligencji 8.
Mając na uwadze pracę Doroty Sikory-Fernandez i Danuty Stawasz dotyczącą idei smart Cities,
przyjęto, że miasto może być ‘inteligentne’ jeśli posiada następujące elementy:
1. G
 ospodarkę (smart economy) – inteligentne miasto cechuje się wysoką produktywnością,
która opiera się na wykorzystaniu oraz łączeniu czynników produkcji. Inteligentna gospodarka powinna się elastycznie dostosowywać do ciągle zmieniających się warunków przy
użyciu innowacyjnych rozwiązań.
2. Transport i komunikacja (smart mobility) – miasto jest olbrzymią siecią powiązań dzięki
sektorowi ICT. ICT czyli teleinformatyka to pojęcie obejmujące szeroki zakres wszystkich
technologii umożliwiających manipulowanie i przesyłanie informacji 9. Należy przyjąć, że
zakres tego elementu dotyczy transportu w znaczeniu tradycyjnym, jak i komunikacji cyfrowej, które powinny opierać się na nowoczesnych technologiach niezbędnych do logicznego
użytkowania istniejącej infrastruktury.
3. Środowisko (smart environment) – miasto, które pretenduje do bycia smart city jest zobowiązane do optymalizacji zużywania energii poprzez wykorzystywanie źródeł energii
8 M. Remisiewicz, Inteligencja i współpraca w służbie miastom, 2015, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=060BE704BE9C4289BDA3AF80C919099B [2015].
9 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do
2020 roku. 2014-12-17, s. 26.
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odnawialnej; prowadzi czynności ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska,
natomiast gospodarka zasobami jest oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju 10.
Wszystkie przedsięwzięcia na rzecz środowiska wymagają niebagatelnego poziomu edukacji środowiskowej.
4. Ludzie (smart people) – społeczeństwo uczące się; to mieszkańcy miast stanowią grupę osób,
która powinna być inicjatorem zmian. Mieszkańcy przy właściwym wsparciu technicznym
są w stanie zapobiegać olbrzymiemu zużyciu energii, zanieczyszczenia środowiska oraz
dążyć do progresu jakości życia.
5. Jakość życia (smart living) – elementy takie jak przyjazne środowisko, szeroka oferta miejsc
kulturalno-rozrywkowych, zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych, infrastruktury technicznej i społecznej oraz bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa stanowią
o jakości życia. Istotnym punktem jest dbałość o nienaganny stan środowiska naturalnego
i terenów zielonych.
6. Inteligentne zarządzanie (smart governance) –rozwój w tym punkcie wymaga utworzenia
odpowiedniego systemu zarządzania miastem oraz wypracowania procedur obligujących
władze lokalne i pozostałych mieszkańców miasta do współdziałania jak również wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu miasta 11.
1.2. Ogólna charakterystyka wybranych obszarów w mieście
W dużej liczbie Polskich miast oraz w miastach za granicą pojawiają się liczne czynniki nieprzychylnie oddziaływujące na funkcjonowanie całego miasta. Konsekwencjami owych złych
zachowań są „dodatkowe” koszty ponoszone przez mieszkańców (koszt utrzymania gospodarstw
domowych, podmiotów gospodarczych, innych instytucji i organizacji) 12. Przeważnie te koszty
są długookresowe. Innowacyjne firmy, które wykorzystując świeże osiągnięcia naukowe, oferują
nowoczesne rozwiązania problemów co może przynieść korzyści ośrodkom miejskim.
Biorąc pod uwagę sektory związane z wyznacznikami koncepcji inteligentnych miast należy
dodać do tej listy takie sfery jak: budynki, miejsca publiczne, funkcje miejskie, odpady, krajobraz/ekosystemy, woda, energia, mobilność, oraz co jest ważne, między tymi sferami zachodzą
sprzężenia zwrotne. Między wzajemnie powiązanymi systemami miejskimi zachodzi synergia 13.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym 14 miasto we własnym zakresie podejmuje się realizacji zadań publicznych i robi to na własną odpowiedzialność. Zadania te dotyczą między innymi
infrastruktury społecznej (np. szkolnictwo, edukacja, pomoc społeczna), ładu przestrzennego
i ochrony środowiska (np. tereny zielone, gospodarka miejskimi przestrzeniami), infrastruktury
technicznej (np. wodociągi, drogi, komunikacja publiczna, sieć ciepłownicza, kanalizacja), porządku
i bezpieczeństwa (np. organizacja ruchu na drogach miejskich, ochrona przeciwpożarowa). W tym
samym czasie różne organizacje i instytucje realizują wszystkie wyznaczone zadania postawione
10 Pojęcie ekorozwoju sformułowane na I Konferencji ONZ „Środowisko i rozwój” w Sztokholmie w r. 1972
kojarzono z uznawaniem wyższości kwestii środowiskowych kosztem rozwiązywania problemów społecznych
i ekonomicznych. W literaturze polskiej możemy spotkać się z określeniem ekorozwoju jako rozwój zrównoważony, trwały rozwój (ang.. sustainable development) i w takim rozumieniu po raz pierwszy użyto je w
dokumentach oficjalnych w „Światowej Strategii Ochrony Przyrody” w 1980 roku, określając również zasady
ekorozwoju. Autorka niniejszej pracy posługiwać będzie się zamiennie terminami trwały rozwój, zrównoważony rozwój, ekorozwój.
11 D. Sikora- Fernandez, Smart city jako nowa koncepcja funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce, 2014, str.
21-22.
12 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.33
13 U. Ranhagen, R&D project regarding the development of a conceptual eco-cycle model 2.0. for the Royale
Seaport Environmental Profiling City District in the City of Stockholm, 2012, str.11.
14 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem miasto w sensie administracyjnym jest gminą. Ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 Nr 16 poz.95, wraz z późn. Zm.
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przed zarządem miejskim. Realizacja tych zadań wymaga kooperacji oraz koordynacji oraz porozumień i wspólnych ustaleń. Najnowsze rozwiązania na bazie nowoczesnych technologii, które
są adaptowane i wykorzystywane przy realizacji zadań miejskich, znacznie usprawniają istniejące
systemy miejskie oraz dają gwarancje racjonalności podejmowanych decyzji w ujęciu kosztowym,
funkcjonalnym i długookresowym.
Wszystkie obszary wyżej wymienione zostaną szczegółowo scharakteryzowane oraz zostanie
określony ich wpływ na funkcjonowanie miasta oraz ich kosztów. W sferze praktycznej w ośrodkach miejskich, wszystkie wspomniane obszary problemowe wzajemnie się przenikają i są od
siebie zależne.
1. Administracja
W każdym państwie w ramach struktur organizacyjnych realizowane jest zarządzanie publicznymi
sprawami w mieście, co posiada ustawowe umocowanie. Administracja publiczna posiada unikalną
strukturę organizacyjną, określone cele, kompetencje oraz obszary swoich działań. Wyróżniamy dwa
ujęcia administracji: przedmiotowe (kompetencje oraz zadania władzy wykonawczej) i podmiotowe
(całość podmiotów administracji wykonujących określone zadania administracji publicznej). Efektywność działań działu administracyjnego w państwach, w których panuje ustrój demokratyczny jest
zależna przede wszystkim od sposobu wyłaniania władz oraz przedsiębiorczego działania tych władz.
Władze muszą charakteryzować się przedsiębiorczością, kreatywnością, rozsądnym rozporządzaniem środkami finansowymi do dyspozycji – od budżetu miasta. Istotną sprawą jest doświadczenie
oraz poziom kwalifikacji kadr pracowniczych i ich umiejętności współpracy i kontrolowania działań
wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięć administracji publicznej w ośrodkach miejskich. Współcześnie zarządzanie w mieście dostarcza wielu problemów i komplikacji.
Obecnie miasta dynamicznie się rozrastają przestrzennie co powoduje, że obszary zurbanizowane
obejmują niekiedy kilka miast i miasteczek. W takim wypadku niezbędna jest współpraca władz
tych miast w sprawie wspólnych korzyści, towarzyszy takiej sytuacji wzrost kosztów funkcjonowania
takiego ośrodka miejskiego przy jednoczesnym oczekiwaniu przez mieszkańców progresu jakości
życia. Wynikają z tego liczne problemy oraz konflikty o różnym charakterze oraz bariery rozwoju
miasta, pojawiają się kryzysy itp., więc wymienione czynniki uniemożliwiają harmonijny rozwój miast
i ośrodków miejskich. Uporanie się z tymi komplikacjami jest możliwe przy umiejętnym wykorzystaniu
nowoczesnych metod zarządzania (benchmarkingu, zarządzania projektami, marketingu terytorialnego,
negocjacji, koordynacji, planowania strategicznego, montażu finansowego, partnerstwa publicznoprywatnego, zarządzania przez jakość) 15.
2. Bezpieczeństwo
Ogół warunków oraz instytucji, które zajmują się ochroną życia, zdrowia i mienia obywateli czy
też suwerenności państwa przed zjawiskami niebezpiecznymi dla ładu prawnego to obszar bezpieczeństwa publicznego. Bezpieczeństwo publiczne ma charakter pewnego stanu, dzięki któremu
społeczeństwo ma możliwość sprawnego funkcjonowania w wymiarze długookresowym. Słownik
języka polskiego definiuje bezpieczeństwo jako: „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” 16. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb wynikających z natury człowieka. Bezpieczeństwo
pozwala człowiekowi przetrwać, zachować niezależność od innych oraz swoją tożsamość czy też
pewność rozwoju 17. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego mają charakter zarówno zewnętrzny
i wewnętrzny. Istnieje szereg wypadków i czynników, które są w stanie wytrącić mieszkańców
15 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.34-35.
16 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1987, str.147.
17 T. Jemioło, Rola i znaczenie historii bezpieczeństwa państwa w andragogice – edukacja dla bezpieczeństwa, (red.) K. Czerwiński, M. Fiodora, Toruń, 2011, str. 45.
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miasta ze stanu bezpieczeństwa. Są to zagrożenia natury technicznej (np. awarie i katastrofy
chemiczne, terroryzm, katastrofy komunikacyjne, awarie instalacji gazowych i wodociągowych),
zagrożenia społeczne (np. zakłócenia porządku publicznego, przestępczość zorganizowana i kryminalna), zagrożenia naturalne (np. burze, tornada, powodzie, susze, trzęsienia ziemi) 18.Wszystkie
te zagrożenia powodują liczne straty materialne oraz niematerialne, jak również wymagają często
w ujęciu długookresowym zaangażowania części środków publicznych na działania, których celem
jest usunięcie następstw zaistniałych zdarzeń. Wykorzystanie środków publicznych jest niezbędne gdyż człowiek/rodzina nie byłyby w stanie wypłacić odpowiedniej sumy na pokrycie niwelacji
następstw zaistniałych zdarzeń. Miejsca, w których potencjalnie można odnotować zagrożenia to:
przejścia podziemne, dworce, drogi, skrzyżowania dróg z przejazdami kolejowymi, śródmieścia
miast ( skupiska dużej ilości ludzi), miejsca zamieszkania przez uboższe warstwy społeczeństwa
(marginalizacja, patologie) miejsca oddalone od zabudowy (parki, cmentarze, ogródki działkowe,
lasy, tereny peryferyjne) itp. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz całym
społeczeństwom spoczywa na władzach państwowych oraz samorządowych. W mieście należy
przede wszystkim skupić się na poprawie bezpieczeństwa w wyżej wymienionych miejscach.
3. Energetyka
Dostępność energii jest niezbędna przy rozwoju nowoczesnego społeczeństwa oraz efektywnej i nowoczesnej gospodarki. Pieniądze przeznaczone na energię elektryczną oraz cieplną
stanowią znaczącą pozycję w kosztach funkcjonowania miasta. Jeśli spojrzeć na gospodarkę
ogólnoświatową; koszty energii stale rosną i są obiektem licznych dyskusji i analiz w poszukiwaniu
rozwiązania na ich obniżenie. Poszukiwanie sposobów oszczędzania energii jest bardzo ważne,
natomiast esencjonalne jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w celu wytwarzania energii, przesyłania oraz pozyskiwania jej z różnorodnych źródeł, szczególnie z odnawialnych. Koszty
wykorzystania energii w mieście ograniczają się do takich sfer jak komunikacja miejska, oświetlenie ulic i przestrzeni publicznych, funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zakładów komunalnych
i spółek miejskich, ogrzanie budynków użyteczności publicznej itd. Wykorzystując nowoczesne
technologie i systemowe rozwiązania można uzyskać znaczące oszczędności w budżecie miasta.
4. Gospodarka odpadami
Wzrost poziomu zamożności obywateli miasta przekłada się na wzrost poziomu konsumpcji
i co za tym idzie wzrasta liczba śmieci i odpadów generowanych w ośrodkach miejskich. Zagospodarowanie odpadów stanowi jedno z zadań realizowanych przez władze miejskie. Gospodarka
odpadami jest jednym z ważnych segmentów realizowanych zadań przez struktury gospodarki
komunalnej. Jej zadania to między innymi budowa, rekultywacja, modernizacja bądź likwidacja
składowisk odpadów. Oprócz wymienionych wyżej rzeczy obowiązkiem sektora gospodarki odpadami jest budowa i modernizację punktów utylizacji opakowań oraz niewykorzystanych środków
ochrony roślin, zamknięcie dzikich wysypisk śmieci, kompleksowe systemy zagospodarowania
odpadów (odzyskiwanie surowców wtórnych, segregacja, recykling, kompostowanie odpadów
organicznych), utylizacja odpadów z miejsc publicznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych
w celu zmniejszenia odpadów i pożądanych zachowań mieszkańców. Aby gospodarka odpadami
funkcjonowała prawidłowo niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna, która jest bardzo
kapitałochłonna oraz uciążliwa dla środowiska. Sprawna organizacja gospodarki odpadami to
uwzględniając przepisy prawne, oczekiwania oraz postawy obywateli, interes publiczny, koszty
i możliwości finansowe miasta, wyposażenie w pojazdy firm logistycznych, organizacja pracy
i systemowe podejście wszystkich podmiotów związanych z tą funkcją 19.
18 D. Mikołajczyk, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Placet, Warszawa, 2013, str. 224.
19 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.37.
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5. Przestrzeń miejska
Przestrzeń miejska jest jednym z najważniejszych zasobów miasta. Jej cechą charakterystyczną jest jej skończona ilość, gdyż nie może być powiększana przez proces produkcji. Można nią
gospodarować mniej lub bardziej racjonalnie 20. Przestrzeń miejska posiada różne walory użytkowe
i najkorzystniejsza sytuacja następuje, gdy te walory odpowiadają potrzebom mieszkańców miasta.
Wartość tej przestrzeni zależy od kilku czynników: dostępności, sposobności przystosowania do
własnych celów, położenia w przestrzeni miasta, form zagospodarowania itp. Wykorzystywanie
przestrzeni miejskiej powinno odbywać się zgodnie z interesem publicznym i z zachowaniem ładu
przestrzennego. Przy dużej ilości mieszkańców występują różne konflikty rodzące się z konfliktu
interesów niekiedy sprzecznych i odmiennych oczekiwań. Sposób wykorzystania oraz kształtowania przestrzeni publicznej wpływa na poziom atrakcyjności inwestycyjnej miast, co w okresie
długoterminowym wpływa na warunki życia mieszkańców .21
W Polsce duże miasta borykają się z problemem spadku atrakcyjności ich centralnej części.
Jest to wynikiem długotrwałych zaniedbań remontowych i modernizacyjnych sfery infrastrukturalnej
i budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Oczekiwania obywateli w stosunku
do standardów zamieszkania w centrum miasta są zdecydowanie różne, od obecnie panujących.
Całościowo rewitalizacja jest niezbędnym punktem do podwyższenia atrakcyjności miast.
6. Ochrona środowiska
W skali lokalnej zadania realizowane przez zarząd ochrony środowiska mają następujące
cele: ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystywania zasobów
naturalnych oraz ochrony zdrowia człowieka. Rozwijając te zagadnienia należy przede wszystkim
zwrócić uwagę na: konieczność ochrony powietrza w miastach, minimalizację hałasu, budowę
i utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, rozwijanie zabudowy pozwalającej na przewietrzenie miasta, dbałość o rzeki i akweny wodne, parki i tereny zielone, rozsądne gospodarowanie
przestrzenią, ochronę ziem przed zanieczyszczeniami, promocja przedsięwzięć ukierunkowanych
na oszczędzanie energii, promowanie budownictwa proekologicznego 22.
7. Transport i komunikacja miejska
B. Tundys definiuje transport jako przemieszczanie się ludzi i rzeczy (przedmiot transportu)
w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportowych. Obejmuje samo przemieszczanie, jak i zespół czynności do tego celu niezbędnych 23. W mieście transport odgrywa
niebagatelną rolę ze względu na zróżnicowane rozmieszczenie przestrzenne zasobów, miejsc
pracy, skupisk ludzi, usług. System transportowy jest jednym z czynników determinujących sprawny
rozwój miasta 24. Jest on istotny z uwagi na integracje obszarów funkcjonalnych takich jak: produkcyjnych, usługowych, handlowych, rekreacyjnych, mieszkaniowych. Przewóz osób, transport
towarów (zaopatrzenie) oraz wywóz odpadów i nieczystości to zadania transportu miejskiego 25.
Warunkiem sprawnej realizacji tych zadań jest:
• układ dróg uwzględniający rodzaje środków transportu ( ulice, torowiska, kanały wodne,
magistrale wodociągowe, gazociągowe, ciepłownicze oraz kanalizacyjne),
20 R. Domański, Gospodarka przestrzenna, WN PWN, Warszawa, 2002, str.208.
21 W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz –Poznań,
2003, str. 29.
22 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.39.
23 B. Tundys, Logistyka miejska, koncepcje – systemy – rozwiązania, Difin, Warszawa, 2008, str. 113.
24 D. Sikora- Fernandez, Smart city jako nowa koncepcja funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce, 2014,
str. 40.
25 L. Kowalczyk, Logistyka miejska – wybrane problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu, Wrocław, 2004, str. 188.
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• lokalizacja węzłów i punktów transportowych (przystanków tramwajowych i autobusowych,
zajezdni, dworców, portów, centrów usług logistycznych, parkingów),
• lokalizacja zakładów produkcyjnych, gazowni, ciepłowni, wodociągów, elektrowni, hurtowni,
wysypisk śmieci, kompostowni,
• lokalizacja centrów handlowych, hipermarketów, szpitali, obiektów kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych, hoteli 26.
1.3. Smart zarządzanie w mieście
Inteligentne miasto czyli Smart city jest nowoczesną ideą ukierunkowaną na zarządzanie
w mieście przy użyciu najnowszych technologii i osiągnięć techniki, umożliwiających w rzeczywistości poprawę warunków bytowania 27. Smart miasto nie wykorzystuje w pełni wszystkich nowoczesnych rozwiązań, ponieważ proces rozwój miast jest ewolucyjny i długotrwały. Wykorzystanie
innowacyjnych systemów i rozwiązań technicznych, komunikacyjnych (w tym technik ICT) oraz
organizacyjnych daje możliwość zarządzania miastem w sposób, który wpisuje się w koncepcję
smart city. Anglojęzyczny termin ICT jest tożsamy z pojęciem IT (information technology), które
można opisać jako metody oraz narzędzia przetwarzania informacji, jej wyszukiwania oraz selekcji28.
Wprowadzone przedsięwzięcia, które bazowo dotyczą jednej ze sfer zarządzania w mieście mają
przełożenie na inne sfery. Każda sfera potraktowana jako podsystem ogólnego systemu jakim jest
miasto, posiada liczne relacje z otoczeniem, natomiast mnogie relacje z innymi podsystemami
warunkują funkcjonowanie systemu (miasta) jako całości.
W tym miejscu należy podkreślić niezwykle ważna rolę w sprawnym funkcjonowaniu wszystkich podsystemów miasta jaką odgrywa komunikacja. Według T. Gobana-Klasa komunikacja
jest transmisją, przekazywaniem informacji oraz wiedzy – inaczej – „wymianą znaczeń między
ludźmi” 29. Komunikacja za pośrednictwem sieci ma wielkie znaczenie w procesie zbliżania się
do siebie technologii oraz nauki. Odnosi się to zarówno do publicznych jak i prywatnych instytucji
angażujących się w badania i wdrożenia. W efekcie współpracy między tymi podmiotami za pośrednictwem sieci powstają wydajne struktury organizacji, które sprawnie wymieniają się informacją
oraz wspólnie podejmują się rozwiązania wszelkich problemów technologicznych i naukowych 30.
Dla każdego z podzespołów, obszarów, które są częścią składową miasta istnieją smart rozwiązania, które wspierają najefektywniejsze działanie tychże podsystemów.
1. E-administracja
Usprawnienie organizacji i funkcjonowania różnych sfer umożliwia zastosowanie technik ICT.
W wymiarze społecznym zastosowanie te będą dotyczyć: e-zdrowia, e-edukacji, e-bezpieczeństwa; w ekonomicznym: e-pracy, e-usług, e-handlu; a w informacyjnym: komunikacji społecznej,
zdobywania wiedzy, komunikacji urzędowej (e-administracja, e-gospodarka). Dzięki technikom
ICT władze miasta mają możliwość usprawnienia pracy urzędów oraz poprawienia kontaktów
z mieszkańcami 31. Elektroniczny system zarządzania stwarza możliwość tworzenia baz danych,
kontroli i szybkiego kontaktu z obywatelem.
Korzyści wymieniane przez B. Kasprzyka, które mogą osiągnąć obywatele i firmy w kontaktach
z e-administracją to między innymi:
-dostępność w internecie – w jednym miejscu,
-oszczędność czasu, szybkie załatwienie sprawy,
26 Ibidem, str. 188.
27 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.40.
28 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa, 2010 str. 17.
29 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, str.11.
30 W. Gogołek, op. cit., str. 15
31 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.41
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-dostęp do urzędu o każdej porze dnia i nocy
-obniżka kosztów administracyjnych
-osoby niepełnosprawne mogą załatwić sprawę bez wychodzenia z domu
-dowolność miejsca i czasu załatwienia sprawy urzędowej 32.
Korzyści, które osiąga urząd administracji publicznej wykorzystując techniki ICT to:
-możliwość utworzenia baz danych
-szybki oraz bezpośredni dostęp do aktów prawnych,
-rozszerzenie rejestru usług publicznych dostępnych online,
-standaryzacja wymiany danych, ograniczenie pomyłek dotyczących adresowania i wysyłania danych
-możliwość archiwizacji, bezpieczeństwo komunikowania się z innymi oddziałami administracji 33.
2. Bezpieczeństwo
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, możliwe stało się szybkie oraz nieograniczone
przesyłanie danych, tworzenie nowych baz danych, umożliwienie użytkownikom dostępu do nich
w tym samym czasie. Miasta stają się coraz bardziej skomputeryzowane poprzez stale rozbudowywaną sieć czujników, kamer i sterowników. Władze miasta w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
mogą wykorzystać lub stworzyć system oparty na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.
Inteligentny system jest tworzony przez wiele elementów takich jak: skuteczne zarządzanie kryzysowe, technologie komunikacyjne w kontaktach z obywatelami, sprawnie funkcjonujący monitoring.
Działania poszczególnych podmiotów (urzędów, wydziałów, służb miejskich, straży, inspekcji)
powinny być między sobą zsynchronizowane, tak aby istniała możliwość za pośrednictwem zebranych i przeanalizowanych informacji przewidywać i wcześniej zapobiegać problemom. Zadania
służb miejskich dotyczących bezpieczeństwa zmieniają się z reakcji na konkretne zdarzenie na
przewidywanie i przeciwdziałanie. Władze miasta do tego celu posługują się technikami ICT oraz
nowoczesnymi technologiami.
Kolejnym elementem tworzącym system bezpieczeństwa miejskiego jest niekonwencjonalna
technika powiadamiania mieszkańców o wydarzeniach kryzysowych np.: poprzez portale społecznościowe jak Facebook czy Twitter. Obecnie możliwe jest pozyskiwanie informacji poprzez
przeglądanie prywatnych smsów, wiadomości na facebook’u czy podsłuchiwania rozmów telefonicznych. Wykwalifikowane osoby potrafią ustalić lokalizacje telefonu nawet w momencie gdy jest
on wyłączony. Kolejnym sposobem ustalenia lokalizacji obywatela jest możliwość sprawdzenia
miejsc korzystania z karty kredytowej. Do tego należy dodać opcje obserwacji dowolnego punktu
na ziemi za pomocą programy Google Earth 34.
Dzięki ciągłemu procesowi rozwoju nowych technologii następuje sposobność precyzyjna rejestracja obrazu z dużych odległości. Kamery pojawiające się w mieście najczęściej umieszczane
są w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, tj: przy dworcach, przystankach, skupiskach pubów
i restauracji, stacjach metra, dyskotek, przy przejściach podziemnych itp. Należy się zastanowić
czy przy takich metodach obywatele miasta mają do czynienia z inwigilacją i czy są odpowiednie
argumenty do wykorzystywania nowych technologii w celu gromadzeniu danych o zachowaniu
obywateli. Patrząc na tą sprawę w kontekście przeciwdziałania działaniom terrorystycznym i przestępczym motywy przemawiające za całkowitą ochroną prywatności są nieistotne 35.
32 B. Kasprzyk, Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, m.univ.rzeszow.pl/
file/15858/027.pdf, 2015r.
33 Ibidem
34 J. Pałkiewicz, Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa, ZYSK i S-KA, Warszawa, 2013, str. 56.
35 D. Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str. 44.
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3. Energetyka
Władze miasta wpisując się w założenia smart city są zobowiązane do podjęcia działań, których celem jest zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną oraz gaz, równocześnie prowadząc
działania na rzecz pomniejszania kosztów zużycia energii. Takie projekty obejmują między innymi
wprowadzanie nowatorskich technologii pozyskiwania ciepła, udoskonalanie oraz przebudowa
systemów cieplnych w mieście, wyposażanie systemów cieplnych w instalacje redukujące emisję
zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych, przeprowadzanie audytów cieplnych w budynkach
administracji publicznej, działania na rzecz ograniczenia zużycia energii w tychże budynkach,
termomodernizacja i wykorzystywanie materiałów energooszczędnych przy rewitalizacjach36 .
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), budowa mikro sieci wspomagana przez
innowacyjne rozwiązania zarządzania to rozwiązania, które inteligentne miasto powinno wykorzystywać w celu optymalizacji zapotrzebowania na energię miejską (transport publiczny, oświetlenie
miasta i ulic, ogrzewanie budynków publicznych, ogrzewanie wody) 37.
Aby zwiększyć efektywność gospodarowania energią w ośrodkach miejskich wdraża się takie
projekty jak smart grid czy smart metering. Smart grid czyli inteligentne sieci elektromagnetyczne
bazujące na komunikacji między podmiotami rynku energetycznego. Są to powiązane systemy
sieci informacyjnej i energetycznej, jak również aplikacje IT umożliwiające kierowanie sieciami
dystrybucyjnymi dzięki punktom pomiarowym i kontrolnym rozmieszczonych w sieci. Zastosowanie projektu smart grid gwarantuje korzyści takie jak: szybsze regenerowanie sieci po awariach,
efektywniejsze przesyłanie energii, reedukacja apogeum zapotrzebowania na energię, integracja
sieci ze źródłami energii odnawialnej, integracja działań prosumentckich (są to osoby produkujące
energię na własne potrzeby, które nie są związane z działalnością gospodarczą czy zawodową 38),
ochrona środowiska 39.
Smart metering jest to inteligentny system pomiarowy. Jest powiązany z technologią agregowania, zbierania, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych za pośrednictwem internetu,
efektem czego jest zagwarantowanie każdemu członkowi rynku energii dostęp do informacji.
Zastosowanie tego systemu umożliwia sprawne wystawianie faktur, przeprowadzanie analizy
mediów energetycznych oraz prognozowanie i optymalizacje dostaw energii przez sprzedawcę 40.
4. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami obejmuje segregacje, odbiór, sortowanie i recykling odpadów oraz
utrzymywanie porządku w miejscach publicznych. Usprawnienie działań w obszarze gospodarki
odpadami wymaga sprawnej infrastruktury technicznej i sanitarnej, wydajnej infrastruktury transportowej i informatycznej w mieście; istotny w tej kwestii jest ich stan oraz nowoczesność i dostrzeganie
możliwości obniżenia kosztów. Przykładem smart rozwiązań jest tworzenie zautomatyzowanych
sortowni śmieci i odpadów, które umożliwiają odzyskiwanie surowców wtórnych. Dodać można
do tego kompostownie oraz samochody nowej generacji przewożące odpady i śmieci. Smart
rozwiązania to między innymi stosowanie nowoczesnych pojemników na śmieci, które charakteryzują się dużą pojemnością i systemem zgniatania śmieci; usytuowane w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego opróżnione są stosunkowo rzadko przez specjalistyczne samochody.

36 Ibidem, str. 45.
37 B. Matusiak, Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2013, str. 27.
38 N. Wrońska, Prosument-czyli jak konsument staje się producentem, Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków, 2012, str.128.
39 B. Matusiak, Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2013, str. 22-23.
40 Ibidem str.26.
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Współcześnie używane techniki komputerowe umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie, i wyciąganie wniosków z informacji o gospodarce odpadów, ilości zebranych śmieci, rodzaju odpadów,
komunikacji miasta z obywatelem (skargi obywateli, udostępnianie informacji o miejscach zbiórki
baterii, materiałów niebezpiecznych, starego sprzętu AGD, przeterminowanych lekarstw itp) 4142.
5. Zarządzanie przestrzenią miejską
Przez setki lat gospodarowanie miejską przestrzenią odbywało się w każdym ośrodku miejskim
w zupełnie inny sposób. Współcześnie cały system planowania przestrzennego jak również standardy budowlane stanowią narzędzia do realizowania koncepcji smart city w aspekcie zarządzania
przestrzenią. Należy zachować równowagę w organizacji infrastruktury tak aby funkcje dochodowe
nie wyparły funkcji mieszkaniowej. Cała przestrzeń powinna być dostępna oraz uporządkowana,
a ruch samochodowy ograniczony do minimum. W smart mieście trzeba ograniczyć niekontrolowane
rozprzestrzenianie się miasta, rozwiązywać konflikty między obywatelami na tle przestrzennym
(sprzeczność celów realizacji zadań na danym terenie) oraz przeprowadzać rewitalizacje i modernizacje całych kwartałów. Istotnym założeniem urbanistyki jest wsparcie i zorientowanie na
lokalną społeczność, podkreślenie wagi centrum miasta, preferowanie i udogodnienia dla ruchu
pieszego, ograniczenie samochodów w mieście. Istotnym elementem korzystnego funkcjonowania
przestrzeni miejskiej jest oświetlenie ulic, elewacji budynków, placów. Metody oświetlenia powinny
być możliwie najbardziej energooszczędne co oferują takie systemy jak:
a) smart street lighting – możliwość dostosowywania natężenia oświetlenia do bieżących
warunków pogodowych, drogowych i pory nocy; późną nocą gdy ruch samochodowy jest
niewielki oświetlenie jest stopniowo zmniejszane,
b) energooszczędne źródła światła
c) oświetlenie przez zintegrowany system paneli fotowoltaicznych przystanków komunikacji miejskiej i billboardów 43. Panele złożone są z ogniw, które są elementami półprzewodnikowymi.
W nich następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 44.
6. Transport i komunikacja miejska
Zadania związane z transportem miejskim, które stoją przed zarządem miasta stają się coraz
bardziej skomplikowane ze względu na wzrost mobilności mieszkańców. Większa mobilność
mieszkańców skutkuje duża liczbą samochodów osobowych i dostawczych co przy niedostatecznym rozwoju infrastruktury drogowej powoduje zakorkowanie się ulic oraz brak płynności
przepływu pojazdów 45.
Koncepcja błędnego koła stanowi podstawowy problem funkcjonowania komunikacji w ośrodkach miejskich i dotyczy ona tego, że:
a) wzrost mobilności i motoryzacji obywateli przyczynia się do powiększenia zatorów ulic, co
skutkuje spadkiem atrakcyjności przejazdów zbiorowych;
b)spadek zainteresowania komunikacją zbiorową przyczynia się do zmniejszenia liczby pasażerów, konieczności okresowej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, co skutkuje
jeszcze większym odpływem pasażerów
c) wzrost motoryzacji powoduje rozwój sieci ulic i dróg oraz parkingów w mieście co okresowo
wpływa na podniesienie atrakcyjności podróżowania samochodem osobowym 46.
41 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.44.
42 Ibidem, str. 47.
43 http://www.greensys.pl/rozwiązania/smart -city/, 2015.
44 http://energoforum.pl/panele-fotowoltaiczne-przeglad/132-czym-sa-i-jak-dzialaja-panele-fotowoltaiczne
45 D. Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.49.
46 O. Wyszomirski, Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
str. 24.
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Rozwiązaniem tego złożonego problemu jest zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej
poprzez działania wpisujące się w koncepcję smart cities, takie jak:
a) usprawnienie organizacji ruchu („zielona fala”),
b) czujniki natężenia ruchu umożliwiające skuteczniejsze sterowanie sygnalizacją świetlną co
skutkuje większą płynnością ruchu pojazdów oraz oszczędności czasu,
c) zwiększenie wykorzystania środków transportu miejskiego,
d) usprawnienie infrastruktury drogowej
e) administracyjne eliminowanie oraz ograniczanie ruchu samochodów osobowych (np. w centrum miasta, wyznaczanie buspasów).
Zarządzanie komunikacją miejską i rozwiązania zgodne z wymogami jej jakości (dostępność,
bezpośredniość, punktualność, wygoda, kultura obsługi, bezpieczeństwo) można podzielić na:
infrastrukturalne i organizacyjne 47. Rozwiązania infrastrukturalne dotyczą działań związanych
z budową, modernizacją istniejącej oraz dopiero planowanej infrastruktury. Rozwiązania organizacyjne to między innymi:
a) budowa systemów P&R – parkuj i jedź 48,
b) wykorzystywanie pojazdów osobowych przez wiele ludzi, czy stworzone pasy do poruszania
się samochodami przewożącymi dużą grupę osób,
c) lokalizacja dworców PKS i PKP zsynchronizowana z nimi komunikacja publiczna,
d) telematyka – informacja wyświetlana pasażerom o ewentualnych opóźnieniach, komunikacji
zastępczej czy wypadkach,
e) promocja roweru jako środka poruszania się po mieście, modernizacja i budowa ścieżek
rowerowych, uprzywilejowanie roweru
f) propagowanie ruchu pieszego
Wyżej wymienione pomysły i rozwiązania nie wyczerpują wszystkich opcji nowoczesnego podejścia do komunikacji w ośrodkach miejskich. Należy dodać do tego wykorzystanie innego paliwa
niż tradycyjne w autobusach (mniejsza produkcja spalin), dostosowanie wielkości autobusów do
ilości pasażerów w danej okolicy. Do prawidłowego funkcjonowania smart city esencjonalna jest
modernizacja oraz optymalizacja komunikacji publicznej. W nowych koncepcjach, które będą służyć
wygodnej i praktycznej egzystencji w miastach, nie mogą być pominięte rozwiązania pomagające
osobom niepełnosprawnym, starszym i dzieciom. W trosce o czystość powietrza w mieście należy
rozgłaszać ideę elektrycznych samochodów oraz wprowadzać stację ładowania akumulatorów. Inteligentny i innowacyjny ośrodek miejski staje się miejscem zdrowym i przyjaznym dla mieszkańców 49
7. Ochrona środowiska
Dzięki technikom ICT istnieje możliwość tworzenia baz danych zbierających informacje o stopniu
zanieczyszczenia poszczególnych obszarów w mieście. Poprzez synchronizację systemu bazy
danych ze stacjami pomiarowymi udostępniane są informację, które dają możliwość wskazania
precyzyjnego stopnia zanieczyszczenia powietrza (wiele parametrów) oraz sugerowane zachowanie i aktywność mieszkańców w przypadku sytuacji groźnej dla zdrowia człowieka. Działania
prowadzone w celu ochrony środowiska powinny być prowadzone równolegle na obszarach zagospodarowywania przestrzeni miejskiej oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych 50.
47 J. Wesołowska, Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transport u miejskiego, Wyd. Instytut
Spraw Obywatelskich, Łódź, 2008, str. 20.
48 Więcej o systemach P+R w rozdziale 3.
49 http://it.greenpl.org/pl/smart-cities.eu/. 2015.
50 D .Stawasz, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.52.
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Rozdział 2. Metody pomiaru, ranking oraz przykłady smart city
2.1. Miasta inteligentne – metody pomiaru
Miasto współcześnie jest centrum rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego.
Gromadzi ono mieszkańców z ich potencjałem intelektualnym oraz przedsiębiorczym. Miasta
obecnie stają się:
- przedmiotem ingerencji polityki rządowej;
- miejscem, w którym stosuje się nowoczesne technologie co zapewnia rozsądne i oszczędne
zarządzanie ograniczonymi zasobami energii i czasu 51.
Pojęcie „inteligentne miasto” jest nadal wieloznaczne. Istnieje wiele definicji oraz są podejmowane liczne próby ustalenia spójnej definicji oraz interpretacje poszczególnych elementów. Według
N. Komninos’a inteligentne miasto interpretowane jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia
się, jest kreatywne oraz dysponuje instytucjami badawczo-rozwojowymi. W takim mieście dobrze
rozwinięte jest szkolnictwo wyższe oraz infrastruktura cyfrowa i technologie komunikacyjne 52 .
R. Hollands podkreśla znaczenie istnienia infrastruktury transporotowej i telekomunikacyjnej,
użytkowanie technologii ICT oraz rolę, którą odgrywają nowe media i inicjatywy kulturalne 53.
Te dwie oraz wiele innych definicji wskazują na złożoność znaczeniową pojęcia „smart city”.
Definicja tego pojęcia musi odwoływać się do wielowymiarowej charakterystyki miasta oraz do
wykorzystywania technologii ICT, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości 54.
Raport „ Mapping Smart Cities in the EU” opublikowany przez parlament Europejski w 2014r.
wskazuje na to, że pomiar „inteligencji miejskiej” należy przeprowadzić w sześciu kluczowych
wymiarach pojęcia smart city: inteligentny rząd, inteligentna ekonomia, inteligentna komunikacja,
inteligentne środowisko, inteligentni ludzie, inteligentne życie 55. Autorzy tego raportu wskazują na
pozytywne związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między rozwojem miast oraz urbanizacją.
Życie w ośrodku miejskim przyciąga nowych mieszkańców, natomiast wzrost liczby ludności wraz
z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury umożliwia rozwój w wymiarach społecznym i gospodarczym. Zależności te nie są cechą wszystkich miast na świecie czego przykładem są mega
miasta w Chinach, Indiach, Nigerii czy Brazylii.
Koniecznym warunkiem zaliczenia miasta do inteligentnego jest występowanie przynajmniej
jednej z sześciu charakterystyk wymienionych wyżej. W raporcie, Parlament Europejski wskazał
na podstawie analizy miejskich projektów, inicjatyw, programów, sieci, platform itp., że w Europie
istnieje 240 inteligentnych miast56 . Istnieją cztery kategorie dojrzałości miast, które uwzględniają
stopień zaawansowania działalności:
1. p
 ierwszy poziom dojrzałości (27% miast, które pojawiły się w raporcie) – miasta posiadają
jedynie określoną strategię i politykę zmieniania się w miasto inteligentne;
2. drugi poziom dojrzałości (25% miast, które pojawiły się w raporcie) – miasta, które dodatkowo dysponują planem i wizją projektu, mimo to nie jest on na etapie wdrożenia;
3. trzeci poziom dojrzałości (20% miast, które pojawiły się w raporcie) – miasta , które prowadzą nadzór i wprowadzają inicjatywy wpisujące się w charakterystykę inteligentnego miasta;
51 M. Turała, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i
rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012, str. 55..
52 N. Komninos, Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, Londyn,
Oct. 2002.
53 R. Hollands, Will the smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?, „City”, Vol.
12, No. 3/2008.
54 D .Stawasz, M. Turała, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015,
str.55.
55 Parlament Europejski, Mapping Smart Cities in the EU, IP/A/ITRE/ST/2013-02.
56 Ibidem, str..33-35.
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4. czwarty poziom dojrzałości (28% miast, które pojawiły się w raporcie) – miasta, które posiadają przynajmniej jedną smart inicjatywę w pełni działającą i uruchomioną 57.
2.2. Ranking miast
Instytucje rządowe, banki, firmy konsultingowe i wiele innych podmiotów sporządza setki
rankingów i wskaźników opisujących w całości funkcjonowanie miast, bądź skupiające się tylko
na jednej z wybranych cech. Rankingi umożliwiają rozpoznanie zasadniczych czynników, które
odpowiadają za sukces współczesnego miasta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż każdemu
rankingowi z osobna towarzyszy często: subiektywność oceny, zafałszowania (świadome, bądź
nie) spowodowane przez brak odpowiednich kompetencji i doświadczenia osób sporządzających
ranking bądź jego odbiorców 58. Rankingi miast są przygotowywane zazwyczaj dla poszczególnych
sfer ich funkcjonowania. Rankingi, które obejmują wiele obszarów tzw. kompleksowe, są sporządzane w niewielkiej ilości. Cała reszta zestawień dotyczy poszczególnych grup tematycznych.
Przykłady zestawień oraz rankingów związanych z koncepcją smart cities to:
1. Spatially Adjusted Liveability Index (Economist Intelligence Unit od wielu lat publikuje ranking
miast składający się z ponad 30 wskaźników cząstkowych należących do pięciu kategorii:
infrastruktura, stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja. Wskaźniki
cząstkowe są oceniane w skali: „akceptowalny”, „tolerowalny”, „niewygodny”, „niepożądany”,
„nietolerowalny”. Ocena dokonywana jest przez ekspertów EIU oraz opinii mieszkańców
badanych miast 59);
2. Quality of Living Survey (Mercer Consulting Human Resources wykonuje analizę jakości
życia w ponad 200 miastach posługując się zestawem około 40 kryteriów, które odnoszą się
do: otoczenia gospodarczego, politycznego i społecznego, kwestii medycznych, edukacji,
rekreacji, dóbr konsumpcyjnych, infrastruktury mieszkalnej, środowiska naturalnego 60);
3. Networked Society City Index (Ericsson prowadzi ranking, w którym ocenia miasta w dwóch
aspektach: stopniu stosowania w miastach rozwiązań z dziedziny ICT a także w zrównoważonym rozwoju miejskim. Wykorzystanie rozwiązań ICT mierzy się w obszarach tj.:
infrastruktura, koszty dostawy internetu, wykorzystanie rozwiązań ICT i ich zastosowanie
przez mieszkańców i władzę publiczne. Zrównoważony rozwój ośrodka miejskiego jest
badany w wymiarach społecznym (zdrowie, edukacja), gospodarczym (produktywność,
konkurencyjność), środowiskowym (zasoby naturalne, zanieczyszczenia)61 );
4. Smart Cities Index (Ranking opracowany przez IDC rozpatruje funkcjonowanie miasta
w dwóch sferach: w wymiarze inteligencji miejskiej i sił umożliwiających. Wymiar inteligencji
miejskiej skupia się na projektach wprowadzanych przez różne instytucje i władzę w obszarach zarządzania, budownictwa, mobilności, usług, oszczędzania energii. Drugi obszar
dotyczy pomiaru podstawowych charakterystyk miasta – ludzie, gospodarka, technologie
ICT, - które przyczyniają się do ułatwienia bądź utrudnienia przemiany miasta w smart city )62;
5. World’s Smartest Cities (J. Kotkin przygotowując analizę założył, że wraz ze zrównoważonym rozwojem miasta, koncepcja smart city cechuje się promowaniem pionowej mobilności
i dążenia do postępu gospodarczego. Sporządzone przez niego analizy posiadają kryteria

57 Ibidem, str. 36.
58 T. Moonen, G. Clark, The Business of Cities 2013. What do 150 city indexes and benchmarking studies tell
us about the urban world in 2013?, Jones Lang LaSalle IP, Inc. 2013.
59 Ibidem, str.104.
60 Ibidem, str. 105-107.
61 Ericsson, Networked Society City Index 2013, http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ns-city-index-report-2013.pdf, 2013.
62 T. Moonen, G. Clark, The Business of Cities 2013. What do 150 city indexes and benchmarking studies tell
us about the urban world in 2013?, Jones Lang LaSalle IP, Inc. 2013, str. 156.
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oceny dotyczące infrastruktury, ale także charakteryzują fundamenty lokalnych, miejskich
gospodarek 63);
6. Ranking jakości miejskiego życia („Polityka” opracowując ranking bazowała na Better
Life Index sporządzanym przez OECD. OECD posługuje się dziesięcioma kategoriami
oceny: warunki mieszkaniowe (powierzchnia użytkowa na osobę, stopień zadowolenia
z warunków mieszkania), dochody (wynagrodzenie, dochody budżetu miasta na jednego
mieszkańca), praca (bezrobocie, wskaźnik aktywności zawodowej), wspólnota, edukacja
(wydatki na oświatę – przeliczenie na mieszkańca, wyniki testów gimnazjalnych – język
polski i matematyka), środowisko (mieszkańcy korzystających z oczyszczalni ścieków, ilość
produkowanych odpadów przez mieszkańca w trakcie roku), społeczeństwo obywatelskie,
zdrowie (liczba lekarzy na mieszkańca, zadowolenie ze stanu witalności), zadowolenie
z życia, bezpieczeństwo (liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, zadowolenie ze stanu
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania). „Polityka” do tego zestawienia dodała jedenastą
kategorię – jakość samorządu, która dotyczy wydatków na kulturę przez jednego mieszkańca, wydatki na obsługę długu publicznego, poziom dofinansowania z UE na mieszkańca,
długość ścieżek rowerowych w stosunku do powierzchni ośrodka miejskiego 64).
Centre of Regional Science przy Vienna University of Technology a także Delft University of
Technology przygotowali wspólnie projekt o nazwie European Smart Cities 65. Przyjęto, że badanie
będzie przeprowadzone na miastach średniej wielkości (między 100 a 500 tysięcy mieszkańców).
Projekt powstał w 2007 roku, i kolejno w latach 2007, 2013 i 2014 prezentowano zestawienia
około smart miast. Ranking miast opiera się na ocenie sześciu podstawowych charakterystyk
inteligentnego miasta, 33 czynników i 74 wskaźników cząstkowych. Kluczowe sześć czynników
oceny miast to:
1. smart economy (konkurencyjność): przedsiębiorczość, gospodarczy wizerunek, innowacyjność, produktywność, elastyczność rynku pracy, współpraca międzynarodowa;
2. smart people (kapitał ludzki i społeczny): poziom kwalifikacji, elastyczność, kreatywność,
uczestnictwo w życiu publicznym, kształcenie się przez całe życie;
3. smart governance (partycypacyjne rządzenie): usługi publiczne i społeczne, przejrzystość
formy sprawowania rządów, polityczne strategiczne planowanie, uczestnictwo w procesach
podejmowania decyzji;
4. smart mobility (transport i technologie informacyjno-komunikacyjne): dostępność transportowa, infrastruktura ICT, innowacyjne systemy transportowe;
5. smart environment (zasoby naturalne): jakość warunków naturalnych, ochrona środowiska
i rozsądne podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi, zanieczyszczenie środowiska;
6. smart living (jakość życia): warunki zdrowotne, bezpieczeństwo osobiste, jakość zasobu
mieszkaniowego, obiekty edukacyjne, obiekty kultury, spójność społeczna 66.
Na podstawie tych wskaźników został przygotowany ranking 74 europejskich miast do 500
tysięcy mieszkańców, który przedstawia rysunek 2.
Od roku 2015 na stronie European Smart Cities istnieje możliwość, zestawienia i porównania
ze sobą trzech inteligentnych miast. Analiza wykonana w tym roku różniła się od poprzednich
63 J. Kotkin, The World’s Smartest Cities, Forbes, http://www.forbes.com/2009/12/03/infrastructure-economyurban-opinions-columnists-smart-cities-09-joel-kotkin.html, 2009.
64 Polityka, W pogoni za stolicą. Ranking jakości miejskiego życia, „Polityka”, wydanie specjalne, 10/2014.
65 D .Stawasz, M. Turała, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015,
str.65.
66 R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic, E. Meijers, Smart cities. Ranking of
European medium-sized cities, Center of Regional Science, Vienna UT, 2007.
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Rysunek 2. Ranking miast – European Smart Cities, 2014

Źródło: European Smart Cities, http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=3&ver=3 [2016.03.20],
(aneks).
poddaniem jej miast od 300 tysięcy do 1. miliona mieszkańców. Przykład zestawienia trzech miast:
Duńskiego Aarhus, - które jest w samej czołówce zestawienia, Gdańska i Poznania przedstawia
rysunek 3.
Istnieje korelacja między poziomem zamożności miasta a poziomem miejskiej inteligencji.
Miasta z krajów o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego znajdują się na wysokim poziomie
zaawansowania pod względem idei smart cities.
2.3. Przykłady Smart Cities
Dwa miasta niżej opisane to przykłady jednych z najbardziej inteligentnych miast kolejno
w Europie i w Polsce. Wiedeń od lata jest prekursorem nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych w mieście. Kraków miasto liczące prawie 800 tysięcy mieszkańców jest zobligowane do
Rysunek 3. Porównanie miast

Źródło: European Smart Cities, http://www.smart-cities.eu/?cid=5&city=47&ver=4 [2016.03.20].
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wprowadzania nowoczesnych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie systemów miejskich,
a w pierwszej kolejności poprawę stopnia zanieczyszczenia powietrza.
Wiedeń
Według firm konsultingowych Wiedeń, jest miastem z najlepszym wskaźnikiem poziomu życia
w Europie 67. Pierwsze miejsce to skutek stabilności miasta, niskiego wskaźnika przestępczości,
bardzo dobrego poziomu opieki zdrowotnej, dobrym stanem środowiska naturalnego, wolny dostęp
do oświaty i kultury oraz szereg inteligentnych rozwiązań poprawiających i ułatwiających życie
w mieście. W 2014 roku na całym obszarze metropolitarny Wiednia odnotowano liczbę ludności
liczącą blisko 2,5 mln. mieszkańców 68.
Obecnie Wiedeń zajmuje najwyższe miejsca w przeprowadzanych rankingach miast. Dokument
The Smart City Framework Strategy wyznacza długookresową strategię (do 2015 roku), która
proponuje konkretne rozwiązania bieżących problemów oraz skupia swoją uwagę na problemach
takich jak zmiana klimatu czy zwiększający się współczynnik urbanizacji. Aktualnie Wiedeń przeprowadza ponad 100 programów przeobrażających miasto w pełni inteligentne 69.
1. Transport i komunikacja
Do roku 2030 celem miasta jest zmniejszenie zmotoryzowanej komunikacji indywidualnej
z 23% do 15%. Kolejnym założeniem jest posługiwanie się pojazdami z napędem całkowicie
elektrycznym do 2050 roku. Jedną z wielu prowadzonych inicjatyw jest SMILE (Smile Mobility
Info and Ticketing System Leading the Way for Effective E-mobility Services). Użytkownicy tego
projektu mają dostać kompleksowy pakiet danych dotyczący możliwości dotarcia z jednego punktu
do drugiego. W ramach tego projektu istnieje sprawnie działająca aplikacja, która dostarcza jej
użytkownikom informacje o środkach transportu, różnych możliwościach pokonania danej trasy
oraz rezerwacje i ceny biletów.
Projekty dotyczące komunikacji miejskiej wprowadzane w Wiedniu to między innymi e-mobility on demand i pojazdy energooszczędne w tramwajach. E- mobilność na żądanie to mający
powstać system, który uzupełni funkcjonowanie transportu publicznego o pojazdy napędzane
energią elektryczną. Testowane jest wprowadzenie różnych środków transportu, do których dostęp
umożliwiałby jeden multimodalny bilet. W roku 2016 punktów, które umożliwią ładowanie pojazdów
będzie koło sześciuset. Energooszczędne tramwaje są wyposażone w pompy, które w zależności
od temperatury powietrza, pompują powietrze potrzebne do schłodzenia lub ogrzania wnętrza
pojazdu. W takich tramwajach są montowane dodatkowe filtry na szybach, które w upalne dni
zmniejszają przepustowość promieni słonecznych.
Wiedeń posiada sprawnie funkcjonujący system rowerów miejskich. Ponad 120 wypożyczalni
umożliwia wypożyczenie jednego z blisko dwóch tysięcy rowerów. Wypożyczalnie są zlokalizowane przy stacjach metra, zajezdniach autobusowych i tramwajowych. Rozpoczęcie korzystania
z rowerów jest możliwe za pośrednictwem zalogowania się na odpowiedniej stronie internetowej
i założenia konta gdzie dokonywane są płatności.
2. Budownictwo mieszkaniowe
Główna smart inicjatywą w obszarze budownictwa mieszkaniowego jest osiedle typu car-free
living. Są to osiedla (jedno funkcjonujące, kolejne w budowie), wolne od samochodów. Mieszkańcy
zobowiązują się poruszać za pośrednictwem komunikacji miejskiej oraz rowerów. Miejsce, które
67 M. Krukowska, Miasta, które myślą, Forbes Life, http://life.forbes.pl/najbardziej-inteligentne-miasta-top10,artykuły,171971,1,1.html [2016.03.20].
68 Vienna in Figures 2014, http://www.wien.gv.at , [2016.03.24].
69 D .Stawasz, M. Turała, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015,
str.173.
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zazwyczaj poświęca się na budowę garaży czy parkingów jest przeznaczone na użytek lokalnej
społeczności np. w formie terenów rekreacyjnych.
Strategia rozwoju budownictwa w Wiedniu zakłada takie cele jak:
- rok 2020 rozpocznie budowę i modernizacje budynków zgodnie ze standardami zerowego
zużycia energii
- zmniejszenie 1%PKB per capita w ciągu roku będzie skutkiem renowacji budynków co doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.
3. E-administracja
Informacje dotyczące wydarzeń w mieście, finansów, zarządzania projektami miasta, środowiska naturalnego zapewnia platforma Open Government. Platforma jest dostępna za pośrednictwem aplikacji na smartphony i umożliwia za pośrednictwem formularza zgłoszenie usterek
bądź uszkodzeń w przestrzeni miejskiej. Platforma jest wyposażona w mapę, która umożliwia
użytkownikom odnalezienie konkretnego adresu oraz wyszukanie dodatkowych funkcji takich jak
bieżący ruch drogowy, dostępne w okolicy miejsca kultury, muzea, szkoły, szpitale, oraz toalety
publiczne. Działająca za pośrednictwem platformy baza danych Open Gov Data, udostępnia
mieszkańcom informacje na temat: zatrudnienia, prognozy demograficznej, sportu i rekreacji,
planowania przestrzennego, kultury i turystyki, środowiska naturalnego. Dane są dostępne dla
wszystkich i wykorzystywane przez firmy w celu tworzenia aplikacji, a dla mieszkańców w celu
zdobycia informacji.
4. Inne rozwiązania smart
Citizens’ Solar Power Plants jest to projekt obywatelskich elektrowni słonecznych, który łączy
mieszkańców Wiednia do korzystania i włączenia ich w rozwój korzystania z odnawialnej energii.
W roku 2012 została otwarta pierwsza obywatelska elektrownia słoneczna posiadająca 2100 modułów fotowoltaicznych, która zapewniała energię elektryczną w 200 gospodarstwach domowych.
Do 2030 roku 50% całkowitej wytwarzanej energii elektrycznej w mieście będzie pochodziła ze
źródeł odnawialnych. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych zostanie wprowadzone
przez firmę Wien Energy należącą do miasta. Koncepcja zakłada, że każdy obywatel ma możliwość wykupienia panelu słonecznego a następnie udostępnienia firmie Wien Energy w zamian
za zysk 3,1% inwestycji w skali roku. W założeniu firma ma wykupić od obywateli eksploatowane
panele po już po 25 latach wypłacając im pierwotnie wpłaconą kwotę 70.
Kraków
Kraków jest jednym z najstarszych miast w Polsce, położonym nad Wisłą w południowej części
kraju. Miasto posiada wiele wartościowych zabytków architektonicznych, działają w Krakowie liczne
placówki oraz instytucje zajmujące się gromadzeniem zabytków oraz sztuki. Kraków jest drugim
miastem w Polsce pod względem zaludnienia, według GUS w 2014 roku liczba ludności wynosiła 760,7 tysięcy 71. W ośrodku miejskim i jego okolicach funkcjonuje ponad 80 przedsiębiorstw
międzynarodowych z działu IT i sektora procesów biznesowych. Skupia największą liczbę (40%
wszystkich zatrudnionych ludzi w Polsce) osób pracujących w outsourcingu.
Sporządzony przez „Politykę” ranking, dotyczący jakości życia w mieście, dla blisko 70 miast
o statusie powiatu, uplasował Kraków na 8 pozycji 72. Posiada on drugi w Polsce co do wielkości
ośrodek akademicki i co roku wypuszcza absolwentów o różnych profilach wykształcenia.
70 D .Stawasz, M. Turała, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015,
str.173-176
71 D .Stawasz,, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.197.
72 E. Benedykt, Nasze miasta, Polityka, nr.46/2014.
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Kraków spowija smog, szczególnie w sezonie grzewczym co jest wynikiem położenia geograficznego i ścisłej zabudowy miejskiej, która utrudnia wentylacje miasta. Kraków znajduje się
w ścisłej czołówce miast europejskich z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Piece stałe
(34%), napływ i zatrzymanie się pyłów z poza miasta (36%), przemysł lokalny i rosnący ruch
samochodowy (30%) to źródła, z których pochodzą zanieczyszczenia. Piece grzewcze odpowiadają również za wytwarzanie rakotwórczego benzopirenu (68%), co dla mieszkańca Krakowa
oddychającego powietrzem przez rok odpowiada wypaleniu 2500 papierosów 73.
Projekt System ciepłowniczy miasta Krakowa był realizowany w pierwszej dekadzie XXI wieku
w ramach funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt obejmował modernizację i rozbudowę
systemu ciepłowniczego i był to jeden z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce przy
wsparciu środkami z UE. Zadania, które zostały wykonane w ramach projektu to: zmodernizowanie sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych i niskoparametrowych oraz całościowa wymiana
węzłów cieplnych. Efekty tego projektu to:
1. zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego o ok. 40%
2. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza o 1676 MgSO2 na rok
3. zmniejszenie strat wody zdemineralizowanej w sieciach cieplnych o 10%.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie podjęło się realizacji tego
projektu. Działania tej spółki są nacechowane aktywnością jeśli chodzi o ochronę środowiska 74.
W ramach projektu „Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” podjętego na początku
XXI wieku wytyczono myślenie o przyszłości miasta zgodnie z koncepcją smart city 75. Realizatorami projektu jest Krakowski Park Technologiczny Sp. Z o.o., Województwo Małopolskie, Miasto
Kraków, Foru, Virium Helsinki i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu. Pierwsza faza projektu dotyczyła opisania i wyznaczenia „smart” działań w poszczególnych obszarach miasta. Analizowane
obszary w projekcie to: smart people, smart environment, smart economy, smart mobility, smart
governance, smart living.
1. Smart people obejmuje zagadnienia związane z dostępną edukacją dla każdego, aktywnie
działającymi organizacjami oraz szerokim dostępem do kultury. Ten obszar wymaga: wykorzystania potencjału ludzkiego, polepszenie komunikacji między instytucjami, aktywności
obywatelskiej.
2. Smart living dotyczy rozwiniętej infrastruktury społecznej, która przyczynia się do realizacji
swoich ról w obszarach: czasu wolnego, sportu, kultury, rekreacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego. Oprócz tego istotne są takie
obszary tematyczne jak:
a. jakość zamieszkania – zasoby terenów mieszkaniowych, tereny zielone otwarte, metodologia wielkich projektów, narzędzia IT dla zasobów mieszkaniowych itp.
b. bezpieczeństwo publiczne – programy profilaktyczne dostosowane do odpowiednich grup
docelowych, inwestycje w innowacyjność i technologie IT w sektorze bezpieczeństwa,
budowanie zaufania do służb mundurowych, „kultura na imprezach”,
c. infrastruktura społeczna – zaplecze kulturalne, dni smart cities, przyciąganie wydarzeń
sportowych, konkursy dotyczące łączenia ICT z kulturą, edukacją, sportem, umożliwienie
społeczeństwu udziału w wydarzeniach kulturalnych.
3. Smart environment dotyczy zrównoważonego zarządzania zasobami tj. woda, energia,
odpady a także dbałość o ochronę środowiska, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, pla73 M. Skinderowicz, Benzo(a)piren, http://powietrze.krakow.pl/benzoapiren/, 2013.
74 D .Stawasz,, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.199.
75 Krakowski Park Technologiczny, http://www.sse.krakow.pl/files/common/aaaaaaa-smart-kom/Raport%20
SMART_KOM%20I%20faza%20projektu.pdf, [21.04.2016].
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nowanie przestrzenne. Najważniejsze obszary to między innymi: budowa sieci parkingów
przy węzłach komunikacji miejskiej, rozbudowa sieci tramwajowej, rozbudowa ścieżek
rowerowych, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, rozwój sieci ogrzewania miejskiego, modernizacja budynków i sieci grzewczych, rozwijanie terenów zielonych
jako wielofunkcyjnych przestrzeni miasta, stworzenie punktów informacji dla mieszkańców,
zadania ochrony środowiska przejęte przez miasto.
4. Smart economy zgodnie z koncepcją Smart_KOM dotyczy rozwoju przedsiębiorczości,
różnorodnego rynku pracy, dobrej struktury gospodarczej miasta oraz polityki innowacji.
Obszary wymagające ulepszenia to: usprawnienie planowania przestrzennego, doskonalenie
świadczenia usług społecznych, dostępność e-usług, narzędzia pracy międzysektorowej.
5. Smart mobility to zorganizowany transport zbiorowy, skuteczne sterowanie ruchem oraz
wysoka dostępność wewnętrzna i zewnętrzna miasta. Priorytetami w tym obszarze są: dobrze zorganizowany transport publiczny, wdrożenie koncepcji open data, kompletny system
dróg rowerowych, poszerzanie stref wyłącznie dla pieszych w centrach miasta, zwiększenie długości pasów wyłącznie dla transportu zbiorowego, zwiększenie roli edukacji w celu
ulepszenia wiedzy mieszkańców z zakresu smart mobility.
6. Smart governance dotyczy wykorzystania open data, transparentności procesów decyzyjnych, powszechnych konsultacji społecznych, rozwiniętego budżetu partycypacyjnego oraz
perspektywicznego myślenia i planowania. Priorytetami są: wdrożenie e-usług, większe
zaangażowanie specjalistów w tworzeniu e-administracji, podnoszenie poziomu wiedzy
o możliwościach użytkowania big data, standaryzacja usług dla osól niepełnosprawnych.
Podsumowując założenia projektu Smart_KOM część z przewidywanych koncepcji rozwoju
będzie kapitałochłonne i czasochłonne, lecz wszystkie te pomysły wyznaczają obraz inteligentnego miasta. Drugim etapem projektu będą wizyty studyjne przedstawicieli władz miasta i osób
z prywatnych przedsiębiorstw w Austrii i Finlandii (Wiedeń i Helsinki). Zaczerpnięcie pomysłów
funkcjonujących w tych miastach sprzyja rozwojowi nowych usług i koncepcji zarówno przez osoby
prywatne i przedsiębiorstwa 76.

Rozdział 3. Inteligentne Parkingi
3.1. Koncepcja funkcjonowania pracy parkingu
Wraz z rozwojem miasta zwiększa się liczba mieszkańców i co za tym idzie zwiększa się liczba samochodów w ośrodkach miejskich. Transport w mieście odgrywa niezwykle ważną rolę ze
względu na różne rozmieszczenie zasobów ludzkich, miejsc pracy oraz usług. We współczesnym
świecie prędkość życia jest niezwykle wysoka więc parkingi w smart cities muszą więc być nowoczesne, zajmować mało przestrzeni i poprzez swój system bądź konstrukcję ułatwiać kierowcom
znalezienie wolnego miejsca 77.
Koncepcja inteligentnych parkingów ma usprawnić szukanie miejsca parkingowego kierowcy co
skutkuje oszczędnością czasu, który w innym przypadku jest zmuszony poświęcić na poszukiwania
miejsca parkingowego. Oszczędza się również pieniądze oraz chroni środowisko gdyż to właśnie
dużo spalin jest produkowane podczas czasochłonnych poszukiwań miejsca parkingowego. Niektóre z rozwiązań Inteligentnego Parkingu przyczyniają się do oszczędności miejsca w mieście.
Koncepcji inteligentnego parkingu może być wiele. Mogą to być parkingi z możliwością rezerwacji
miejsca za pośrednictwem internetu; parkingi, które na niewielkiej powierzchni potrafią pomieścić
76 Ibidem
77 D .Stawasz,, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Warszawa, 2015, str.45.
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wiele pojazdów osobowych; parkingi, których innowacyjność i funkcjonalność pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić czas, który w innym wypadku poświęcony jest na szukanie wolnego miejsca.
Firma Wiromet zrealizowała projekt Inteligentnego Parkingu jako pierwsza w Polsce 78. Projekt
Smart Parking jest to wielopoziomowy, zautomatyzowany parking, który stanął obok siedziby
firmy. Pomysł obejmuje konstrukcje, która na powierzchni nadającej się do zaparkowania dwóch
samochodów jest w stanie przetrzymać nawet 8 razy więcej. Jest to wielopoziomowy parking,
którego architektura opiera się na piętrowej platformie, która za pomocą systemu wind pozwala
przemieszczać samochody między piętrami. Parking jest wspaniałą alternatywą dla garaży podziemnych, których koszty budowy są bardzo duże. Parking oprócz wielkiej oszczędności miejsca
jest przyjazny dla środowiska, zapewnia bezpieczeństwo od kradzieży pojazdu jak również ograniczenie zniszczeń spowodowanych przez nieostrożnych kierowców. Taki parking ze względu na
swoją powierzchnię może także zostać traktowany jako powierzchnia reklamowa 79.
Bardzo podobną koncepcję parkingów reprezentuje firma S-Profit ze swoim pomysłem Smart
Parking 80. Technologicznie parking prezentuje się niemal identycznie do parkingu firmy Wiromet
z różnicą wielkości – parkingi S-Profit to przede wszystkim obiekty wielkopowierzchniowe, również umiejscowione pod powierzchnią ziemi. Smart parking jest podłączony do inteligentnego
systemu, dzięki któremu istnieje możliwość kontrolowania procesu wjazdu i wyjazdu pojazdów.
System jest podłączony do sieci i umożliwia użytkownikom sprawdzenie dostępności wolnych
miejsc parkingowych co niweluje problem oczekiwania na miejsca oraz ułatwia przepływ ruchu
na zewnątrz. Należy podkreślić wagę sprawnej komunikacji między systemem a miastem, która
zapewnia całodobowy dostęp do informacji, które pozwalają mieszkańcom sprawną organizację
planu dnia. Kierowca korzystający z Smart Parkingu pobiera bilet przy wjeździe, a system odczytuje dane pojazdu i rozpoczyna się przechowywanie. Przy odbiorze kierowca wprowadza bilet
i dokonuje opłaty czekając na samochód, który jest sprowadzany do wyjazdu dzięki współpracy
systemu z platformą. Smart Parking największy w Europie został otwarty w 2015 roku w centrum
Barcelony przy najpopularniejszej ulicy La Rambla. Zmodernizowany jest w stanie pomieścić 509
samochodów na 9 kondygnacjach 81.
3.2. Naviparking
Rola parkingów w mieście jest niezwykle istotna. Kolejnym ważnym elementem w przypadku
nowoczesnych parkingów jest wykorzystanie technologii ICT, które w innowacyjny sposób będą
wspierać funkcjonowanie parkingu. Jedną z koncepcji Smart Parking jest aplikacja mobilna Naviparking.
Firma NaviParking Sp z o. o. której 20% posiada inwestor Holenderki powstała w czerwcu
2015 roku na bazie prototypu zrealizowanego przez Ekinno Lab Sp. Z o.o. Ogólnym celem startup’u jest szerzenie idei „smart cities” poprzez sprawne operowanie informacjami, komunikację
i upowszechnianie danych użytkownikom za pośrednictwem aplikacji mobilnej udostępniającej
informacje o dostępnych miejscach parkingowych, ich cenach, z możliwością rezerwacji i opłaty
za zarezerwowane wcześniej miejsca parkingowe. Strategią firmy jest zbudowanie platformy
w oparciu o standardy europejskie w ramach ścisłej współpracy z takimi innowacyjnymi miastami
jak Amsterdam oraz użyciu europejskiej platformy integracyjnej Fi-Ware.
Głównymi założeniami aplikacji NaviParking są: zbieranie informacji o parkingach w najbardziej
zatłoczonych aglomeracjach, możliwość weryfikacji wszystkich miejsc parkingowych, dostęp do
cen za parking oraz płatność online 82. Często zdarza się sytuacja, w której kierowcy nie znając
78 Wiromet, Smart Parking, http://parkingi.wiromet.com.pl/, 2014.
79 Ibidem
80 S-Profit, Smart Parking, http://s-profit.com.pl/produkty-systemy/smart-parking.html, 2016.
81 Ibidem
82 Ekinno Lab, NaviParking by EkinnoLab, (prezentacja), 2015.
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Rysunek 4. Aplikacja Naviparking

Źródło: Ekinno Lab, NaviParking by EkinnoLab, http://www.naviparking.com/, 2015.

liczby wolnych miejsc krążą po okolicy tracą swój czas i pieniądze, jednocześnie wytwarzając wielką
ilość spalin. W przypadku gdy wszystkie miejsca na parkingu są zajęte kierowca jest zmuszony
przemieścić się do innego parkingu w innej lokalizacji, a jego plan dnia, dalsze połączenia komunikacyjne muszą ulec zmianie. W przypadku płatności tradycyjne formy są często dla kierowców
obiektem frustracji. Wszystkie te problemy rozwiązuje NaviParking. Aplikacja udostępnia dane
o parkingach dla Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta oraz obszaru Śląska.
Obecnie (17.05.2016r.) aplikacja NaviParking gromadzi informację o 57 parkingach strzeżonych
oraz Parkuj i Jedź w Warszawie 83. Poprzez aplikację użytkownik może dowiedzieć się o adresie,
cenie parkingu, liczba miejsc na parkingu oraz poprzez aplikację i z włączoną funkcją nawigacji
dotrzeć do wybranego parkingu. Aplikacja umożliwia ocenę danego parkingu oraz wskazuje odległość poszczególnego obiektu od urządzenia mobilnego z włączoną funkcją lokalizacji. Aplikacja
umożliwia wybór parkingu na podstawie kryteriów takich jak cena, odległość, dostępność miejsc
parkingowych. Ponadto użytkownik posiada możliwość przesłania współrzędnych parkingu na
wybrany adres mailowy.
3.3. Oczekiwania użytkowników aplikacji NaviParking – wyniki badań
Ludzie żyjący w ciągłym pośpiechu potrzebują rozwiązań, które przyśpieszyłyby codziennie wykonywane zadania. Aplikacja NaviParking i prognozy jej rozwoju są jednym z rozwiązań
usprawniających parkowanie. Aktualnie aplikacja (17.05.2016r.) oferuje użytkownikom możliwość
wyszukania odpowiedniego parkingu, wyświetlenia szczegółów takich jak cena, liczba miejsc oraz
pokierowanie użytkownika przez GPS do wybranego punktu. Prognozą rozwoju jest integracja
aplikacji z siecią parkingów Park & Ride w Warszawie, system płatności online za miejsce oraz
możliwość rezerwacji miejsca parkingowego.
W ramach pracy licencjackiej, w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącej aplikacji obsługi parkingów strzeżonych podjęte zostały badania. Ich celem jest sprawdzenie
czy użytkownicy aplikacji oczekują ulepszenia aplikacji o funkcje rezerwacji miejsca parkingowego.
Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 roku za pośrednictwem internetu. Za pomocą
strony www.interankiety.pl zostało przygotowane 8 pytań dotyczących aplikacji i prognozy jej
rozwoju. Ankieta była skierowana do użytkowników aplikacji NaviParking. Za pośrednictwem
83 Aplikacja NaviParking, 2016.
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internetu wypełniło ją 19 osób 84. Ankietowani to ludzie w wieku 21 – 48 lat, wszyscy mieszkańcy
Warszawy. Pytania i wyniki ankiety są ukazane na rysunku 5.
Z badań wynika, że niezależnie od częstotliwości użytkowania aplikacji Naviparking, każdy
użytkownik oczekuje ulepszenia aplikacji o funkcję rezerwacji miejsca. Ponadto aż 89% użytkowników jest w stanie wcześniej zapłacić za zarezerwowane miejsce parkingowe. Odpowiedzi na
pytanie 4 wskazały, że użytkownik aplikacji posiadający pewność zaparkowania w mieście, może
pozwolić sobie na późniejsze wychodzenie z domu przed dojazdem do zaplanowanego punktu.
Kolejne pytanie dotyczyło możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym liczby wolnych
miejsc parkingowych na parkingach typu Parkuj i Jedź. Użytkownik, który chce zaparkować swój
pojazd nieodpłatnie, posiadając informację o stanie zapełnienia parkingu zyskuje wiedzę, którą
może wykorzystać do wybrania najlepszego parkingu na daną chwilę. W przypadku prawie całkowitego lub zapełnionego parkingu kierowca wybierze się na inny parking i zweryfikuje swoje
dalsze połączenia do miejsca docelowego. Ta funkcja aplikacji pozwala użytkownikom uniknięcie
frustracji, która towarzyszy podczas przyjazdu na wcześniej zaplanowany parking Parkuj i Jedź,
który okazuje się całkowicie zapełniony. Wówczas wcześniej zamierzony plan dojazdu do miejsca
docelowego jest niemożliwy do zrealizowania. Zdecydowana większość użytkowników pytanych
w ankiecie wyraziła chęć posiadania takiej opcji w aplikacji.
Na kolejne pytanie dotyczące czynnika wyboru miejsca parkingowego, 16 z 19 użytkowników
odpowiedziało, że kierują się lokalizacją parkingu. Dla kierowców pragnących dostać się w konkretny punkt bardzo istotnym punktem byłaby funkcja rezerwacji miejsca parkingowego. Tylko
jedna ankietowana osoba opowiedziała się za ceną jako czynnika warunkującego wybór miejsca
parkingowego. Pozostałe dwie wskazały jako wybór Parkuj i Jedź.
100% ankietowanych opowiedziało się za chęcią rozwinięcia aplikacji o dodatkowe funkcję
– rezerwacji miejsca parkingowego oraz możliwości monitorowania ilości miejsc w czasie rzeczywistym na parkingach Park & Ride. Te funkcje podwyższyłyby częstotliwość użytkowania aplikacji
oraz sprawiły, że użytkowanie aplikacji stałoby się przyjemniejsze.
Na pytanie czy korzystanie z aplikacji umożliwiające sprawne parkowanie jest ważnym elementem planu dnia aż 84% ankietowanych odpowiedziała pozytywnie. Precyzyjność określenia
czasu przejazdu jest niezwykle istotna we współczesnym świecie. Użytkownicy wyczekujący
funkcji rezerwacji miejsca czy monitorowania liczby miejsc w czasie rzeczywistym będą mogli
bardzo dokładnie określić czas przejazdu do docelowego miejsca. Należy podkreślić niezwykle
istotną rolę komunikacji w przypadku aplikacji NaviParking. Użytkownicy korzystający zarówno
z przejazdu samochodem i środkami komunikacji miejskiej oczekuje gotowego pakietu informacji
dotyczących przejazdu. Wówczas wykorzystuje zarówno aplikacje NaviParking oraz aplikację
Jakdojadę umożliwiającą zaplanowanie trasy wykorzystując komunikację miejską.
Wnioski, które można wyciągnąć na podstawie przeprowadzonych badań to:
- ankietowani mieszkańcy Warszawy chętnie korzystają z aplikacji mobilnych oraz oczekują
jak największej ilości funkcji dostępnych w aplikacji,
- użytkownicy aplikacji oczekują ulepszenia aplikacji o funkcję, które pozwolą na precyzyjne
zaplanowanie wybranej trasy i ustalenia harmonogramu czasowego,
- użytkownicy, korzystając z funkcji monitorowania dostępności miejsc na parkingu chętnie
zostawią swój samochód na parkingach Parkuj i Jedź, przesiadając się następnie w komunikację miejską. Takie działanie odciąży centrum Warszawy z wielu samochodów osobowych
– mniejszy ruch, mniejsza emisja spalin, mniejsza frustracja kierowców,
- dla użytkowników aplikacji pierwszym warunkiem wyboru parkingu jest jego lokalizacja,
dlatego istotna jest możliwość rezerwacji miejsca,

84 https://www.interankiety.pl/interankieta/facd8f3011d219c877ce5ae4c73d3459 , [13.05.2016].
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Rysunek 5. Pytania i wyniki ankiety

Źródło: interankiety.pl https://www.interankiety.pl/ankieta/wyniki/64693, 17.05.2016.

279

10.czesc,Zimoch_255-282.indd 279

4/29/18 10:30 AM

Rafał Zimoch
- użytkownicy NaviParking odczuwają potrzebę planowania każdego momentu w ciągu dnia,
dostęp do internetu, rozwijająca się aplikacja Naviparking oraz korzystanie z podobnych
aplikacji mobilnych gwarantuje użytkownikom możliwość precyzyjnego zaplanowania swojej komunikacji.

Zakończenie
Celem pracy było wyjaśnienie koncepcji Smart City i wszystkich jej elementów oraz opisanie
jej podstawowych założeń. Ponadto podjęta została próba opisania idei inteligentnego parkingu
oraz opisanie jako przykładu funkcjonowanie aplikacji Naviparking.
W wyniku przeprowadzonej analizy wyników ankiety dotyczącej rozwoju aplikacji Naviparking
o dodatkowe funkcje osiągnięto przyjęte cele badawcze oraz zweryfikowano hipotezy badawcze.
Hipotezy brzmiały kolejno:
1. Użytkownik korzystający z aplikacji NaviParking, która pozwala uzyskać informacje
dotyczące lokalizacji parkingów strzeżonych oraz „Parkuj i Jedź“ oczekuje ulepszenia
aplikacji o funkcje rezerwacji miejsca parkingowego,
2. Użytkownik poprzez funkcje rezerwacji miejsca parkingowego będzie miał możliwość
precyzyjnego zaplanowania swojej trasy do szkoły/pracy łącząc przejazd samochodem ze środkami komunikacji miejskiej.
W oparciu o badania własne, wyniki ankiety oraz ich analizę można stwierdzić, że hipotezy
zostały potwierdzone. Użytkownicy oczekują ulepszenia aplikacji oraz potrzebują precyzyjnych
danych, które umożliwiają dokładne planowanie codziennych czynności. Coraz szerszy rynek aplikacji mobilnych wzmaga konkurencyjność oraz wymusza innowacyjność oraz ulepszenia pośród
twórców aplikacji. Aplikacje będą się dynamicznie rozwijać a motorem napędowym zmian będą
oczekiwania użytkowników. Aplikacje i ich zawartość będą z czasem coraz mocniej oddziaływały
na konsumentów.
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Wstęp
Wizerunek firmy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na postrzeganie przedsiębiorstwa.
Zarówno wchodzącego dopiero na rynek, jak i istniejącego od lat. Dlatego też, prowadzone są
badania nad różnymi sposobami kreowania wizerunku przedsiębiorstw. Istnieje wiele metod
i strategii, jednak ich odpowiedni dobór jest dla danej firmy najważniejszy i decyduje o opinii
odbiorców. Niewątpliwie celem każdego przedsiębiorstwa, także medialnego, jest jak największy
zysk. Ale czy tylko on decyduje o sukcesie firmy? Coraz więcej można usłyszeć o społecznej
odpowiedzialności biznesu, o tym, że celem przedsiębiorstwa powinno być nie tylko uzyskanie
jak najwyższego dochodu, ale również dbanie o środowisko i społeczeństwo. Zaangażowanie
w działalności pozabiznesowe niewątpliwie wpływają na sposób, w jaki odbierani są przedsiębiorcy, a co jest z tym związane na pozyskiwanie nowych klientów, poprawę wizerunku, przewagę
konkurencyjną, relacje z interesariuszami, generowanie zysków i innych czynników. Wszystkie
te aspekty biznesu interesują autorkę i stały się dla niej inspiracją do napisania niniejszej pracy.
Zdecydowano się na przeanalizowanie czynników związanych z CSR i ich wpływu na wizerunek
przedsiębiorstwa, a za obiekt badań wybrano polską spółkę akcyjną - TVN, z branży medialnej.
Przygotowując się do pisania tej pracy, za kluczowe pytania, mające pomóc w analizie tematu,
przyjęto:
• Czy strategia CSR firmy przynosi wymierne korzyści?
• Czy wpływa pozytywnie na obraz przedsiębiorstwa?
• Czy jest to jedynie chwyt reklamowy dla firmy?
Struktura zakłada na trzy rozdziały. Pierwsza część skupia się na pojęciu wizerunku, jego
funkcjach, elementach, rodzajach. Tym, dlaczego jest tak ważny i jak można go kształtować poprzez różne narzędzia. Zaprezentowane zostaną różne definicje wizerunku. Poruszona zostanie
również kwestia relacji tożsamość firmy a wizerunek, gdyż często oba te pojęcia są mylnie traktowane synonimicznie. Celem niniejszego rozdziału jest przeanalizowanie głównych czynników
wizerunku. Każda bowiem prosperująca firma wykreowała swój wizerunek. Pozostawić można go
do samoistnego kształtowania lub świadomie kreować- przy dobrym zarządzaniu, jest to znacznie
korzystniejsze dla przedsiębiorcy.
W kolejnym rozdziale przedstawiona zostanie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - zarys historyczny, różnorodność definicji. Z biegiem lat zmieniało się postrzeganie koncepcji
społecznej odpowiedzialności jak i jej odmienne definiowanie przez teoretyków. Wskazane zostaną również szeregi korzyści dla przedsiębiorstwa wynikających z działalności CSR. Omówione
zostaną również narzędzia realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
W trzecim rozdziale, na przykładzie przedsiębiorstwa medialnego TVN S.A. przeanalizowane
będzie wykorzystanie CSR. Uprzednio zostanie przedstawiona charakterystyka tego właśnie
przedsiębiorstwa, które funkcjonuje już wiele lat na polskim rynku medialnym i angażuje się w wiele
akcji zarówno we własnym zakresie, jak również w zewnętrznym otoczeniu. Opisana zostanie misja
oraz wartości, jakimi kieruje się TVN S.A. Autorka postara się dowieść, czy firma rzeczywiście
stosuje się do deklarowanych postaw. Przedstawione będą inicjatywy TVN-u dotyczące wspierania
chorych (Fundacja TVN „nie jesteś sam”), dbanie o rozwój pracowników, prowadzenie dialogu
z widzami. Przede wszystkim przeanalizowany zostanie wpływ działań CSR na wizerunek TVN
S.A., to w jaki sposób kształtował się on z upływem lat i jakie ma to odbicie w opinii odbiorców.
W tym celu została przeprowadzona, autorska ankieta wśród odbiorców TVN-u- osób w wielu
16-49 lat. Ankieta posłuży do sprawdzenia znajomości pojęcia społecznej odpowiedzialności
wśród odbiorców TVN S.A., jak również do określenia poziomu rozpoznawalności inicjatyw firmy
w zakresie CSR. Jej celem jest zbadanie, czy odbiorcy TVN S.A. uważają, że strategia CSR jest
korzystna i poprawia wizerunek firmy.
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Celem niniejszej pracy jest zapoznanie ze społecznym aspektem biznesu z wykorzystaniem
Public Relations w rozwijaniu przedsiębiorstwa i udowodnienie, że angażowanie się w problemy
społeczne pomaga nie tylko społeczeństwu, ale również pomagającemu- czyli właśnie przedsiębiorstwu. Każdy przedsiębiorca chce, by jego firma osiągnęła przewagę konkurencyjną na
rynku, a techniki Public Relations w dużym stopniu mogą ułatwić osiągnięcie tego zadania. Za
hipotezę pracy przyjęto, że wprowadzenie do swojej firmy strategii CSR to korzystne posunięcie,
pozwalające zwrócić uwagę na etykę działania firmy, element ekologiczny, problemy najbliższego
otoczenia, co wpływa na korzyści ekonomiczne. Poza tym konsumenci przywiązują uwagę do
tego, czy dana firma reprezentuje podobne wartości co oni i często tym właśnie kierują się przy
wyborze produktów, usług. Do próby potwierdzenia wyżej wymienionej hipotezy autorka posłużyła
się aktualną literaturą przedmiotu, wspartą na wiedzy zdobytej podczas studiów, jak i źródłami
netograficznymi. Przeprowadzona została również w celu badawczym ankieta, której oczekiwaniami
było potwierdzenie hipotezy niniejszej pracy- pozytywnego wpływu strategii CSR na wizerunek
firmy. Przy opisywaniu zastosowanych narzędzi CSR przez spółkę, korzystano z materiałów
i raportów udostępnionych w Internecie do publicznej informacji przez TVN S.A.
Warto podkreślić, że cel przedsiębiorstwa dotyczył nie tylko generowania zysków. Istotniejszy
jest wymiar niematerialny- wartości, których nie sposób nawet wycenić- satysfakcja pracowników
z możliwości pracy, w firmie która szanuje i dba o nich, jak również pamięta o potrzebach środowiska naturalnego, społeczności lokalnej, społeczeństwa ogółem i postępuje fair w stosunku do
konkurencji. Należy również zaznaczyć, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest sposobem
promocji, a długotrwałą strategią wpisaną w działanie firmy.

Rozdział 1. Wizerunek firmy i jego kształtowanie
Każda firma ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, by go zdobyć, musi pokonać wiele etapów. Jednym z nich jest wykreowanie wizerunku, firmy- godnej zaufania, posiadającej
usługi dobrej jakości i wielu innych, pożądanych przez konsumentów, cechach. Wizerunek przedsiębiorstwa to zjawisko, na które składa się wiele różnych elementów, o nich i o innych aspektach
wizerunku, takich jak jego funkcje, sposoby kreowania, można znaleźć informacje w niniejszym
rozdziale. Przedstawiona zostanie również relacja tożsamość-wizerunek przedsiębiorstwa, która
jest niezwykle istotna dla każdej firmy, która dba o swoją reputację.
1.1. Wizerunek i jego funkcje
Łacińskie słowo „imago”, oznaczające symbol, obraz, lub słowo „imagination”- marzenie, wyobrażenie, nadały początek polskiemu określeniu „wizerunek”1. W pozycjach literatury naukowej
istnieje wiele, często bardzo odmiennych, definicji tego pojęcia. Jest to przyczyną wielu aspektów
składających się na wizerunek przedsiębiorstwa i dostrzegania jego istotności wraz z rozwojem
biznesu.
R. Hartmann2 przedstawia wizerunek, jako subiektywne przeświadczenie człowieka o danym
przedmiocie (bądź podmiocie), które powstaje poprzez jego percepcję. Natomiast U.U. Yawas
i D.J. Shemwell 3 definiują pojęcie wizerunku, jako ogólny odbiór danego obiektu, ukształtowany
poprzez przetwarzanie informacji z kilku źródeł i w określonym czasie.
1 J. Tkaczyk, J. Rachwalska, Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, „Marketing
i Rynek” 1997, nr 5, s. 5
2 A. Jakubowska, Kształtowanie wizerunku instytucji finansujących, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010, s. 90
3 Ibidem. s 90
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Według T. Sztuckiego, 4 wizerunek to obraz, którego składowymi są:
• wiarygodność,
• pole działania,
• działalność na rynku,
• ceny produktów,
• jakość,
• niezawodność,
• etyka biznesu,
• społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
Można też przyjąć, że wizerunek to wypadkowa wszelkich przedsięwzięć firmy, jak również
postaw osób, z otocznia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Budowanie wizji w świadomości
odbiorców, to wielowymiarowy proces doświadczeń, odczuć, opinii, w zestawieniu z obrazem
konkurencyjnych przedsiębiorstw. 5
Każda z wymienionych powyżej definicji jest słuszna i odzwierciedla istotę wizerunku firmy.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęta zostanie definicja, iż wizerunek to wizja, tego jak firma jest
odbierana przez osoby z jej otoczenia (przy czym kluczowa jest opinia klientów). Kształtuje się
ona poprzez materialne doświadczenia odbiorców, lub jedynie pod wpływem opinii innych osób,
mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem i oferowanymi przez nią usługami, bądź też
produktami. 6
Po analizie wyżej wymienionych definicji, można zauważyć pewne charakterystyczne cechy
wizerunku firmy. Zaliczyć do nich należy 7:
• subiektywizm (każdy odbiorca, tworzy własne wyobrażenie na temat danego produktu, bądź
całej firmy),
• plastyczność (wizerunek może być kształtowany poprzez celowe działania firmy, np. marketingowe),
• kompleksowość (obraz firmy, to wypadkowa różnych spostrzeżeń odbiorcy),
• systemowość (wizerunek składa się z wielu połączonych elementów, które wzajemnie na
siebie wpływają),
• oryginalność (sposób w jaki postrzegana jest firma, jest wyjątkowy, indywidualny i przypisany
jest jedynie tej firmie),
• niejednolitość (w zależności od grupy odbiorców, opinia na temat firmy jest odmienna).
Ważne jest również dostrzeżenie jednoczesnej dynamiki i stabilności wizerunku. Wizerunek
ewoluuje: najpierw przebiega proces jego powstawania, później następuje jego kształtowanie,
a następnie ma miejsce stabilizacja. 8 Zwłaszcza proces kreowania wizerunku odgrywa istotną
rolę dla przedsiębiorstwa. Wtedy to przedsiębiorca powinien uwydatnić wszelką „oryginalność”
swojej firmy. Pozwoli to na lepsze zapamiętanie przedsiębiorstwa na rynku, dostrzeżenie unikatowości produktów i usług, co może mieć wpływ na pozyskiwanie nowych klientów oraz inwestorów.
Stanowi to kluczowy moment dla wizerunku przedsiębiorstwa.
Kiedy zastosowana zostaje w przedsiębiorstwie strategia wizerunku, należy pamiętać o celach,
jakie ma ona przed sobą, w relacji z odbiorcami. Funkcje wizerunku powiązane są ze stereotypami,
uproszczeniami i ogólnym zachowaniem ludzi. Do najważniejszych funkcji należy 9:
4 Ibidem. s. 91
5 J. Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008, s. 13
6 Ibidem. s. 13
7 A. Jakubowska, op. cit., s. 92
8 Ibidem. s. 92
9 H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 156
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1. F
 unkcja upraszczająca- dużym ułatwieniem dla klientów, podczas podejmowania decyzji
przy nabywaniu produktu, bądź usługi, jest posiadanie (w swoim wyobrażeniu) gotowego
wizerunek przedsiębiorstwa.
2. Funkcja porządkująca- wizerunek firmy buduje pewien porządek i określa wartości w obszarze, w jakim ona działa. Poprzez logiczny system, dogodniej jest klientom poruszać się
w danym obszarze.
3. Funkcja redukcji ryzyka- dla konsumenta kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa. Dogodniej jest więc dla niego, gdy podejmuje decyzje z przeświadczeniem o gwarancji poziomu
wartości a dokonywanymi wydatkami.
4. Funkcja budowania lojalności- poprzez skupianie się na tym, co ważne jest dla klienta
i czego on potrzebuje, systematycznie wzmacnia się z nim relacje, co natomiast prowadzi
do powtarzalności dokonywanych zakupów.
5. F
 unkcja tworzenia własnego systemu wartości- materialne i niematerialne składowe wizerunku działają podświadomie na odbiorcę. Młodzi konsumenci zauroczeni firmą także
podświadomie wybierają ją w przyszłości, jako dojrzali klienci.
6. Funkcja budowania równowagi emocjonalnej- wykreowany wizerunek firmy, może wpływać
na sympatię wśród konsumentów, prestiż, pożądane standardy życia.
Warto zwrócić uwagę na funkcję upraszczającą oraz budowania lojalności. Pierwsza, jak już
zostało wspomniane, ma na celu stworzenie „gotowego wizerunku przedsiębiorstwa” w świadomości
konsumentów. Kiedy klient stoi przed wyborem produktu lub usługi, o podobnej jakości i cenie,
oferowanych przez wielu przedsiębiorców, często ma problem z podjęciem decyzji, zwłaszcza
jeśli dostępne marki nie są mu znane. Jeśli natomiast jest w podobnej sytuacji, ale ma w swojej
świadomości pewne wyobrażenie o jednej z firm, które oferują dany produkt, np. że firma Dell
znana jest ze sprzętów elektronicznych, jest większe prawdopodobieństwo, że konsument wybierze
laptop właśnie tej firmy, a nie firmy Fujitsu, mimo że oba produkty mogą mieć zbliżone parametry
i cenę. Także budowanie lojalności poprzez wizerunek jest niezwykle istotne. Tworzenie pewnej
więzi z konsumentami, otwartość na ich potrzeby, pozwala na zdobycie ich zaufania, przez co
konsumenci wracają do danej firmy i decydują się na ponowne skorzystanie z jej usług. Wizerunek
firmy o produktach i usługach dobrej jakości, bądź o istotnych wartościach dla konsumenta, zatrzymuje przy sobie klientów. Lojalny klient chętnie poleci również taką firmę osobom ze swojego
otoczenia. Budowanie lojalności pozwala więc na utrzymanie obecnych klientów, jak również na
pozyskanie nowych.
1.2. Elementy i rodzaje wizerunku
Do składników wizerunku własnego firmy zaliczyć można między innymi takie elementy jak 10:
• identyfikacja wizualna (corporate design, visual identity),
• sposoby komunikowania się z odbiorcami (corporate comunications),
• postawy (corporate attitude) i zachowania postrzegane przez otoczenie (corporate behawior).
O znaczeniu wizualnej prezentacji firmy dowodzić może duże oddziaływanie kolorystyki, kształtów, obrazów, a także innych form graficznych na odbiorców. Jeśli jasno określony jest sposób
identyfikacji wizualnej, bardzo łatwo przekazać otoczeniu czym zajmuje się firma, co oferuje (nawet
przy minimalnej ilości używanych słów).11 Komunikowanie odbiorcom o wizerunku firmy odbywa
się poprzez: symbol przedsiębiorstwa (zaliczamy do niego: znak, logotyp firmy), firmowe stroje
10 E. Jerzyk, M. Stefańska, Wizerunek przedsiębiorstwa, B. Pilarczyk, H. Mruk (red.), [w:] Kompendium
wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 246
11 Ibidem. s. 247
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pracowników (zawierają zazwyczaj logo firmy), materiały reklamowe i upominki opatrzone logo
firmy, papier firmowy do wysyłania korespondencji, wizytówki, informatory, siedziba firmy (wystrój
zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny), kolorystyka, itd. Wszystkie te elementy powinny podkreślać unikatowy charakter przedsiębiorstwa. 12 Duże znaczenie ma również wygląd pracowników.
Warto opracować i wdrażać pewne standardy związane z materialnym aspektem wizerunku firmy.
Pozwala to odbiorcy na szybką identyfikację firmy i skojarzenie jej z danym wzorcem wyglądu
(np. jednakowa kolorystyka koszul, fartuchów). Ważne żeby był zharmonizowany z obszarem
działalności przedsiębiorstwa. 13
Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa to cel nie tylko menedżera, ale każdego
pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko. To właśnie oni stanowią „wizytówkę” firmy
i świadczą o poziomie świadczonych usług, o tym czy zasługują na zaufanie klientów.14
Wyróżnić można następujące rodzaje wizerunku ze względu na:
1. Cel oddziaływania 15:
• wizerunek rzeczywisty- to taki, jaki posiadają jednostki z otoczenia firmy i który jest faktyczny dla obrazu firmy,
• wizerunek lustrzany- to odbicie wizji firmy w jej pracownikach,
• wizerunek pożądany- to taki, jaki firma ma na celu wykreować w oczach odbiorców
• wizerunek optymalny- to taki, jaki jest możliwy do zbudowania w dany czasie, w danych
warunkach.
2. Sposób postrzegania 16:
• Pozytywny, firma cieszy się uznaniem wśród konsumentów, pracowników, inwestorów, itd.
• Negatywny, prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność nie zyskuje zwolenników,
bądź oferowane produkty czy usługi nie spełniają oczekiwań konsumentów.
• Obojętny (nijaki).
3. Rodzaj otoczenia 17:
• Wewnętrzny- sposób w jaki odbierany jest wśród pracowników, akcjonariuszy, współwłaścicieli przedsiębiorstwa, itd.
• Zewnętrzny- budowany jest przez media, społeczność lokalną, konsumentów, itd.
Wymienione kategorie wizerunku nie wykluczają się wzajemnie a łączą się tworząc wielowymiarowy sposób postrzegania firmy. Warto zaznaczyć, że trudno jest obiektywnie
i jednoznacznie określić wizerunek danego przedsiębiorstwa, gdyż składa się na niego tak
wiele elementów i często oddziałuje on na sferę emocjonalną odbiorców. Również fakt, iż wizerunek nie jest zjawiskiem stałym, a na przestrzeni życia przedsiębiorstwa, razem z nim ewoluuje,
wpływa na jego postrzeganie i klasyfikacje.
1.3. Narzędzia kreowania wizerunku firmy
Firma kreuje swój wizerunek poprzez wszystkie działania, które podejmuje w sferze narzędzi
marketingowych, wpływając tym na wyobrażenie konsumentów o danym przedsiębiorstwie,
produktach, usługach. Kluczowe dla kształtowania wizerunku są wszelkie działania promocyjne,

12 Ibidem. s. 247
13 H. Mruk, op.cit., s. 157
14 J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modelem struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2013, s. 306
15 J. Szocki, op.cit., s. 14-15
16 A. Jakubowska, op.cit., s. 94, 96
17 Ibidem. 94, 96-97
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public relations, sponsoring, reklama. To one mają największe znaczenie przy komunikacji firmy
z otoczeniem.18
E. Jerzyk, M. Stefańska 19 wyróżniają kilka etapów kształtowania wizerunku, należą do nich:
• „identyfikacja wizerunku własnego,
• identyfikacja wizerunku konkurencji,
• porównanie obu wizerunków i sformułowanie wniosków,
• zaprojektowanie strategii zmodyfikowanego wizerunku,
• opracowanie narzędzi wdrażania nowej tożsamości,
• ustalenie budżetu,
• opracowanie harmonogramu,
• wdrażanie i kontrola uzyskanych rezultatów”.
Proces kreowania wizerunku nie jest łatwy. Jednak wypracowanie określonego schematu
działania pozwala na stopniowe osiąganie wymiernych rezultatów. Początkowo wystarczy postępować według zasady „małych kroczków” i systematycznie pokonywać kolejne etapy procesu
kreowania wizerunku.
Istotne jest określenie adresatów wizerunku, a także jego celu. Następnie należy opracować
metody wprowadzania nowego image’u. Jak już zostało wspomniane, w kreowaniu wizerunku
firmy biorą udział narzędzia public relations, reklamy i inne sposoby promocji, mające pozytywny
wpływ na opinię konsumentów.20
Podstawą jest ustalenie jak obecnie prezentuje się firma w oczach otoczenia (wewnętrznego
i zewnętrznego). Do tego posłużyć się można badaniami marketingowymi.
W zależności od dostępnego budżetu, powinno się ustalić, czy firma będzie korzystać z usług
agencji czy wykona badania we własnym zakresie. Zgromadzona wiedza na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych, pozwala nakreślić słabe i mocne strony firmy, co z kolei jest
podstawą dla określenia kierunku działań służących polepszeniu wizerunku przedsiębiorstwa21.
Oczywiście działania te będą różne w zależności od wielkości firmy, jak również od jej pozycji
na rynku. Małe przedsiębiorstwo często nie może pozwolić sobie na wynajęcie agencji, by przeprowadzić badania marketingowe. Często sytuacja finansowa nie pozwala nawet na posiadanie
działu marketingu, czy nawet osoby odpowiedzialnej za działania i badania marketingowe w firmie.
Prowadzenie działań marketingowych jest więc, w takiej sytuacji bardzo ograniczone, ale nie jest
niemożliwe.
Zanim zostaną omówione narzędzia PR, warto przedstawić jego istotę. Public relations dotyczy
ogólnych metod wzajemnych relacji i postaw jednostek. Początki formowania się opinii publicznej
związane są z uformowaniem się demokracji. Kiedy obywatele otrzymali możliwość głosowania,
czyli podejmowania decyzji związanych z rządem, public relations zyskało większe znaczenie.
Ideą PR jest osiąganie określonych celów, poprzez zrozumienie i wsparcie przez społeczeństwo.
Znacznie trudniej osiągnąć te same cele, gdy spotyka się ze sprzeciwem lub obojętnością ze
strony otoczenia. 22 Dlatego tak ważna jest komunikacja z „publicznością”. Pozwala firmie na
przedstawienie własnych racji i odpowiedź na ewentualne zarzuty. Prawo głosu jest fundamentalnym przywilejem, warto więc z niego korzystać. S. Black 23 twierdzi, że: „istotę public relations
można określić za pomocą kilku słów-kluczy. Są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność,
zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego porozumienia opartego na prawdziwej i pełnej
18
19
20
21
22
23

E. Jerzyk, M. Stefańska, op.cit., s. 250-251
Ibidem. s. 251
Ibidem. s. 252
Ibidem. s. 252
Ibidem. s. 252
J. Szocki, op.cit., s. 11-12
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informacji”. Te „słowa-klucze” powinny być również fundamentem przy kreowaniu wizerunku firmy.
Istotna jest przede wszystkim wiarygodność, nie da się tworzyć mocnych więzi na fałszywym
wizerunku, a skutki nieszczerych działań mogą mieć nieodwracalne konsekwencje dla reputacji
przedsiębiorstwa.
Do narzędzi kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa można zaliczyć działania z zakresu
public relations, takie jak 24:
• komunikowanie:
- s łowo drukowane (np. publikowanie we własnym zakresie broszur tematycznych, informatorów dla pracowników, poradników, wydawanie gazet, czasopism zakładowych, tworzenie
sprawozdań rocznych, kwartalnych, itd.),
- s łowo pisane (umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w przedsiębiorstwie, listy do
akcjonariuszy, pracowników, klientów, inwestorów, itd.),
- s łowo mówione (szkolenia dla pracowników, seminaria informacyjne, funkcjonujący w obszarze firmy punkt konsultacyjny, spotkania informacyjne, dyskusje grupowe, itd.),
- obraz (tworzenie spotów, filmów na temat firmy, sposobu jej funkcjonowania, podejmowanych przez nią działań umieszczane np. na stronie internetowej przedsiębiorstwa, serwis
fotograficzny dotyczący oferty firmy),
• imprezy:
- imprezy informacyjne (organizowanie imprez jubileuszowych, eventy tematyczne),
- imprezy prasowe (konferencje, przyjęcia prasowe, itd.),
- zapraszanie prasy (zapraszanie mediów na imprezy jubileuszowe, eventy tematyczne,
imprezy z okazji wprowadzenia nowego produktu/usługi, itd.),
• działania społeczne:
- sponsorowanie bądź patronat różnych wydarzeń (sportowych, kulturalnych, działań proekologicznych, udział w akcjach charytatywnych, darowizny).
Wszystkie z wymienionych działań oprócz swoich podstawowych celów, odpowiednio wykorzystane, mogą wpływać na świadome kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Ważne, by
były zharmonizowane z wartościami reprezentowanymi przez firmę i związane z jej działalnością. Im większa jest możliwość komunikacji między przedsiębiorstwem a interesariuszami tym
korzystniejsze są relacje między nimi. Nawet jeśli dochodzi do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma
tzw. „kryzys wizerunkowy”, komunikacja jest kluczem do naprawienia go. Nie zawsze udaje się
utrzymać nieskazitelną reputację. Każdemu przedsiębiorstwu zdarzają się błędy. Przykładem jest
sytuacja związana z wyglądem żywności, sieci restauracji szybkiej obsługi- McDonald’s. W sieci
pojawiło się mnóstwo wpisów, filmów na temat różnicy między prezentowanymi produktami przez
McDonald’s a ich rzeczywistym wyglądem. Firma nie zostawiła sprawy bez odpowiedzi i również
w sieci pojawił się film korporacji, na którym zaprezentowane jest, jak ta sama kanapka kupiona
w restauracji McDonald’s, po drobnych poprawkach estetycznych, ustawieniu odpowiedniego
światła, wygląda na zdjęciu. Firma udowodniła, że to ten sam produkt, tylko nieco poprawiony na
rzecz reklamy, w celu uwydatnienia jego walorów. Zdarzenie to ukazuje, jak ważna jest komunikacja między przedsiębiorstwem a konsumentami. Nie zawsze odmieni wizerunek firm, ale często
pozwala wyjaśnić zaistniałe sytuacje lub działania firmy.
Organizowanie przez przedsiębiorstwo różnych imprez pozwala na bliższe poznanie jego działalności i umocnienie relacji z interesariuszami. To sposób na bezpośredni kontakt z otoczeniem,
przez co firma wydaje się bardziej „dostępna” zwłaszcza dla konsumentów.

24 K. Wójcik, Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, tom I i II, s. 90
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1.4. Relacja wizerunek-tożsamość przedsiębiorstwa
Określenia „wizerunek” i „tożsamość” firmy są często błędnie stosowane zamiennie. Nie należy
zapominać, że wizerunek jest realnym obrazem w otoczeniu firmy, natomiast tożsamość to pewien
zbiór cech, które odróżniają przedsiębiorstwo na rynku. 25
J. Penc 26 definiuje tożsamość przedsiębiorstwa jako komplet parametrów oraz wartości pozwalających na przedstawienie siebie i swoich działań w unikatowy sposób, tak by otoczenie nie miało
problemu z identyfikacją produktów lub usług danej firmy. Jak twierdzi G. Aniszewska 27: „Proces
definiowania tożsamości odbywa się poprzez zaznaczenie granic grupy, budowania kategorii „my”
i „oni”, co pozwala lepiej zrozumieć, czym jestem „ja”. Organizacja, dokonując oceny swoich atrybutów, akcentuje swoje podobieństwo do określonych kategorii firm, a dystansuje się od innych”.
Wally Olinsa 28 uważa, że firma tworząc swoją tożsamość powinna odpowiedzieć sobie na
pytania: „kim jesteśmy?”, „czym się zajmujemy?”, „jak to robimy?”, „gdzie chcemy dojść?”. By
stworzyć tożsamość, która zaprocentuje, należy obrać odpowiedni kierunek i skupić się na tak
zwanych „wyróżnikach tożsamości” (np. szybka obsługa, wysoka jakość, itd.). Głównym zadaniem
tożsamości jest przede wszystkim zdobycie, przez przedsiębiorstwo, określonego miejsca na
rynku, po to by uzyskać przewagę konkurencyjną.29
Według J. Dutton i J. Dukierch 30 tożsamość firmy i jej wizerunek ukierunkowują pracowników
do prawidłowego działania. Budowanie i kształtowanie tożsamości nie obyłoby się bez wpływu
wizerunku firmy. Kiedy dochodzi do niezgodności pomiędzy tożsamością a wizerunkiem, wewnątrz przedsiębiorstwa rozpoczynają się procesy dążące do zmiany i zharmonizowania ich. H.
Mruk 31 proponuje następujące przyczyny (powody), które mogą powodować rozbieżność między
wizerunkiem a tożsamością firmy:
• rozbieżność miedzy oczekiwaniami konsumentów (partnerów, inwestorów, itd.) a ocenami
przedsięwzięć prowadzonych przez firmę,
• wzorowanie się na metodach działania konkurencji, brak własnej inicjatywy w zakresie uwydatniania własnych, unikatowych atrybutów,
• rozbieżność między komunikowanymi działaniami a faktycznie podejmowanymi celami,
• zbyt małe zainteresowanie firmy kształtowaniem własnej tożsamości i brak zaangażowania
w informowanie o własnych atrybutach osobom z otoczenia,
• zbyt szybkie lub zbyt wolne tempo wprowadzenia zmian w otoczeniu rynkowym.
Ważne jest dlatego regularne badanie wizerunku, jak również analizowanie napływających
skarg, bądź reklamacji konsumentów. Umożliwia to poszerzenie wiedzy i określenie tendencji,
w zakresie wizerunku firmy. Należy również pamiętać o konkurencji. Znajomość mocnych i słabych
stron przedsiębiorstw konkurencyjnych, obserwowanie ich aktywności, to sposób na kształtowanie wizerunku i tożsamości. Obserwowanie takich zjawisk pozwala na utrzymanie stabilnego
stanowiska firmy na rynku.32
O ile przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu na sposób, w jaki jest oceniany przez
otoczenie, o tyle może starać się wpływać za pośrednictwem różnych działań na odbiór przez
interesariuszy. Należy ponownie podkreślić, że kluczowa jest wiarygodność i harmonia między
25 J. Szocki, op.cit., s. 12-13
26 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 11
27 G. Aniszewska, Zagrożenie tożsamości a konkurencja, „Firma i Rynek” 1999, nr 13
28 J. Altkorn, op.cit., s. 12
29 Ibidem. s.12-13
30 M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2012, s. 255
31 H. Mruk, op.cit., s. 155
32 Ibidem. s. 156
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wizerunkiem a tożsamością firmy. Każde działanie powinno być świadomie podejmowane. Nie można bazować na gotowych rozwiązaniach prezentowanych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.
Konsumenci potrzebują pewnej „świeżości” w ofercie firmy- rozwiązań nowych, innowacyjnych
i zaskakujących. To takie aktywności przyciągają uwagę konsumentów, jak również potencjalnych
inwestorów. Firmy powinny być również bardzo elastyczne i gotowe na podejmowanie różnych
przedsięwzięć, mających na celu utrzymanie bądź poprawę reputacji. We wszystkich działaniach
przedsiębiorstwo powinno być jednocześnie wierne swoim wartościom i wyznaczonym sobie
celom, które są elementem własnej tożsamości.

Rozdział 2. Wpływ CSR na odbieranie wizerunku przedsiębiorstwa
Człowiek jest istotą społeczną, dlatego też żyje w grupie- społeczności. Wzajemne odziaływanie jednostek jest istotne w rozwoju cywilizacji, dlatego też ważne jest żeby wszyscy
ludzie, wzajemnie ze sobą współpracowali na różnych płaszczyznach życia. Tak samo jest
w biznesie. Jeśli przedsiębiorstwo chce funkcjonować i rozwijać się, powinno współpracować
z innymi jednostkami-interesariuszami. Wzajemne relacje są korzystne dla wszystkich stron,
każda daje coś od siebie, ale również otrzymuje. Taka taktyka jest odzwierciedleniem idei
społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejszy rozdział przedstawia jej istotę, począwszy
od zarysu historycznego.
2.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu- korzenie i definicja
Podstawą społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR)
są dwie zasady: włodarstwa i miłosierdzia, sformułowane przez A. Carnegie’go w Ewangelii bogactawa (1986). Pierwsza z nich-zasada włodarstwa (powierniczości), głosi, że osoby majętne
nie są wyłącznymi właścicielami swojego majątku, a jedynie sprawują nad nim pewnego rodzaju
kontrolę, dlatego też społeczeństwo ma prawo domagać się, że jego potrzeby zostaną spełnione,
poprzez właściwe rozdysponowanie majątkiem i jego pomnożenie przez inwestycje, dla wspólnego dobra. Natomiast istotą zasady miłosierdzia jest pomaganie biednym, przekazywanie im
datków od osób zamożnych. Zasady te wskazują na biblijne pochodzenie koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu.33
Wiek XX to początek nowego społeczeństwa amerykańskiego, czego przyczyną było powstawanie wielkich przemysłowych korporacji, nastawionych na zysk ekonomiczny.
Z tymi wydarzeniami wiąże się również zjawisko „menedżera kontraktowego”, który to posiadał
prawo do podejmowania decyzji w firmie, na mocy podpisanego z właścicielem kontraktu. Było
to początkiem problemów jakie miały miejsce w korporacjach: działania antyspołeczne i monopolistyczne (m.in. posuwano się do szantażu, uchylenia się od płacenia podatków, itd.). Takie zachowania nasiliły się jeszcze bardziej po uzyskaniu przez Stany Zjednoczone, dominacji na rynku
ekonomicznym po II wojnie światowej. Do rozwoju idei społecznej odpowiedzialności przyczyniły
się skandale na Wall Street. Amerykański rząd musiał w końcu podjąć działania przeciwko tym
nasilającym się zjawiskom. 34
Już pod koniec XIX wieku powstały pierwsze ustawy, których celem było nakreślenie relacji
między przedsiębiorstwem, społeczeństwem i państwem. Głosiły również, że pozyskiwanie jak
najwyższych dochodów przez wielkie firmy, nie jest ich jedynym zadaniem. Mają one również
obowiązki wzglądem społeczeństwa. Prezydent F.D. Roosvelt przyczynił się do wprowadzania
33 M. Rybak, Etyka menadżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 15
34 Ibidem. s. 16
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przez amerykański rząd, szeregu ustaw chroniących inwestorów, pracowników, a także małe
przedsiębiorstwa. Wszystkie te wprowadzone przepisy, wymagały od przedsiębiorców zrozumienia, że niezwykle ważny jest ich udział, w poprawie bytu wielu jednostek społecznych. Można
więc przyjąć, że przyczyną narodzenia się koncepcji społecznej odpowiedzialności była rosnąca
potrzeba określenia obowiązków przedsiębiorstw, względem pojawiających się niekorzystnych
skutków społecznych, poprzez jego działalność na rynku.35
Chcąc przybliżyć pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, należy zaznaczyć, że nie
istnieje jej jednoznaczna definicja. Za ojca idei CSR uważa się H. Bowena, który to w latach 50.
XX wieku, zaprezentował w publikacji pt.: Social Resonsibilities of the Businessman, pojęcie
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako „obowiązek managerów do prowadzenia takiej
polityki, podejmowania takich decyzji i do wytyczania takich kierunków działań biznesowych, które
będą zgodne z celami i wartościami naszego społeczeństwa”. 36 Jak można zauważyć, Bowen nie
uważa CSR za sposób na poprawę zysków przedsiębiorstw, a jako podstawę dla prowadzonych
działań przez przedsiębiorców. Zasadę, którą powinni się kierować przedsiębiorcy.
Inną definicję zaproponował A. Carroll 37: „Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje
ekonomiczne, prawne, etyczne i filantropijne oczekiwania, które społeczeństwo ma wobec organizacji w danym momencie na przestrzeni czasu”. Jego koncepcja nosi nazwę „Piramidy społecznej
odpowiedzialności biznesu”. Podejście Carrolla szerzej określa istotę społecznej odpowiedzialności
biznesu i pozwala lepiej dostrzec jej wymiar. Do zakresu ekonomicznej odpowiedzialności można
zaliczyć dochody jakie przynosi firma, zapewnienie miejsc pracy; do prawnej- przestrzeganie prawa,
obowiązujących norm, dotrzymywanie ustaleń zawartych w umowach; do etycznej odpowiedzialności należy postępowanie właściwie względem pracowników, konsumentów, kontrahentów (i
nie szkodzenie im); natomiast do filantropijnej- zaangażowanie w problemy społeczne, tworzenie
inicjatyw mających na celu poprawę bytu jednostek potrzebujących.
Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for
Sustainable Development- WBCSD) określa społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako
„ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowania etycznego oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, jak również
lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości”.38 Ważne w tej definicji jest podkreślenie
trwałości przyjęcia koncepcji, określone jako „ciągłe zobowiązanie”. Przedsiębiorca przyjmując
tą strategię, powinien pamiętać, że nie jest to chwilowe działanie, a przyjęcie na stałe wartości,
związanych z szeroko pojętym dbaniem o społeczeństwo, we wszystkich aspektach swojej działalności. Postępowanie etyczne jest kluczowe dla CSR.
W 2001 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę Społecznej odpowiedzialności
Biznesu (ang. Green Paper on Corporate Social Responsibility). Określono w niej jak ważną rolę
pełni idea CSR w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, jak również, że jest to dobrowolne
wprowadzenie przez firmy czynności społecznej ochrony środowiska i współpraca z innymi
przedsiębiorstwami, zaangażowanymi w szerzenie tej myśli.39
Przy przedstawianiu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, nie sposób nie wspomnieć
o najprostszym ujęciu jej, które zawiera koncepcja „3E”, jej składowymi są:
35 Ibidem. s. 16-18
36 H.R. Bowen, Social Resonsibilities of the Businessman, Harper &Row, New York 1953
37 A. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responisbility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, nr 34, s. 39-48
38 Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for Sustainable Development, Geneva 1999, s. 6, http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=82&nosearchcontextkey=true [z dn. 16.04.2016]
39 M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 454
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• Etyka
• Ekonomia
• Ekologia.
Jej treść głosi, że podstawą działania firmy jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi
prawami i normami etycznymi, działanie na rzecz ochrony i środowiska, jak również zoptymalizowanie wartości ekonomicznej, tak by przynosiła korzyści zarówno udziałowcom, jak również
pracownikom danego przedsiębiorstwa. Wiele firm tworząc sprawozdania bazuje na koncepcji
„3E”. Należy zauważyć, że CSR musi być także analizowana w zakresie zarządzania ryzykiem
przedsiębiorstwa.40
Po przeanalizowaniu powyższych definicji, na potrzeby niniejszej pracy, można przyjąć że
społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim stałe działania przedsiębiorstwa
(przedsiębiorstwa medialnego), uwzględniające dobro interesariuszy, zarówno wewnętrznych
(akcjonariusze, pracownicy, inwestorzy), jak i zewnętrznych (odbiorcy, kontrahenci, władze,
społeczeństwo, inne media), dbanie o wszelkiego rodzaju relacje z nimi, postępowanie zgodnie
z panującym prawem oraz etyką biznesu, dążenie do zoptymalizowania zysków, tak by zaspokoić
potrzeby wyżej wymienionych interesariuszy wewnętrznych, jak również podejmowanie inicjatyw
w celu poprawy bytu potrzebującym, funkcjonowanie w sposób nie wpływający negatywnie na
środowisko, jak również jego ochrona.
2.2. Narzędzia CSR
W obecnym czasie przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi Corporate Social Responsibility. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu i zharmonizowaniu
z całościową strategią firmy, mogą przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej, danego
przedsiębiorstwa, na rynku. 41 Dostrzeżenie aspektu zaangażowania, z punktu widzenia biznesu,
prowadzi do poszukiwania nowatorskich metod przedstawiania go. Kiedy więc przedsiębiorstwo
wybiera taką strategię, analizowana zostaje efektywność aktywności społecznej, czyli nieodłączny
element funkcjonowania firmy w kontekście gospodarczym. Posługiwanie się narzędziami CSR to
sposób na zakomunikowanie o stosowanej, przez daną firmę, polityce w zakresie społecznym. 42
Do wyżej wspomnianych narzędzi zaliczyć można między innymi 43:
• kampanie społeczne- marketing społeczny
• marketing zaangażowania społecznego (Cause Related Marketing, CRM, marketing społeczny)
• programy etyczne dla pracowników
• wolontariat pracowniczy
• ekoznakowanie i znakowanie społeczne
• standardy odpowiedzialnego biznesu
• raportowanie społeczne
• inwestycje społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investment, SRI)
• zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
• inwestycję w ekologię
• nadzór korporacyjny

40 Czym jest Odpowiedzialność Społeczna Biznesu CSR (ang. corporate social responsibility), www.forbes.
pl [z dn. 30.04.2016]
41 A. Tyszkiewicz, Corporate social responsibility – wybór czy konieczność?, [w:] Sztuka public relations.
Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2006, s. 188
42 T.J. Dąbrowski, Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek” 2011, nr 3, s. 3
43 Narzędzia CSR, http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/ [z dn. 01.05.2016]
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Najczęściej stosowanym przez firmy instrumentem społecznej odpowiedzialności biznesu
jest marketing zaangażowania społecznego (CRM). M. Kostera 44 o CRM pisze w następujący
sposób: „kampanie CRM pozwalają generować pomysły dotyczące współpracy firm i organizacji
społecznych poprzez wykorzystanie siły marki oraz narzędzi marketingu; jest to zatem działalność komercyjna prowadzona przez firmę, uwzględniająca cele marketingowe firmy oraz potrzeby
społecznie łącznie. Umożliwia wykreowanie produktu, usługi lub wizerunku firmy, przynosząc
jednocześnie korzyść wspieranej sprawie lub organizacji społecznej”. Mówiąc w skrócie Cause
Related Marketing to takie działania marketingowe, które mają na celu osiągnięcie danych celów
społecznych przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego wizerunku. Przykładem CRM jest przekazywanie części dochodu ze sprzedaży danego produktu na konkretną organizację społeczną.
Marka Lilou oferująca biżuterię, w swojej ofercie posiada pozłacany puzzel. Z każdego sprzedanego puzzla przeznaczane jest 20 zł na pomoc chorej osobie w znalezieniu odpowiedniego Dawcy
szpiku lub komórek macierzystych. W taki sposób Lilou wspiera Fundację DKMS Polska. Jest to
klasyczny przykład CRM.
Kolejnym działaniem z obszaru CSR jest marketing społeczny (ang. Corporate Social Marketing). Do jego założeń należy między innymi tworzenie kampanii, której zadaniem jest zmiana
postaw uchodzących za nieprawidłowe, bądź też edukacja w zakresie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa czy też postaw społecznych. Kluczową cechą jest nastawienie na zmianę stylu życia.
Często stosując marketing społeczny, firmy rozpoczynają współpracę z organizacjami sektora
publicznego lub pozarządowymi.45
W firmach, popularnym sposobem propagowania społecznej odpowiedzialności wśród interesariuszy wewnętrznych są programy etyczne dla pracowników, jak również stworzenie własnego kodeksu etycznego. Kodeks informuje o wartościach, którymi kieruje się przedsiębiorstwo
i normach etycznych panujących wewnątrz firmy. Jego celem jest promowanie postaw etycznych
w organizacji. Ważne jest również odpowiednie tworzenie struktur komunikacji w firmie, informowanie pracowników o przewidywanych działaniach przedsiębiorstwa, motywowanie. 46 Coraz
częściej przedsiębiorstwa wprowadzają wolontariat pracowniczy. Pracownicy są wolontariuszami
i wspierają osoby prywatne, bądź organizacje społeczne. Natomiast przedsiębiorstwo wspiera
działania takiego pracownika-wolontariusza, poprzez zorganizowanie systemu takiej pomocy (np.
pokrywa koszty).47
Warto też wspomnieć o odpowiedzianych społecznie praktykach biznesu. Przedsiębiorstwo
aprobuje oraz prowadzi, z własnej inicjatywy, praktyki biznesowe i inwestycje, które wspomagają
działania społeczne, w celu poprawy bytu otoczenia, jak również ochrony środowiska. Praktyki te
realizowane są w pełni samodzielnie przez firmę bądź też przy współpracy z inną organizacją48.
Wszystkie wymienione narzędzia tworzą ogromne możliwości rozwiązywania problemów społecznych. Firmy, zwłaszcza te o ugruntowanej pozycji na rynku, często stają się pewnego rodzaju
„autorytetem” dla opinii publicznej, dlatego też sposób w jaki funkcjonują i jakimi wartościami się
charakteryzują, ma duży wpływ na społeczeństwo. Wpływ ten widoczny jest w firmach medialnych,
prezentowane przez nie treści często odmieniają sposób, w jaki postrzegane są problemy społeczne, a często dopiero po interwencji mediów, odbiorcy reagują na dany problem, bo wcześniej
nie był on dostrzegany. Dlatego tak duży obowiązek ciąży na firmach i oczekuje się, że będą one
świadomie kształtować dobre postawy społeczne.

44 M. Kostera, op.cit., s. 97
45 P. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility. Doing the most good for your company and your cause,
John Wiley & Sons, New Jersey 2005, s. 36
46 M. Kostera, op.cit., s. 109-110
47 Ibidem. s. 98
48 P. Kotler, N. Lee, op.cit., s. 36
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2.3. Korzyści z CSR i ich wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa
Wprowadzając do swojej strategii działania zgodne z koncepcją CSR, a także w prawidłowy
sposób zarządzając i wykonywając postawione sobie cele, przedsiębiorstwo ma szanse na zdobycie następujących korzyści:
• zbudowanie długofalowych relacji z interesariuszami zewnętrznymi, których podstawą jest
zaufanie
• zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz możliwości na pozyskanie długotrwałego i stabilnego
zysku
• zabezpieczenie się na zagrożenie i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych w firmie
• stworzenie klarownej, bazującej na współpracy oraz zgodnym z normami etycznymi, kultury
organizacyjnej
• osiągnięcie pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie- zwiększenie rozpoznawalności wśród
interesariuszy, pozyskanie zainteresowania potencjalnych inwestorów
• wzrost poziomu satysfakcji pracowników (zwiększenie ich lojalności, motywacji do wykonywania zadań)
• zdobycie miana „dobrego pracodawcy”, co ułatwia firmie pozyskanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach.
Kluczowym czynnikiem powodzenia firmy jest analiza wyników finansowych w skonfrontowaniu
z wynikami środowiskowymi i społecznymi, podejmowanych wyborów.49
Ponadto, z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika,
że firmy działające zgodnie z społeczną odpowiedzialnością biznesu, w porównaniu do innych
przedsiębiorstw, pozyskują między innymi takie korzyści jak zwiększona płynność bieżąca, korzystniej wykorzystywany majątek trwały i zasoby ludzkie, dokonywanie większej ilości inwestycji
(w przeliczeniu na jednego pracownika).50
Niewątpliwie jedną z najważniejszych korzyści dla firmy, wynikającej z wykorzystania działań
CSR, jest szansa ulepszenia bądź wzmocnienia własnego wizerunku. Angażowanie się w działania
społeczne, to powszechny sposób strategiczny, stosowany właśnie w celu kreowania wizerunku.
Poświecenie się inicjatywom społecznym pozwala wzmocnić kontakt z klientami i za ich pośrednictwem wzmacnia zjawisko identyfikacji (odbiorców, z wartościami reprezentującymi przez daną
organizację). Dlatego też, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności tak łatwo spotykają
się z zainteresowaniem klientów. Potwierdzeniem tego są badania, które zostały przeprowadzone
wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych w latach 1993-1994. Ich wyniki dowiodły, że nawet
78% przebadanych osób oświadczyło, że preferuje dokonywanie zakupu produktów firm, które
działają w imię ważnych, dla nich, inicjatyw społecznych. 51
Praktyki społecznej odpowiedzialności mają również duże znaczenie dla osób pracujących
w firmie, która je stosuje. Jak już zostało wspomniane, to sposób na zdobywanie nowych pracowników, motywowanie i zatrzymanie ich. Pracownicy firm angażujących się w różnego rodzaju akcje
społeczne i stosujących dobre praktyki, mają satysfakcję z pracy. Pogłębia się również relacja
między pracownikiem a pracodawcą i wzrasta poziom lojalności wzglądem firmy.52
Istotna, dla budowania wizerunku poprzez działania CSR, jest wiarygodność. To właśnie
dopasowanie społecznych działań do rodzaju branży jest jej wyznacznikiem. Angażowanie się
w akcje nie spójne, z obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, ma pozytywny wydźwięk, ale
49 Korzyści z CSR, http://www.odpowiedzialnafirma.pl [z dn. 30.04.2016]
50 O społecznej odpowiedzialności biznesu, https://csr.parp.gov.pl [z dn. 30.04.2016]
51 E. Głuszek, CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red), [w:]
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2008, s. 198
52 Ibidem. s. 199
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może być odbierane, przez potencjalnych inwestorów i kredytobiorców, jako zbędne koszty, co
natomiast osłabi reputację firmy na rynku. 53
Społeczna odpowiedzialność biznesu i wzmacnianie świadomości marki są mocno powiązane,
szczególnie w sferze zaufania, zorientowania na klientów i wizerunku firmy, w oczach otoczenia
(zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego) przedsiębiorstwa.

Rozdział 3. Strategia CSR w TVN S.A.
Łatwo jest mówić o aktywności prospołecznej w teorii, a jak to wygląda w praktyce? Poniższy
rozdział pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką polskiej firmy medialnej, jaką jest TVN S.A., jak
również z wszelką jej działalnością w zakresie praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu.
Niestety zakres źródeł, do których udało się dotrzeć, jest dość ubogi względem całego wymiaru
działalności TVN S.A. w obszarze CSR. Praca w znacznej mierze opiera się na informacjach
udostępnianych przez firmę w raportach i na swojej stronie internetowej. Większość aktywności
w ramach społecznej odpowiedzialności jest prowadzonych poprzez Fundację TVN „nie jesteś
sam”. A jakie to ma oddziaływanie na odbiorców stacji? Na to i inne pytania, odpowiedź znajduje
się w poniższym opisie przeprowadzonych przez autorkę badań, wśród grupy docelowej TVN S.A.
3.1. Charakterystyka firmy medialnej- TVN S.A.
Grupa TVN S.A. to grupa medialno-rozrywkowa, które pojawiła się na polskim rynku jako
TVN Sp. z o.o. w 1995 roku, a w 2004 roku przekształciła się w spółkę akcyjną. Do przedmiotu
działalności TVN S.A. należy między innymi:
Grupa prowadzi szczegółową analizę oglądalności, dzięki czemu może określić zainteresowania i reakcje odbiorców, jak również trendy rynkowe, co natomiast pozwala odpowiednio
zaplanować ramówkę.
Na dzień 16 kwietnia 2016 roku przedsiębiorstwo posiada dwanaście kanałów telewizyjnych.
Trzy z nich: TVN, TVN7 i TTV są dostępne w ramach naziemnej telewizji cyfrowej DTT, pozostałe
kanały są dostępne wyłącznie w sieciach kablowych i platformie cyfrowej DTH. Grupą docelową
głównego kanału Spółki, TVN, są osoby w wieku 16-49 lat, zamieszkujące miasta powyżej 100
tys. mieszkańców. Programy są nadawane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Transmitowane są programy z szerokiego zakresu, między innymi: programy informacyjne- „Fakty”,
filmy- Trylogia „Władca Pierścieni”, talk-show- „Rozmowy w toku”, seriale fabularne- „Na Wspólnej”
oraz dokumentalne- „Usterka”.
W 2014 roku najwyższy poziom oglądalności osiągnął w TVN-ie program informacyjny „Fakty”,
mając ponad 31% oglądalności ogólnopolskiej. Niewiele mniej procent (27%) osiągnął program
medyczny „Szpital”, program rozrywkowy „Mam talent” (26,6%) i publicystyczny „Uwaga” (26,3%).
Można więc zauważyć dużą popularność emitowanych propozycji stacji TVN S.A., zwłaszcza
w czasie peak-time’u. TVN S.A. należy do czołówki polskich telewizji komercyjnych i od wielu lat
utrzymuje wysoki poziom oglądalności.
Spółka posiada również internetową platformę wideo na żądanie- player.pl. Pozwala ona użytkownikom korzystać z biblioteki seriali, show i programów produkowanych przez TVN. Posiadanie
w swoich osiągnięciach tej platformy wskazuje na duży poziom innowacyjności. Do jej własności
należą także produkty online takie jak: tvn.pl, tvnmeteo.pl, Kontakt24.pl, itd. Grupa TVN jest
właścicielem biura sprzedaży reklam TVN Media. Jej działalność obejmuje dodatkowo segment

53 Ibidem. s. 200
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sprzedaży poprzez całodobowy kanał telesprzedażowy - Telezakupy Mango 24. Ponadto TVN S.
A. posiada 32% udziałów w platformie nC+ i 25% w Grupie Onet.pl S.A.54
Spółka Akcyjna TVN, jak podaje Ranking Polskich Marek, tworzony od kilku lat przez Rzeczpospolitą, pozostaje w czołówce najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, a także najbardziej opiniotwórczą, jest liderem w markach medialnych.55 To tylko jedna z wielu nagród, które
wpływają na wizerunek TVN S.A. Do innych nagród należą między innymi: nagroda otrzymana
podczas gali Grand Press 2014- TVN Telewizją 25-lecia; 56 zajęcie trzeciego miejsca w rankingu
Top Marki Press, w kategorii „najpopularniejsza branża”, TVN prowadzi pod względem zasięgu
i liczby publikacji. 57 Otrzymywane nagrody pozytywnie wpływają zwłaszcza na obraz przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, świadczą o silnej pozycji na rynku i mogą być odbierane jako dobre
rokowania na przyszłość. Prestiżowe konkursy nie dość, że są uhonorowaniem trudów włożonych
w pracę nad wizerunkiem firmy, to dodatkowo wzmacniają go w opinii odbiorców.
O swojej misji spółka mówi w następujący sposób: „Kształtujemy naszą ofertę tak, by w efektywny sposób zaspokoić oczekiwania odbiorców, którzy są poszukiwani przez reklamodawców.”58
Od samego początku swojej działalności TVN był nastawiony na wprowadzanie nowości na rynku
medialnym. To właśnie on w swojej ramówce miał pierwsze reality show w Polsce- „Agent”, wyemitowany w 2000 roku. Do swoich osiągnięć TVN również zalicza stworzenie pierwszego w Polsce:
• kanału informacyjnego- TVN24 (2001 r.)
• telewizji pogodowej- TVN Meteo (2003 r.)
• stacji motoryzacyjnej- TVN Turbo (2003 r.)
• telewizji dla kobiet- TVN Style (2004 r.).
To właśnie TVN S.A. pierwszy wyemitował na swojej antenie program „Taniec z gwiazdami”
(w 2005 r.), który stał się hitem, a przez media został nawet nazwany „fenomenem”. To tylko kilka,
z wielu przykładów na to, w jaki sposób TVN S.A. stara się zaspokoić oczekiwania widzów. 59
Poza tym, już w misji firmy można zauważyć, że przede wszystkim jest nastawiona na odbiorców
i reklamodawców, czyli głównych klientów.
Grupa TVN stworzyła własny Kodeks Etyki „Zasługujemy na Wasze zaufanie”, który jest oparty
na kodeksie Scripps Networks Interactive, właściciela TVN. Zgodnie z treścią tego kodeksu, celem
Grupy TVN jest „bycie organizacją działającą etycznie”. Wartości jakie obrała sobie niniejsza firma
medialna, zaprezentowane zostały w poniższej tabeli:
Firma deklaruje, że wymienione wartości są „kierunkowskazem” we wszystkich prowadzonych działaniach. Wartości te pozwalają stworzyć spójną kulturę korporacyjną, opartą na jasno
wytyczonych założeniach. Są one wyraźnym znakiem, z czym mogą spotkać się interesariusze,
do których kręgu zaliczyć można:
• pracowników i współpracowników,
• agencje reklamowe,
• producentów programów,
• widzów,
• użytkowników platform internetowych,
• akcjonariuszy,
54 Czym się zajmujemy, http://investor.tvn.pl/o-nas-czym-sie-zajmujemy.html [z dn.16.04.2016]
55 Ranking najcenniejszych polskich marek “Rz”, http://www.rp.pl/artykul/1073102-Ranking-najcenniejszychpolskich-marek--Rz-.html [z dn. 15.05.2016]
56 TVN, ”Gazeta Wyborcza”, RMF FM i Onet.pl to Media 25-lecia, http://www.grandpress.press.pl/534,0,tvn%E2%80%9Dgazeta-wyborcza%E2%80%9D-rmf-fm-i-onetpl-to-media-25-lecia.html [z dn. 17.05.2016]
57 Ibidem.
58 O TVN S.A., http://www.krokdokariery.pl/students/pokaz/o_tvn [z dn. 16.04.2016]
59 Historia, http://investor.tvn.pl/o-nas-historia.html [z dn. 16.04.2016]
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Tabela 1. Działalność TVN S.A.
Rodzaj działalności

Charakterystyka

działalność związana z produkcją firma sama zajmuje się produkcją seriali emitowanych na swojej antenie,
jak również programów rozrywkowych, reality show
działalność związana z postpro- często w ramówce TVN znajdują się hity kinowe, w niewielkim odstępie
dukcją i dystrybucją filmów
czasu od polskiej premiery, nagrań wideo i programów telewizyjnych
nadawanie programów telewizyj- szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy rozrywkowe
nych ogólnodostępnych i abona- światowych formatów, takie jak- „You Can Dance- Po Prostu Tańcz”,
mentowych
„Mam Talent!”, „Masterchef”, itd.
pośrednictwo w sprzedaży czasu to jedno z głównych źródeł dochodu spółki (Raport roczny TVN S.A.
i miejsca na cele reklamowe w radio za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2014 r. zawiera dane, ze 69,5
i telewizji
% przychodów spółki pochodziło z reklam telewizyjnych), polski rynek
reklamowy jest jednym z największych w Środkowej i Wschodniej
Europie, badanie rynku i opinii publicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statutu Spółki TVN S.A. z dn. 22 sierpnia 2012 r.
Tabela 2. Programy TVN-u o najwyższej oglądalności w 2014 r.
Tytuł

Opis

Oglądalność ogólnopolska (%)

Fakty

Główny program informacyjny

31,2

Szpital

Serial medyczny

27,0

Mam talent

Program rozrywkowy

26,6

Uwaga!

Program publicystyczny

26,3

Kuchenne Rewolucje

Reality show

25,8

Kuba Wojewódzki

Talk show

25,0

Na Wspólnej

Serial

24,8

X-Factor

Program rozrywkowy

24,2

Masterchef

Reality show

23,8

Źródło: Nielsen Audience Measurement, Raport roczny TVN S.A. za rok finansowy zakończony
31 grudnia 2014 r.
• dostawców,
• kontrahentów,
• operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych,
zaczynając relacje z Grupą TVN. Firma deklaruje również, że działać będzie z wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami, jak również politykami i procedurami w niej
funkcjonującymi. 60

60 Kodeks Etyki TVN Zasługujemy na Wasze zaufanie, http://n-6-7.dcs.redcdn.pl/dcs/o2/tvn/web-content/m/p26/
f/35464c848f410e55a13bb9d78e7fddd0/43d8021d-a26c-4e0c-963c-187d2e99d912.pdf [z dn. 16.04.2016]
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3.2. Wykorzystywanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie TVN S.A.
O wszelkich działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu TVN S.A. informuje
na swojej stronie internetowej, w zakładce „CSR”. Firma deklaruje, że strategia została wprowadzona w 2013 r. Do najważniejszych interesariuszy TVN S.A. z zakresu CSR można zaliczyć:
osoby chore, potrzebujące, widzów, pracowników.61
To jedynie część wszystkich inicjatyw TVN S.A. Firma angażuje się w działania z zakresu CSR
od lat i nie sposób dotrzeć do wszystkich akcji, w których brała udział i które sama tworzyła. W dalszej części pracy zostaną szerzej omówione wybrane obszary działalności CSR-owej TVN S.A.
Główną inicjatywą Spółki jest Fundacja TVN „nie jesteś sam”, która została założona już w 2001
roku, czyli zanim TVN oficjalnie przyjął strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie
koszty, dotyczące utrzymania Fundacji, pokrywa stacja telewizyjna, dzięki czemu całość środków
pozyskanych poprzez działania Fundacji, jest przekazywana potrzebującym. Organizacja pozyskuje
dochody między innymi z krajowych i zagranicznych datków, subwencji, działań promocyjnych
przy pomocy TVN, organizowanych zbiórek (między innymi akcji SMS-owej), przekazywanych
środków z 1% podatku, itd. 62 Do celów Fundacji TVN należy 63:
• „niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
• niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
• wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć
z uwagi na niedostatek środków finansowych,
• udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
• udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
• podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
• podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
• niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym
w trudnej sytuacji materialnej”.
Szczegółowe kryteria, dotyczące przyznawanej pomocy, są zawarte w Regulaminie Fundacji
TVN, dostępnym na stronie internetowej. Uwzględnia on zakres obowiązków osób i rodzin ubiegających się o wsparcie, obszar udzielanej pomocy, proces i zasady przekazywanych świadczeń,
ale również bariery w tym obszarze.
W okresie przedświątecznym co roku, od 10 już lat, ma miejsce akcja TVN „Kup Misia”.
Pieczę nad inicjatywą sprawuje Fundacja TVN, a wszystkie środki zgromadzone ze sprzedaży
pluszaków, są przeznaczone na potrzeby podopiecznych Fundacji. Hasło akcji to: „Podaruj misia
komuś, kogo kochasz i wesprzyj podopiecznych Fundacji TVN”. Co roku do akcji przyłączają się
gwiazdy, związane z TVN-em i biorą udział w spotach reklamowych, emitowanych na antenie stacji
TVN. Ponadto, każdego roku seria misiów jest inna- każdy miś, w danej edycji, ma własne imię
i ubranko, zaprojektowane przez jednego z polskich projektantów mody. W 2015 roku za projekty
kreacji maskotek odpowiadał: Łukasz Jemioł, Dawid Woliński, Gosia Baczyńska i Tomasz Ossoliński. Akcje wspierają już od kilku lat marki Rossmann i Allegro, zajmują się sprzedażą maskotek
Rossmann w sieci swoich drogerii, natomiast Allegro na swoim portalu zakupowym. 64
Kolejną inicjatywą TVN-u jest „Pomoc mierzona kilometrami”, która realizowana jest przy
współpracy z T-mobile Polska. Akcja realizowana jest od 3 lat, w roku 2015 T-mobile Polska
61 CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w TVN S.A., http://www.tvn.pl/csr/ [z dn. 21.04.2016]
62 O Fundacji, http://fundacja.tvn.pl/o-fundacji,2163,n [z dn. 21.04.2016]
63 Statut fundacji pod nazwą „FUNDACJA TVN Nie jesteś sam”, Tekst jednolity na dzień 7 grudnia 2015 r.,
http://fundacja.tvn.pl/o-fundacji,2163,n/statut-fundacji,79001.html [z dn. 19.04.2016]
64 Podaruj Misia 2015, http://fundacja.tvn.pl/aktualnosci,2156,n/podaruj-misia-2015,187485.html [z dn.
15.05.2016]
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Tabela 3. Podstawowe wartości TVN S.A.
Empatia i wsparcie

• Wiara w ludzką dobroć i wpływ na społeczności
• Inwestowanie w organizacje i ludzi
• Wzajemne wspieranie i inspirowanie
• Wyciąganie pomocnej dłoni

Humor

• Dystans
• Generowanie pozytywnej energii
• Skuteczne budowanie relacji

Jasna komunikacja

• Odnoszenie się z szacunkiem
• Mówienie, co się myśli
• Zadawanie pytań, w sytuacji niejasności
• Otwartość
• Słuchanie opinii

Otwartość

• Innowacyjność
• „Polityka otwartych drzwi”
• Poszanowanie zasad kultury i zaufania

Równowaga pomiędzy pracą i życiem
osobistym

• Dbanie o zdrowie psychiczne, umysłowe i fizyczne
Równowaga buduje wydajność, szczęście i pewność siebie

Różnorodność

Szeroki zakres zainteresowań, pochodzenia i stylu życia
• Budowanie autentyczności
• Wspomaganie autentyczności

Uczciwość

• Kierowanie się moralnością
• Odpowiedzialność
• Wiarygodność, mówienie prawdy

Współodpowiedzialność

Wzajemny szacunek
• Poczucie odpowiedzialności i wspólnoty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kodeksu Etyki TVN „Zasługujemy na Wasze zaufanie”
przeznaczyło 1 milion złotych dla Fundacji „nie jesteś sam” w ramach akcji. 65 „Pomoc mierzona
kilometrami” skierowana jest do wszystkich osób które chcą pomagać poprzez swoją aktywność
fizyczną. Dzięki przemierzanym przez uczestników akcji, w różny sposób kilometrom gromadzone
są środki finansowe. Za każdy pojedynczy kilometr T-mobile Polska przekazuje odpowiednią
kwotę na rzecz Fundacji „nie jesteś sam”.
Do społecznej działalności TVN S.A. zaliczyć można również takie inicjatywy jak: „Szczęśliwe
dukaty”, „Kalendarz Gentelmani”, „Ecco Walkathon”, „Harold, czyli owca w szpitalu”, „Charytatywny
bal nocy letniej”, jak również coroczny mecz „Gwiazdy TVN vs. Członkowie Sejmu RP”. Jednak
społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko akcje charytatywne i pomoc biednym i chorym.
TVN prowadzi również dialog ze swoimi widzami. W tym celu została stworzony serwis Kontakt24,
65 Pomoc mierzona kilometrami 2015, http://fundacja.tvn.pl/aktualnosci,2156,n/pomoc-mierzona-kilometrami-2015,182409.html [z dn. 15.05.2016]
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Tabela 4. Przykłady realizacji strategii CSR w TVN S.A.
Inicjatywa

Opis

Fundacja TVN
„nie jesteś sam”

Fundacja została stworzona w celu pomocy chorym i potrzebującym, pod jej pieczą realizowanych jest wiele akcji TVN S.A., wszystkie fundusze zebrane przez
Fundacje są przekazywane jej podopiecznym, np. środki z przekazywanego 1%
podatku, czy też z SMS-ów o treści „POMAGAM” na rzecz Fundacji; natomiast
koszty związane z jej działalnością pokrywane są przez TVN S.A.,

„Kup misia”

„Kup misia” to coroczna akcja bożonarodzeniowa, angażująca wiele gwiazd.
Kampania promocyjna akcji prowadzona jest w mediach, a zakupu maskotek
można dokonać w drogeriach Rossmann i na portalu Allegro.pl

Szczęśliwe dukaty

To wspólna akcja Mennicy Polskiej i Fundacji „nie jesteś sam”, każdy dukat kosztuje 5 zł, ale nie stanowi jednostki płatniczej. Odbierając resztę w szczęśliwych
dukatach, wspiera się podopiecznych Fundacji.

Kalendarz
Gentelmani

Akcje zapoczątkował Olivier Janiak-dziennikarz TVN-u, co roku wybierany jest
szczytny cel, na który przeznaczona jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży kalendarza. Kalendarz zawiera fotografie sławnych osób, które przyłączają się do
kampanii. Sprzedaż zaczyna się w grudniu, od kilku lat nagrywana jest również
płyta muzyczna w ramach akcji.

Ecco Walkathon

Jest to akcja, która polega na przebyciu trasy 6 km, za każdy przebyty kilometr
przez uczestnika firma Ecco przeznacza 4 zł na wybraną Fundację. W 2013
i 2014 roku w akcje zaangażowała się również Fundacja TVN „nie jesteś sam”.

Pomoc mierzona
kilometrami

Jest to inicjatywa firmy T-Mobile Polska. W ramach tej akcji, z firmą współpracuje TVN S.A. „Pomoc mierzona kilometrami” polega na przemierzaniu poprzez:
bieganie, jazdę rowerem, rolkami, itd., kilometrów, dzięki czemu wspierani są
podopieczni Fundacji „nie jesteś sam”.

Harold, czyli owca
w szpitalu

Inicjatywa wspiera rodziców dzieci, które znajdują się w szpitalach. W tym celu
stworzona została strona internetowa, gdzie rodzice dzieci chorych mogą znaleźć informacje na temat chorób, jak również o zasadach panujących w szpitalach itd. Patronem akcji jest między innymi Fundacja TVN „nie jesteś sam”

Charytatywny bal
nocy letniej

Bal skierowany jest do gwiazd ze świata mediów i ludzi z show-biznesu. Środki
gromadzone są ze sprzedaży biletów wstępu na bal, jak również z licytacji, która
odbywa się podczas trwania imprezy.

Coroczny mecz:
Gwiazdy TVN vs.
Członkowie Sejmu
RP

Jest to impreza sportowa, podczas której rozgrywany jest mecz piłki nożnej między „gwiazdami TVN” a reprezentantami Sejmu RP (w jednej z edycji akcji mecz
był rozgrywany z TVP). Inicjatywę TVN S.A. można wesprzeć poprzez zakup
biletu na mecz, lub wysyłając SMS-y w trakcie imprezy.

„Poławiacze Pereł”

To program stażowy TVN S.A., mający na celu wspieranie młodych talentów
z zakresu dziennikarstwa, ekonomii i nauk społecznych.

Kontakt24

Inicjatywa ma na celu prowadzenie dialogu z odbiorcami TVN S.A. i propagowanie koncepcji dziennikarstwa obywatelskiego.

Kodeks Etyki TVN

To wewnętrzny zbiór wartości, którymi kieruje się TVN S.A. Skierowany jest do
pracowników i ma być dla nich „drogowskazem” w podejmowaniu decyzji oraz
w sposobie wykonywania zawodowych obowiązków.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie http://www.tvn.pl/
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który umożliwia wymianę informacji między ludźmi. Po przez Kontakt24, TVN umożliwia stworzenie własnej strony internetowej, gdzie każdy może umieszczać istotne dla siebie informacje
i dzielić się nimi z innymi osobami. Możliwe jest również umieszczanie własnych nagrań, bądź
zdjęć z wydarzeń, których dana osoba była świadkiem. Serwis funkcjonuje pod hasłem „od Was
dla Was” i szerzy koncepcje dziennikarstwa obywatelskiego.66 To możliwość realnego wpływu,
użytkowników serwisu, na prezentowane treści w telewizji TVN24 i na portalu internetowym TVN24.
pl. TVN wspiera osoby, które chciałyby współtworzyć media masowe. Ponadto, na serwisie można
znaleźć szereg informacji o tym, jak tworzyć materiały reporterskie.
Grupa TVN dba również o młode, utalentowane osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności
i rozpocząć karierę zawodową. W tym celu prowadzi program stażowy „TVN Poławiacze Pereł”67. TVN
S.A. utrzymuje stały kontakt z różnymi uczelniami w Polsce, również z Uniwersytetem Warszawskim,
dzięki czemu dociera do studentów kierunków społecznych i ekonomicznych, ale głównie skupia się
na studentach dziennikarstwa. Zamysłem programu jest wprowadzenie młodych osób w branżę medialną i pomoc w zastosowaniu zdobytej wiedzy, podczas studiowania, w praktyce. „TVN Poławiacze
Pereł” to również szereg wykładów, warsztatów i spotkań prowadzonych przez Ambasadorów TVN.
Także sposób planowania ramówki TVN S.A. można zaliczyć do działań z zakresu CSR.
Często w czasie peak-time’u emitowane są programy talent-show, także w weekendy, kiedy
oglądalność jest najwyższa. TVN nieustannie promuje programy wspierające talenty zarówno
dzieci, młodzieży, osób młodych, jak również dojrzałych. Do takich programów zaliczyć można
program rozrywkowy- „X Factor”, gdzie jedynym warunkiem ograniczającym jest ukończenie 16
lat. 68 Większe ograniczenia ma program „You Can Dance- Po Prostu Tańcz!”, gdzie przedział
wiekowy uczestników to 16-30 lat. 69 Inne programy wspierające i promujące talenty to między
innymi: „Mam Talent!”, „Top Model”, „Masterchef”. Szarzenie takich programów zwiększa wiedzę
wśród społeczeństwa na temat różnych dziedzin artystycznych, kulinarnych, sportowych, itd.,
jak również zachęca i motywuje do rozwijania swoich zainteresowań. Zwiększanie świadomości
w takich dziedzinach jest szczególnie ważne w stosunku do dzieci i młodzieży. Pozwala to na
wzmocnienie wiary we własne możliwości, co rzutuje na całe, dalsze życie młodej osoby.
Grupa TVN deklaruje również zaangażowanie społeczne w obszarze własnych pracowników.
Na stronie internetowej można znaleźć następującą informację: „Chcemy, by TVN był atrakcyjnym
i nowoczesnym pracodawcą. Nasze inicjatywy w obszarze employer branding wykraczają ponad stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy. Tworzymy zespół zaangażowanych ludzi z pasją,
pozytywnym nastawieniem, otwartych na bezpośrednią komunikację i konstruktywną współpracę oraz
szanujących różnorodność. To oni pracują na sukces marki TVN i dlatego chcemy im stworzyć warunki
sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu, doskonaleniu swoich kompetencji, realizowaniu
ambicji i podejmowaniu nowych wyzwań.” 70 Jednak autorce niemniejszej pracy nie udało się znaleźć,
żadnych informacji o inicjatywach TVN w tym zakresie, które potwierdzałyby tę deklarację. Zaliczyć
do tego obszaru można stworzony przez Grupę „Kodeks Etyczny TVN”. Należy także nadmienić, że
pomimo szczątkowych informacji na temat inicjatyw CSR względem pracowników TVN, spółka od
lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia w badaniach, przeprowadzanych przez firmę Universum Polska,
które wyłaniają „idealnych pracodawców”. W roku 2016, TVN otrzymał cztery wyróżnienia i zajął
pierwsze miejsca w dwóch kategoriach-Biznes i Humanistyka. 71
66 CSR, http://www.tvn.pl/csr/ [z dn. 15.05.2016]
67 TVN Poławiacze Pereł, http://kariera.tvn.pl/praktyki-tvn-studenci-absolwenci/ [z dn. 15.05.2016]
68 O programie, http://xfactor.tvn.pl/o-programie,77395,n.html [z dn. 15.05.2016]
69 Zasady udziału w castingu “You Can Dance - Po prostu tańcz!”, http://youcandance.tvn.pl/aktualnosci,472,n/zasady-udzialu-w-castingu-you-can-dance-po-prostu-tancz,153554.html [z dn. 15.05.2016]
70 CSR, http://www.tvn.pl/csr/ [z dn. 15.05.2016]
71 Co sprawia, że TVN postrzegany jest jako idealny pracodawca?, http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/co-sprawia,ze-tvn-postrzegany-jest-jako-idealny-pracodawca_cp-463.html [z dn. 16.05.2016]
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W wywiadzie M. Filipkiewicza 72, dziennikarza portalu Praca.pl, z dyrektorem personalnym TVN
oraz z koordynatorem ds. rekrutacji w TVN, można dowiedzieć się, że za najbardziej wiarygodny
employer branding w TVN odpowiadają pracownicy, którzy poprzez „marketing szeptany” przekazują informację na zewnątrz, między innymi o tym jakie są warunki pracy w TVN, jaka jest tam
atmosfera pracy oraz jaki zakres możliwości rozwoju zapewnia spółka. TVN często uczestniczy
w spotkaniach w zaprzyjaźnionych szkołach i uczelniach, gdzie przekazywane są również informacje
o tym jakim pracodawcą jest TVN. Grupa systematycznie monitoruje sytuację, poprze dokonywanie prognoz kadrowych, których podstawą są badaniai indywidualne rozmowy z kierownikami
działów oraz z samymi pracownikami, w celu uniknięcia rotacji najlepszych specjalistów w TVN
S.A. Ponadto, dyrektor personalny TVN podkreśla, że ważne jest dla spółki, by nowi pracownicy
wyznawali fundamentalne wartości TVN-u.
O widocznym zaangażowaniu TVN S.A. w działania CSR świadczy zdobyte w 2014 roku
wyróżnienie Biały listek CSR, które przyznawane jest, przez tygodnik „Polityka”, najbardziej
odpowiedzialnym i społecznie zaangażowanym firmom w Polsce. 73 „Biały Listek CSR Polityki
otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wybranych, ale istotnych rozwiązań rekomendowanych
przez normę ISO 26000 dla efektywnego zarządzania wpływem organizacji, oraz ciągle doskonalą
swoje działania w tym zakresie.” 74
Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych akcji i inicjatyw TVN S.A., można dostrzec szeroki
zakres, realizowanej przez firmę, strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. TVN S.A. nie
ogranicza się jedynie do pomocy chorym i potrzebującym, ale również wspiera osoby młode,
rozpoczynające rozwój zawodowy, osoby, chcące rozwijać swoje zainteresowania, jak również
nie zapomina o swoich pracownikach. W gromadzeniu materiału do niniejszej pracy, nie udało się
jedynie dotrzeć do konkretnych akcji mających na celu ochronę środowiska.
3.3. Wpływ na wizerunek TVN strategii CSR- badania własne
Przeprowadzona ankieta składała się z 13 pytań, dotyczących między innymi znajomości
terminu „społeczna odpowiedzialność biznesu”, rozpoznawalności działań CSR prowadzonych
przez TVN S.A., jak również ich wpływu na wizerunek przedsiębiorstwa medialnego. Formularz
został stworzony przy pomocy narzędzi Google Analytics, następnie został udostępniony w social
mediach, w dniach 23-28 maja 2016 roku.
Ankietę wypełniło 60 osób: 76,7 % z nich to kobiety, a 23,3% to mężczyźni.
Ankieta była skierowana do osób z grupy docelowej TVN S.A., czyli osób w wieku 16-49 lat,
z dużych miast. W badaniu wzięły udział jedynie osoby w wieku 16-45 lat, można jednak przyjąć,
że wynik jest zgodny z oczekiwaniami, zważywszy na niewielką rozbieżność wiekową miedzy
grupą docelową TVN S.A. a ankietowanymi. Przeważająca liczba osób- 80%, to osoby w grupie
wiekowej 16-25 lat, pozostała grupa badanych porówno mieści się w przedziale 26-35 lat- 10%
badanych i 36-45 lat-również 10%.
Zdecydowana większość osób, biorących udział w badaniu, zadeklarowała, że posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów-84,7%. To zrozumiałe, w odniesieniu do wskaźnika
wieku ankietowanych, gdzie przeważały osoby z grupy wiekowej 16-25 lat, czyli w dużej mierze
studenci. Wykształcenie średnie posiada 13,6% osób, biorących udział w badaniu, a jedynie 1,7%
badanych- posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe.
Przeważająca liczna ankietowanych zamieszkuje miesto powyżej 250 tys. mieszkańców (45%)
i wieś (31,7%). Jedynie 5% ankietowanych, to osoby zamieszkujące małe miasta do

72 Ibidem.
73 Ibidem
74 Ibidem.

306

IIczesc,1.Czarnecka_283-314.indd 306

4/29/18 10:34 AM

Analiza przypadku TVN S.A.
30 tys. mieszkańców, jak również ten sam odsetek badanych zamieszkuje miasta o liczbie
mieszkańców w przedziale 31-50 tys. Natomiast miasto liczące 51-100 tys. mieszkańców zamieszkuje 11,7% osób, biorących udział w ankiecie. Najmniejszy odsetek ankietowanych zamieszkuje
miasto o liczbie mieszkańców mieszczącej się w przedziale 101-250 tys.-zaledwie 1,7%.
W ankiecie zbadano znajomość pojęcia społęcznej odpowiedzialności biznesu. 50,8 % ankietowanych zadeklarowało znajomość terminu CSR i takiemu samemu procentowi osób, biorących
udział w badaniu, pojęcie to jest obce. Świadomość w Polsce w zakresie społecznej odpowiedzialności nie jest duża, ale można ją uznać za zadowalającą na użytek badania.
W badaniu poproszono osoby, o określenie co rozumumieją przez społeczną odpowiedzialność
biznesu. W nawiązaniu do poprzedniego parametru należy przyjąć, że połowa ankietowanych
odpowiedzi udzielała intuicyjnie, nie znając wcześniej terminu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdecydowana większość uważa społecznie odpowiedzialną firmę za taką, która „postępuje
uczciwie względem swoich klientów, kontrahentów i innych firm”- 72,9% odpowiedzi. Niewiele
mniej ankietowanych twierdzi, że to firma która „angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych”- 62,7%. Ponad połowa (54,2%) ankietowanych udzieliła odpowiedzi, że społecznie
odpowiedzialna firma to taka, która „przestrzega norm społecznych”. Do najmniej popularnych
odpowiedzi należały „oferuje usługi dobrej jakości”- 20,3% i „tworzy nowe miejsca pracy”- 18,6 %.
Oglądalność programów spółki TVN zadeklarowało 93,2% ankietowanych: 25,4% jest częstym odbiorcą programów TVN S.A, 22% regularnie ogląda programy oferowane przez spółkę,
a 45,8% ogląda programy TVN-u, ale rzadko. Jedynie 6,8% osób badanych nigdy nie ogląda treści
prezentowanych przez TVN S.A.
Badaniu została również poddana znajomość niektórych z akcji TVN S.A. Na to pytanie oddpowiedziało jedynie 57 osób, jednak każda z tych osób słyszła o inicjatywie
TVN S.A.- SMS o treści „POMAGAM”. W odniesieniu do parametru oglądalności programów,
można zauważć, że niektóre osoby pomimo, że deklarowały, że nie oglądają programów spółki
TVN, to znają niektóre z akcji. Dużym procentem znajomości odznacza się również inicjatywa- 1%
dla Fundacji „nie jesteś sam”- 94,7%, jak również Kalendarz Gentelmani- 80,7%, Kup misia- 73,7%,
mecz: Gwiazdy TVN vs. Członkowie Sejmu RP- 71,9%, Pomoc mierzona kilometrami- 61,4%.
Do mniej znanych akcji należą: Szczęśliwe dukaty-36,8% i Ecco Walkathon- 35,1%. Natomiast
o charytatywnym Balu Nocy Letniej (8,8%) i Harold, czyli owca w szpitalu (3,5%) słyszeli nieliczni
ankietowani.
Ponad połowa (54,2%) osób, biorących udział w badaniu wspierała chociaż raz inicjatywę- SMS
o treści „POMAGAM”, to zdecydowanie najpopularniejsza akcja TVN S.A., prawdopodobnie ze
względu na dogodną formę pomocy, wystarczy wysłać SMS-a, nie ruszająć się z miejsca. Duży
Wykres 1. Płeć

Źródło: Badania własne.
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Wykres 2. Wiek

Źródło: Badania własne.
Wykres 3. Wykształcenie

Źródło: Badania własne.

odsetek ankietowanych nigdy nie uczestniczyło w żadnej z akcji Grupy TVN S.A.- 40,7%. Inne
akcje, w których brały udział osoby badane to: Kup misia-11,9%, Kalendarz Gentelmani- 6,8%,
Szczęśliwe Dukaty- również 6,8%, Ecco Walkathon- 5,1%, i Pomoc mierzona kilometrami- 3,4%.
Na pytanie, dlaczego osoby te brały udział w wyżej wymienionych akcjach, padły odpowiedzi
takie jak: „z potrzeby serca”, „lubię pomagać”, „bo nie wiele mnie to kosztuje, a może znacznie
pomóc innym”.
W ankiecie zapytano o opinię ankietowanych, dotyczącą celu wprowadznia strategii CSR
w Grupie TVN S.A. Najpopularniejszą odpowiedzią było, że została ona wprowadzona „w ramach
poprawy wizerunku”- 66,1% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Dość duża ilość osób
odpowiedziała również, że „w celu zwiększenia zysków”- 33,9% oraz „z poczucia społecznego
obowiązku”- 30,4%. Niewielki odsetek ankietowanych uważa, że strategia CSR może mieć wpływ
na pozyskanie nowych pracowników- 3,4% odpowiedzi. W kwesti celu strategii społecznej odpoWykres 4. Miejsce zamieszkania

Źródło: Badania własne.
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Wykres 5. Znajomość terminu społeczna odpowiedzialność biznsu

Źródło: Badania własne.

wiedzialności biznesu w TVN S.A., 13,6% badanych nie ma zdania, a 3,4% uważa, że cel TVN
S.A. był inny, niż te podane w ankiecie.
Ankieta zwierała również pytanie, dotyczące zwiększenia zysków TVN S.A. dzięki strategii
społecznej odpowiedzialności. 94,8% ankietowanych dostrzega zależność między prowadzoną
strategią a zwiększeniem dochodów: 67,2% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, a 27,6%- „zdecydowanie tak”. Natomiast 6,9% osób badanych, uważa, że strategia CSR raczej nie ma wpływu
na dochody Grupy TVN S.A.
Ostatnim badanym parametrem był wpływ działań z zakresu CSR na wizerunek TVN S.A. 89,9%
ankietowanych uważa, że strategia CSR wpływa pozytywnie na wizerunek TVN S.A. Na pytanie:
„Czy angażowanie się w inicjatywy społeczne, dbanie o potrzeby pracowników i postępowanie
fair, poprawia według Pani/Pana wizerunek firmy TVN S.A.?” 47,5% osób udzieliło odpowiedzi
„raczej tak”, a 42,4%- „zdecydownaie tak”. Natomiast 8,5% badanych nie widzi wpływu strategii na
poprawę wizerunku społki, a 1,7% ankietowanych uważa nawet, że zdecydowanie nie poprawia
ona wizerunku.
Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że TVN S.A. ma wysoki poziom oglądalnośći
w grupie osób w przedzialne wiekowym 16-45 lat, zwłaszcza zamieszkujących wsie i duże miastapowyżej 250 tys. mieszkańców. W przeważającej części osoby te posiadają wykształcenie wyższe
lub są w trakcie studiów. Inicjatywy TVN S.A. w ramach strategii CSR w większości mają wysoki
wskaźnik rozpoznawalności, jak również spotykają się z uznaniem ze strony odbiorców- ponad
Wykres 6. Co rozumiane jest przez CSR

Źródło: Badania własne.
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Wykres 7. Oglądalność programów TVN S.A.

Źródło: Badania własne.

Wykres 8. Rozpoznawalność inicjatyw TVN S.A.

Źródło: Badania własne.

Wykres 9. Udział w inicjatywach TVN S.A.

Źródło: Badania własne.
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Wykres 10. Cel strategii CSR TVN S.A.

Źródło: Badania własne.
Wykres 11. CSR a wzrost zysków

Źródło: Badania własne

Wykres 12. Wpływ CSR na wizerunek TVN S.A.

Źródło: Badania własne.
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połowa ankietowanych wzięła udział chociaż raz w któreś z akcji, wymienionych w ankiecie. Ponadto, dzięki przeprowadzonej ankiecie potwierdziła się hipoteza niniejszej pracy i udowodniono,
że przyjęcie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pozytywnie wpływa na wizerunek
firmy- 89,9% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi, w stosunku do wizerunku TVN S.A.
Zakończenie
Nie można uznać wizerunku firmy za determinant sukcesu, jednak pozytywny wizerunek
przedsiębiorstwa zdecydowanie może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Dlatego każdy przedsiębiorca powinien świadomie kreować swój wizerunek.
Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa i udowodnienie, że uczestniczenie
w rozwiązywaniu problemów społecznych ma korzystny wpływ na reputację firmy zaangażowanej
społecznie. Za obiekt badań przyjęto przedsiębiorstwo medialne- TVN S.A. W niniejszej pracy
przedstawiono szeroki zakres działalności CSR-owej TVN S.A., zarówno w obszarze pomocy
chorym i potrzebującym, jak również w stosunku do młodych osób, które rozpoczynają karierę
zawodową, w sferze rozwijania talentów i zainteresowań społeczeństwa w różnych grupach wiekowych oraz w stosunku do pracowników Grupy TVN S.A. Cel pracy został osiągnięty, udało się
dotrzeć do licznych źródeł dotycząchych koncepcji CSR oraz materiałów związanych z kreowaniem wizerunku. W pracy przyjęto hipotezę- że wprowadzenie do swojej firmy strategii CSR
to korzystne posunięcie, pozwalające zwrócić uwagę na etykę działania firmy, element
ekologiczny, problemy najbliższego otoczenia, co wpływa na korzyści ekonomiczne. By
udowodnić niniejszą hipotezę, została przeprowadzona ankieta wśród 60 osób, w przedziale
wiekowym 16-45 lat. W wyniku ankiety udało się ustalić, że odbiorcy TVN S.A. chętnie biorą
udział w inicjatywach tworzonych przez spółkę, jak również potwierdzono, że zaangażowanie
społeczne firmy poprawia jej wizerunek w oczach odbiorców. Można więc przyjąć, że strategia
CSR przynosi firmie wymierne korzyści. Nie udało się dotrzeć do raportów, które bezpośrednio
udowodniłyby zwiększenie zysków przedsiębiorstwa TVN S.A., jak również nie jest znana opinia
kontrahentów i pracowników (znane są jedynie informacje z wywiadu z dyrektorem personalnym
TVN oraz z koordynatorem ds. rekrutacji), dotycząca wpływu strategii CSR na wizerunek firmy.
Przebadanie tych interesariuszy, może stanowić ciąg dalszy badań w zakresie wpływu strategii
CSR na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
Często zarzuca się przedsiębiorstwom, że ich zaangażowanie społeczne spowodowane jest
chęcią zwiększenia zysków i promowania się na rynku. Trudno jest podważyć to stwierdzenie,
można jedynie wierzyć w poczucie społecznego obowiązku przez firmy. Dodatkowo, warto nadmienić, że powód zaangażowania przedsiębiorstw nie jest istotny, dużo większe znaczenie mają
jego skutki- poprawa bytu społeczeństwa. To na tej kwestii warto się skupić i docenić działalność
przedsiębiorstw w tym obszarze.

Spis wykresów
Wykres 1. Płeć
Wykres 2. Wiek
Wykres 3. Wykształcenie
Wykres 4. Miejsce zamieszkania
Wykres 5. Znajomość terminu społeczna odpowiedzialność biznsu
Wykres 6. Przez co rozumiana jest CSR
Wykres 7. Oglądalność programów TVN S.A.

312

IIczesc,1.Czarnecka_283-314.indd 312

4/29/18 10:34 AM

Analiza przypadku TVN S.A.
Wykres 8. Rozpoznawalność inicjatyw TVN S.A.
Wykres 9. Udział w inicjatywach TVN S.A.
Wykres 10. Cel strategii CSR TVN S.A.
Wykres 11. CSR a wzrost zysków
Wykres 12. Wpływ CSR na wizerunek TVN S.A.

Spis tabel
Tabela 1. Działalność TVN S.A.
Tabela 2. Programy TVN-u o najwyższej oglądalności w 2014 r.
Tabela 3. Podstawowe wartości TVN S.A. 29
Tabela 4. Przykłady realizacji strategii CSR w TVN S.A. 31

Bibliografia
Literatura
1. Altkorn J., Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004
2. Bowen H.R., Social Resonsibilities of the Businessman, , Harper &Row, New York 1953
3. Głuszek E., CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy, Rojek-Nowosielska M., Pisz Z.
(red), [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2008
4. Jakubowska A., Kształtowanie wizerunku instytucji finansujących, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010
5. Jerzyk E., Stefańska M., Wizerunek przedsiębiorstwa, Mruk H., Pilarczyk B. (red.), [w:] Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
6. Kostera M., Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki, , Wydawnictwa Akademicki
i Profesjonalne, Warszawa 2008
7. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer
Business., Warszawa 2012
8. Kotler P., Lee N., Corporate Social Responsibility. Doing the most good for your company and
your cause, John Wiley & Sons, New Jersey 2005
9. Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012
10. Rybak M., Etyka menadżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2004
11. Szocki J., Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008
12. Tyszkiewicz A., Corporate social responsibility – wybór czy konieczność?, [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2006
13. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modelem struktury, formy przekazu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2013
14. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001
Artykuły
1. Aniszewska G., Zagrożenie tożsamości a konkurencja, „Firma i Rynek” 1999, nr 13
2. Carroll A., The Pyramid of Corporate Social Responisbility: Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, nr 34

313

IIczesc,1.Czarnecka_283-314.indd 313

4/29/18 10:34 AM

Beata Czarnecka
3. Dąbrowski T.J., Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej
odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek” 2011, nr 3
4. Rachwalska J., Tkaczyk J., Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa,
„Marketing i Rynek” 1997, nr 5
Bibliografia Internetowa
• Co sprawia, że TVN postrzegany jest jako idealny pracodawca?, http://www.praca.pl/centrumprasowe/komunikaty-prasowe/co-sprawia,ze-tvn-postrzegany-jest-jako-idealny-pracodawca_cp-463.
html [z dn. 16.05.2016]
• Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, World Business Council for
Sustainable Development, Geneva 1999 http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.
aspx?id=82&nosearchcontextkey=true [z dn. 16.04.2016]
• CSR, http://www.tvn.pl/csr/ [z dn. 15.05.2016]
• CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w TVN S.A., http://www.tvn.pl/csr/ [z dn. 21.04.2016]
• Czym jest Odpowiedzialność Społeczna Biznesu CSR (ang. corporate social responsibility),
www.forbes.pl [z dn. 30.04.2016]
• Czym się zajmujemy, http://investor.tvn.pl/o-nas-czym-sie-zajmujemy.html [z dn.16.04.2016]
• Narzędzia CSR, http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/ [z dn. 01.05.2016]
• Historia, http://investor.tvn.pl/o-nas-historia.html [z dn. 16.04.2016]
• Kodeks Etyki TVN Zasługujemy na Wasze zaufanie, http://n-6-7.dcs.redcdn.pl/dcs/o2/tvn/webcontent/m/p26/f/35464c848f410e55a13bb9d78e7fddd0/43d8021d-a26c-4e0c-963c-187d2e99d912.
pdf [z dn. 16.04.2016]
• Korzyści z CSR, http://www.odpowiedzialnafirma.pl [z dn. 30.04.2016]
• O Fundacji, http://fundacja.tvn.pl/o-fundacji,2163,n [z dn. 21.04.2016]
• O społecznej odpowiedzialności biznesu, https://csr.parp.gov.pl [z dn. 30.04.2016]
• O TVN S.A., http://www.krokdokariery.pl/students/pokaz/o_tvn [z dn. 16.04.2016]
• Podaruj Misia 2015, http://fundacja.tvn.pl/aktualnosci,2156,n/podaruj-misia-2015,187485.html [z
dn. 15.05.2016]
• Pomoc mierzona kilometrami 2015, http://fundacja.tvn.pl/aktualnosci,2156,n/pomoc-mierzonakilometrami-2015,182409.html [z dn. 15.05.2016]
• O programie, http://xfactor.tvn.pl/o-programie,77395,n.html [z dn. 15.05.2016]
• Ranking najcenniejszych polskich marek „Rz”, http://www.rp.pl/artykul/1073102-Rankingnajcenniejszych-polskich-marek--Rz-.html [z dn. 15.05.2016]
• Statut fundacji pod nazwą „FUNDACJA TVN Nie jesteś sam”, Tekst jednolity na dzień 7 grudnia
2015 r., http://fundacja.tvn.pl/o-fundacji,2163,n/statut-fundacji,79001.html [z dn. 19.04.2016]
• TVN, ”Gazeta Wyborcza”, RMF FM i Onet.pl to Media 25-lecia, http://www.grandpress.press.
pl/534,0,tvn-%E2%80%9Dgazeta-wyborcza%E2%80%9D-rmf-fm-i-onetpl-to-media-25-lecia.html [z
dn. 17.05.2016]
• TVN Poławiacze Pereł, http://kariera.tvn.pl/praktyki-tvn-studenci-absolwenci/ [z dn. 15.05.2016]
• Zasady udziału w castingu „You Can Dance - Po prostu tańcz!”, http://youcandance.tvn.pl/aktualnosci,472,n/zasady-udzialu-w-castingu-you-can-dance-po-prostu-tancz,153554.html [z dn. 15.05.2016]

314

IIczesc,1.Czarnecka_283-314.indd 314

4/29/18 10:34 AM

Katarzyna Czeżyk-Zielińska

Snapchat jako alternatywny kanał dystrybucji
treści medialnych na przykładzie
„Gazety Wyborczej”, TVN24
i Polskie Radio Czwórka
Streszczenie
Praca podejmuje problematykę dystrybucji treści medialnych przez media tradycyjne. Autorka sprawdza,
czy rolę alternatywnego kanału dystrybucji może pełnić aplikacja mobilna Snapchat. Rozdział pierwszy służy
przedstawieniu tradycyjnych metod dystrybucji, rozdział drugi nakreśla obecne kierunki rozwoju konsumpcji
treści online, co stawia podjęty temat w szerszym kontekście internetu mobilnego. W rozdziale trzecim autorka charakteryzuje aplikację Snapchat, przedstawiając jej funkcjonalność oraz historię powstania. Ostatni
rozdział jest wynikiem przeprowadzonej obserwacji i analizy działań wybranych mediów poprzez aplikację
w okresie od listopada 2015 do kwietnia 2016.
Słowa kluczowe: Internet, media, media społecznościowe, snapchat, dystrybucja, marketing, wideo
Dziedzina pracy: 15.100 Logistyka mediów, Kod seminarium 2101-LM-L-Z6SEMI-LMM
Tytuł pracy w języku angielskim: Snapchat as an alternative channel for distribution of media content on
the example of „Gazeta Wyborcza”, TVN24 and Polskie Radio Czwórka
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Snapchat jako alternatywny kanał dystrybucji treści medialnych
Wstęp
Użycie Snapchata przez media tradycyjne zainteresowało mnie we wrześniu 2015 roku, kiedy
jedne z największych marek medialnych w Polsce, TVN24 i „Gazeta Wyborcza”, zaczęły prowadzić
tam swoje profile. Do tego czasu aktywnie korzystałam z aplikacji jako użytkownik prywatny, co
później ułatwiło mi obserwację od strony badawczej, ponieważ wiedziałam, w jaki sposób ja i moi
znajomi z niej korzystamy. Początkowo Snapchat wydał mi się narzędziem promocji i właśnie
w tym kierunku podjęłam obserwacje. Pierwsze próby szybko uświadomiły mi, że Snapchat nie
posiada jeszcze wielu opcji, które uczyniłyby z niego „pełnoprawne” narzędzie marketingowe
na rynku polskim. Z kolei media tradycyjne rozszerzyły swoje działania w aplikacji na tyle, że
zaczęłam się skłaniać ku myśleniu o Snapchacie jako alternatywnym kanale dystrybucji treści.
Promocja jest tam oczywiście możliwa i obecnie w ten sposób aplikację wykorzystują niektóre
marki, jednak do momentu powstania mojej pracy nie robiły tego marki medialne. Z czasem zaczęłam oglądać profile różnych mediów, m.in. Polskie Radio Czwórka, Eska TV, Gazeta.pl, New
York Times, Cosmopolitan, Teen Vouge. Zainteresowało mnie, że media tradycyjne, ale też nowe
media, nie potraktowały aplikacji jako zagrożenia, konkurencyjnego narzędzia, ale postanowiły
od razu wykorzystać ją dla swoich celów. Było to tym bardziej ciekawe, że na Snapchacie każdy
użytkownik prywatny może się stać reporterem, jeśli akurat jest świadkiem istotnego zdarzenia,
a dla swoich obserwatorów często będzie bardziej wiarygodny niż niejeden profesjonalny wydawca.
Jak pisze Levinson: funkcjonujące w sieci nowe media nie tylko przekształcają wszystkich chętnych w wydawców. Ich potencjał jest zdecydowanie większy. Audiowizualne media zmieniają też
niektórych z nas w producentów 1. Czy w tej nowej rzeczywistości media mają szansę się przebić
ze swoim wyreżyserowanym przekazem? A jeśli tak, to w jaki sposób chcą dystrybuować swoje
treści? Snapchat wydał mi się istotną częścią tego nurtu. Mimo swojej nowoczesności niesie ze
sobą powiew epoki sprzed wszechobecności internetu. Przejawia się to w jego taktylności, co jest
poruszone w rozdziale trzecim, oraz w ograniczonym czasie istnienia materiału. W dobie internetu
mamy możliwość ponownego odtworzenia produktu medialnego gdziekolwiek i kiedykolwiek,
w niezmienionej lub prawie niezmienionej formie od oryginału. Zaprzecza temu Snapchat, w którym
treści po prostu znikają po upłynięciu doby, a jest to przecież aplikacja stworzona w 2011 roku,
wyrosła z internetu mobilnego. Dlaczego więc nie wpisuje się w definicję materiału internetowego,
który można odtworzyć ponownie?
Głównym celem pracy jest zbadanie funkcji, jakie Snapchat może pełnić w kontekście mediów
tradycyjnych, oraz usystematyzowanie dotychczasowych działań wybranych wydawców w tej
aplikacji. Praca jest próbą naukowego ujęcia tematu do tej pory rzadko poruszanego w Polsce,
co zaważyło na doborze bibliografii, na którą składa się duża liczba źródeł internetowych. Chciałabym też, aby posłużyła jako zachęta do wypróbowania aplikacji, która przez wielu może być
traktowana pobłażliwie, a jest wykorzystywana przez media nawet w komunikacji marketingowej.
Jako przykład podam tu hasło reklamowe emitowane na antenie radia Eska zimą 2016 roku: Eska
jest jak Snapchat, szybka i na czasie.
Funkcje Snapchata postanowiłam sprawdzić na podstawie obserwacji przeprowadzonej
w okresie od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku oraz jej późniejszej analizy. Założyłam,
że Snapchat może być kanałem dystrybucji treści dla mediów tradycyjnych, skoro inne media
społecznościowe, takie jak Facebook albo Twitter, już taką funkcję pełnią. Podczas wyboru badanych profili kierowałam się popularnością danego medium, aktywnością na Snapchacie i jakością
publikowanych tam materiałów. Chciałam sprawdzić, jak różne media odnajdują się w tym samym
kanale dystrybucji, dla wszystkich nadal nowym i eksperymentalnym. Ostatecznie zdecydowałam

1 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 97
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się na uwzględnienie w obserwacji trzech reprezentantów mediów tradycyjnych w Polsce: prasy
– „Gazeta Wyborcza”, telewizji - TVN24 i radia – Polskie Radio Czwórka.
Pracę podzieliłam na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy „Dystrybucja medialna – znaczenie
pojęcia i klasyfikacja” dotyczy dystrybucji w ujęciu marketingowym oraz medialnym. Omawiam
w nim tradycyjne sposoby dystrybucji dla badanych mediów, a także jej klasyfikację, które w dalszej
części rozdziału używam do przedstawienia możliwości Snapchata jako alternatywnego kanału
dystrybucji. W rozdziale drugim „Konsumpcja treści online i trendy na rynku mobilnym” przedkładam obecne kierunki w rozwoju i użyciu internetu mobilnego i aplikacji mobilnych, aby w szerszym
kontekście ująć działalność mediów tradycyjnych w tym obszarze. W rozdziale trzecim „Aplikacja
Snapchat – charakterystyka i wykorzystanie” przedstawiam początki Snapchata, jego możliwości
techniczne oraz funkcje dla użytkowników prywatnych i komercyjnych. Ostatni rozdział „Funkcje
Snapchata dla mediów tradycyjnych. Analiza działań prowadzonych przez „Gazetę Wyborczą”,
TVN24 i Polskie Radio Czwórka” stanowi podsumowanie przeprowadzonej obserwacji i analizy
oraz prezentację wniosków.
Ze względu na niewielką ilość materiałów naukowych dotyczących Snapchata w języku polskim,
postanowiłam posłużyć się przede wszystkim literaturą omawiającą nowe i nowe nowe media w szerokim spektrum. Na podstawie analogii przeanalizowałam informacje zgromadzone podczas badania
i prywatnego używania aplikacji. Zainteresowanych dotychczasowymi publikacjami obcojęzycznymi
odsyłam do serwisu aukcyjnego Ebay.com, na którym udało mi się znaleźć książki oraz ebooki
o Snapchacie - niestety nieliczne i wszystkie traktujące aplikację jedynie jako narzędzie wsparcia
sprzedaży. Dwie książki, które wywarły największy wpływ na niniejszą pracę, to „Nowe nowe media”
Paula Levinsona oraz „Nowe media i wyzwania współczesności” pod redakcją Marka Sokołowskiego.
Stworzyły one solidną podstawę do dalszych poszukiwań. Uzupełnieniem były artykuły znalezione
w pismach branżowych oraz netografia uwzględniająca źródła polskie i zagraniczne.

Rozdział 1. Dystrybucja medialna – znaczenie pojęcia i klasyfikacja
W niniejszym rozdziale autorka przedstawia definicję pojęcia dystrybucji poprzez jej ujęcie
w kontekście marketingowym. Następnie opisuje klasyfikację dystrybucji na rynku medialnym,
aby przedstawić czytelnikowi tradycyjne kanały używane do dostarczania treści medialnych od ich
producentów do finalnych odbiorców. W dalszej części rozdziału znajduje się analiza najmłodszego
kanału dystrybucji treści, czyli mediów społecznościowych. Jest to jednocześnie punkt wyjścia
do zbadania, czy taką funkcję może pełnić aplikacja Snapchat.
1.1. Dystrybucja w marketingu
Pojęcie dystrybucja wywodzi się od łacińskiego słowa distributio 2 oznaczającego rozkład lub rozdział
przedmiotów. W ujęciu ekonomicznym oraz marketingowym oznacza rozprowadzanie wytworzonych
dóbr od producenta do finalnego odbiorcy, często z uwzględnieniem pośredników biorących udział
w różnych etapach procesu w zależności od wielu zmiennych, jak np. rodzaj dobra lub rynku – inaczej
dystrybuowane będą dobra szybkozbywalne na rynku międzynarodowym, a inaczej usługi na rynku
ogólnokrajowym. W dystrybucji wyszczególnia się następujące działy: współpracę z pośrednikami
handlowymi, utrzymywanie zasobów, logistykę transportu i magazynowanie wytworzonych dóbr.
Zespół podmiotów gospodarczych pracujących przy każdym z tych działów i ukierunkowanych na
otrzymanie zysku ze sprzedaży lub z dystrybucji dobra tworzy kanał dystrybucji, który definiuje się
jako zbiór poszczególnych elementów ułatwiających transport dobra do nabywcy 3. Dystrybucja
2 I. Kienzler, Leksykon marketingu, Warszawa 2008, s. 63
3 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2012, s. 200
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może mieć charakter pośredni, gdy oprócz twórcy i odbiorcy w kanale pojawiają się pośrednicy, lub
bezpośredni, gdy przepływ nie uwzględnia podmiotów pośredniczących.
1.2. Dystrybucja w mediach
Na rynku medialnym podstawowym dystrybuowanym dobrem są treści i informacje, które mogą
być ujęte w dowolne środki przekazu również biorące udział w procesie dystrybucji. Dystrybucja
treści to użycie niematerialnych oraz materialnych środków przekazu jako nośni¬ków transportujących materiał do konkretnych odbiorców w miejscu i czasie, które pomagają w najszybszy, najbardziej zrozumiały i najbardziej atrakcyjny sposób przyswoić informacje. Właściwe zaplanowanie
tego procesu wpływa na dostosowanie do oczekiwań odbiorców sposobu przekazu i charakteru
medium. Jeżeli treści i sposób ich dystrybucji spełniają potrzeby rynkowe, zwiększa się liczba
odbiorców oraz częstotliwość kontaktów z medium, co pozytywnie wpływa na spopularyzowanie
marki producenta w określonym obszarze geograficznym i czasowym. W niektórych mediach wybór
kanału dystrybucji może wynikać również z chęci dostarczenia treści w jak najszybszy sposób
bez konieczności ich magazynowania (według zasady just-in-time). Innym celem dystrybucji jest
tworzenie wizerunku medium jako podmiotu nowoczesnego, które może odbywać się poprzez
wykorzystanie w procesie nieużywanych dotąd technologii. Eksperymenty z technologią to zabieg
często spotykany przy prezentowaniu treści, jednak wybór całkowicie nowego kanału dystrybucji
i wdrożenie go do pozostałych procesów biznesowych jest o wiele trudniejszy, a czasem również
bardziej kosztowny, przez co mniej przedsiębiorstw medialnych decyduje się na taką strategię.
1.2.1. Sposoby dystrybucji prasy, radia i telewizji
Każdy rodzaj medium tworzy inny kanał dystrybucji dla treści wytworzonych przez producentów
oraz w inny sposób realizuje cele postawione przed dystrybucją. W podrozdziale autorka omawia
sposoby dystrybucji dla badanych mediów: prasy, radia i telewizji. Należy zaznaczyć, że treści
dystrybuowane mogą być za pomocą jednego lub wielu kanałów jednocześnie 4.
Przenoszenie uwagi czytelników do internetu oraz zauważalny spadek sprzedaży prasy sprawiło, że producenci gazet zaczęli poszukiwać alternatywnych metod dystrybucji, które odpowiadałyby nowym przyzwyczajeniom odbiorców. Spowodowało to dużą różnorodność wśród kanałów
dystrybucji tego medium, które obecnie może się poszczycić ich największą liczbą. Tradycyjne
i najbardziej spopularyzowane sposoby dystrybucji prasy to:
• kolportaż (w Polsce jest trzech wiodących kolporterów: Ruch S.A., Kolporter S.A., HDS Polska)
• prenumerata (zaletą jest tu przede wszystkim przywiązanie czytelników: im są młodsi, tym
większe perspektywy na ich lojalność w przyszłości)
• elektroniczny dostęp do archiwum oraz aktualnych materiałów
• dystrybucja naręczna
• sprzedaż w placówkach własnych producenta
• dostęp do prasy na stronie internetowej medium
• dostęp do prasy w telefonach komórkowych poprzez aplikację producenta treści 5
• dostęp poprzez e-czytniki
4 Tzw. paralelizm w dystrybucji, gdzie treść jest dystrybuowana analogowo, naziemnie, cyfrowo, satelitarnie,
kablowo. A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 85
5 Tamże. W książce A. Jupowicz-Ginalska przywołuje aplikację mobilną „Gazety Wyborczej”, pierwszą formę mobilną na rynku polskiej prasy, która wystartowała w 2009 roku. W 2015 roku Agora S.A. wypuściła
także płatne aplikacje dla swoich cotygodniowych dodatków – „Ale Historii”, „Dużego Formatu” i „Wysokich
Obcasów”, ale rok później zrezygnowano z nich. Obecnie dostępna jest darmowa aplikacja Clou z archiwalnymi tekstami „Gazety Wyborczej”. Komunikat prasowy, “Duży Format” w smartfonie – nowa aplikacja
“Gazety Wyborczej”, Agora.pl, http://www.agora.pl/agora/1,108805,17333124,_Duzy_Format__w_smartfonie___nowa_aplikacja__Gazety.html [dostęp: 20.05.2016]
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Dystrybucję prasy charakteryzuje częsta zmiana formy prezentowania treści w zależności
od kanału, co nie jest już widoczne w przypadku radia, które w różnych kanałach odbierane jest
za pomocą tego samego zmysłu, zawsze w podobny lub niemal identyczny sposób. Dystrybucja
sygnału radiowego odbywa się poprzez następujące kanały:
• Radio Data system, czyli standardowa emisja sygnału UKF FM, obowiązująca w Europie
• internet 6
• RSS i podcasty
• internet lub odbiorniki telewizyjne przesyłające multimedialną wersję radia, np. RMF maxxx
tv, Eska TV
• miejsca publiczne, w których sygnał dystrybuowany jest za pomocą RDS z użyciem dużego
i licznego nagłośnienia, a nie jednego odbiornika jak w warunkach domowych
• telefon komórkowy
Telewizja podobnie jak radio nie ulega licznym zmianom w zależności od kanału dystrybucji.
Dzięki formie wideo ma dużą łatwość w wykorzystaniu bardzo zróżnicowanych kanałów, szczególnie w internecie (wystarczy zaimplementować tam treść), gdzie występuje m.in. w takich formach
formach: VOD, webcasting, osadzenie programów w serwisie Youtube. Osobnym zjawiskiem są
internetowe stacje telewizyjne sensu stricte, które pozwalają na bliski kontakt z odbiorcą (dzięki
eliminacji licznych pośredników, np. licencjodawców) oraz przyswajanie treści o różnej formie
w tym samym miejscu 7.
1.2.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w dystrybucji
Jak zauważa Jacek Kall: Tradycyjny podział mediów (telewizja, radio, prasa) oraz prowadzone
dotąd analizy ich skuteczności, wykazujące zwykle przewagę telewizji nad pozostałymi nośnikami,
nie przystają do współczesnego krajobrazu medialnego. Pojawienie się internetu, później telefonii
komórkowej, i rozwój na tej bazie komunikacji społecznej i plemiennej spowodowały konieczność
innego podejścia do klasyfikowania mediów 8. Tym samym media społecznościowe stały się
jednym z kanałów dystrybucji możliwych do wykorzystania przez media tradycyjne. Najczęściej
w tym kontekście omawiane są Facebook oraz Twitter. Niektóre media korzystają rownież z Google+, jednak ze względu na ich niewielką ilość oraz mały zasięg na rynku polskim to medium
społecznościowe nie zostanie omówione przez autorkę. Media społecznościowe ze względu na
swoje pierwotne przeznaczenie, czyli łączenie sieci znajomych i ułatwianie im wirtualnego kontaktu, są kanałem, do którego nie trudno przyciągnąć odbiorcę, ponieważ on już sam tam dotarł
w innym celu. Wystarczy trafić do niego z odpowiednim przekazem i w odpowiednim momencie,
czyli zaplanować dopasowaną dystrybucję treści. Dlatego właśnie media tradycyjne chętnie korzystają z mediów społecznościowych, tworząc z nich kanały dystrybucji i narzędzia do kontaktu
z odbiorcami. Publikowane przez użytkowników materiały często służą też jako źródło informacji
o zmieniających się trendach rynkowych lub stają się przyczynkiem do stworzenia materiału na
dany temat. Popularność Facebooka wśród mediów tradycyjnych potwierdza prowadzenie aktywnych działań w tym serwisie przez wiodące marki medialne. Rysunek 1 przedstawia piętnaście
profili prasowych o największej ilości fanów na podstawie danych z grudnia 2011 roku. Już wtedy
tytuły prasowe walczyły o jak największą liczbę obserwatorów, chociaż nie został potwierdzony
bezpośredni związek pomiędzy tą liczbą a nakładem tytułu i sprzedażą egzemplarzy.
6 Rozgłośnie radiowe są znacznie ostrzejsze w swojej krytyce, bardziej kontrowersyjne i radykalne w wypowiedziach oraz nietuzinkowe, jeżeli chodzi chociażby o poczucie humoru., A. Jupowicz-Ginalska, Marketing
medialny, Warszawa 2010, s. 92
7 Za przykład mogą posłużyć Onet.tv i Wp.tv.
8 J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015, s. 49
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Snapchat jako alternatywny kanał dystrybucji treści medialnych
Rysunek 1. Tytuły prasowe o największej liczbie fanów na Facebooku w 2011 roku

Źródło: http://fanpagetrender.com [dostęp: 16.04.2016].

Obecnie liczby fanów są już większe, np. „Gazeta Wyborcza” ma 429 719 fanów 9, „Polityka”
230 560 fanów, „Wysokie Obcasy” 218 903 fanów 10. Dla porównania sprzedaż egzemplarzowa
„Gazety Wyborczej” w I kwartale 2016 roku wynosi 150 640 egzemplarzy, czyli prawie trzy razy
mniej niż liczba fanów na Facebooku, co oznacza, że odbiorca na Facebooku nie zawsze jest
nabywcą produktu w realnym świecie. Może to świadczyć o przewadze tego medium jako kanału
dystrybucji i promocji, jeśli za miernik posłuży dotarcie do dużej liczby odbiorców, a nie wskaźnik
sprzedaży 11. Według raportu IAB Polska większość wydawców oraz podmiotów komercyjnych
używa mediów społecznościowych jako głównego narzędzia w promocji swojej marki. Facebook, Twitter i Instagram przynoszą wydawcom aż 30% ruchu sieciowego. Sam ruch z Facebooka
stanowi ponad 2/3, co często niepokoi wydawców, którzy nie chcą się uzależnić w tak dużym
stopniu od jednego źródła. Granica między promocją a dystrybucją treści medialnych w mediach
społecznościowych mocno się zaciera. Facebook może być wykorzystywany przez media tradycyjne właśnie jako miejsce publikacji linków przekierowujących na ich stronę lub też źródło
informacji o nowych materiałach znajdujących się poza siecią. Z kolei Twitter w Polsce został
wręcz przejęty przez dziennikarzy (ale niekoniecznie wydawców) na ich własne potrzeby 12. Jego
9 M. Kurdupski, „Gazeta Wyborcza” najwięcej straciła w I kwartale 2016, tylko „Gazeta Polska Codziennie”
na plusie. Wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-najwiecej-stracila-w-ikwartale-2016-tylko-gazeta-polska-codziennie-na-plusie [dostęp: 20.05.2016]
10 Inne z badanych mediów: TVN24 1 041 049 fanów. Co ciekawe, Czwórka Polskie Radio nie prowadzi aktywnego profilu na Facebooku i komunikuje się za pomocą profilu Polskiego Radia, jest za to obecna na Twitterze.
11 IAB Polska, Raport Konsumpcja treści online, Warszawa 2016, s. 52
12 P. Szews, „Ćwierkające dziennikarstwo” – Twitter w służbie dziennikarzy sportowych [w:] Nowe media i
wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 240
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rola w dystrybucji różni się od roli Facebooka. Są tam obecne media, które często wykorzystują
Twittera do publikacji linków dotyczących najświeższych informacji (treści newsowych), fotografii
oraz infografik, ale najbardziej wzmożoną aktywność można zaobserwować na profilach dziennikarzy, czyli autorów treści. Często publikują oni skróty newsów, jeszcze zanim powstanie kompletny
materiał dziennikarski, co pomaga być czytelnikom na bieżąco z tematem. Wpisy na Twitterze
mogą spełniać rolę zapowiedzi, dopełnienia materiału dziennikarskiego lub jego korekty 13. Do tej
pory za kanał, w którym treści aktualizowano najszybciej, uznawane było radio 14. Dzięki swojej
wyjątkowo prostej formie obecnie zastępuje je właśnie Twitter, bo żeby opublikować w tym serwisie
informację, wystarczy napisać tekst o maksymalnej ilości 140 znaków i mieć połączenie z siecią.
Jedną z cech wyróżniających media społecznościowe spośród innych kanałów dystrybucji jest
możliwość dystrybucji treści przez samych użytkowników, tzw. user-distributed content 15. Odbywa
się to w formie udostępniania na własnym profilu treści, która wcześniej została opublikowana na
profilu medium, lub udostępnienia treści pobranej bezpośrednio z medium (np. fragment ulubionego
serialu telewizyjnego nagrany telefonem) albo z jego strony internetowej.
1.3. Dystrybucja treści medialnych – klasyfikacja a Snapchat
Snapchat występuje jako forma dystrybucji pośredniej jednoszczeblowej z wykorzystaniem
jednego pośrednika, w tym przypadku aplikacji mobilnej. Wydawca treści medialnych samodzielne
wprowadza je do Snapchata, ten następnie rozpowszechnia je za pomocą własnej technologii,
a odbiorca konsumuje treści na swoim telefonie. Dla wydawców to forma bardzo opłacalna pod
względem zużycia zasobów (ograniczenie marży agencyjnej) i bezpieczna (ograniczenie osób mających dostęp do materiałów), a w efekcie dająca największą niezależność. Medium samodzielnie
kontroluje sposób i częstotliwość rozpowszechniania treści, dowolnie je modyfikuje. Pojawia się
szansa na bliski kontakt z odbiorcą, co pozwala zebrać więcej danych na jego temat i przyzwyczaić
do używania medium. Inna forma dystrybucji, jaką może przybrać Snapchat, to model pośredni
dwuszczeblowy, uwzgl¬ędniający w przepływie materiałów dwóch pośredników. Zachodzi, kiedy
zewnętrzna agencja lub konsultant wytwarza treści dla medium, które dystrybuuje je poprzez
Snapchata. Na obecną chwilę w aplikacji nie mogą być umieszczane materiały zrobione poza
nią. Jest to narzędzie dostarczające instrumenty do tworzenia treści.
W przypadku prasy wykorzystanie Snapchata jako alternatywnego kanału dystrybucji można
przyrównać do formy, w której treści dostępne są poprzez zewnętrzną aplikację mobilną na smartfonie, tym bardziej, że tu również występuje potrzeba dostosowania prezentacji treści do kanału
dystrybucji. Treść zaprojektowana dla wersji papierowej musi przejść obróbkę graficzną i zostać
przystosowana do odbioru na telefonie. W Snapchacie ten zabieg jest jeszcze trudniejszy. Nie
wystarczy treści dostosować – trzeba je od nowa stworzyć, używając do tego kamery Snapchata. Aplikacja pozwala na dystrybuowanie wcześniej przygotowanych treści tylko w określonych
warunkach, o czym można przeczytać w rozdziale poświęconym charakterystyce Snapchata.
Dystrybucja treści radiowych poprzez Snapchata może przybierać formę multimedialnej wersję
radia i do tego kanału jest najbardziej podobna, z zaznaczeniem, że jest to dostęp w aplikacji
mobilnej na smartfona. Snapchat oferuje przekaz multimedialny, nie jedynie dźwiękowy, i robi to
w sposób przybliżony do radia telewizyjnego16.

13 Na podstawie własnych obserwacji.
14 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 108
15 UDC (ang. user-distributed content) – treści medialne redystrybuowane przez odbiorców w różnych kanałach internetowych. Definicja autorki na podstawie D. Batorski, Filtrowanie społecznościowe w internecie
– nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 62, s. 49
16 W ten sposób Snapchata wykorzystuje Eska TV oraz Polskie Radio Czwórka, które w czasie rzeczywistym
pokazują w aplikacji audycje w formie obrazu, np. momenty zza kulis, wizyty gości.
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Snapchat pod względem technicznym korzysta z dobrodziejstw telewizji, a wideo jest jedną
z dostępnych tam form prezentacji treści. To upodabnia go do pozostałych narzędzi internetowych
stworzonych z myślą o telewizji, jednak podstawową różnicą jest tu brak możliwości dystrybuowania
programów telewizyjnych w ich niezmienionej formie, czyli pierwotnie wyprodukowanej na potrzeby emisji telewizyjnej. Ponownie Snapchat należy nazwać kanałem umożliwiającym dystrybucję
przystosowanych lub nowych treści poprzez aplikację mobilną na smartfona.

Rozdział 2. Konsumpcja treści online i trendy na rynku mobilnym
Większość krajowych wydawców prowadzi aktywne działania w sieci, idące o wiele dalej niż
posiadanie własnej strony internetowej. Internet gromadzi obecnie dużą publiczność stanowiącą
ok. 70% Polaków, z czego niemal połowa nazywa internet niezbędnym źródłem informacji 17.
Wiedzą o tym wydawcy, którzy zwiększają swoje inwestycje na projekty cyfrowe 18. Dla przykładu
spółka medialna Agora S,A. aktywnie inwestuje w rozwój cyfrowy związany różnych segmentów,
m.in. prasy: Segment kontynuował inwestycje w rozwój cyfrowy. Na początku czerwca br. zespół
cyfryzacyjny „Gazety Wyborczej” rozpoczął sprzedaż treści dziennika za pomocą własnej platformy
technologicznej. To kolejny etap w procesie transformacji modelu działalności prasowej. Rozdział
ma na celu wprowadzenie czytelnika w świat mobilny, w którym funkcjonuje i z którego wywodzi
się Snapchat. Autorka omawia aktualne trendy dotyczące sposobu konsumowania treści przez
internautów z rozwinięciem tych, które reprezentuje Snapchat, t.j. popularność wideo online oraz
komunikacja poprzez Messengery.
2.1. Użycie internetu mobilnego
Zarówno wydawcy, jak i reklamodawcy, zaczynają wkraczać na rynek mobilny, co autorka
rozumie jako wszelką aktywność związaną z przenośnymi urządzeniami elektronicznymi. Dzieje się tak, ponieważ właśnie tam swoją uwagę przenosi większość konsumentów, porzucając
komputer stacjonarny. Według raportu IAB Polska w 2016 roku udział odbiorców największych
polskich mediów, którzy konsumują treści za pomocą smartfonów i tabletów przekroczy 50% 19.
Posiadacze smartfonów sięgają po telefon w poszukiwaniu rozrywki (gry, serwisy wideo, zabawne
treści z internetu) 20, najnowszych informacji ze świata (media społecznościowe, aplikacje mobilne
wydawców, strony wydawców), kontaktu ze znajomymi. Używają licznych aplikacji zainstalowanych
na smartfonie pomagających m.in. zorganizować czas pracy, wykonać tłumaczenie, edytować
zdjęcia. Rozrywka oraz kontakt to dwa główne nurty związane z używaniem smartfona, analogicznie do używania internetu w początkowej fazie jego rozwoju. Oba najczęściej dostarczane
są w formie osobno istniejących aplikacji mobilnych, czasem dedykowanych konkretnej funkcji.
2.2. Charakterystyka aplikacji mobilnych i ich wykorzystanie przez media
Aplikacja mobilna to program dostosowany do użycia na smartfonie, posiadający wielorakie
funkcje i w zależności od przeznaczenia mający na celu uproszczenie codziennych czynności użytkownikowi, zapewnienie kontaktu ze znajomymi lub rozrywki 21. Aplikacje dzielą się na bezpłatne
i płatne (od ok. 0,90 do 6 dolarów w AppStore i Google Play), dostosowane są do konkretnych
17 D. Batorski, Filtrowanie społecznościowe w internecie – nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 62, s. 43
18 N. Graboś, Wyniki finansowe Grupy Agora w 2 kw. 2015 r., Inwestycje.pl, http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Wyniki-finansowe-Grupy-Agora-w-2-kw.-2015-r.;265054;0.html [dostęp: 20.05.2016]
19 IAB Polska, raport Konsumpcja treści online, Warszawa 2016, s. 44
20 J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015, s. 156
21 Tamże, s. 140
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Rysunek 2. Udział urządzeń mobilnych i stacjonarnych w korzystaniu z internetu

Źródło: IAB Polska, raport „Konsumpcja treści online”, Warszawa 2016, s. 44.

systemów operacyjnych: iOS, Android i Windows. Program może łączyć się z funkcjami własnymi
smartfona, takimi jak aparat fotograficzny, kamera, geolokalizacja, kalendarz albo lista kontaktów,
żeby dzięki nim tworzyć całkowicie nową funkcjonalność dla użytkownika lub być po prostu mobilną
wersją programu przeznaczonego na komputer stacjonarny. Aplikacje stały się integralną częścią
korzystania ze smartfona i internetu mobilnego. Obecnie aż 8/9 czasu użytkowania smartfona to
czas przeznaczony na korzystanie z aplikacji mobilnych 22. Ta liczba nie dziwi, biorąc pod uwagę
ogromną popularność smartfonów 23, łatwość ich transportu (ze względu na niewielki rozmiar ich
posiadacze czasem nie rozstają się z nimi przez cały dzień) oraz coraz szerszy dostęp do internetu. W formie mobilnej zapewniają go operatorzy komórkowi, a w formie dostępu do bezpłatnej
sieci lokalnej zarządcy miejsc publicznych.
Aplikacje są też nośnikami reklamy. Czasem jest to ich nadrzędna funkcja, jeśli producent
tworzy dedykowaną aplikację od marki dla klienta, która ma na celu zainteresowanie produktem
lub np. ułatwienie zakupów. W aplikacjach autorów prywatnych i aplikacjach wydawców formaty
reklamowe można zakupić w systemie podobnym do zakupu innych powierzchni reklamowych
w internecie. Te tendencje pokazują, że aplikacje to obecnie bardzo ważny i szybko rozwijający się
kanał komunikacji z konsumentem 24. Już w 2014 roku ruch mobilny przewyższył ruch pochodzący
z komputerów stacjonarnych, co widać na rysunku 2, przedstawiającym rosnący udział urządzeń
mobilnych w korzystaniu z internetu w latach 2007 – 2015. W ciągu ośmiu lat liczba użytkowników
urządzeń mobilnych wzrosła od 400 do 1900 milionów.
Media tradycyjne chętnie wykorzystują aplikacje w dystrybucji swoich treści. Dystrybucja
może być pośrednia i wtedy odbywa się poprzez zewnętrzne aplikacje typu Facebook Mobile,
Twitter, Periscope, Pinterest, Youtube. Model bezpośredni ma miejsce, kiedy wydawcy używają
aplikacji własnych. W takim wypadku pobranie aplikacji jest zazwyczaj darmowe. Użytkownik ma
ograniczony dostęp do treści, ale może go rozszerzyć po wniesieniu opłaty. Przykłady aplikacji
należących do polskich wydawców, poprzez które dystrybuowane są treści tworzone na potrzeby
mediów tradycyjnych to:
• prasa: „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy Extra!”, „Książki. Magazyn do czytania”,
„Logo24 – męski styl życia”, „Super Express”, „BRIEF”, „Newsweek Polska”, „Magazyn
Press”, „Gość Niedzielny”,
22 Tamże, s. 140
23 LuiN, Do 2020 roku 70% populacji świata będzie używać smartfonów, Telepolis.pl, http://www.telepolis.pl/wiadomosci/do-2020-roku-70-populacji-swiata-bedzie-uzywac-smartfonow,2,3,33531.html
[dostęp:
20.05.2016]
24 J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015, s. 140
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• telewizja: TVN24, Fakty TVN, Kontakt 24, Kuba Wojewódzki TVN, Dzień Dobry TVN, Szkoła
TVN, Pogoda TVN Meteo, tvp, TV Republika, Trwam TV, Sonda 2 TVP,
• radio: Polskie Radio, RMF FM, ZET Chilli, Radio ZET, RMF MAXXX, Radio Eska – radio
internetowe, RMF Classic, TOK FM.
2.2.3. Komunikacja za pomocą Messengerów
Według analiz firmy konsultingowej Accenture ponad 30% użytkowników aplikacji na smartfony
ma zainstalowane Messengery i aktywnie z nich korzysta. Są to aplikacje umożliwiające wymianę
wiadomości tekstowych, głosowych, audiowizualnych i niewielkich plików pomiędzy użytkownikami korzystającymi z tego samego Messengera, posiadającymi dostęp do internetu. Ich wygląd
i funkcjonalność bardzo często przypominają tradycyjny komunikator telefoniczny, SMSowy albo
Skype 25. Aplikacje te są darmowe i powszechnie dostępne, dlatego na świecie komunikuje się
w ten sposób już ok. 1,5 mld ludzi 26. Najpopularniejsze z nich to Facebook Messenger, WhatsApp,
iMessage oraz Snapchat. Messengery na nowo zdefiniowały komunikowanie międzyludzkie. Ich
ogólna dostępność sprawiła, że ludzie są ze sobą w permanentnym kontakcie i mogą dzielić się
z bliskimi praktycznie każdą chwilą ze swojego życia. Za pomocą smartfona robią to w różny
sposób – wysyłając wiadomości tekstowe, zdjęcia oraz filmy. Szczególnie te ostatnie stały się
bardzo popularne ze względu na nieustanne podwyższanie jakości kamery przez producentów
urządzeń mobilnych 27.
2.3. Nowa forma treści – wideo online
W poprzednich podrozdziałach został omówiony globalny trend, jakim jest coraz większa
dostępność smartfonów. Każdy z nich wyposażony jest w kamerę o wysokiej rozdzielczości
z funkcją kręcenia filmów wideo. Filmy są zapisywane w archiwum telefonu, czasem przesyłane
do znajomych lub udostępniane w sieci, a ich transfer jest wyjątkowo łatwy i szybki. To sprawia,
że użytkownicy sami stają się twórcami treści wideo, którymi chętnie dzielą się z internautami na
całym świecie. Firma Cisco produkująca urządzenia sieciowe uważa, że do 2017 roku wideo będzie
stanowiło około 70% konsumpcji treści, a w ciągu kolejnych dwóch lat ta liczba wzrośnie o 1/5 28.
Potwierdza to również ogromna popularność serwisu Youtube, którego użytkownicy bezpłatnie
umieszczają i oglądają filmiki wideo w sieci 29. Od uruchomienia polskiej wersji serwisu w 2007
roku do 2014 roku liczba użytkowników urosła do 16,2 milionów, co stanowi ponad 75% wszystkich
internautów w Polsce. Korzystają oni z serwisu zarówno w wersji mobilnej, jak i na komputerze
stacjonarnym. Bezpłatny i otwarty dostęp do materiałów z całego świata, które można oglądać
na Youtube o dowolnej porze, tworząc dla siebie własną ramówkę, to potężny cios wymierzony
w telewizję. Wyreżyserowane programy, nawet te emitowane na żywo, nie oddają idei „tu i teraz”.
W Stanach Zjednoczonych lider telewizji kablowej Comcast w ciągu ostatnich sześciu lat stracił
10% abonentów, a znajdujący się tuż za nim TimeWarner Cable 6% w ciągu ostatnich dwóch
lat 30. Nie umyka to uwadze polskich wydawców, którzy starają się wypracować własny model
tworzenia i dystrybuowania treści w formie wideo 31. Przykładem może być tu stworzenie przez
Ringer Axel Springer Polska serwisu Onet.tv, który jest swoistym rodzajem telewizji internetowej
25 IAB Polska, raport Konsumpcja treści online, Warszawa 2016, s. 50
26 Tamże
27 J. Szczęsny, Gonitwa na aparaty w topowych smartfonach? Jak dla mnie to bez sensu, Antyweb.pl, http://
antyweb.pl/aparaty-w-najlepszych-smartfonach/ [dostęp: 20.05.2016]
28 IAB Polska, raport Konsumpcja treści online, Warszawa 2016, s. 34
29 K. Majkowski, Czterokrotny wzrost liczby użytkowników Youtube’a w osiem lat, Gemius.pl, https://www.
gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/czterokrotny-wzrost-liczby-uzytkownikow-youtubea-w-osiem-lat.html
[dostęp: 20.05.2016]
30 Tamże
31 IAB Polska, raport Konsumpcja treści online, Warszawa 2016, s. 35
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i produktem portalu informacyjno-rozrywkowego. W lutym 2016 roku z telewizji TVP2 przeniósł się
tam program „Tomasz Lis na żywo”, a promocja programu „Lustro” prowadzonego przez Paulinę
Młynarską była wsparta nawet przez kampanię outdoorową, co bardzo przypominało promocję
tradycyjnych programów telewizyjnych. Własne programy produkuje również serwis Wp.pl, m.in.
#dziejesienazywo, o którym można przeczytać na stronie: Program emitowany na żywo w paśmie
porannym. Wprowadza użytkownika w dzień wydarzeń, podejmuje najważniejsze tematy bieżące
i ponadczasowe 32. Z kolei serwis Gazeta.pl należący do Agora S.A. aktywnie używa opcji live
streamingu dostępnej na Facebooku. Gazeta.pl była też autorem debat Google Hangouts 33
z kandydatami na prezydenta podczas kampanii wyborczej w kwietniu 2015 roku 34.
Działania podejmowane przez wydawców świadczą o tym, że starają się oni urozmaicać formę
prezentowania treści medialnych i wykorzystywać alternatywne kanały dystrybucji umożliwiające
dotarcie do nowych grup odbiorców.

Rozdział 3. Aplikacja Snapchat - charakterystyka i wykorzystanie
Rozdział trzeci ma na celu przedstawienie Snapchata wszystkim czytelnikom, a w szczególności tym, którzy dotąd nie mieli okazji z niego korzystać. Historia powstania firmy przytoczona
na początku rozdziału nakreśla główne idee stojące za aplikacją i stanowi dobre wprowadzenie
do rozwinięcia technicznych możliwości Snapchata. Jest on narzędziem bardzo nowatorskim
i niepodobnym do wcześniejszych rozwiązań tego typu, a przez to ciężkim do usystematyzowania.
Zrozumienie jego wykorzystania i wpływu na inne media jest możliwe dopiero po zapoznaniu się ze
sposobem tworzenia treści za pomocą aplikacji. Kolejną przeszkodą w umiejscowieniu Snapchata
pośród innych aplikacji jest brak tekstów naukowych, które mogłyby posłużyć za przewodnik, dlatego autorka korzystała głównie z materiałów udostępnionych przez firmę na stronie internetowej
oraz z własnych obserwacji.
3.1. Początki Snapchata i charakterystyka aplikacji
Snapchat powstał w lipcu 2011 roku w USA na Uniwersytecie Stanforda jako projekt studencki
założony przez przez Evana Spiegela, obecnie prezesa firmy, i Roberta Murphy’ego, obecnie dyrektora zarządzającego technologią 35. Podstawowym celem było stworzenie aplikacji pozwalającej
na przesyłanie „znikających”, „ulotnych” wiadomości. Pierwsza wersja została zaprogramowana
na system iOS i w listopadzie 2011 trafiła do sklepu AppStore. W poście na firmowym blogu blog.
snapchat.com Evan Spiegel tak opisuje wizję aplikacji: W kwietniu 2011 roku weszliśmy w jeszcze
nie lukratywny świat dzielenia się zdjęciami przez komórkę. Widzieliśmy możliwość zrobienia czegoś
nowego na rynku zdominowanym przez aplikacje do poprawiania zdjęć. Wysłuchanie niesamowicie
śmiesznych historii o szybkim odtagowywaniu zdjęć z Facebooka przed rozmową kwalifikacyjną
i poprawianiu w Photoshopie zdjęć zanim trafią do Internetu (bo twój świat by się zawalił, gdyby
ktokolwiek dowiedział się, że miałeś pryszcza 38 dnia w 9 klasie), wiedzieliśmy, że musi być lepszy
32 Wiadomosci.wp.pl, http://wiadomosci.wp.pl/kat,142034,title,dziejesienazywo,raport.html [dostęp: 25.05.2016]
33 Platforma komunikacyjna stworzona przez Google działająca podobnie jak aplikacja Skype, gdzie uczestnicy mogą prowadzić wirtualną rozmowę i udostępnić ją.
34 A. Bańkowska, Bronisław Komorowski wziął udział w pierwszym w Polsce hangoucie na żywo. “Umowy śmieciowe są regułą. To złe”., Wiadomosci.gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143907,17753198,Bronislaw_Komorowski_wzial_udzial_w_pierwszym_w_Polsce.html [dostęp: 20.05.2016]
35 W wywiadach Spiegel i Murphy podają swoją dwójkę jako jedynych założycieli, jednak w 2013 roku Reggie
Brown ujawnił się jako autor konceptu oraz logotypu firmy i wszczął pozew sądowy w tej sprawie. Według Browna
początkowo aplikacja nosiła nazwę Picaboo (ang. „peek a boo” - zabawa w chowanego), o czym wspominają
niektóre źródła internetowe, np. Wikipedia. Ostatecznie między stronami zostało zawarte porozumienie.
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sposób. (...) W Snapchacie nie chodzi o łapanie chwil jak w Kodaku. Chodzi o komunikowanie
się za pomocą całej gamy po prostu ludzkich emocji - nie tylko tego, co jest piękne lub idealne 36.
Obecnie firma jest w fazie ekspansji. Główna siedziba znajduje się w USA w Kaliforni, ale jej
przedstawiciele działają też na rynkach w Korei, Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Indonezji,
Indiach i Kanadzie. Aplikacja jest jedną z najprężniej rozwijających się firm technologicznych,
a jej funkcje kopiowane są nawet przez firmę Facebook. W 2012 była to aplikacja Poke, w 2014
Slingshot, ale z obu Facebook zrezygnował. Obecnie testuje aplikację Masquerade dublującą
niektóre właściwości Snapchata 37. W 2013 roku gigant próbował przejąć firmę za sumę 3 mld
dolarów 38. Obecnie wartość Snapchata jest wyceniana na 16 mld dolarów 39 i według danych jest
to najszybciej rozwijający się serwis społecznościowy. W ciągu ostatniego roku liczba odtworzeń
wideo za pomocą Snapchata na całym świecie wzrosła o 150%. W maju 2015 roku były to 4 miliardy, a już w kwietniu 2016 roku zanotowano 10 miliardów odtworzeń 40. Jest to dowód na to, że
liczba użytkowników ciągle rośnie, ale też częstotliwość korzystania z aplikacji stale się zwiększa.
Kod aplikacji jest nieustannie rozwijany, co niewątpliwie ma wpływ na jej rosnącą popularność
i stałe zainteresowanie obecnych użytkowników. Autokar przedstawił to w tabeli 1 ukazującej
historię najważniejsze ulepszenia w aplikacji od początku powstania do maja 2015 roku. Zmiany
były wprowadzane średnio co 3,5 miesiąca. Daje to imponujący wynik po uwzględnieniu czasu
na kodowanie i fazę testów oraz jednoczesne utrzymanie aplikacji.
Tabela 1. Najważniejsze ulepszenia w aplikacji Snapchat w pierwszych trzech latach od powstania
Data

Wprowadzone ulepszenie lub zmiana

12/2012

Opcja tworzenia i wysyłania wiadomości wideo.

06/2013

Stworzenie Snapkidz, wersji Snapchata dla dzieci poniżej 13 roku życia.

10/2013

Opcja Stories

01/2013

Wyszukiwanie znajomych po loginie, wcześniej niedostępne.

05/2014

Czat tekstowy, wcześniej tylk zdjęciowy.

11/2014

Rozbudowa geofiltrów i nowa funkcja Snapcash do robienia przelewów za pomocą Snapchata.

01/2015

Opcja Discover.

05/2015

Snapkody umożliwiające zeskanowanie obrazka i automatyczne dodanie użytkownika.

Źródło: Opracowanie własne według blog.snapchat.com [dostęp: 30.04.2016].

3.2. Techniczne możliwości aplikacji
Pierwotnie Snapchat funkcjonował jako komunikator mobilny, ponieważ w tym celu został
stworzony. Brak wyszukiwarki kontaktów i możliwości zaproszenia osób z zewnątrz, czyli takich,
36 Tłumaczenie własne autorki. Tekst oryginalny znajduje się w aneksie.
37 J. D’Onfro, Things are heating up between Facebook and Snapchat, Uk.businessinsider.com, http://uk.businessinsider.com/facebook-and-snapchat-digital-video-2016-3 [dostęp: 29.03.2016]
38 E. M. Rusli, D Mcmillan, Messaging Service Snapchat spurned $3 billion Facebok Bid, Wsj.com, http://
www.wsj.com/articles/SB10001424052702303789604579196023009484870 [dostęp: 29.03.2016]
39 R. Winkler, Douglas Mcmillan, Snapchat Raises a $175 Million from Fidelity at Flat Valuation, Wsj.com, http://
www.wsj.com/articles/snapchat-raises-175-million-from-fidelity-at-flat-valuation-1457053070?mod=rss_
Technology [dostęp: 29.03.2016]
40 L. Kolodny, Video consumption on Snapchat more than doubled in less than a year, Techrunch.com,
Źródło: http://techcrunch.com/2016/04/28/video-consumption-on-snapchat-more-than-doubled-in-under-ayear/ [dostęp: 30.04.2016]
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do których użytkownik nie ma numeru telefonu i nie zna ich loginu, definiowały aplikację jako
zamknięte miejsce do komunikowania się z najbliższymi znajomymi. W trakcie rozwoju Snapchat
ewoluował do miana medium społecznościowego i przez medioznawców często stawiany jest
obok Facebooka czy Twittera 41, dlatego właśnie autorka zalicza Snapchat do nowych i nowych
nowych mediów. Za ciekawy łącznik ze światem mediów tradycyjnych i wyróżnik na tle pozostałych
nowym mediów należy przyjąć jego taktylność. Według Jacka Kłosa nowe formy przekazu mogą
pomóc w przywracaniu dotyku, a media, które mają możliwość integracji przekazu słowo - obraz,
mają tutaj szansę przywracania znikającego świata 42. W Snapchacie przycisk do robienia zdjęć
i filmów jest umieszczony nie w telefonie, czyli poza aplikacją, ale bezpośrednio w aplikacji na
ekranie „Kamery”. Dodatkowo film nagrywa się tak długo, jak długo użytkownik trzyma przycisk.
Wszelkie ozdoby do zdjęcia i filmu dodać można, suwając palcem po ekranie telefonu. Dlatego
dotyk jest tu konieczny i pełni istotną rolę w tworzeniu materiału.
Obecnie Snapchat jest aplikacją mobilną łączącą w sobie cechy komunikatora i medium
społecznościowego. W odróżnieniu od większości mediów społecznościowych nie ma swojego
odpowiednika w sieci i funkcjonuje jedynie w formie aplikacji na smartfona 43. Do korzystania
ze wszystkich opcji wymagane jest połączenie z internetem. Za pomocą uzyskania dostępu
do przedniej i tylnej kamery telefonu komórkowego użytkownika, Snapchat umożliwia robienie
zdjęć oraz filmów, a następnie przesyłanie ich do wybranych użytkowników z listy kontaktów.
Nagrane materiały mogą być widoczne od 1 do 10 sekund - widoczność ustawia autor. Istnieje
możliwość dodania tekstu, emotikonów oraz rysunków do wszystkich przesyłanych materiałów
audiowizualnych lub wysłania do wybranego użytkownika wiadomości tekstowej bez obrazka.
Wiadomość wysyłana jest bezpośrednio, w trybie prywatnym i nie jest dostępna dla pozostałych
użytkowników Snapchata.
Interfejs Snapchata podzielony jest na cztery ekrany. Ekran „Kamery” służy tworzeniu materiałów audiowizualnych, zmianom ustawień oraz wyszukiwaniu i zapraszaniu nowych znajomych.
Po lewej stronie znajduje się ekran „Czatu”. Ekran z prawej strony to „Stories”, gdzie użytkownik
może otworzyć jedną z funkcji: „Live Stories”, „Discover” lub „Stories” znajomych.
Tworzenie wiadomości wizualno-dźwiękowych odbywa się na ekranie „Kamery”. Po zrobieniu
zdjęcia lub filmu autor ma możliwość jego edycji: nałożenia filtru, dodania tekstu, dodania emotikony
i wykonania rysunku. Są to filtry zmieniające kolorystykę zdjęcia, informujące o temperaturze na
zewnątrz, dacie oraz aktualnej lokalizacji.
Materiały audiowizualne tworzone przez wszystkich użytkowników Snapchata, zarówno
prywatnych, jak i komercyjnych, to tzw. „Story”. Są to zbiory przesłanych snapów udostępnione
innym użytkownikom. Jak autorka pisze wyżej, Snapchat nie ma swojego odnośnika www, przez
co materiały są dostępne jedynie osobom zarejestrowanym do aplikacji po uprzednim jej zainstalowaniu na telefonie komórkowym 44. W aplikacji istnieją trzy rodzaje stories: „My Story”, „Snap
Discover Story” oraz „Live Story”.
„My Story” mogą być tworzone przez wszystkich zarejestrowanych użytkowników, a ich
widoczność zależy od ustawień prywatności. Jest to miejsce na video streaming 45 danego użytkownika. Umieszczane tam snapy układają się w kolejności chronologicznej, a użytkownik ma
możliwość sprawdzenia, kto i ile razy obejrzał jego My Story46 . Obserwatorzy nie mogą dodawać
pod zdjęciami komentarzy widocznych publicznie. Jeśli chcą podzielić się swoim zdaniem na
41 Jest też chętnie porównywany do aplikacji umożliwiającej streaming mobilny, Periscope.
42 J. Kłos, Słowo i dotyk. Media na pograniczu [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, red. M.Sokołowski, Warszawa 2013, s. 24
43 Aplikacja działa w systemach operacyjnych iOS i Android.
44 Przed wysłaniem użytkownik ma możliwość zapisania stworzonego materiału w swojej galerii zdjęć.
45 Video streaming – przesyłanie strumienia video przez internet.
46 Więcej danych takich jak liczba osób obserwujących dane konto Snapchat nie udostępnia.
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temat snapa, mogą wysłać wiadomość do wglądu autora. Kolejną cechą wyróżniającą Snapchat
spośród pozostałych mediów jest nietrwałość wiadomości oraz materiałów audiowizualnych.
Na „My Story” są one dostępne jedynie przez 24 godziny od utworzenia. Prywatne snapy 47 po
otrzymaniu można obejrzeć raz i raz odtworzyć ponownie. Nieodczytane automatycznie kasują
się z telefonu użytkownika po 30 dniach 48.
„Discover” to kanały wykupione przez globalne media i dostępne dla wszystkich „użytkowników
aplikacji bez ograniczeń wyświetleń. 16 kwietnia 2016 roku kanałów Discover jest szesnaście:
sweet, BuzzFeed, b/r sports, CNN, Comedy Central, „Cosmopolitan”, „Daily Mail”, food network,
IGN, MTV, Mashable, „National Geographic”, „People”, Refinery29, Tastemade, „Vice”. Każda
z marek codziennie publikuje nowy krótki kontent audiowizualny stworzony za pomocą dowolnych środków, niekoniecznie dostępnych poprzez aplikację (inaczej niż w przypadku normalnych
użytkowników). Dołączenie do „Discover” nie jest możliwe dla użytkowników prywatnych i marek
lokalnych. Obecnie ich ilość jest ograniczona.
„Live Story” to kanały tworzone przez dedykowane zespoły Snapchata. Każde „Live Story”
poświęcone jest konkretnemu wydarzeniu lub okoliczności i przypomina telewizyjną relację na
żywo. Wydarzeniem może być mecz piłki nożnej, dzień z życia mieszkańców Panamy, święto
narodowe. Każdy kanał jest kompilacją tworzoną na bieżąco przez redaktorów Snapchata, którzy selekcjonują nadesłany przez użytkowników materiał. Przykłady „Live Story” to: Wimbledon
Finals, Summer of Love, Coachella Festival (day 1, day 2), Party Like a King, Atletico vs Bayern,
The Oscars, Animal Rescue, La Tomatina Festival, I’m on a boat, Mecca, New York City, Los Angeles, Cracow, Kuwait City, Brasilia, COP21, Softball Champ, Bastille Day, MLB All-Star Game,
Collage Football, Back to school, BASE Jumping, Everest Base Camp, Paris Catwalk, Battle of
New York, Flint Water Crisis, Bridal Fashion Week, Women’s Gymnastics, Comics in San Diego,
Beach Blumps Ep. 1, The Pope is Here, Tomorrow World, SXSW, Tottenham v. Man City, Arm
Wrestling, American Music Awards, Tatoo Festival, Lifting with Arnold, Man vs. Turkey, Argentina
votes!. Są to przykłady, które mają zobrazować czytelnikowi, do jak wielu różnorodnych dziedzin
życia włącza się Snapchat i jak szeroki zasięg geograficzny obejmują te działania.
3.3. Korzystanie ze Snapchata i jego funkcje dla użytkowników
Snapchat nie podaje danych dotyczących zarejestrowanych lub aktywnych użytkowników. Według Hash.fm, agencji zajmującej się influencer marketingiem 49 i wykorzystującej do działań m.in.
Snapchat, w Polsce użytkowników aplikacji jest już 2 500 000 50. Według badania przeprowadzonego przez agencję social media Napoleon Cat w okresie od września 2015 do stycznia 2016 na
użytkownikach portalu Facebook w Polsce ok. 40% użytkowników Snapchata to mężczyźni, a ok.
60 % to kobiety 51. Wyniki badania pokazują też rosnące zainteresowanie Snapchatem starszych
grup wiekowych. We wrześniu 2015 roku ponad połowa użytkowników były to osoby w przedziale
od 13 do 17 roku życia. Obecnie ich liczba w przedziale wiekowym 13-17 oraz 18-24 jest niemal
równa: wynosi kolejno 43% i 42%. Podobne badanie w styczniu 2016 przeprowadziła agencja
badawcza SW Research na zlecenie agencji marketingowej Think Kong i otrzymała przybliżone
47 Snapy (ang. snaps) to wiadomości i materiały tworzone za pomocą aplikacji Snapchat przez jej użytkowników.
48 Support.snapchat.com, http://support.snapchat.com [dostęp: 15.04.2016]
49 Influencer – osoba medialna uznana za eksperta w danej dziedzinie i mająca wpływ na decyzje zakupowe
konsumentów/odbiorców. Influencer marketing – rodzaj marketingu polegający na współpracy marki z wybranym
influencerem. Słownik marketingu, A.Ivanovic, P.H.Collin, J.Słupski, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000
50 Hash.fm szacuje polskich użytkowników Snapchata według unikalnych wejść na stronę http://hash.fm/
ranking/top100snapchat. Autorka uznaje to za liczbę osób zainteresowanych Snapchatem, a nie aktywnie
używających aplikacji, dlatego ilość może być mniejsza. Należy wziąć pod uwagę duże zainteresowanie
środowiska marketingowego nowym zjawiskiem mogące napędzać ruch na stronie.
51 K. Kowalczyk, Snapchat w Polsce – styczeń 2016, Napoleoncat.com, https://napoleoncat.com/blog/snapchat-w-polsce-styczen-2016/ [dostęp: 16.04.2016]
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wyniki 52. Mając te podstawowe dane demograficzne i śledząc działania użytkowników Snapchata
można wyróżnić funkcje, jakie spełnia on dla poszczególnych grup.
3.3.1. Funkcje Snapchata dla użytkowników prywatnych
Na podstawie zgromadzonych materiałów autorka wyróżnia dla użytkowników prywatnych trzy
funkcje Snapchata: edukacyjną, rozrywkowo-informacyjną i komunikacyjną.
Funkcja edukacyjna, do tej pory rozwinięta w najmniejszym stopniu, przejawia się jako używanie
aplikacji przez osoby uczące. Sposób wykorzystania jest indywidualny i zależy od inwencji osoby.
Snapchat jest wykorzystywany jako alternatywny komunikator uczeń - nauczyciel, ale też narzędzie
do robienia projektów szkolnych zadanych uczniom 53. Powodem, dla którego nauczyciele decydują się na wykorzystanie Snapchata w swojej pracy, wydaje się być szukanie nowych kanałów
kontaktu z młodzieżą. Media społecznościowe, będące naturalnym środowiskiem młodych ludzi,
mogą stać się szansą na zainteresowanie ich trudnym przedmiotem i podanie wiedzy w formie
rozrywki. Kolejnym argumentem jest skracanie dystansu pozwalające na lepsze zrozumienie
uczniów. Na pograniczu funkcji edukacyjnej i komunikacyjnej znajduje się „snapowanie” przez
uczniów podczas pisania sprawdzianu (Snapchat nie pozostawia śladów po takim nieuczciwym
zachowaniu) lub odrabiania pracy domowej 54. Na rynku znajdują się też inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną, które w różnym celu korzystają ze Snapchata, np. Politechnika
Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, liczne fundacje.
Funkcja komunikacyjna wydaje się prosta do zdefiniowana, bo do tego celu Snapchat został
stworzony. Jak autorka wspomina wcześniej, użytkownik ma możliwość przesyłania zdjęć i filmów
do osób ze swojej listy kontaktów oraz do komunikacji z tymi osobami poprzez „Czat”. Aplikacja
pomaga w utrzymywaniu kontaktu pomiędzy jej użytkownikami.
Funkcję rozrywkowo-informacyjną autorka definiuje jako oglądanie „Story” użytkowników funkcjonujących jako osoby publiczne oraz określonych marek. Są to zazwyczaj marki, najczęściej
bardzo lubiane, uznane za lovemarki 55 lub komunikujące się na tyle interesująco, że użytkownicy
przekładają ich funkcję rozrywkowo-informacyjną nad przekaz marketingowy (przykłady: Cocacola Polska, DeeZee, Yeah Bunny). W dalszej części pracy omówione zostaną marki medialne,
których podstawową rolę pełni właśnie funkcja rozrywkowo-informacyjna. Analiza rankingu 100
najpopularniejszych użytkowników Snapchata stworzonego przez Hash.fm pokazuje, że najchętniej oglądane kanały należą do osobowości internetowych, w szczególności blogerów oraz
vlogerów modowych (w zestawieniu jedynie 12% osób zaczynało karierę poza internetem i są to:
Rafal Maślak, Marta Wierzbicka, Julia Wieniawa, Natalia Siwiec, Maja Sablewska, Maciej Musiał,
Misiek Koterski, Zuzanna Kołodziejczyk, Magda Pyznar Warsaw Shore, Tede, Radek Pestka,
Ania Ryśnik - Warsaw Shore; chętnie snapuje również projektant Dawid Woliński, ale nie został
uwzględniony w rankingu) 56. Funkcję rozrywkowo-informacyjną najłatwiej przyrównać do oglądania
internetowej telewizji. Kanały aktualizowane są na bieżąco, w niektórych można wyróżnić zjawisko
52 Snapchat w Polsce – kto i jak z niego korzysta, Thinkkong.pl, http://thinkkong.pl/snapchat-w-polsce-kto-ijak-z-niego-korzysta/ [dostęp: 16.04.2014]
53 J. Suchecka, Telefon do snapów, a nie SMS-ów. Snapchat podbił serca i telefony polskich nastolatków,
Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,75398,18407677,telefon-do-snapow-nie-sms-ow-snapchat-podbil-serca-itelefony.html [dostęp: 29.03.2016]; N. Szostak, Snapchat. Trzy miliony Polaków już snapuje, Wyborcza.pl,
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,151489,19811709,snapchat-trzy-miliony-polakow-juz-snapuje.html [dostęp:
30.03.2016]
54 N. Hatalska, OnOff. odcinek 1: Generacja Z, Youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=RF4WuVRGiZM [dostęp: 29.03.2016]
55 Lovemark – “kreowanie marki oparte na emocjach”, gdzie miłość jest najwyższym i najdoskonalszym – a
zarazem najtrudniejszym – poziomem relacji między produktem a konsumentem. Źródło: A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 234
56 Hash.fm, http://hash.fm/ranking/top100snapchat [dostęp: 16.04.2016]
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ramówki 57, a użytkownik prywatny ma możliwość oglądania dowolnego materiału dowolną ilość
razy o dowolnej porze (dopóki jest on dostępny, czyli przez 24 godziny od utworzenia). Od telewizji
Snapchata odróżnia przede wszystkim oglądanie materiałów, które są stworzone i upublicznione
w czasie rzeczywistym. Konrad Traczyk, twórca Hash.fm, definiuje aplikację wręcz jako „mobilną
telewizją na żywo” 58.
3.3.2. Funkcje Snapchata dla użytkowników komercyjnych
Użytkownicy komercyjni wykorzystują Snapchata w komunikacji marketingowej 59 i robią to
na dwa sposoby: tworząc swoje konta i dystrybuując tam własne treści (koszty to stworzenie
odpowiedniego kontentu) lub współpracując ze znanymi osobami (koszty to m.in. gaża działają
takiego ambasadora marki na Snapchacie) 60. Należy podkreślić w tym miejscu istotną rolę agencji
reklamowych, działów marketingu i social media, które tworzą strategie komunikacji dostosowane do nowego kanału lub ułatwiają kontakt oraz współpracę na potrzeby marki z użytkownikami
prywatnymi. W komunikacji marketingowej na Snapchacie można wyróżnić następujące formy:
codzienna publikacja nieusystematyzowanych treści, relacja na żywo, teleturniej, konkurs, quiz,
relacja z eventu, grywalizacja, lokowanie produktu, promocja konsumencka, relacja zza kulis, employer branding 61 oraz rekrutacja. Konto użytkownika komercyjnego staje się po prostu kolejnym
miejscem spotkania konsumenta z marką. Z kolei dla wydawców to szansa na stworzenie nowego
kanału dystrybucji. Polskie marki medialne obecne na Snapchacie to: Eska TV, Sport.pl, TVP,
Radio Eska, „Glamour Polska”, Pudelek.pl, Czwórka Polskie Radio, SportStandard.pl, Gazeta.
pl, Insignis Media, „Gazeta Wyborcza”, Fitness.sport.pl, Mediakraft Polska, „Metro Warszawa”,
Wydawnictwo SQN, Radio Kampus, Aktivist.pl, Onet.tv, Voice of Poland. Widać, że każdy produkt medialny może mieć swoje konto, będąc dużym medium lub tylko częścią ramówki. Temat
wykorzystania Snapchata w komunikacji marketingowej jest bardzo szeroki, trudny do zbadania
i ciągle nieopisany, dlatego w tej pracy autorka przytacza jedynie marki działające na polskim
rynku, a w kolejnym rozdziale poddaje analizie konta trzech wybranych mediów. Również osobnym
tematem do analizy jest wykorzystanie Snapchata w marketingu politycznym w Polsce i na świecie,
co potwierdza istotną rolę aplikacji na rynku medialnym. Swoje konta mają już: Biały Dom, Hilary
Clinton, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Parlament Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Wielkiej Brytanii, prezydent Argentyny Mauricio Macri, prezydent Francji Francois
Hollande, islandzki Minister Spraw Zagranicznych Gunnar Bragi Sveinsson 62.

 ozdział 4. Funkcje Snapchata dla mediów tradycyjnych. Analiza działań prowadzonych
R
przez „Gazetę Wyborczą”, TVN24 i Polskie Radio Czwórka
W poniższym rozdziale autorka analizuje działania podejmowane na Snapchacie przez wybranych wydawców. Tak jak inne media społecznościowe, Snapchat może służyć mediom tradycyj57 Przywitanie się z obserwatorami o poranku, pokazanie swojego biura o stałej porze, graficzne zaznacze
nie materiału nadawanego regularnie, cykliczność materiałów.
58 Szkolenie zorganizowane przez Hash.fm Nowoczesny influencer marketing czyli o Snapchatterach, Instagramerach i całej reszcie, 18.04.2016, Warszawa, Agora S.A.
59 Komunikacja marketingowa to dialog firmy z jej interesariuszami będący podstawą strategii marketingowej,
wykorzystujący komunikowanie wartości firmy za pomocą różnych środków. T. Taranko, Komunikacja marketingowa – istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa 2015, s. 19
60 Hash.fm, http://hash.fm/pricing [dostęp: 16.04.2016]
61 Employer branding – tworzenie marki pracodawcy.
62 ps, Snapchat coraz chętniej wykorzystywany przez głowy państw, polscy politycy na razie nieobecni, Wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/snapchat-coraz-chetniej-wykorzystywany-przez-glowypanstw-polscy-politycy-na-razie-nieobecni [dostęp: 16.04.2016]
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nym w wieloraki sposób 63. Na podstawie analogii do Twittera autorka wyróżnia jego następujące
funkcje dla mediów: budowanie społeczności, dystrybucja treści alternatywnym kanałem, wymiana
informacji, weryfikacja informacji, uzupełnienie treści wydawców 64. Przeprowadzona analiza miała
na celu zobrazowanie, w jaki sposób Snapchat realizuje te funkcje i jak wydawcy tworzą z niego
alternatywny kanał dystrybucji treści.
4.1. Ustalenie założeń obserwacji wybranych mediów tradycyjnych
W okresie od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku autorka prowadziła obserwację profili
trzech wydawców aktywnych na Snapchacie: profil „Gazety Wyborczej” - wyborcza, telewizji TVN24
– tvn24.pl i Polskiego Radia Czwórka – Czworka_PR, aby następnie zgromadzone materiały poddać
analizie. Jako wstęp i uzupełnienie analizy posłużyły rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za
obsługę Snapchata w „Gazecie Wyborczej” – Anną Siwińską, szefową działu social media i Julią
Mardeusz, redaktor ds. Interakcji oraz wypowiedzi osób decyzyjnych w TVN24. Pytania dotyczyły
celu prowadzenia kanału, założeń strategii, osób decyzyjnych, częstotliwości publikacji, pomiaru
działań oraz wpływu podejmowanych działań na popularność medium. Na niektóre z nich pytani
nie zgodzili się udzielić odpowiedzi, powołując się na poufność informacji.
4.1.1. Miejsce Snapchata w strukturze firmy medialnej
Na podstawie zebranych materiałów autorka wskazała miejsce, które zajmuje Snapchat w strukturze firmy. We wszystkich badanych mediach obsługa Snapchata leży po stronie redakcji, a za
tworzenie publikowanych snapów odpowiadają dziennikarze oraz pracownicy działu social media,
co jest potwierdzeniem użycia aplikacji jako środka dystrybucji treści medialnych, a nie narzędzia
promocji, jakby to miało miejsce w przypadku obsługi po stronie działu marketingu (przynajmniej
w tych przypadkach). W ankiecie osoby z „Gazety Wyborczej” zgodziły się odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu powstało konto na Snapchacie: Założyliśmy konto na Snapchacie, żeby nadążyć
za trendami w mediach społecznościowych oraz po to, aby dotrzeć do młodych, pokazać im, że
GW może być fajna. To podejście potwierdza, że Snapchat może pełnić funkcję wizerunkową.
Mateusz Sosnowski, dyrektor portali informacyjnych TVN tak określił cel prowadzenia konta TVN24
na Snapchacie: Cel jest prosty – chcemy być tam, gdzie nasz widz. Na Snapchacie są najmłodsi,
więc w ten sposób możemy do nich dotrzeć z naszymi informacjami i pokazać, co mogą znaleźć
w TVN24 i na jej portalu 65. We wszystkich z badanych mediów przy doborze materiału kierowano
się tym, co przyciągnie największą uwagę obserwatorów.
4.1.2. Zewnętrzna promocja profilu medium na Snapchacie
Autorkę interesował sposób informowania odbiorców o prowadzonych działaniach, ponieważ po
części był on poświadczeniem nieprzypadkowego, ale zaplanowanego użycia tego narzędzia przez
wydawców. Wszyscy wydawcy informowali o obecności na Snapchacie za pomocą używanych
mediów społecznościowych – Facebooka, Twittera, Instagrama. „Gazeta Wyborcza” oraz TVN
24 umieściły snapkod również na swoich stronach internetowych. „Gazeta Wyborcza” na stronie
głównej umieściła odnośnik do podstrony, na której znajdowała się informacja o obecności na
Snapchacie 66. TVN24 wykorzystał w tym celu jeden z dolnych kafli na stronie głównej TVN24.pl.
Oprócz tego autorzy snapów w obu przypadkach byli upoważnieni do informowania o tworzeniu
63 D. Batorski, Filtrowanie społecznościowe w internecie – nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 62, s. 47
64 P. Szews, Ćwierkające dziennikarstwo – Twitter w służbie dziennikarzy sportowych [w:] Nowe media i
wyzwania współczesności, red. M.Sokołowski, Warszawa 2013, s. 240
65 M. Lemańska, Świat, który wymiotuje tęczą, „Bloomberg Businessweek Polska”, 2016, nr 4, s. 24
66 Wyborcza na Snapchacie!, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,135424,19127022,wyborcza-na-snapchacie.html [dostęp: 16.04.2016]
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materiału na swoich stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych. Polskie
Radio Czwórka informowało o obecności na Snapchacie na antenie, ale nie był to stały komunikat,
a jedynie informacja od poszczególnych prowadzących.
Autorka badała częstotliwość i porę publikacji snapów, ich formę i treść, stopień powiązania
z treściami publikowanymi w głównym kanałe oraz sposób przekierowywania odbiorców do innych
kanałów wydawcy. Zdecydowano się na konsumpcję treści podobnie do odbioru telewizji, czyli
o stałej porze. Były to zawsze godziny wieczorne 20:00 – 22:00. W tym czasie łącznie zbadano
3200 minut snapów.
4.2. Analiza profilu „Gazety Wyborczej” na Snapchacie
„Gazeta Wyborcza” publikowała treści na Snapchacie nieregularnie, co zresztą zostało
potwierdzone w przeprowadzonej ankiecie. W badanym okresie na profilu publikowano średnio
trzynaście serii snapów w miesiącu składających się z różnej ilości pojedynczych snapów w zależności od materiału. Za serię autorka przyjmuje dowolną ilość snapów poświęconą tej samej
tematyce, co można porównać do jednego odcinka programu telewizyjnego. Serie nie występowały
o stałej porze. Ich publikacja zależała zawsze od treści. Średnio 15% snapów było bezpośrednio
powiązanych z materiałami już opublikowanymi w papierowym lub internetowym wydaniu „Gazety
Wyborczej” i były to informacje dotyczące okazjonalnych dodatków do gazety, takich jak filmy DVD
i jej tygodników („Wysokie Obcasy”, „Duży Format”), informacja o stworzeniu aplikacji mobilnej
Clou. 23% snapów stanowiły treści związane z jeszcze nieopublikowanymi materiałami utrzymane
w stylu zapowiedzi, np. relacja z porannego kolegium, relacja z finału konkursu „Knajpa roku”
organizowanego przez „Gazetę Stołeczną”, sesja fotograficzna Sylwii Kubryńskiej dla tygodnika
„Wysokie Obcasy”. Pozostałe 62% snapów dotyczyło wydarzeń, które w późniejszym czasie były
tematem tworzonych materiałów dziennikarskich, jednak taki komunikat nie był kierowany do odbiorców i jest to element obserwacji autorki. W tej grupie przeważały relacje na żywo z wydarzeń
w redakcji oraz na zewnątrz, w których brali udział dziennikarze i pracownicy „Gazety Wyborczej”,
np. warszawska demonstracja Komitetu Obrony Demokracji, degustacja rogali świętomarcińskich
w Poznaniu, degustacja pączków w Tłusty Czwartek, wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zbieranie
trufli we Włoszech, urodziny Wikipedii, konferencje naukowe, redakcyjne oglądanie Gali Oscarowej
2016, konferencja SXSW w Teksasie, wybory parlamentarne i ich wyniki. Wykorzystywana forma
to wideo (ok. 70%) i zdjęcia (ok. 30%). Filtry i emotikony były dodawane bardzo rzadko, za to
często korzystano z opcji dodawania tekstu. Czasem na początku relacji autor przedstawiał się,
co mogło służyć nawiązaniu bliższej relacji odbiorców z medium i zachęceniu ich do interakcji.
Kolejnym interaktywnym zabiegiem była organizacja konkursów, średnio raz w miesiącu.
Obserwatorzy proszeni byli o wysłanie snapów, z których organizatorzy wybierali najciekawszy
i nagradzali jego twórcę. Tabela 2 przedstawienie zestawienie przykładowych snapów publikowanych na profilu „Gazety Wyborczej”, które ma zobrazować czytelnikowi różnorodność form
i treści tych materiałów.
Profil „Gazety Wyborczej” na Snapchacie jest dopełnieniem materiałów dziennikarskich dystrybuowanych przez pozostałe kanały. Autorzy publikują treści nowe, stworzone specjalnie na
potrzeby Snapchata, prawie zawsze powiązane z działalnością gazety. Starają się angażować
odbiorców, pozwalając im na współuczestnictwo w życiu gazety i poznawanie kulis tworzenia
materiałów. Snapchat wykorzystano jako dodatkowy kanał treści, ale bez nacisku na aspekt
sprzedażowy, dlatego też odniesienia do gazety pojawiały się stosunkowo rzadko.
4.3. Analiza profilu TVN24 na Snapchacie
Profil TVN24 okazał się najbardziej ustrukturyzowanym ze wszystkich badanych kanałów.
W odróżnieniu do „Gazety Wyborczej” autorzy proponowali treści mniej oficjalne i skierowane
bardziej do młodego odbiorcy. Snapy publikowane były średnio cztery razy w tygodniu, a wszystkie
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Tabela 2. Zestawienie przykładowych snapów publikowanych przez „Gazetę Wyborczą”
Temat
snapów

Użyte
środki

Dodatkowe
filtry lub
emotikony

Opis

Szacunkowy udział
snapów
o tej samej
tematyce
w badanym
materiale

Degustacja
rogali świętomarcińskich
w Poznaniu

Wideo
relacja
na żywo
z przedstawieniem autora.

Tak

Dziennikarka Justyna Suchecka nagrywa wizytę w poznańskim oddziale
gazety. Dziennikarze degustują i oceniają rogale z poznańskich cukierni.
Następnie tworzą ranking, który później
jest opublikowany w papierowym i internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”.
Snapy przedstawiają również komentarze uczestników i autorki.

40%

Zbieranie
trufli we
Włoszech

Wideo
relacja
na żywo
z przedstawieniem autora.

Nie

Snapy przedstawiają dziennikarkę kulinarną Małgorzatę Mintę, która razem
z ekipą filmową Wyborcza.pl kręci we
Włoszech materiał o sezonie truflowym.
Snapy tworzone są przez nią oraz
przez kamerzystę. Dziennikarka opisuje
tradycyjną metodę zbierania grzybów,
rozmawia z mieszkańcami.

15%

Gala
Oscarowa
2016

Wideo
i foto
relacja bez
przedstawienia
autora

Tak

Relacja pokazuje proces powstawania
materiałów dziennikarskich związanych
z Oscarami, wspólne oglądanie w redakcji Gali Oscarowej i jej wyniki.

15%

Wybory parlamentarne
2015

Wideo
i foto
relacja bez
przedstawienia
autora

Tak

Złożona relacja tworzona na bieżąco
w trakcie wyborów i podczas ogłoszenia
oficjalnych wyników. Snapy przedstawiają życie redakcji w tym czasie oraz
komentarze naczelnych „Gazety Wyborczej”, m.in. Piotra Stasińskiego.

30%

serie były związane z tematyką newsową. Przykładowe tematy przedstawia tabela 4. Dziennie
pojawiało się od trzech do sześciu serii tematycznych w godzinach porannych i poołudniowych
w przedziale 8:00 – 16:00. Autor snapów nie został przedstawiony na profilu i komunikował się
jako marka TVN24. Snapy miały określoną strukturę. Pierwszy snap danego dnia przypominał
planszę tytułową i opisany był jako „TVN 24 Snapy”. Kolejne serie również przedzielone były takimi
planszami. Po każdej serii następował snap z bezpośrednim pytaniem do odbiorcy, np. „Co myśli
o kandydatach? Puść nam snapa”. Oprócz tego profil wypracował własną formę, będącą połączeniem zdjęć i rysunków. Najczęściej były to fotografie zdjęć, do których dodano już za pomocą
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Tabela 3. Zestawienie przykładowych snapów publikowanych przez TVN24
Temat
snapów

Użyte środki

Dodatkowe filtry
lub emotikony

Opis

Szacunkowy udział
snapów
o tej samej
tematyce
w badanym materiale

Zima
i zdjęcia
obserwatorów.

Zdjęcia TVN24
i zdjęcia nadesłanych przez
użytkowników
snapów, brak
przedstawienia autorów.

Tak

Tematem snapów są wyjątkowo niskie
temperatury w Polsce. Prezentowane
są zdjęcia autorstwa TVN24 i prognozy na najbliższe dni. Obserwatorzy
są poproszeni o przesłanie zdjęć ze
swoich miejsc zamieszkania. Następnie
sfotografowane snapy są pokazane na
profilu jako „Wasze mroźne snapy”.

35%

Debata
przedwyborcza
z udziałem
Ewy Kopacz
i Beaty
Szydło.

Wideo i foto
relacja bez
przedstawienia autorów.

Tak

Debata na bieżąco komentowana
jest na profilu. Na koniec TVN24 pyta
obserwatorów, kto według nich wygrał
debatę, zachęcając do wysyłania prywatnych snapów z odpowiedzią. Wyniki
są opublikowane na profilu następnego dnia.

15%

Informacje
o bobrach.

Foto relacja
z przedstawieniem autorów.

Tak

Część porannych newsów. Informacja
o bobrach przegryzających tamy podana w formie zdjęć oraz dłuższych notek
o tych zwierzętach.

30%

Relacja po
atakach
terrorystycznych
w Paryżu.

Wideo i foto
relacja na żywo
bez przedstawienia autora.

Tak

Prowadzący otwarcie dnia w TVN24
informuje o najnowszych doniesieniach
dotyczących ataków terrorystycznych.
Relacja wideo przeplata się ze zdjęciami, rysunkami dotyczącymi np. reakcji
światowych mediów i rządów.

20%

aplikacji tekst, emotikony dostosowane do tematyki oraz rysunki. Opcję rysowania wykorzystano
też do tworzenia ramek, wskaźników i oznaczeń. Na profilu organizowano liczne konkursy oraz
pokazy snapów tworzonych przez odbiorców. Odbiorcy zachęcani byli do przesyłania zdjęć oraz
swoich snapów w wiadomości prywatnej. Następnie najciekawsze snapy wybrane przez redakcję
były fotografowane za pomocą aplikacji i publikowane w „My Story” z podpisem „Wasze snapy”.
Ten sposób by praktykowany często, dzięki czemu w jednej serii odbiorcy oglądali zdjęcia zrobione
tego samego dnia w różnych częściach Polski. Oprócz tego treścią snapów były newsy krajowe
i globalne o ważkiej tematyce, np. narodziny zwierząt w zoo, odnalezienie przez archeologów

335

IIczesc,2.Czezyk_315-342.indd 335

4/29/18 10:36 AM

Katarzyna Czeżyk-Zielińska
skarbu, zaskakujące odkrycie naukowe, aktualna prognoza pogody 67. Wiadomości były podane
często w zaskakującej lub zabawnej formie. Ich dopełnieniem było przytoczenie wcześniejszych
wydarzeń związanych z wybranym tematem, czasem w postaci notki encyklopedycznej. Można
wnioskować, że ta forma była spowodowana kierowaniem przekazu do bardzo młodej grupy odbiorców. Wszystkie newsy pochodziły ze strony Tvn24.pl, ale dystrybuowane były w zupełnie innej
postaci, przez inny kanał – Snapchat. Potwierdza to częściowo wypowiedź Mateusza Sosnowskiego
dla dwutygodnika „Bloomberg Businessweek Polska”: Pytamy o zdanie na tematy dnia, prowadzimy quizy. W ważnych momentach Snapchat służy nam jako kolejna platforma relacjonowania
zdarzeń. W ten sposób wykorzystaliśmy go m.in. w czasie wieczoru wyborczego w październiku
ubiegłego roku 68. Z kolei na w informacji o założeniu konta na stronie TVN24 znajduje się fragment: Oddajemy w Wasze ręce nowy profil w mediach społecznościowych. Na Snapchacie tvn24.
pl znajdziecie obrazki i nagrania zza kulis naszych programów, codzienny wybór najciekawszych
informacji z naszej strony oraz specjalnie przygotowane długie treści 69.
4.4. Analiza profilu Polskie Radio Czwórka na Snapchacie
Profil prowadzony przez Polskie Radio Czwórka był najbardziej aktywny. Publikacje pojawiały
się prawie codziennie (średnio pięć dni w tygodniu) i były zawsze bezpośrednio związane z bieżącymi działaniami stacji. Snapy nie dzieliły się na serie tematyczne jak w pozostałych dwóch
przypadkach, ale były nadawane jednym ciągiem ze studia. Nie istniała stała pora publikacji,
materiały pojawiały się w ciągu dnia, transmisja zaczynała się rano. Forma wywodziła się bezpośrednio z treści snapów, czyli pokazywania obrazu ze studia radiowego. Sposób prowadzenia
profilu przypominał multimedialny kanał dystrybucji sygnału radiowego. Bohaterami i autorami
byli dziennikarze oraz prezenterzy. Zapowiadali oni zbliżającą się audycję, komentowali aktualne
wydarzenia, pokazywali pracę redakcji, przedstawiali kolegów i gości znajdujących się w studiu,
którzy też wchodzili w rolę autorów snapów. Wideo było przeplatane na zmianę z muzyką, której
towarzyszył zaciemniony obraz. Często autorzy bawili się formą, dodając rysunki, filtry, emotikony.
Wykorzystywali również autorskie pomysły jak kręcenie „do góry nogami” i specyficzne potrząsanie kamerą. Wszystkie materiały tworzone były w czasie rzeczywistym w aplikacji i publikowane
w „My story”. Autorzy przedstawiali się odbiorcom i komunikowali w sposób bardzo bezpośredni,
wręcz towarzyski. Ich obecność na antenie i Snapchacie przenikała się, co nie było zauważalne
w pozostałych mediach badanych przez autorkę. Jeden z programów został zresztą po części
poświęcony Snapchatowi i jest to audycja Snapcha(r)t prowadzona przez Karola Pawłowickiego,
a jej opis na stronie brzmi: Kultura przeplata się z technologią. Audycja, która aktywnie angażuje
słuchaczy. Przesyłają oni swoje propozycje kulturalne oraz relacje z całego kraju, wykorzystując
przy tym nowe technologie i media społecznościowe, czyli m.in. właśnie Snapchat 70.
W badanym okresie profil Polskie Radio Czwórka był niczym wszechobecny świadek działań
w studiu. Autorzy dystrybuowali multimedialny przekaz między audycjami z mocnym naciskiem
na promocję konkretnych programów (zapowiedzi, przedstawienie gości, zapowiedzi gości na ich
własnych profilach na Snapchacie). Częste pokazywanie zaplecza redakcji i życia jej pracowników
mogło pozytywnie wpłynąć na wizerunek, szczególnie wśród młodzieży. Tabela 4 przedstawia
przykładowe snapy publikowane na profilu, z czego niektóre z nich były cykliczne, a wszystkie
formy powtarzały się – zmieniali się tylko ich autorzy, temat i bohaterzy.

67 W maju zaczęto też publikować na profilu wypowiedzi prezenterów i kulisy ze studia TNV24, ale wykroczyło to poza badany okres. W czerwcu 2016 roku swój własny profil zaczęła prowadzić telewizja TVN.
68 M. Lemańska, Świat, który wymiotuje tęczą, „Bloomberg Businessweek Polska”, 2016, nr 4, s. 24
69 Sprawdź: tvn24.pl na Snapchacie, Tvn24.pl, http://www.tvn24.pl/internet-hi-tech-media,40/snapchattvn24-pl,573676.html, [dostęp: 11.05.2016]
70 Polskieradio.pl, http://www.polskieradio.pl/10/4887 [dostęp: 11.05.2016]
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Tabela 4. Zestawienie przykładowych snapów publikowanych przez Polskie Radio Czwórka
Temat
snapów

Użyte środki

Dodatkowe
filtry
lub emotikony

Opis

Udział
snapów
o tej
samej
tematyce
w badanym
materiale

Zapowiedź
i fragment audycji
„Podsiadówka”
prowadzona
Dawida Podsiadło
i Oskara Białę.

Wideo relacja na żywo
z przedstawieniem autorów.

Nie

Prowadzący zapowiadają audycję, wymieniają się kamerą i snapują również
podczas audycji, tematem jest m.in.
abstrakcyjny humor. Taka seria powtarzała się często przy okazji „Podsiadówki”, można ją nazwać cykliczną.

25%

Audycja Muzyczne Biuro Podróży
prowadzona przez
Mateusza Tomaszuka i Patryka Grabowskiego.

Wideo relacja na żywo
z przedstawieniem autorów.

Tak

Prowadzący chodzą po biurze, pokazują redakcję Polskiego Radia, żartują
i opowiadają o temacie swojej audycji,
często zaznaczają jej datę, odsyłają
też do swoich profili. Seria cykliczna.

20%

Obchody Święta
Niepodległości
w redakcji.

Wideo
i foto relacja
z przedstawieniem autorów.

Tak

Dziennikarze przedstawiają gości,
prezentują informacje związane
z tematyką 11 listopada, robią zdjęcia
symboli związanych ze świętem, np.
kotylionu.

30%

Zapowiedź gościa programu.

Wideo
relacja na
żywo bez
przedstawienia autora.

Nie

Michał Szpak śpiewa fragment swojej
piosenki i informuje, że będzie gościem audycji.

25%

4.5. Wnioski z przeprowadzonej analizy
We wszystkich trzech przypadkach na Snapchacie były publikowane treści odredakcyjne
stworzone na potrzeby aplikacji lub dostosowane do niej. Za pomocą narzędzi udostępnionych
przez aplikację autorzy mogli tworzyć materiały, które następnie publikowane były w „My Story”.
Aplikacja ułatwiała dostarczenie ich do finalnego odbiorcy, można zatem nazwać Snapchat kanałem dystrybucji treści. Każde medium wypracowało swój własny styl publikacji. W zależności od
wybranej formy aplikacja pełniła różne role: dla „Gazety Wyborczej” była dopełnieniem materiałów
publikowanych wcześniej lub później w gazecie, dla TVN24 miejscem dotarcia do młodych odbiorców z wyselekcjonowanymi dla nich treściami, a dla Polskiego Radia Czwórka multimedialną
formą pokazania działań redakcji.
Jak wskazują dane przedstawione we wcześniejszych rozdziałach, Snapchat odwiedzany jest
głównie przez ludzi do 25 roku życia, czyli grupę odchodzącą od prasy na rzecz internetu. Obecnie
dane pokazują, że aż 2/3 Polaków korzysta z internetu z tendencją zwyżkową, odwrotnie do czy-
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telnictwa, którego poziom spada – przede wszystkim właśnie wśród ludzi młodych 71. Tym bardziej
każdy kanał umożliwiający dotarcie do tej grupy powinien być wykorzystywany przez wydawców.
4.6. Funkcje Snapchata dla mediów tradycyjnych
Jako pierwszą funkcję można wyróżnić dystrybucję nowych treści. Od strony technicznej nie
jest możliwe opublikowanie poprzez Snapchata wcześniej przygotowanego materiału dziennikarskiego. Cała zawartość musi powstać przy użyciu aplikacji, co pobudza kreatywność wydawców.
Muszą oni wyprodukować całkowicie nowy materiał na potrzeby aplikacji lub przearanżować
treści z medium tradycyjnego i podać je w nowej formie obserwatorom na Snapchacie. Snapy
spełniają formę zapowiedzi materiału dziennikarskiego, omówienia już opublikowanego materiału
lub uzupełnienia opublikowanego materiału.
Drugą funkcją jest funkcja wizerunkowa. Używanie Snapchata we wczesnym stadium pozycjonowało medium jako innowacyjną i zorientowaną w nowinkach technologicznych markę, znająca
język młodzieży. Z kolei pokazanie pracy redakcji „od kuchni” wpływa na pozytywny wizerunek
i może stanowić część strategii marketingowej lub employer brandingowej.
Trzecią funkcją jest budowanie publiczności i pozyskiwanie nowych odbiorców z alternatywnego
źródła. Duża możliwość interakcji oraz prywatnej korespondencji tworzy bliskie relacje redakcji
z publicznością, co może skłonić użytkowników do odwiedzenia medium w innym kanale 72. Co
istotne, Snapchat nie daje możliwości do tradycyjnej promocji treści. Na dzień dzisiejszy w polskiej
wersji nie ma jeszcze opcji wstawiania reklam lub hiperlinków przenoszących na stronę internetową
medium, stąd aktywność na Snapchacie nie wpływa na ruch na stronie. Jedyną formą promocji
w tradycyjnym ujęciu jest zapowiedź konkretnego materiału czy produktu medialnego.

Zakończenie
Bliższe przyjrzenie się Snapchatowi rodzi wiele wątków mogących posłużyć za inspirację
do podjęcia rozważań badawczych. W powyższej pracy ograniczyłam się do polskiego rynku
medialnego i trzech od lat prężnie funkcjonujących na nim wydawców. Podczas kilkumiesięcznej
obserwacji określiłam m.in. miejsce aplikacji w strukturze firmy, kierunki działań poszczególnych
profili, częstotliwość publikowania treści i używane w tym celu środki. Dzięki przeprowadzonym
rozmowom i zgromadzonym danym z innych źródeł mogłam sprawdzić słuszność swoich wniosków,
ale też sprecyzować miejsce Snapchata wśród kanałów dystrybucji treści. Tym samym udało mi
się potwierdzić, że może on służyć wydawcom w dystrybucji i jest to jedna z jego funkcji obok
funkcji wizerunkowej oraz funkcji budowania publiczności. W pracy rysuje się też ciekawy wątek
interaktywności i bliskiego, wręcz bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, co wydawcom umożliwia specyfika Snapchata. Jest to istotne ze względu na zmieniające się realia w produkcji treści
i różne próby dopasowania się do nich przez media tradycyjne. Jak pisze Paul Levinson: świat,
w którym żyjemy, w coraz większym stopniu nastawiony jest na niczym nieograniczone uczestnictwo odbiorców. To jedna z najistotniejszych cech nowych nowych mediów 73. Snapchat pomaga
71 D. Michalak, I. Koryś, J. Kopeć, R. Chymkowski, Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015,
Bn.org.pl, http://www.bn.org.pl/download/document/1457976203.pdf [dostęp: 11.05.2016]
72 Interaktywność jest jedną z najistotniejszych cech nowych mediów, a możliwość wielorakich interakcji pomiędzy ich użytkownikami w znaczący sposób wpływa na ewolucję procesów komunikacji społecznej. Zjawiska te okazują się na tyle istotne, że skłaniają niektórych badaczy nawet do podejmowania prób redefiniowania roli nadawcy i odbiorcy w procesie komunikacji. – M.Więckiewicz, Dziennikarze w blogosferze. Potencjał
interaktywności dziennika internetowego a jego (nie)wykorzystanie [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, red. M.Sokołowski, Warszawa 2013, s. 259
73 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 91
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prasie, radiu i telewizji funkcjonować w tym świecie. Prawdopodobnie będzie z niego korzystać
coraz więcej wydawców chcących być tam, gdzie młodzi odbiorcy, w kanale wypróbowanym przez
media wyznaczające trendy na polskim rynku, co sprawi, że popularność aplikacji zrówna się
z popularnością Facebooka. Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologiczny, media tradycyjne
mogą też odejść od użycia Snapchata na rzecz własnych rozwiązań stworzonych w imię zasady
nowe mobilne media są wyposażeniem użytkownika 74.
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Aneks 1
Zapis rozmowy przeprowadzonej 15 marca 2016 roku w Warszawie z Julią Mardeusz,
redaktor ds. Interakcji w „Gazecie Wyborczej”.
1. W jakim celu powstało konto na Snapchacie i dlaczego?
Założyliśmy konto, żeby nadążyć za trendami w mediach społecznościowych oraz po to, aby
dotrzeć do młodych, pokazać im, że GW może być „fajna”.
2. Jaki okres obejmuje strategia na użycie Snapchata? Kto jest odpowiedzialny za
jej opracowanie?
Strategia nie obejmuje konkretnego okresu, staramy się ulepszać komunikację na bieżąco.
Korzystamy z okazji, które się nadarzają, m.in. wyjazdy dziennikarzy, konferencje, wydarzenia.
Odpowiedzialny jest za nią dział Social Media GW.
3. Jaki dział/specjalista jest odpowiedzialny za prowadzenie kanału?
Jak wyżej. Aktualnie odpowiada za to dział Social Media.
4. Czy ktoś spoza działu uczestniczy w tworzeniu treści? Jeśli tak, to kto?
Tak, nasi dziennikarze, pracownicy Wyborczej i dział wideo.
5. W jaki sposób przekierowujesz odbiorców na swój kanał?
Przekierowujemy przez inne nasze kanały, stronę, mamy ikonkę na HP obok ikonek innych
mediów społecznościowych. Czasem przez konta dziennikarzy i pracowników.
6. Jak kierujesz odbiorców z kanału na konkretny materiał dziennikarski?
Podając adres strony, czasem skrót linku.
7. Jak często publikujesz snapy na kanale marki?
Zależy od okoliczności, staramy się jak najczęściej i kiedy mamy coś interesującego.
8. Jak często otrzymujesz reakcje na swoje snapy?
Zwykle przy relacji z eventu pisze kilka osób.
9. Jak często organizujesz konkursy z udziałem kanału na Snapchacie?
Raz na 2-3 miesiące
10. Czy i jak mierzysz efekty prowadzenia kanału?
Tak, miernik to ilość wyświetleń w story.
11. Czy uważasz, że Snapchat wpłynął na zwiększenie zainteresowania twoją marką?
Na pewno daje efekt tego, że idziemy z duchem czasu.

Cały tekst w oryginalnej pisowni z pierwszego wpisu na blogu Blog.snapchat.com [dostęp: 16.04.2015]. Przetłumaczony fragment został wykorzystany w przypisie na stronie 326.
In April 2011 we moved into the not yet lucrative world of mobile photo sharing. With most photo
apps on the market advertising ways to make photos prettier or more stylized, we thought there
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was an opportunity to do something different. We wanted a place to share awkward selfies and
funny photos with our friends.
And after hearing hilarious stories about emergency detagging of Facebook photos before job
interviews and photoshopping blemishes out of candid shots before they hit the Internet (because
your world would crumble if anyone found out you had a pimple on the 38th day of 9th grade),
there had to be a better solution.
We quickly got the first prototype up and running and continued to develop it throughout the
following summer in Los Angeles. We worked tirelessly - except on beach days - with great input
from close friends and family. Then in September 2011 we launched in the AppStore.
To get a better sense of how people were using Snapchat and what we could do to make it
better, we reached out to some of our users. We were thrilled to hear that most of them were high
school students who were using Snapchat as a new way to pass notes in class—behind-the-back
photos of teachers and funny faces were sent back and forth throughout the day. Server data
supported this and we saw peaks of activity during the school day and dips on the weekends.
We still can’t see any of the Snaps sent through our service, but we havetweets, emails, and
Snapchat-tagged photos on Instagram to keep us tuned in to what our creative users are doing.
Snapchat isn’t about capturing the traditional Kodak moment. It’s about communicating with
the full range of human emotion — not just what appears to be pretty or perfect. Like when I think
I’m good at imitating the face of a star-nosed mole, or if I want to show my friend the girl I have
a crush on (it would be awkward if that got around), and when I’m away at college and miss my
Mom…er…my friends.
We’re building a photo app that doesn’t conform to unrealistic notions of beauty or perfection
but rather creates a space to be funny, honest or whatever else you might feel like at the moment
you take and share a Snap.
We love the app — couldn’t go a day without it — and we’re super excited about the future.
Stay tuned. We have some really cool stuff on the way.
Evan
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Autopromocja i autocross promocja
w serwisach informacyjnych na podstawie
„Wiadomości” i „Wydarzeń”.
Streszczenie pracy
Niniejsza praca dotyczy zjawiska autopromocji i autocross promocji w przykładowych serwisach informacyjnych. Autorka bada zależność między ilością autopromocji, a autocross promocji na przykładzie „Wiadomości”
nadawanych na TVP oraz „Wydarzeń” nadawanych w Telewizji Polsat. Analiza dotyczy wszystkich głównych
wydań badanych serwisów w lutym 2016. Analizując zebrany materiał autorka udowadnia, że serwisy informacyjne wplatają w swoje treści wątki autopromocyjne w wielu różnych formach. Autorka wprowadza w pracy
podstawowe pojęcia związane z promocją w mediach, wyjaśnia aspekty etyczne i uwarunkowania prawne
promocji, a także opisuje metody i narzędzia promocji mediów, w tym promocji w serwisach informacyjnych.
Dziedzina pracy: 15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna; logistyka mediów
Słowa kluczowe: media, informacje, autopromocja, autocross promocja, newsy, „Wiadomości”, „Wydarzenia”
Tytuł w języku angielskim: Self-promotion and autocross promotion of information services based on
„Wiadomości” and „ Wydarzenia”.
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Autopromocja i autocross promocja w serwisach informacyjnych
Wstęp
Temat autopromocji i autocross promocji w mediach jest ciekawym i bardzo aktualnym
zjawiskiem. Nie dziwi zatem fakt, że z racji miejsca występowania zjawisko to jest różnorodne
i bardzo elastyczne, a zarazem wciąż nowe i wciąż rozwijające się. Temat ten jest ciekawy badawczo, ponieważ nie jest w pełni usystematyzowany, a także ponieważ budzi kontrowersję,
wymusza pytania, a co najważniejsze ma istotny wpływ na widza. Widza, który nie zawsze jest
świadomy działań promocyjnych prowadzonych przez grupy medialne, a pod wpływem których
dokonuje pewnych wyborów, zmienia pewne nawyki, tworzy nowe zasady swojego postępowania.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka autopromocji i autocross promocji, udowodnienie
istnienia zjawiska autopromocji i autocross promocji w serwisach informacyjnych, a także omówienie
tego zjawiska przy pomocy autorskich badań dotyczących wybranych serwisów informacyjnych,
takich jak „Wiadomości” czy „Wydarzenia”. Autorka przy pomocy niniejszej pracy będzie się starała udowodnić następującą tezę: Autopromocja i autocross promocja jest narzędziem promocji
w serwisach informacyjnych różnych stacji telewizyjnych.
Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym, merytorycznym zostały omówione
podstawowe pojęcia niezbędne do analizy całego zjawiska. Na początku zostanie omówiony termin
„promocji” wraz z wyszczególnieniem czynników wpływających na promocje i najpopularniejszych
strategii promocyjnych. Następnie zostaną omówione pojęcia – autopromocji i autocross promocji. W pierwszym rozdziale zostanie także omówione zjawisko autopromocji i autocross promocji
na rynku medialnym, z uwzględnieniem jego specyfiki. Na początku drugiego rozdziału zostaną
scharakteryzowane najważniejsze informacyjne gatunki dziennikarskie występujące w serwisach
informacyjnych. Następnie zostaną omówione problemy wynikające z trudności w rozróżnieniu
treści informacyjnych od przekazów promocyjnych. Omówione zostaną zasady etyczne istotne
z punktu widzenia dziennikarzy newsowych, a także widzów programów informacyjnych. Następnie
zostaną przeanalizowane obostrzenia prawne związane z promocją w mediach, również w formie
autopromocji i autocross promocji. W ostatnim podrozdziale zostaną opisanei sklasyfikowane
narzędzia autopromocji i autocross promocji stosowane w serwisach informacyjnych, a także
w całej promocji telewizyjnej. Trzeci rozdział poruszający praktyczny aspekt niniejszej pracy
oparty zostanie na własnych badaniach autorki. Na początku, w pierwszym podrozdziale zostanie
opisana metodologia przeprowadzonych badań. Przedstawione zostaną badane treści, sposób ich
opisywania i uzyskiwania konkretnych wyników liczbowych, a także znajdzie się omówienie treści
pominiętych w badaniu wraz z umotywowaniem podjętych decyzji o wykluczonych elementach
autopromocji i autocross promocji. Następnie analizie poddane zostaną wyniki badań dotyczące
autopromocji i autocross promocji w „Wiadomościach”, a następnie w „Wydarzeniach”. Na zakończenie powstanie analiza porównawcza obu serwisów pod kątem ilości autopromocji i autocross
promocji, a także różnorodności użytych narzędzi.
W pierwszym rozdziale pracy autorka w dużej mierze korzysta z książki „Instrumenty marketingu” Klemensa Białeckiego, a także internetowego Słownika Języka Polskiego. Do opisania
ostatniego podrozdziału w pierwszym rozdziale użyto książki dr Anny Jupowicz-Ginalskiej pod
tytułem Marketing medialny. W drugim rozdziale oprócz słowników wykorzystano książkę Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i in. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Do omówienia
aspektów etycznych autopromocji i autocross promocji wykorzystano Kodeks Etyki Dziennikarskiej
i Kartę Etyczną Mediów, a także książkę dr Tadeusza Kononiuka Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja
deontyczna zawodu. Do analizy uwarunkowań prawnych promocji w mediach posłużyła książka
Marzeny Barańskiej Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji, a także Ustawa z dnia 29
grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji. W podrozdziale dotyczącym narzędzi autopromocji i autocross
promocji w serwisach informacyjnych autorka korzystała z artykułów dr Anny Jupowicz-Ginalskiej
- Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na
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przykładzie TVN S.A., Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie
„Faktów” TVN, a także Syndrom „wirującego bąka”, czyli rzecz o autopromocji medialnej. Treść
całego trzeciego rozdziału została oparta na własnych badaniach prowadzonych przez autorkę.

Rozdział 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć.
W tym rozdziale zostaną wyjaśnione podstawowe pojęcia, potrzebne do analizy tematu niniejszej pracy. Na początku zostanie omówione pojęcie promocji – terminologia, definicję. Następnie
zostaną opisane najważniejsze czynniki wpływające na promocję. Omówione zostaną także
najważniejsze strategie promocji m. in. reklama, sprzedaż osobista, public relations. Następnie
zostaną wyjaśnione terminy – autopromocja i autocross promocja. W ostatnim podrozdziale
zostanie scharakteryzowane zjawisko autopromocji i autocross promocji na rynku medialnym.
1.1. Definicja promocji.
Zdefiniowanie pojęcia promocji nie jest prostym zadaniem. W dziedzinie tej funkcjonuje
specjalistyczna terminologia, na której opiera się bardzo wiele pojęć, włącznie z pojęciem autopromocji i autocross promocji. Aby zrozumieć omawiane zagadnienie, należy spojrzeć szerzej
na całe zjawisko.
Najprostszym sposobem jest poznanie znaczenia słowa w języku. Słowo promocja wywodzi
się z łaciny, pochodzi od wyrazów „promotio” i „promovere”, które oznaczają kolejno „poparcie”
i „prowadzenie”.1 Według Słownika Języka Polskiego promocja to „działania zmierzające do
zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia”.2 Innym, bardziej potocznym,
znaczeniem tego terminu jest zdanie ucznia do następnej klasy, zdobycie przez kogoś stopnia
naukowego czy zamiana pionka w grze w szachy lub warcaby.3 W wyniku tak wielu różnych znaczeń
w języku polskim, dla sprecyzowania terminologii używa się terminu „promocja marketingowa” (z
ang. marketing promotion).4Jedną z wielu definicji promocji w aspekcie marketingowym podaje
Klemens Białecki. W książce „Instrumenty marketingu” wyjaśnia iż, promocja marketingowa to „oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do postępowania zgodnego z intencjami nadawcy”.
5
Według autora jest to działanie intencjonalne, którego celem jest pewnego rodzaju perswazja.
Skoro odbiorca ma postępować zgodnie z założeniami nadawcy komunikatu, to w działaniach
promocyjnych najistotniejszy jest efekt. Jest nim zwiększenie sprzedaży towarów i usług przez
podmioty stosujące orientację marketingową. Promocja jest formą konkurencji, mającą wpływ na
osoby indywidualne, a także grupy społeczne. Mogą stosować ją osoby publiczne, jaki i firmy,
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, politycy, celebryci. Zatem promocja jest zjawiskiem
powszechnym i wszechobecnym. Nie dziwi zatem fakt, że promocja jest jednym z czterech działań lub taktyk zaliczanych do marketingu mix. Oprócz promocji (ang. promotion) w modelu 4P,
występuje także cena (ang. prize), dystrybucja (ang. place) i produkt (ang. product). Wszystkie
elementy wpływają na siebie, tworząc właściwy produkt, dostępny w określonym czasie, miejscu
i cenie, przy odpowiednich nakładach finansowych.6

1 Media Click – blog o marketingu internetowym, https://mediaclick.pl/blog/istota-oraz-pojecie-promocji.html
[dostęp: 07.05.2016].
2 http://sjp.pwn.pl/slowniki/promocja.html [dostęp: 22.04.2016].
3 Tamże [dostęp: 22.04.2016].
4 K.Białecki, Instrumenty marketingu, Bydgoszcz 2006, s.150.
5 Tamże.
6 T.Wojciechowski, Encyklopedyczne podstawy marketingu, Warszawa 2009, s.81.
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1.1.1. Czynniki wpływające na promocję.
Oddziaływanie na odbiorcę zależy od wielu czynników np. promowanego produktu czy usługi,
jego ceny, sposobu dystrybucji, a także sytuacji na rynku i ilości produktów oferowanych przez
konkurencyjne firmy. Rodzaj promowanego towaru ma znaczący wpływ na strategię promocyjną,
bo to w końcu produkt jest najważniejszy i to do niego należy dobierać najefektywniejszy sposób
promocji. Należy ustalić także grupę docelową, do której ma trafić oferowany produkt. Znaczenie
w ustalaniu strategii ma także faza cyklu życia produktu. W pierwszej fazie cyklu życia (tzw. wprowadzania) najważniejsze jest uzyskanie aprobaty wielu nabywców w stosunkowo krótkim czasie.
Wydatki na działania promocyjne są wysokie, a promocja w pierwszej fazie intensywna. W strategii
promocyjnej tej fazy najważniejsze są informacje o konkretnym produkcie, a w szczególności jego
zalety. W drugiej fazie (tzw. wzrostu) promocja jest intensywna. Minimalizuje się promocję samego
produktu na rzecz informacji o marce, jej znakach towarowych i wyszczególnionym logo. W fazie
dojrzałości, czyli trzeciej fazie cyklu życia produktu, w strategii marketingowej ważniejsza staję
się firma niż sam produkt. Celem jest zapamiętanie konkretnej marki oferującej dane produkty
i uzyskanie zaufania konsumentów. Faza ta traci na swojej intensywności wraz z osiągnięciem
dojrzałości. W ostatnim etapie (tzw. fazie spadku) firma prowadzi działania promocyjne o niewielkiej intensywności. W fazie tej najważniejsze jest przypominanie o istnieniu produktu dla nowych
i stałych nabywców, a także podtrzymanie zdobytego zainteresowania u zaprzyjaźnionych z marką klientów. Ważnym czynnikiem determinującym plan promocji jest sytuacja konkurencyjna na
rynku. Przy braku konkurencji w swojej dziedzinie promocja jest znikoma. Celem jest wysyłanie
prostych komunikatów do potencjalnych nabywców, informujących o istnieniu firmy i jej produktów
czy usług. Obecność konkurencji wpływa zdecydowanie na intensywność promocji, zmusza do
używania nowych, oryginalnych technik promocyjnych. Nakłady finansowe, jakie firma ponosi za
wykonanie usługi profesjonalnej kampanii promocyjnej są duże. W przypadku dużej konkurencji,
wzrasta kreatywność promocyjna, co wpływa na obniżenie kosztów poprzez wybieranie często
tańszych zamienników standardowej promocji. Przy ustalaniu strategii reklamowej firmy warto
ustalić spójną politykę promocyjną. Zawiera ona ujednolicony system z wyznaczonymi celami promocyjnymi, sposobem i kosztem ich realizacji, a także narzędziami kontroli w trakcie jej realizacji.7
1.1.2. Składniki promocji.
Składniki promocji dzieli się m. in. na: reklamę, sprzedaż osobistą, public relations, wspieranie sprzedaży i marketing bezpośredni. Pierwszym i najpowszechniej używanym składnikiem
promocji jest reklama. Posiada ona definicję ustanowioną przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Marketingu (AMA) zaprezentowane w „Journal of Marketing” w 1948 r. Według niej „reklama to
wszelka płatna forma nieosobowego przedstawienia i popierania towarów, usług lub idei przez
określonego nadawcę”.8 Istotą tej definicji jest ujęcie zaangażowania środków finansowych w celu
uzyskania informacji perswazyjnej o reklamowanym produkcie. Działanie te są skierowane do
określonej grupy docelowej. Reklama jest specyficzną formą przekazu, ponieważ może przybierać
formę komunikatu jednostopniowego lub komunikatu wieloszczeblowego. Model jednostopniowy
wyróżnia jako istotę działań komunikacyjnych stosunek między nadawcą, a odbiorcą. W modelu
wielostopniowym komunikacja marketingowa jest bardziej skomplikowana, a w swoich działaniach
uwzględnia także hasła reklamowe docierające do odbiorców z innych źródeł niż media.9 Reklama
jest najczęstszym, najpowszechniejszym środkiem promocji, szczególnie w początkowej fazie
życia produktu. Mimo dużych środków finansowych jakie pochłania, osiąga przewidywane efekty.
Pełni ona wiele funkcji np.:
7 K.Białecki, Instrumenty marketingu, Bydgoszcz 2006, s.215-217.
8 P.Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999, s.546.
9 Wiktor W. Jan, Promocja [w:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Kraków 2004, s.285-286.
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• informacyjną (dostarcza podstawowych informacji o produkcie i sposobie jego stosowania,
cenie, miejscu i sposobie zakupu produktu),
• wspierania sprzedaży (pełni dwie ważne funkcje – nakłaniającą i przypominającą, ma za
zadanie nakłonić nabywcę do pożądanego przez firmę zachowania, do określonej argumentacji nadawcy, która w ostateczności ma sprawić by klient nabył produkt),
• edukacyjną (uczy zaspokajania potrzeb konsumenckich w określony sposób, określonymi produktami),
• konkurencyjną (służy do podwyższenia sprzedaży reklamowanego produktu w porównaniu
do innych firm i przeszkadzaniu w prowadzonych działaniach reklamowych konkurencji).10
Przed zastosowaniem strategii promocyjnej należy ustalić grupę docelową, dzieląc ją na odbiorców masowych, półmasowych i bezpośrednich. Do każdej z grup odbiorców dopasowuje się
odpowiednią taktykę i sposób reklamowania. Następnie po ustaleniu wielkości grupy docelowej,
należy sprawdzić dostępność mediów, ich zasięg, skuteczność przy podobnych działaniach reklamowych, a także środki, które firma może przeznaczyć na reklamę.
Drugim składnikiem promocji jest sprzedaż osobista (ang. personal selling), zwana także
aktywizacją. Zgodnie z definicją jest to „bezpośredni kontakt przedstawiciela lub przedstawicieli
sprzedawcy z przedstawicielem lub przedstawicielami nabywcy, którego celem jest zawarcie
umowy kupna – sprzedaży lub umowy na wykonanie określonej usługi”.11 Czyli wynika z tego,
iż firma wyznacza swoich przedstawicieli i deleguje ich na spotkania biznesowe z reprezentantami potencjalnego współpracownika. Celem takiego spotkania jest poszerzenie wiedzy o obu
firmach i przedstawienie oferty współpracy. Metoda ta najskuteczniej oddziałuje na potencjalnych
klientów, ale pochłania wysokie koszty. Istotnym czynnikiem w sprzedaży osobistej jest czynnik
ludzki, tzn. osoba reprezentująca firmę. To w głównej mierze od jej działań zależy powodzenie
założeń reklamowych firmy. Wybór reprezentanta musi być przemyślany, ponieważ spoczywa na
nim wielka odpowiedzialność. Osoba ta musi być doskonale przygotowana do pracy - musi być
zdyscyplinowana, posiadać zdolności negocjacyjne. Ważne jest, żeby miała życzliwy stosunek
do swojego miejsca pracy, bo tylko wtedy jest w stanie uwiarygodnić wizerunek przedstawiany
w ofercie reprezentowanej organizacji. Wyłonienie dobrego pracownika wymaga rzetelnego naboru, wielu szkoleń, a potem kontroli działań akwizytora. Jego działania powinny być transparentne
z wizją firmy, dlatego muszą podlegać ciągłej kontroli.
Następną strategią marketingową jest public relations. PR definiowany jest jako „planowe
i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną
organizacją a społeczeństwem”.12 PR określa się także jako ciągłe planowanie strategii wizerunkowej, realizowane w zgodzie z prowadzonymi badaniami. Termin PR rozumiany jest także jako
proces kształtowania się dobrych stosunków miedzy nadawca a odbiorcą w różnych ytuacjach
społecznych. Najważniejszymi zadaniami PR jest „upowszechnianie pozytywnego wizerunku organizacji w jej otoczeniu i środowisku społecznym, kształtowanie zrozumienia dla podejmowanych
działań i wzbudzanie zaufania oraz wiarygodności” 13, a także m. in. publicity czyli współpraca
z środkami masowego przekazu w celach wizerunkowych, tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa,
sponsoring, lobbying czy zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. 14 Strategia ta jest najefektywniejsza w drugiej i trzeciej fazie cyklu życia produktu, kiedy wprowadzane są informacje o firmie
10 R.Nowacki, Reklama, Warszawa 2009, s.39-40.
11 K.Białecki, Instrumenty marketingu, Bydgoszcz 2006, s.259-260.
12 Tamże, s.265.
13 M.Bsolu, Zasady dobrego public relations w polityce [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji
z otoczeniem, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s.11.
14 W.Budzyński, Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2005, s.9.
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i tworzony jest obraz marki w świadomości nabywców. Dobrze prowadzony PR firmy wymaga
dużych nakładów finansowych, ale efekt tych działań jest długofalowy.
Innym składnikiem promocji jest wspieranie sprzedaży (ang. sales promotion). Jest to używanie środków przekazu do wywierania wpływów na zachowania konsumenckie w zaplanowanym
czasie w celu zwiększania popytu. Jak wynika z nazwy, jest to wspieranie sprzedaży, czyli dotyczy
ona działalności promocyjnej produktu, który istnieje już na rynku. Istotą jest utrzymanie pozycji,
przypominanie o produkcie poprzez używanie różnych technik promocyjnych, prokonsumenckich.
Do wspierania sprzedaży zalicza się sprzedaż premiową, zwiększanie zawartości produktu przy
wcześniejszej cenie, rozdawanie bezpłatnych próbek, kupony itp. 15 Strategią promocyjną jest
także marketing bezpośredni. Marketing bezpośredni definiowany jest jako „interaktywny system
bezpośrednich i personalizowanych działań marketingowych, wykorzystujących dowolne media,
celem otrzymania mierzalnej reakcji, która może dążyć do kupna produktu, a która zawsze powinna dążyć do stworzenia trwałego połączenia pomiędzy firmą a jej klientami”.16 Celem marketingu
bezpośredniego jest zatem zwiększenie sprzedaży dokonywanej przez istniejących klientów
produktu, lepsze poznanie rynku, pozyskanie nowych klientów, stymulacja dystrybucji i tworzenie
baz danych klientów.17 Najbardziej rozpowszechnionym narzędziem marketingu bezpośredniego
jest mailing. Jedną z popularniejszych form mailingu jest przesyłka pocztowa, którą dzieli się na
bezpośrednią i pośrednią. Przesyłki bezpośrednie są adresowane do konkretnej osoby, podpisanej z imienia i nazwiska. Natomiast przesyłki pośrednie są wysyłane do pewnej określonej grupy
docelowej, ale w odróżnieniu do przesyłki bezpośredniej, komunikat nie jest spersonalizowany.
Celem mailingu jest wywołanie konkretnego zachowania u odbiorcy. Innymi narzędziami marketingu bezpośredniego są ogłoszenia prasowe, inserty, telemarketing, bezpośrednia reklama
telewizyjna, a także Internet i nowe media.18
1.2. Definicja autopromocji.
Wyraz autopromocja jest składową dwóch słów. Przedrostek „auto-” według tłumaczenia
oznacza własny lub sam. 19 Natomiast słowo „promocja” posiada większy obszar znaczeniowy,
co zostało omówione w poprzednim podrozdziale. Poprzez połączenie przedrostka „auto-” oraz
słowa „promocja” otrzymuje się wyrażenie autopromocja. Autopromocja posiada dwie definicję.
Pierwsza odwołuje się do promocji w ramach, których jednostka promuje siebie lub swoje umiejętności, zalety. Drugim tłumaczeniem słowa autopromocja jest promocja przez człowieka swoich
produktów lub usług w ramach własnych środków promocji.20
Przykładem łączącym obie definicje jest strona Magdy Gessler na portalu Facebook, gdzie
liczba jej fanów wynosi prawie milion osiemset tysięcy osób, a większość z nich aktywnie reaguje
na każdą aktywność gwiazdy. 21 Media (szczególnie plotkarskie) także śledzą profil Gessler i często
ją cytują na łamach swoich nośników. Celebrytka została uznana przez magazyn „Forbes” jedną
ze 100 najcenniejszych gwiazd polskiego świata show biznesu, a jej wartość dla reklamodawców
została wyceniona na ok. 250 tys. zł. 22 Znana restauratorka publikując swoje posty na Facebooku,
jednocześnie reklamuje siebie – przez pokazywanie swoich zdjęć, opisywanie życia prywatnego,
15 K.Białecki, Instrumenty marketingu, Bydgoszcz 2006, s.262-264.
16 K.Czupryna, Skuteczny marketing bezpośredni. Narzędzia techniki, operacje czyli jak zarobić 17 milionów
dolarów, Kraków 2004, s.65.
17 Tamże, s.69.
18 Tamże s.94-95.
19 W.Dutka, B.Gajewska, A.Willman, Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki, Warszawa – BielskoBiała 2010, s.190
20 http://sjp.pl/autopromocja [dostęp: 22.04.2016]
21 Facebook, https://www.facebook.com/Magda-Gessler-112484985469400/?fref=ts [dostęp: 08.05.2016].
22 Forbes, http://100najcenniejszychgwiazd.forbes.pl/1,6 [dostęp: 08.05.2016].
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a także swoją działalność biznesową – produkcję naturalnych wyrobów wędliniarskich czy swoje
restauracje – zarówno te prowadzone przez nią, jak i te zrewolucjonizowane w programie TVN-u
„Kuchenne rewolucje”.
Z psychologicznego punktu widzenia, autopromocja może być narzędziem manipulacji. Zamiast
szczerego przedstawienia swojej tożsamości, swoich atutów i osiągnięć autopromocja dopuszcza
manipulację swoim wizerunkiem i natrętną autoreklamę. Autopromocja polega na wywieraniu
pozytywnego wizerunku, należy więc ukryć swoje wady, a wyeksponować wszystkie swoje
najlepsze cechy. Autopromocja jest jednym z komponentów procesu akredytacji. Dąży ona do
podważenia kompetencji konkurencji, wymuszając określone zachowania u odbiorcy komunikatu.
Rolą manipulatora jest, więc wmawianie odbiorcom, że ktoś lub coś jest warte uwagi np. program
telewizyjny, konkretna stacja, jednocześnie dyskredytując rywali.23
1.3. Definicja autocross promocji.
Cross promocja (z ang. cross czyli krzyż) znana jest także pod nazwą promocja krzyżowa.
Cross promocja oznacza promocję prowadzoną przez dwa podmioty, polegającą na wzajemnym
promowaniu swoich produktów.24 Przykładem zastosowania takiej techniki promocyjnej jest umowa
zawiązana między firmami oferującymi sprzęt AGD, a firmami produkującymi środkami chemicznymi (jak Bosch i Calgonit) czy między marką sprzedającą drogą biżuterię, a firmą produkującą
ekskluzywne samochody.25 Ważne, aby dziedzina działań obu firm oraz grupa docelowa, do której
kierowany jest przekaz była taka sama lub zbliżona. Firmy powinny być kompatybilne, prowadząc
obustronną promocję, żeby nie stracić zaufania swoich zaprzyjaźnionych klientów i nie stracić
zdobytej wcześniej pozycji. Oprócz dopasowania współpracowników, należy zbadać rynek oraz
potencjalnych nabywców. Koszty poniesione przy zastosowaniu cross promocji są wysokie, ale
efekty inwestycji są długotrwałe i w długotrwałym ujęciu korzystne dla firmy.26 Autocross promocja
jest pojęciem węższym i bardziej precyzyjnym. Przedrostek auto- w przypadku autocross promocji oznacza reklamowanie wzajemnych produktów, ale w obrębie jednej firmy czy w obrębie
firm jednego właściciela. Spółka dominująca tzw. „matka” może wspierać spółkę zależną, tzw.
„córkę” w wielu aspektach, w tym także promocyjnym. Sytuacja może być także odwrotna, kiedy
to spółki zależne reklamują spółkę dominującą i jej produkty. Spółki zależne w obrębie jednej
grupy właścicielskiej także mogą promować siebie i swoją działalność nawzajem.27
1.4. Zjawisko autopromocji i autocross promocji w mediach.
Promocja mediów w mediach jest zjawiskiem powszechnym w dzisiejszych czasach. Choć była
obecna już wcześniej, dopiero niedawno wiedza na jej temat została ujęta w badaniach naukowych i usystematyzowana. Całość działań marketingu medialnego jest kierowana do odbiorców.
Produkt medialny nie istnieje bez swojej publiczności, a zatem rolą odpowiedniej promocji jest
poinformowanie publiczności mediów o produkcie medialnym. Komunikat wysyłany przez przedsiębiorstwa medialne związane z ich promocją mają czterech głównych odbiorców. Pierwszym
i najważniejszym jest publiczność. Może ona wpływać na nadawane treści poprzez informację
zwrotną, którą wysyła do mediów z informacjami o proponowanym produkcie medialnym. Informacja wysyłana jest poprzez portale społecznościowe, gdzie publiczność komentuje i wyraża swoje
opinię o konkretnych działaniach mediów. Publiczność może także napędzać popytu na produkt
23 M.Karwat, Akredytacja w życiu społecznym i politycznym, Warszawa 2009, s.321-323.
24 http://www.wirtualnemedia.pl/slownik/cross-promocja [dostęp: 22.04.2016].
25 E.Król-Sawicka, Cross-promocja, Twój Biznes, http://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/211296, Crosspromocja.html. [dostęp: 22.04.2016].
26 Tamże [dostęp: 06.05.2016].
27 lex-admin, Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe., Lexagit.pl – portal prawny,
http://www.lexagit.pl/spolka-corka-zalezna-roznice/ [dostęp: 23.05.2016].
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poprzez odbieranie go np. za pomocą środków masowego przekazu. Dowodzą tego tzw. „słupki”
oglądalność, słuchalności, czytalności itp. Drugim odbiorcą komunikatu są inne media np. media
branżowe, które piszą o mediach, ich produktach i wszelkich nowościach rynkowych. Odbiorcami
komunikatów są także potencjalni reklamodawcy, dla których informacje o produkcie medialnym
są ważne, bo to na jego podstawie podejmują decyzję o inwestycji w dane przedsięwzięcie. Ostatnią grupą nadawców są inwestorzy, ale ich obecność występuje tylko w przypadku, gdy grupa
medialna jest notowana na giełdzie. Wszystkie wymienione wyżej grupy docelowe wysyłanego
komunikatu w promocji medialnej są nośnikami informacji. Oznacza to, że przekazują one dalej
komunikat stworzony na podstawie informacji nadanych przez media. W procesie komunikacji
nadawcy z odbiorcami występuje sprzężenie zwrotne. Każda grupa do której trafia komunikat
reaguje na niego – pośrednio lub bezpośrednio.
Promowanie środków masowego przekazu nie jest zadaniem łatwym ze względu na sprzeczności z nim związane. Jest to związane z unikatowością produktu medialnego. Działania związane
z promowaniem mediów są skomplikowane i proste zarazem, a wszystko to przez: specyficzny
charakter produktu (przedmiotowość i podmiotowość), zmienność i elastyczność rynku i jego
nieprzewidywalność. W promocji medialnej wyróżnia się następujące obszary:
• autopromocja (polegająca na promowaniu własnych działań przy użyciu swojego medium)
i autocross promocja (czyli wspieranie promocji produktu medialnego w obrębie jednej grupy
właścicielskiej medium),
• promocja zewnętrzna (czyli promowanie swoich produktów w innych mediach niż te wchodzące w skład jednej grupy właścicielskiej),
• promocja mieszana (czyli zastosowanie w promocji swojego produktu medialnego –
autopromocji, autocross promocji i promocji zewnętrznej).28
W tabeli 1. ujęto najważniejsze aspekty prowadzenia działań komunikacyjnych o produkcie
medialnym z podziałem na wszystkie obszary promocji marketingowej. Są nimi rozróżnienia na
podmiotowości i przedmiotowość, zakresy promocji, przykłady ze świata mediów, typy własności
mediów i ujęte trudności w prowadzeniu działań promocyjnych w zależności od typu promocji.
Pierwszym omawianym typem promocji jest autopromocja. Autopromocja „uchodzi za całokształt
działań marketingowych o charakterze promocyjnym, wykorzystujących potencjał własnej anteny
RTV lub powierzchni prasowej/portalowej, gdzie zarówno nośnik treści, promowany produkt, jak
i promujące medium należą do tego samego właściciela, a podejmowane aktywności prowadzone
są tylko w obrębie tego medium”.29 Jest prostym sposobem na prowadzenie promocji produktu
medialnego. Zależy to w głównej mierze od właściciela danych mediów, gdyż w swoim posiadaniu
ma zarówno medium, w którym reklamuje swój produkt medialny, jak i samo dobro. Przykładów
na działalność autopromocyjną mediów jest bardzo wiele. Media reklamują siebie np. w spotach
ramówkowych, autopromosach itp. W autocross promocji właściciel posiadający wszystkie spółki
dominujące i zależne oraz produkt medialny bez względnych ograniczeń może promować swój
twór na łamach czy antenach swoich mediów. Ten typ promocji jest łatwy do zrealizowania, ale
z racji ilości podmiotów biorących w niej udział, jest bardziej skomplikowana niż autopromocja.
Autocross promocja może być jednolita lub rozdzielna medialnie. Jednolita w przypadku, gdy
w działalności promocyjnej biorą udział tylko i wyłącznie środki masowego przekazu, a niejednolita występuje wtedy, gdy jeden z podmiotów biorących udział w promocji nie jest środkiem
przekazu, ale należy do tego samego właściciela co medium.30 Natomiast promocja zewnętrzna,
28 A.Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s.187.
29 A.Jupowicz-Ginalska, Syndrom „wirującego bąka”, czyli rzecz o autopromocji medialnej, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (2010), s.39.
30 Tamże, s.40.
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Tabela 1. Prowadzenie działań komunikacyjnych dla produktu medialnego
Wyłączny
Podmiotowość
typ pro- i przedmiotowość
mocji

Zakres
promocji

Przykłady

Typ własności mediów,
które promują produkt
medialny

Trudność
promocji

Autopromocja

Podmiotowość

Własna
antena,
własne
łamy

• medium promuje samo siebie
(np. TVN w autopromosach zachęca ogólnie do oglądania TVN);
• produkt medialny promuje sam
siebie (Fakty zachęcają do oglądania Faktów).

Właściciel
posiada medium promujące i produkt
medialny

Bardzo
łatwa

Podmiotowość

Własna
antena,
własne
łamy

medium promuje swój własny
produkt medialny (autopromos
ogólny np. ramówkowy, zachęcanie do oglądania wybranych
programów) produkt medialny
promuje inny produkt (Fakty zachęcają do oglądania Teraz My)

Zrównoważenie
przedmiotowości
i podmiotowości
ze względu na
uzgodnienia pomiędzy redakcjami lub/i działem
marketingu

Anteny
/łamy
mediów,
należących do
jednego
właściciela

• media wchodzą w skład grupy
właścicielskiej promują inne
medium, wchodzące w skład tej
samej grupy (np. TVN – TVN
24, Onet.pl -TVN); • produkty
medialne danego medium są
promowanie przez inne produkty
medialne, wchodzące w skład
grupy właścicielskiej (Fakty –
Fakty po Faktach, Szymonet);
• produkty medialne promują
media, wchodzące w skład
grupy właścicielskiej (TVN Style
w BrzydUli).

Dany właściciel posiada
wszystkie
media
promujące
i produkty
medialne

łatwa

Wyłącznie media
spoza
grupy
właścicielskiej

Medium inicjuje wszelkie działania promocyjne poza grupą
właścicielską, propaguje zarówno
markę largo, jak i marki pomniejsze (np. poprzez PR, reklamę w
innych mediach, kinie, outdoorze,
indoorze etc.).

Właściciel
nie posiada
mediów,
w których
następuje
promocja

Bardzo
trudna

Przedmiotowość

Wyłącznie media
spoza
grupy
właścicielskiej

Medium i jego produkty podlegają zainteresowaniom/naciskom
innych mediów, wykorzystując je
do celów promocyjnych.

Promocja Jednoczesna
mieszana podmiotowość i
przedmiotowość

Własna
antena/
łamy
media
z grupy
właściciel
skiej i
spoza
niej

Wszystkie podane przykłady
współwystępują razem i się
wzajemnie uzupełniają tworząc
jednolitą strategię promocyjną.

Właściciel
posiada oraz
nie posiada
mediów,
w ramach
których
prowadzi
aktywność
promocyjną

Trudna

Crosspromocja
właścicielska

Promocja Zwiększony
zewnętrz- nacisk na
na
podmiotowość

Źródło: A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 189-190.
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w przeciwieństwie do wcześniejszych instrumentów, jest bardzo trudna do realizacji, w związku
z tym występuje bardzo rzadko. Rzadko się zdarza sytuacja, żeby media promowały swoją medialną konkurencję. Media nie są skłonne reklamować innych mediów, a raczej wolą wykorzystać
możliwości antenowe do realizacji swoich celów promocyjnych. Promocja mieszana nie jest natomiast tak trudna do zrealizowania jak promocja zewnętrzna, ale wymaga dużego zaangażowania
podmiotów. Promocja mieszana polega na połączeniu wszystkich typów promocji. Jest to także
najkorzystniejsza metoda, bo reklama marki i produktu nie zawęża się tylko do anten z obszaru
własnej działalności medialnej, ale także do mediów spoza grupy właścicielskiej. Najczęściej
taka kooperacja występuje w sytuacji, gdy media współpracujące ze sobą nie stanowią dla siebie
konkurencji – reprezentują inną grupę tematyczną lub należą do innego rodzaju mediów (radio
współpracuje ze stacjami telewizyjnym albo media drukowane nawiązują współpracę z elektronicznymi itp.).31
1.4.1. Składniki promocji w mediach
Najważniejszym i najpowszechniejszym instrumentem promocji mediów w mediach jest
reklama. Jest ona uniwersalnym narzędziem, ponieważ może być stosowana przez wszystkie
media – zarówno masowe, półmasowe jak i niszowe. Reklama może pojawić się w mediach drukowanych, elektronicznych, kinach, prasie fachowej, na listach, ulotkach czy folderach.32 Reklama
bazuje na działaniach wewnętrznych, jak i tych autopromocyjnych. Skuteczność reklamy jest
duża, jeżeli jest przygotowana profesjonalnie, przez wyspecjalizowane agencje. Zleceniodawca
musi przygotować tzw. brief reklamowy czyli streszczenie głównej myśli reklamy. Tworząc brief,
korzysta się z modelu 6M, który dotyczy najważniejszych aspektów powstającej reklamy. Formuła
6M zawiera w sobie takie czynniki jak: rynek (ang. market), cele danej kampanii (ang. mission),
przekaz reklamowy (ang. message), środki przekazu (ang. media), środki finansowe (ang. money)
i ocenę skuteczności działań reklamowych (ang. measurement).33
Promocja sprzedaży ma zadanie przyciągnąć uwagę odbiorców do marki i jej produktów,
a także utrzymać lojalność jej stałych klientów. Promocja sprzedaży przybiera formy konkursów,
gier z nagrodami dla publiczności danego medium, loterie z nagrodami.
Następnym instrumentem używanym przez media do promocji siebie i swoich działań, jest public
relations. PR w organizacjach mediowych stosowany jest do promocji, zarówno przez największych graczy na rynku, jak i tych mniejszych i mniej popularnych. Dobrze poprowadzone działania
z zakresu public relations przynoszą spektakularne efekty i umacniają pozytywny wizerunek firmy
w świadomości odbiorców mediów. Spółki mediowe korzystają z usług wykwalifikowanych firm
PR-owych lub, jak jest w większości nadawców, posiadają swój własny dział zajmujący się public
relations. Wynika z tego, że firmy chętnie korzystają z tego typu promocji do rozreklamowania
swoich działań wśród swoich odbiorców. Narzędziami PR, jakimi posługują się media, są np.
organizowanie imprez dla swoich klientów lub odbiorców, dystrybucję materiałów prasowych do
określonych organizacji czy osób prywatnych, przyznawanie patronatów, np. interesującym eventom.
Ostatnimi narzędziami w promocji mediów w mediach jest marketing bezpośredni i sprzedaż
osobista. Obie formy promocji w przypadku mediów są mało skuteczne, a w związku z tym
najrzadziej używane. Wynika to z unikatowości mediów i ich specyficznego, mało przewidywalnego
rynku. Instrumenty te mają szansę stać się popularne w przyszłości ze względu na rozwijającą
się technologię. W dobie coraz lepiej wyposażonych urządzeń interaktywnych (takich jak smartfony, tablety etc.) skuteczne, spersonalizowane komunikaty promocyjne będą miały rację bytu.
31 A.Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s.183-190.
32 K.Białecki, Instrumenty marketingu, Bydgoszcz 2006, s.223.
33 B.Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej [w:] Komunikowanie się w marketingu, red. H.
Mruk, Warszawa 2004, s.19.
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Spersonalizowane, nie będzie oznaczało trafiające do wybranej grupy docelowej, tylko będzie
dostosowane do konkretnego odbiorcy. Oprócz tego będzie precyzyjnie odpowiadać na wszelkie
oczekiwania stawiane przez tą, konkretną jednostkę. Obecnie sprzedaż osobistą wykorzystuje się
w celach czysto handlowych, istotnych dla nadawcy z ekonomicznego punktu widzenia. Przykładami takiej działalności promocyjnej są spotkania biznesowe stwarzające możliwość osobistego
spotkania, prezentacje marki i produktu, obecność na różnego rodzaju targach branżowych.
Marketing bezpośredni natomiast wykorzystuje w swoich działaniach promocyjnych telemarketing i e-mailing. Efektywność poszczególnych, wyżej wymienionych instrumentów jest różna, ale
przy połączeniu narzędzi ich siła zdecydowanie rośnie i wtedy promocja jest najskuteczniejsza.
Nie oznacza to, że do uzyskania zamierzonego efektu należy wykorzystać wszystkie strategie
jednocześnie, chociaż jest to możliwe. Do uzyskania lepszego rezultatu wystarczy połączyć dwa
czy trzy instrumenty. Ilość i rodzaj instrumentów zależy od poszczególnych mediów, ich celów
końcowych promocji mediów w mediach i od środków finansowych jakie media mogą poświęcić
na działania promocyjne.34
1.4.2. Metody promocji mediów.
Media mogą stosować jednocześnie kilka instrumentów do swoich działań promocyjnych w mediach, ale także prowadzić je w tym samy czasie. Przedsięwzięcia promujące media mogą być
długookresowe np. kampania społeczna; krótkookresowe np. konkursy dla publiczności; cykliczne
np. kampanie reklamowe i impulsywne np. nagłaśnianie jednorazowego eventu czy spotkania
z gwiazdą. Prowadzenie wielu przedsięwzięć promocyjnych, różnego rodzaju świadczy o dobrej
kondycji danego medium, wzbudza zaufanie do marki i umacnia jej pozycję wśród konkurencji.
Najczęściej stosowanymi technikami promocji mediów są:
• kampanie reklamowe mediów (jeden z popularniejszych sposobów na promocję mediów,
funkcjonujący na wielu formatach - drukowanej, radiowej, telewizyjnej, etc., kampanie reklamowe są wszechobecne, a ich istotę podkreśla wysokość wydatków przeznaczanych na ten
typ promocji przez największe spółki);
• kreowanie własnych ambasadorów marki (technika, która umacnia pozycję marki i zwiększa jej popularność, pracownicy marki są „twarzami” firmy, którą reprezentują, a widownia
identyfikuje ich z marką);
• współpraca z gwiazdami show biznesu (zaangażowanie gwiazd i celebrytów podnosi rangę
produktu czy reklamowanego medium, spowodowane jest to autorytetem, który część gwiazdy
posiada u swoich odbiorców);
• organizowanie eventów dla odbiorców mediów (wzmacnia budowanie pozytywnego wizerunku,
promuje medium wśród jego odbiorców i daje możliwość zastosowania techniki sprzedaży
osobistej, grupa docelowa organizowanych eventów jest ograniczona jak w eventach ekskluzywnych albo nieograniczona, jak w eventach masowych);
• organizowanie eventów dla klientów i partnerów biznesowych (istotą jest zareklamowanie
swojej marki potencjalnym klientom na imprezie o charakterze zamkniętym w miłej, niezobowiązującej atmosferze);
• konkursy dla odbiorców (przynoszą one korzyści medium, ale także reklamodawcom i odbiorcom biorącym w nich udział);
• t worzenie nagród oraz konkursów medialnych (sposób na wypromowanie danego medium
poprzez stawianie się w roli autorytetu w danej dziedzinie, a także jest to możliwość na
wypromowanie swoich produktów i marki poprzez przyznawanie nagród swoim produktom,
pracownikom etc.);

34 A.Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s.191-193.
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• patronat medialny (jedna z popularniejszych metod działań promocyjnym środków przekazu,
dotyczy kampanii społecznych, wsparć eventów, działań fundacji etc.)
• porozumienie medialne (istotą jest relacja między współpracującymi mediami, które są
równe względem siebie, co daje możliwości dzielenia się odpowiedzialności i kosztami za
organizowane przedsięwzięcie i wspólne tworzenie przedsięwzięć trafiających do szerszej
grupy odbiorców);
• inicjatywy społeczne (np. działania charytatywne, kampanie społeczne i uświadamianie
społeczeństwa w ważnych kwestiach np. prozdrowotnych);
• fundacje medialne (służą do umacniania pozytywnego wizerunku i umożliwiają pełne zaangażowanie w działalności charytatywne, pożytku publicznego);
• prowokacje medialne (umiejętnie przeprowadzone działania nie wymagają dużych nakładów
finansowych, a przynoszą wiele korzyści);
• gadżety oraz inserty.35
Promocja jest zjawiskiem powszechnym w dzisiejszym świecie i wiele podmiotów ją z powodzeniem stosuje. Media także biorą udział w działaniach promocyjnych m. in. dlatego, że są
jednym z miejsc występowania różnych strategii promocyjnych. Promocja w mediach i promocja
mediów w mediach przyjmuje wiele różnych form, stosuje wiele różnych instrumentów i metod
promocyjnych. Szczególnie promocja mediów w mediach jest interesującym tematem dla badacza,
bo niewiele powstało dotąd publikacji na jej temat. Z racji wszechobecności mediów w życiu, ich
ciągłego rozwoju i wielkiej innowacyjności środków przekazu, warto przybliżyć ten obszar nauki.

Rozdział 2. Autopromocja i autocross promocja w serwisach informacyjnych
Na początku niniejszego rozdziału zostanie omówiony termin informacji, oprócz tego zostaną
opisane inne informacyjne gatunki dziennikarskie występujące w serwisach informacyjnych. Następnie zostaną omówione problemy wynikające z trudności w rozróżnieniu treści informacyjnych
od przekazów promocyjnych. W kolejnym podrozdziale zostaną omówione aspekty etyczne, istotne
z punktu widzenia dziennikarzy i odbiorców serwisów informacyjnych. Kolejno zostaną zgłębione
prawne uwarunkowania promocji w mediach. W ostatnim podrozdziale natomiast zostaną sklasyfikowane i opisane narzędzia autopromocji i autocross promocji stosowane w telewizji, a w
szczególności w serwisach informacyjnych.
2.1. Istota informacji. Informacja a promocja
Do prawidłowego omówienia terminu „informacja” należy poznać jego znaczenie w języku.
Słowo „informacja” pochodzi z języka łacińskiego od słów „informatio” czyli „przedstawienie,
wizerunek” i „informare” czyli „kształtować, przedstawiać”.36 Informacja w ujęciu słownikowym
oznacza „wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś, dział informacyjny urzędu, instytucji; dane przetwarzane przez komputer.” 37 Informacja w terminologii dziennikarskiej oznacza
„przekazywanie odbiorcy za pośrednictwem mediów wiedzy o faktach i zdarzeniach”.38 W ujęciu
dziennikarskim informacja (zwana także notatką) jest jednym z elementów należących do gatunku informacyjnego. Istotą tego gatunku jest opisywanie rzeczywistości na podstawie faktów, a z
uwagi na obiektywność - pozbawiona jest komentarza autorskiego. Zjawisko rozróżniania faktów
35 A.Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s.194-226.
36 K. Szaniawski, Informacja [w:] Filozofia a nauka, pod red. tegoż, Wrocław 1987, s.244.
37 http://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189.html [dostęp: 15.05.2016].
38 A.Jupowicz-Ginalska, Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów”
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od opinii jest ujęte prawnie przez różnego rodzaju kodeksy etyczne dla dziennikarzy np. Kodeks
Etyki Dziennikarskiej SDP czy Kartę Etyczną Mediów REM.
Poprawnie skonstruowana informacja dziennikarska opisuje wydarzenia, odpowiadając na
podstawowe pytania (kto?, co?, gdzie?), a także dodatkowe (jak? dlaczego?). Oprócz tego, dobra
informacja cechuje się rzetelnością, zwięzłością, wiernością wobec rzeczywistości, prostotą,
precyzją, zrozumiałością, aktualnością TVN, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3 (2015), s.689. i jednoznacznością przekazu.39 Należy ona do małych gatunków dziennikarskich.
Informację można podzielić ze względu na:
• miejsce opisywanych zdarzeń – określana na tej podstawie jako informacja lokalna, krajowa,
zagraniczna;
• źródło informacji – dzieli się na własne, opisane przez własnych dziennikarzy, ze źródeł
agencyjnych np. PAP (Polskiej Agencji Prasowej), a także przedrukowane;
• temat – wyróżnić można informacje o tematyce politycznej, ekonomicznej, kulturalnej, ekologicznej, sportowej, religijnej itp.40
Programy informacyjne w głównej mierze bazują na informacji. Jest to najczęściej stosowany
gatunek w serwisach informacyjnych. Innymi gatunkami powszechnie stosowanymi w programach
informacyjnych są np. wzmianka, infografia, infografika, zapowiedź, sprawozdanie, relacja, raport
czy korespondencja. Wzmianka inaczej zwana flashem lub newsem jest najmniejszym gatunkiem
informacyjnym. Wzmianka odpowiada na trzy pytania: kto?, co?, gdzie?, przy pomocy których opisuje
jedno zdarzenie. Dotyczy faktów o wyjątkowej wadzę, czy wydarzeń nagłych jak np. śmierć znanej
osoby. Wzmianki są częścią streszczeń głównych informacji serwisów. Sygnalizują one najciekawsze wydarzenia w celu zainteresowania widza. Kolejnym gatunkiem informacyjnym jest zapowiedź.
W mediach elektronicznych pojawia się przed serwisem informacyjnym. Przypomina o jego emisji
i zachęca telewidza do obejrzenia danego programu. Kolejnym gatunkiem pojawiającym się w serwisach informacyjnych jest sprawozdanie. Gatunek ten charakteryzuje się dynamicznym opisem
zakończonego wydarzenia, w porządku chronologicznym. Ważne, aby opis wydarzeń był obiektywny.
W tym celu dziennikarz omawia wydarzenie bazując na różnych wypowiedziach – swoich i osób
uczestniczących. Widz powinien mieć wrażenie, jakby sam brał udział w opisywanym wydarzeniu.
Gatunkiem opisującym wydarzenia niezakończone jest relacja. W serwisach informacyjnych pojawia
się często relacja „na żywo” z trwającego wydarzenia, prowadzona przez specjalnego wysłannika
- sprawozdawcę lub komentatora. Z racji przekazu na żywo dopuszczalne są barwne, emocjonalne
opisy, a niektóre błędy, np. stylistyczne, pojawiające się w wypowiedzi, są akceptowane. Istotne
jest, aby przed relacją osoba w studiu lub sprawozdawca przybliżył najistotniejsze fakty, czyli
zrobił krótkie wprowadzenie do tematu. W serwisach informacyjnych pojawiają się także raporty.
Są to materiały poświęcone pewnemu zjawisku, potwierdzone danymi statystycznymi, wypowiedziami ekspertów. W ramach podsumowania autorzy danego raportu telewizyjnego mają prawo
odnieść się do przedstawionych faktów i wyrazić własną opinię. Ostatnim opisywanym gatunkiem
jest korespondencja. Korespondencję charakteryzuję aktualność przekazu, zwięzłość, ograniczanie treści do najistotniejszych faktów, pogłębione opisy z uwzględnieniem takich aspektów jak
środowisko, podłożę kulturowe czy inne. Korespondent danego medium opisuje najważniejsze
wydarzenia np. polityczne kraju w którym się znajduje, istotne z punktu widzenia kraju dla którego
pracuje. Dziennikarz w roli korespondenta musi być odpowiedzialny za swój przekaz informacji,
ponieważ może mieć to wpływ na politykę międzynarodową czy na postrzeganie kraju, o którym
39 J.Szylko-Kwas, Gatunki dziennikarskie, http://www.id.uw.edu.pl/zasoby/profile/41/skrypt%20-%20gatunki%20dziennikarskie.pdf [dostęp: 16.05.2016].
40 K.Wolny-Zmorzyński, A.Kaliszewski, W.Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa
2010, s.37-38. 26
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się wypowiada. Jednocześnie korespondent jest swego rodzaju reprezentantem swojego kraju na
świecie, porównywalnym do dyplomaty będącego ambasadorem swojego kraju.41
Granica między przekazywaniem informacji, a promocją w mediach jest często trudna do rozróżnienia. Mimo ustalonych zasad oddzielających obie formy, nie wszyscy dziennikarze postępują
zgodnie z ich wytycznymi. Zjawisko promocji mieszającej się z faktami występuję w wielu programach
telewizyjnych, w tym także w serwisach informacyjnych. W przypadku programów informacyjnych
wyklucza się celowe, przynoszące korzyści materialne promowanie produktów zewnętrznych. Promocja w serwisach tego typu ogranicza się do autopromocji i autocross promocji.42 Dawno nieaktualna jest idealistyczna wizja serwisu informacyjnego jako programu, który tylko kształtuje opinię,
rozprzestrzenia informację i pozwala wyrobić odbiorcy obiektywne zdanie na dany temat. Serwis
informacyjny jest produktem medialnym, co sprawia, że posiada pewne charakterystyczne cechy. Mimo
przekazywanych treści, musi realizować określone cele i przynosić zyski medium. Zyski w mediach
elektronicznych, takich jak telewizja, łączą się nierozerwalnie z oglądalnością. We współczesnym
świecie ilość kanałów, ich dostępność, a w końcu różnorodność w ofercie programowej, stanowi
problem dla widza, który staje przed wyborem konkretnej stacji, konkretnego programu.
Nie dziwi zatem fakt promocji programów informacyjnych na antenach emitujących dane
programy. Duża konkurencja na rynku medialnym zmusza nadawców serwisów informacyjnych
do ciągłego udoskonalania i uatrakcyjniania dla widza formy przekazu informacji. Wyróżniają
się one ze względu na odmienne czołówki programów, inny wygląd studia i oprawy graficznej,
prowadzących czy odmiennego sposobu realizowania programu – statycznie lub bardziej dynamicznie. Programy informacyjne podążają za swoim odbiorcą, starają się wyróżnić i tym samym
przyciągnąć ich uwagę. Wydawcy programów informacyjnych dobierają materiały pod względem
tematów – politycznych, społecznych religijnych czy newsy w formie ciekawostek. Wpływają na
ich ilością w zależności od upodobań telewidzów. Kontrowersji nie wzbudzają ingerencje w formę
przekazu czy w dobór tematyczny materiałów, ale manipulacje treścią przekazu.43
2.2. Aspekty etyczne
Zawód dziennikarza należy do grupy zawodów społecznie odpowiedzialnych. Wynika to z wpływu, jaki ta grupa zawodowa wywiera na społeczeństwo. Środki masowego przekazu nazywane
„czwartą władzą” poprzez zasięg oddziaływania, rozległość i skalę podejmowanych problemów,
wszechobecność mają istotne znaczenie w kształtowaniu opinii społeczeństwa.44 Istotne w związku
z tym jest przestrzeganie przez środowisko dziennikarskie norm etycznych, a także norm prawnych,
które muszą być zastosowane z racji wykonywanego zawodu. Zachowania nieetyczne występują
w różnych programach telewizyjnych, także w serwisach informacyjnych.
Podstawowe normy etyczne obowiązujące dziennikarzy zawiera m.in. Kodeks Etyki Dziennikarskiej. We wstępie określone są podstawowe zasady postępowania. Zadaniem dziennikarza
jest „przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej; dziennikarska wolność słowa i wypowiedzi musi towarzyszyć
odpowiedzialność za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy Internecie; a dobro czytelników,
słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny mieć pierwszeństwo wobec interesów autora,
redaktora, wydawcy lub nadawcy”.45
41 Tamże, s.36-50.
42 A.Jupowicz-Ginalska, Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów”
TVN, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3 (2015), s.691.
43 N.Szuringer, Skuteczność, czyli jak wabią widzów serwisy informacyjne, Bankier, http://www.bankier.pl/
wiadomosc/Skutecznosc-czyli-jak-wabia-widzow-serwisy-informacyjne-1983069.html [dostęp: 16.05.2016].
44 T.Kononiuk, Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu., Warszawa 2015, s.19.
45 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Kodeks Etyki Dziennikarskiej, http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp [dostęp: 19.05.2016].
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Następnie wyszczególniono siedem zagadnień etycznych, do których dziennikarz powinien się
stosować w pracy zawodowej. W pierwszej kolejności został omówiony obowiązek rozróżnienia
informacji od opinii. Przekaz dziennikarski powinien zatem zostać skonstruowany w sposób zrównoważony, tak aby odbiorca mógł odróżnić fakty od opinii czy od niepotwierdzonych przypuszczeń
autora. Dziennikarz ma także obowiązek przekazywać informację w sposób rzetelny, z uwzględnieniem wielu różnych, wiarygodnych źródeł. Odbiorca liczy na wiarygodne fakty na podstawie,
których sam będzie mógł wyciągnąć wnioski i ukształtować swoją opinię na omawiany temat.46
Punkt ten jest w opozycji do zjawiska znanego w mediach, czyli agenda-setting. Narzędziem tym
posługują się redaktorzy naczelni czy inne osoby odpowiedzialne za ostateczny kształt materiału.
Agenda-setting jest to sposób umieszczania tematów i ich struktur w mediach.
Zjawisko to przyczynia się do odbierania rzeczywistości wykreowanej przez dziennikarza
czy producenta programu. Wynika z tego, że dziennikarze może nie wpływają dokładnie na to
co myślimy, ale na to nad czym się zastanawiam. Manipulują informacjami, zwracając uwagę na
jedne sprawy, marginalizując inne.47 Drugi punkt kodeksu natomiast dotyczy zbierania i opracowywania materiałów przez dziennikarza. Pozyskiwanie materiałów powinno odbywać się w sposób
zgodny z normami prawnymi i etycznymi, bez naruszenia czyjegoś prawa do prywatności. Istotny
jest także sposób opracowywania materiału – dziennikarz nie ma prawa manipulować treściami
wywiadów, wypowiedzi czy opinii. Nieetyczne jest manipulowanie i zmienianie sensu wypowiedzi,
bo przyczynia się do poświadczania nieprawdy i jest wbrew prawom jakie posiada rozmówca. Tego
dotyczy także trzeci punkt w Kodeksie Etyki Dziennikarskiej, który mówi o obowiązku szacunku
i zrozumienia dla wszelkich odmienności rozmówcy, a także o konieczności poinformowania go
o sposobie wykorzystania nagranych materiałów. Szósty punkt Kodeksu Etyki Dziennikarskiej
dotyczy ważnego problemu etycznego tzw. konfliktu interesów. Dziennikarz musi zachować
wiarygodność i dziennikarską niezależność, więc niedopuszczalne jest przyjmowani korzyści
finansowych czy materialnych w zamian za zmanipulowany materiał. Nie właściwa jest także
kryptoreklama i zatajanie informacji dla własnych korzyści. Z tego właśnie powodu tak wiele kontrowersji budzi autopromocja i autocross promocja w mediach. Z kodeksu wynika, że nieetyczne jest
reklamowanie bez czytelnego oddzielenia od treści informacyjnych. Mówi o tym również Kodeks
Dobrych Praktyk Wydawców Prasy. Istnieje tam zapis, że „nie można zacierać granicy pomiędzy
materiałami reklamowymi a redakcyjnymi”.48 Na przykładzie programów informacyjnych można
uznać, że te normy nie zawsze są przestrzegane. Dla przeciętnego widza treści autopromocyjne
często nie różnią się od przekazywanych informacji. Często widz nawet
nie jest świadomy, że oglądając serwis informacyjny odbiera treści promocyjne, co wprowadza
odbiorcę w błąd i z punktu widzenia kodeksu jest nieetyczne. Dodatkowo przekazy autopromocyjne
umieszczane w serwisach informacyjnych są bardziej wiarygodne niż spoty w paśmie reklamowym. Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wynika, że 71% Polaków czerpie informacje
z telewizyjnych programów informacyjnych.49 Badania pokazują, że informację przekazywane
w serwisach informacyjnych są wiarygodne dla dużej części Polaków i interpretowane jako informacja bezsprzecznie prawdziwa. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
medialnych względem wspólnego dobra społeczeństwa. Reklamowanie się w serwisach informacyjnych jest zatem kontrowersyjne z punktu widzenia etycznego i przeczy przyjętym zasadom.
Mimo, że z promowania siebie i swoich produktów, medium nie otrzymuje środków pieniężnych
(jak w przypadku reklamy konkretnego produktu czy usługi od zleceniodawcy nie związanego
46 Tamże [dostęp: 19.05.2016].
47 M.Kunczik, A.Zipfel, Wprowadzenie o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000, s.183.
48 Izba Wydawców Prasy, Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf [dostęp: 20.05.2016].
49 http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-05-05/sondaz-telewizja-wciaz-glownym-zrodlem-informacji-dla-polakow/
[dostęp: 20.05.2016].
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z medium), ale może na tym zyskać także finansowo w dalszej perspektywie. Informacja staje
się towarem, ale towarem specyficznym, bo nie tylko podlegającym prawom popytu i podaży, ale
także jest pewnego rodzaju dobrem społecznym. Przekazywana informacja nie powinna zatem
być traktowana jako towar, ale jako narzędzie niezbędne przy realizowaniu podstawowych praw
obywatelskich, w tym wypadku prawa do informacji. Służba informacyjna mediów oraz ideologia
wolnego rynku nie zawsze idą ze sobą w parze. Obecnie liczy się sukces finansowy, a tym samym wielkość publiczności mediów, a na dalszy plan schodzą potrzeby obywatelskie odbiorców.
Coraz częściej to rynek określa standardy i decyduje o jakości mediów.50 Nieetyczne jest także
łączenie zawodu dziennikarza (np. z pracą w public relations), z braniem udziału w reklamie czy
z akwizycją. Wyjątek stanowią akcje społeczne lub charytatywne, w których dziennikarz może brać
udział i promować je swoją osobą. Konfliktem interesów są także aspiracje polityczne dziennikarza, a dokładniej angażowanie się bezpośrednio w działalność polityczną i partyjną. Inne normy
etyczne precyzują wzorce zachowań dziennikarzy względem przełożonych i kolegów, a także
określają jakie kary mogą zostać zastosowane w przypadku naruszenia którejkolwiek z norm
etycznych wymienionych w kodeksie.51
Innym ważnym dokumentem z punktu widzenia etyki w zawodzie dziennikarza jest Karta Etyczna
Mediów. Zasady etyczne w tym dokumencie zostały sformułowane przez Radę Etyczną Mediów.
Karta Etyczna Mediów zawiera siedem podstawowych zasad postępowania, które dziennikarze,
wydawcy, producenci i nadawcy deklarują przestrzegać.
Wyróżnia się:
• zasadę prawdy (każdy dziennikarz, wydawca, producent i nadawca dba o wiarygodność
przekazywanych informacji, niemanipulujefaktami, a w przypadku opublikowania błędnej
informacji dokonuje sprostowania);
• zasadę obiektywizmu (autor materiału ma obowiązek rzetelnie opisać rzeczywistość, niezależnie od swoich osobistych poglądów z uwzględnieniem różnych punktów widzenia);
• zasadę oddzielania informacji od komentarza (daje możliwość odbiorcy odróżnienie informacji
od komentarza odautorskiego);
• zasadę uczciwości (wyklucza podejmowania działań wbrew sumieniu lub dobru odbiorcy;
zabrania uleganiu wpływom i działań niezgodnych z własnymi wartościami);
• zasadę szacunku i tolerancji (dotyczy stosunku do drugiego człowieka – przestrzegania praw
do prywatności i dobrego imienia, a także na poszanowanie ludzkiej godności);
• zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy (prawa odbiorców są ważniejsze niż interesy redakcji,
dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców );
• zasadę wolności i odpowiedzialności (wolność wypowiedzi mediów nie zwalnia autorów
przekazu z odpowiedzialności za jego treść i formę).52
Praktyki promocyjne mediów często są na granicy etyki. Publiczność mediów często jest
nieświadoma stosowanych technik promocyjnych i zmanipulowanych przekazów. Dotyczy to
zarówno programów rozrywkowych, publicystycznych, jak i informacyjnych, z uwzględnieniem
ich charakterystyki. Z punktu widzenia kodeksów, nieetyczne jest umieszczanie treści autopromocyjnych w materiałach serwisów informacyjnych. Niezgodne z zasadami dziennikarstwa jest
przyciąganie widza treściami niemerytorycznymi – tanią sensacją, krwią, plotką i manipulacją.53

50 T.Kononiuk, Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu., Warszawa 2015, s.144-145.
51 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Kodeks Etyki Dziennikarskiej, http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp [dostęp: 20.05.2016].
52 Rada Etyki Mediów, Karta Etyczna Mediów, http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2 [dostęp: 20.05.2016].
53 T.Kononiuk, Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu., Warszawa 2015, s.145-146.
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Zdecydowanie obniża to jakość programów informacyjnych, a także prowadzi to do psucia rynku
i publiczności mediów.
2.3. Uwarunkowania prawne promocji.
Oprócz etycznych aspektów ważne są również normy prawne regulujące promocje w mediach.
Najważniejszym źródłem wiedzy dla dziennikarza jest ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji wraz z wszelkimi nowelizacjami. W ustawie opisane są najważniejsze zadania radiofonii
i telewizji. Do najważniejszych należy: „Dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej,
dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.”54 Ustawa precyzuje także
podstawowe pojęcia jak usługa medialna, przekaz handlowy, reklama czy autopromocja. W myśl
ustawy usługa medialna jest działalnością określaną jako program albo audiowizualną usługę
medialną na żądanie, za którą odpowiedzialność ponosi nadawca. Podstawowym celem usługi
medialnej jest dostarczenie audycji odbiorcom poprzez sieci telekomunikacyjne, w celu zaspokojenia ich potrzeb – informacyjnych, rozrywkowych czy edukacyjnych. W ujęciu ustawy usługą
medialną jest także przekaz handlowy. Przykładem przekazu handlowego jest reklama. Z art.4
p.17 wynika, że „reklama jest przekazem handlowym, pochodzącym od podmiotu publicznego lub
prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzającym do promocji
sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług”.55 Za główne zadanie reklamy uważa
się pozycjonowanie towaru na rynku, prowadzenie sprzedaży, wprowadzanie nowych towarów
na rynek, a także zwiększanie popytu czyli zwiększanie samej sprzedaży. Reklama jest jednym
z elementów gospodarki rynkowej, więc tak jak inne działania podlega regulacjom prawnym. Z racji
specyficznych właściwości rynku medialnego, regulacje dotyczące reklamy zajmują się wielowątkowymi aspektami prawnymi i próbują nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Z racji
ogromnego wpływu mediów na odbiorców i zaangażowanie w ich działalność wielu grup wpływu,
wszelkie regulacje dotyczące samych mediów, jak i ich działalności reklamowej, wzbudzają wiele
kontrowersji. Przepisy dotyczące promocji podlegają regulacjom prawnym krajowych systemów
prawnych, a także międzynarodowych traktatach ratyfikowanych przez Polskę i przepisom europejskiego prawa wspólnotowego. Działalność promocyjna podlega ograniczeniom polegającym
na zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania rynku np. zapewnienie uczciwej konkurencji,
przeciwdziałanie wszelkim nieuczciwym praktykom i ochrona konsumenta. Z drugiej strony regulacje ograniczające wpływają na ustalenie dopuszczalnych form wypowiedzi np. zakazując
niektórych sposobów wypowiedzi czy zakazując reklamowania określonych dóbr jak wyroby
tytoniowe czy alkohol wysokoprocentowy.56 W art.16a ujęto zasady lokowania reklamy w trakcie
trwania programu. Wyszczególniono bezwzględny i względny zakaz przerywania programów.
Pod bezwzględny zakaz przerywania programu podlegają: serwisy informacyjne, programy dla
dzieci i programy zawierające treści religijne. Natomiast zakaz względny obejmuje limity czasowe
i dotyczy audycji publicystycznych i dokumentalnych. Programy te nie mogą zostać przerwane,
jedynie w przypadku jeżeli czas ich trwania przekracza 30 minut. Innymi prawami rządzi się
radiofonia i telewizja publiczna, która ma jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy, co do reklam
na swojej antenie. W przypadku mediów publicznych niedopuszczalne są reklamy dzielące programy, oprócz wyjątkowych wydarzeń określanych przez ustawę. Do takich wydarzeń zaliczamy
wydarzenia sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem meczy piłki nożnej. Ustalone obostrzenia
dotyczące limitów czasowych reklamy są istotne z punktu widzenia reklamodawców, nadawców,
54 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art.1, p.1, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 22.05.2016].
55 Tamże, art.4, p.17 [dostęp: 22.05.2016].
56 M.Barańska, Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji, Poznań 2012, s.50-52.
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a także odbiorców. Reklamodawcy najchętniej umieszczają swoje reklamy w primetime. Reklamy
w tym czasie są najdroższe, ale również najskuteczniejsze, bo trafiają do maksymalnie dużej
publiczności. Ograniczenia ilości reklam w tym najistotniejszym czasie reklamowym powstały
z myślą o odbiorcach medium. Limity przewidują maksymalnie 12 minut reklam w ciągu jednej
godziny zegarowej. Jest to 20% reklam w ciągu godziny czasu antenowego. Należy pamiętać ze
zgodnie z Dyrektywą UE 12 minut przysługuję na reklamę i telesprzedaż. Limit ten nie obejmuje,
z kolei emisji materiałów z oznaczeniami typu „reklama” czy „ogłoszenie”.57
Autopromocja określona w art.4 p.23 ustawy z 1992 roku o radiofonii i telewizji jest jako „każdy
przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio
promocji jego audycji, towarów lub usług”.58 Autoreklama jest rodzajem autopromocji i przybiera
formy: ogłoszenia nadawcy, autopromocji wizerunkowej stacji, zwiastunu sponsorskiego albo autopromocji spełniającej funkcję reklamy i w takich formach zużywa czas antenowy przeznaczony
na promocję. Ogłoszenie nadawcy może nie zostać zakwalifikowane jako przekaz handlowy jeżeli
czas jego emisji nie przekroczy limitu 2 minut w ciągu godziny zegarowej, albo ze względu na treść.
Przedstawienie programu bez zbędnego zachęcania i nagabywania, z ujęciem najważniejszych
informacji o programie nie jest wliczany do promocji. Za promocje nie jest uważane mówienie
o programie np. rozrywkowym w serwisie informacyjnym. Nie będzie zatem uznawane za reklamę materiały typu making-offy, materiały zza kulis innych programów stacji. Trudności w egzekwowania prawa ograniczającego reklamę wynikają z trudności w jednoznacznym definiowaniu
słowa reklama, a także z wielu aktów prawnych, w których znajdują się regulacje na jej temat.
Media się zmieniają, a w związku z tym wzrasta potrzeba nowych, lepszych przepisów prawnych
uwzględniających nowości na rynku medialnym np. nowe formy reklamy.59 Powoli powstają przepisy
dostosowywane do zachodzących zmian na rynku medialnym, wypełniając luki prawne. W 2011
roku weszły w życie przepisy regulujące zasady lokowania produktów i autopromocji w mediach.
W przepisach tych wdrożono normy unijne np. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.60
Nie zawsze przedsiębiorstwa medialne stosują się do przepisów prawnych zawartych w ustawach.
Wynika to z wielu niejasności, a także luk prawnych, których ciągle jest wiele w polskim prawie.
Państwo daje gwarancję jakości dobra medialnego przesyłanego do osób fizycznych, jak i całego
społeczeństwa. To państwo ma także odpowiednie narzędzia do egzekwowania prawa.61
2.4. Narzędzia autopromocji i autocross promocji w serwisach informacyjnych.
Na początku należy sklasyfikować autopromocje i autocross promocje w telewizji, ze względu
na różne czynniki, które ją kształtują. Autopromocję i autocross promocję dzieli się:
- ze względu na rodzaj mediów użyty do działań autopromocji lub autocross promocji - wyróżnia się autopromocję i autocross promocję prasową, radiową, telewizyjną, internetową czy
mieszaną (gdy działania promocyjne prowadzone są jednocześnie w podmiotach medialnych
i niemedialnych oraz w mediach różnego typu);
- ze względu na częstotliwość i czas ukazywania się autopromocji i autocross promocji - opiera
się głównie na pasmach czasowych, a także cyklach sezonowych;
- ze względu na treści promocyjne - dzieli się je na materiały promocyjne o danym medium,
jego produktach, czy poszczególnych pasmach;

57 Tamże, s.87-89.
58 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art.4 p.23, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 22.05.2016].
59 M.Barańska, Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji, Poznań 2012, s.89-90.
60 B.Secler, Autopromocja i ogłoszenia nadawców w radiofonii i telewizji – dotychczasowe doświadczenia i
wnioski na przyszłość, „Media początku XXI wieku”, tom 23 (2013), s.117.
61 M.Barańska, Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji, Poznań 2012, s.91.
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- ze względu na aktywność autopromocji i autocross promocji - dzieli się ona na promocje
impulsywną (uzależnioną od ruchomych elementów w ofercie np. związanych ze specyfiką
roku kalendarzowego czy zmian ramówkowych), a także stałą (dotyczącą stałych elementów
promocyjnych mediów w mediach jak promocja wizerunkowa pasma, stacji, całej marki czy
„twarzy stacji”);
- ze względu na typ podejmowanych działań promocyjnych - na tej podstawie wyróżnia się
autoreklamę (lub autocross reklamę) oraz autoPR (lub autocross PR).
Media, w tym również telewizja, z racji ogromnych możliwości promocyjnych, stosują je w różny
sposób, za pomocą różnych metod. Autopromocja i autocross promocja spełnia wiele funkcji promocyjnych medium. Przykładem takich działań jest branding produktów medialnych autopromocji
i autocross promocji. Jego celem jest tworzenie i wzmacnianie identyfikacji wizualnej środków
masowego przekazu – marki i produktu danego medium.
Wykorzystuje ona spójność kolorystyczną w szeroko rozumianej oprawie, np. w spotach reklamowych, ramówkowych czy konkretnych programach stacji. Innym przykładem funkcji autopromocji i autocross promocji jest pozycjonowanie danego produktu wśród reklamodawców. Niesie
ona istotną informację dla przyszłych sponsorów i reklamodawców, które programy cieszą się
wsparciem ze strony właścicieli firmy, w które produkty sami inwestują i promują na największe
hity ramówkowe. W końcu siła autopromocji i autocross promocji niejako wpływa na popularność
promowanych produktów. Przedsiębiorstwa medialne często korzystają z zewnętrznych kampanii
reklamowych, co jeszcze bardziej zwiększa efektywność promocji i przekłada się na zyski.62
Telewizja daje wiele możliwości jeżeli chodzi o reklamę. Przede wszystkim jest środkiem
masowym, dzięki czemu trafia do większości społeczeństwa. Atutem telewizji są także jej możliwości techniczne czyli połączenie wizji i fonii. Telewizja tworzy więc atrakcyjny obraz pod wieloma
względami. Za lokalizację w czasie i przestrzeni promocji wewnętrznej, odpowiada przygotowany
wcześniej media plan, taki sam jak w przypadku kampanii zewnętrznych. Świadczy to o profesjonalnym podejściu do zagadnienia promocji wewnętrznej i równie solidnym przygotowaniu do
jej przeprowadzenia, jak w procesie przygotowań promocji zewnętrznej. Popularniejszymi metodami autopromocji i autocross promocji są: oprawa graficzna, identy, spoty i inserty. Pierwszą
omawianą metodą jest oprawa graficzna, do której zalicza się wszystko to, co graficznie określa
wizerunek stacji.
Ta metoda realizuje zadania brandingu medialnego, w szczególności uwzględniając identyfikację wizualną. Do oprawy zalicza się: kolorystykę, plansze reklamowe lub autopromocyjne
i te do zapowiedzi oddzielających bloki reklamowe od autopromocyjnych.63 Następną metodą
autopromocji i autocross promocji jest ident. Jest to krótka, kilkusekundowa forma, podkreślająca
najważniejsze elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa typu: logo, hasło, kolorystykę oraz
oprawę muzyczną. Identy pełnią ważną rolę wizerunkową i techniczną, jako separator komunikatów reklamowych i treści redakcyjnych. Spoty są nieco dłuższe, trwają od kilkunastu sekund do
nawet kilku minut. Spoty pełnią rolę wizerunkową, informacyjną i rozrywkową. Wizerunkowo spoty
pomagają eksponować najważniejsze produkty medialne i ambasadorów marki; informacyjnie,
przekazują informację o nowościach programowych, z dokładną godziną i datą emisji. Spoty mogą
także zaspokajać potrzeby widza na rozrywkę, przez swoją zaskakującą, ale ciekawą fabułę.
Spoty przygotowane są na podstawie scenariusza, mającego określoną formę i treść, która ma
emocjonować, przyciągać i zaskakiwać widza.

62 A.Jupowicz-Ginalska, Syndrom „wirującego bąka”, czyli rzecz o autopromocji medialnej, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (2010), s.40-44.
63 Tamże, s.44-45.
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Kolejne formy autopromocji i autocross promocji to inserty i plasowanie logotypów. Inserty,
współcześnie nie są stosowane, przez obostrzenia prawne, ale dawniej były jedną z popularniejszych metod autopromocji i autocross promocji. Technika ta polegała na wprowadzaniu dodatkowych komunikatów o innych produktach medialnych w trakcie nadawanego programu. Insert
przyjmowały formę wyspową, bąbelkową lub paskową. Plasowanie logotypów to stały element
autoreklamy. Ekspozycja loga może być stała, jak w przypadku prezentacji w prawym górnym rogu
loga, a także zmienna, np. przy umiejscowieniu loga w czołówce, spocie, idencie.64
Metody autopromocji i autocross promocji są stosowane w różnych programach, w tym także
w serwisach informacyjnych. Z racji specyfiki serwisów informacyjnych, czyli m. in. zasad niezależności i niezawisłości, jakie muszą spełniać, są bardziej wymagające pod względem stosowania
promocji medialnej. Autopromocja i autocross promocja w programach informacyjnych przybiera
formę: prezentacji oglądalności, zaproszeń do kolejnych wydań serwisów czy innych programów
stacji lub jej kanałów, a także redakcyjnego wspierania programów.65 Autopromocja i autocross
promocja występuje w serwisach informacyjnych także poprzez: omawianie sukcesów marki lub
produktu marki w formie newsu, umieszczanie materiałów poświęconych danej stacji, jej produktom, eventom i ambasadorom marki, plasowanie logotypów na mikrofonach, w studiu czy nawet
na ubraniach występujących w serwisie dziennikarzy, a także w formie autocytatów i cytatów
fragmentów z innych programów stacji, na ciągłym podkreślaniu wyjątkowości danego medium
i serwisu informacyjnego (czyli informacje typu „tylko u nas”, „specjalnie dla nas”). Serwisy informacyjne często same generują problem i go opisują, tworząc informację z niczego. Przykładem
na takie działanie jest interwencja dziennikarzy w sprawy społeczne, gdzie ważniejszy jest opis
zasług w nagłośnieniu sprawy przez dane medium, niż faktyczny stan jednostki albo mało merytoryczne informacje typu ciekawostki. Media tworzą pewną spójną całość, a ich działalność często
się przenika. Wynika to np. z doboru omawianych tematów. W audycjach publicystycznych często
kontynuowane są tematy poruszane w serwisach informacyjnych. Często dzieje się tak, że przy
okazji ujawnienia problemu w programie informacyjnym, dziennikarze i wydawcy, mają możliwość
zaproszenia do innego programu stacji na kontynuowanie rozważań na dany temat.66 Popularne
stało się wręcz rozpoczynanie programu publicystycznego, pod koniec nadawania serwisu informacyjnego, a kontynuowanie go na innej stacji danego medium. Obecnie metoda ta jest stosowana
przez wszystkie najważniejsze stacje w wydaniach głównych swoich serwisów informacyjnych. Na
przykład: „Wiadomości: (TVP 1) zapraszają do oglądania programu „Dziś wieczorem” (TVP info),
„Wydarzenia” (Polsat) zachęcają do oglądania programu „Gość wydarzeń” (Polsat News), a Fakty
(TVN) do programu „Fakty po Faktach” na TVN24. W porównaniu I kwartału 2015 i 2016, zauważa
się wzrost zainteresowania programów publicystycznych nadawanych po głównych wydaniach
serwisów informacyjnych. Liderem zestawienia jest program „Fakty po Faktach” z 648 tys. widzów,
na drugim miejscu plasuje się program „Dziś wieczorem” nadawany w TVP info z 611 tys. widzów,
a najsłabiej w zestawieniu wypada program „Gość Wydarzeń” nadawany na antenie Polsat News
z zaledwie 166 tys. widzów.67 Przy omawianiu autopromocji i autocross promocji w serwisach
informacyjnych istotny jest układ użytych środków autopromocyjnych i autocross promocyjnych.
64 A.Jupowicz-Ginalska, Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”,
nr 98 (2013), s.393-394.
65 A.Jupowicz-Ginalska, Syndrom „wirującego bąka”, czyli rzecz o autopromocji medialnej, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (2010), s.47
66 A.Jupowicz-Ginalska, Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”,
nr 98 (2013), s.394.
67 M.Kurdupski, „Fakty po Faktach” popularniejsze niż „Dziś wieczorem”, publicystyka po dziennikach zyskuje widzów, Wirtualnemedia, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-po-faktach-popularniejsze-niz-dziswieczorem-publicystyka-po-dziennikach-zyskuje-widzow [dostęp: 24.05.2016].
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Wykres 1. Częstotliwość oglądania telewizji przez Polaków powyżej 18. roku życia

Źródło: Ł.Brzezicki, Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-najczesciej-czerpia-informacje-ztelewizji-z-internetu-korzystaja-mlodzi-i-wyksztalceni_2 [dostęp: 06.03.2016].
Schemat ten jest wyodrębniony ze względu na budowę serwisu informacyjnego. Na tej podstawie
dzieli się go na trzy części: początek, środek i koniec. Na początku serwisu występują stałe elementy
jak czołówka, forszpan, elementy identyfikacji wizualnej czy przywitanie i zaproszenie do danego
serwisu przez prowadzącego. W środkowej części pojawiają się zaproszenia do oglądania dalszej
części serwisu lub innych programów stacji, a także identyfikacja wizualna przy zapowiedziach
materiałów w studiu i w samych materiałach (od mikrofonu stacji głównej innych kanałów danego
właściciela medium, po logo serwisu, aż po pojawianie się dziennikarzy w roli podsumowującej
autorski materiał). Na końcu serwisu występują takie elementy stałe jak pożegnanie widzów przez
prowadzącego, zaproszenie do innych programów stacji czy kolejnego wydania danego serwisu
z charakterystyczną muzyką w tle.68
Telewizja, mimo obecności nowych mediów, jest dalej najpopularniejszym środkiem przekazu
dla wielu Polaków. Potwierdzają to badania. Z analizy wykresy nr 1 wynika, że średnio 80% dorosłych Polaków ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie. Dla porównania z internetu
codziennie lub prawie codziennie korzysta 48% dorosłych Polaków, z radia 44%, a z prasy zaledwie
6%.69 Telewizja ma zatem wiele możliwości do reklamowania siebie skutecznie, bo trafiając do
szerokiego grona odbiorców. Wielkość autopromocji i autocross promocji w telewizji, w tym w tej
promocji w serwisach informacyjnych, jest duża. W trzecim rozdziale zostanie omówiona dokładna ilość autopromocji i autocross promocji na wybranych przykładach serwisów informacyjnych.

Rozdział 3. Analiza zjawiska autopromocji i autocross promocji na wybranych przykładach.
W tym rozdziale zostanie omówiony aspekt praktyczny niniejszej pracy. Na początku zostanie
opisana metodologia - dokładne przedstawienie rodzaju badanych treści wraz z opisem sposobu
prowadzenia badań. W pierwszym podrozdziale zostanie także wyjaśnione jakie treści zostały
pominięte w badaniu i dlaczego nie zostały omówione. Następnie zostanie opisana autopromocja
i autocross promocja w „Wiadomościach” na TVP 1, a w kolejnym podrozdziale w serwisie informa68 A.Jupowicz – Ginalska, Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów”
TVN, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3 (2015), s.699-700.
69 Ł.Brzezicki, Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni, Wirtualnemedia, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-najczesciej-czerpia-informacje-z-telewizji-zinternetu-korzystaja-mlodzi-i-wyksztalceni_2 [dostęp: 03.06.2016].
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cyjnym „Wydarzenia”. Ostatni rozdział będzie poświęcony porównaniu obu programów informacyjnych pod kątem ilości autopromocji i autocross promocji, a także różnorodności użytych narzędzi.
3.1. Omówienie metodologii badań.
Do analizy autopromocji i autocross promocji posłużyły dwa serwisy informacyjne. Pierwszy
to główne wydanie „Wiadomości”, nadawane przez telewizję publiczną na antenie TVP 1, drugim
analizowanym serwisem są natomiast „Wydarzenia”, czyli główny serwis informacyjny nadawany
na antenie Telewizji Polsat. Badanie obejmuję wszystkie wydania tychże serwisów informacyjnych
w lutym 2016. Badania zostały przeprowadzone na materiale archiwalnym wydań danego serwisu informacyjnego w Internecie. Czas trwania analizowanego materiału wyniósł ok. 25 godzin,
a dokładniej 24 godziny, 52 minuty i 46 sekund.
Zbadane zostały najważniejsze metody wizualne, dźwiękowe i wizualno-dźwiękowe autopromocji i autocross promocji. Do wizualnych form autopromocji zostały zaliczone:
• loga danego serwisu informacyjnego;
• wszelkie napisy „Wiadomości” czy „Wydarzenia” pojawiające się w trakcie trwania serwisu;
• pojawiające się dane kontaktowe z mailem, faksem i telefonami dla widzów;
• a także wyświetlająca się strona internetowa odsyłająca do całego wydania serwisu lub
poszczególnych materiałów danego programu do Internetu.
Do wizualnych metod autocross zostały zaliczone:
• loga stacji głównej, w której nadawany jest serwis informacyjny;
• wszelkie loga stacji, które należą do jednego właściciela;
• loga platform interaktywnej telewizji;
• napisy z nazwą stacji, w której nadawany jest program informacyjny;
• a także napisy zawierające nazwę programów nadawanych przez stację należące do tego
samego właściciela; z racji tego, że logiem tychże programów często jest sama nazwa programu, dla ułatwienia w badaniu zostało to ujednolicone; loga programów, są więc przypisane
do kategorii „napisy programów”.
Następnie zostały uwzględnione przejawy dźwiękowej autopromocji i autocross promocji.
W pierwszym aspekcie, oprócz charakterystycznej muzyki dla danego serwisu informacyjnego,
zbadano każdą wypowiedź z uwzględnieniem nazwy opisywanego programu. W przypadku autocross promocji dźwiękowej poddano badaniu każde słowo z nazwą stacji z jednej grupy medialnej,
a także z nazwą programu nadawanego przez którąkolwiek stacje tego samego właściciela. Do
uwzględnienia przypadków łączących fonie i obraz powstała kategoria wizualno-dźwiękowa, w badaniu nazwana „mix”. W tej kategorii do autopromocji zalicza się: czołówkę, forszpan i tyłówkę, a do
autocross promocji fragmenty programów nadawanych przez stację główną lub stacje zależne,
a także wszelkie zaproszenia do innych stacji czy na inne programy w trakcie trwania badanego
serwisu informacyjnego. Wszystkie elementy zostały usystematyzowane w sposób ukazany
w tabeli nr 2. Każdy element został opisany w dziewięciu kategoriach, które były przypisane do
odpowiedniej kolumny. Zostały one podzielone na:
• s erwis – zawiera informację, w jakim serwisie informacyjnym pojawił się dany element autopromocji czy autocross promocji;
• dzień – opisuje dokładną datę ukazania się serwisu informacyjnego;
• czas startu – zawiera informację o początkowym czasie, w którym ukazuje się badany element
autopromocji lub autocross promocji;
• czas końca – zawiera informację o czasie, w którym ten element przestał być na antenie
widziany lub słyszany;
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• czas trwania – w tej kolumnie został podliczony czas, w którym dany element pojawił się
w serwisie informacyjnym;
• zmysł przesłania – kategoria, która systematyzuje elementy pod względem zmysłu na jaki
oddziałuje na odbiorcę, wyróżnia się podkategorię wizualną, dźwiękową oraz wizualno-dźwiękową czyli „mix”;
• opis – zawiera podstawową informację dotyczącą rodzaju autopromocji czy autocross promocji
np. logo, napis, fragment programu, słowo czy zapowiedź, a dodatkowo zawierają informację
czyje jest to logo, jak się nazywa program, którego fragment pojawia się w materiale w danym
wydaniu serwisu, danego dnia itp.;
• szczegóły – zawiera informację szczegółowe o miejscu występowania elementu lub o funkcji
jaką spełnia np. logo TVP może pojawić się na mikrofonie, w podpisie materiału, jako część
oprawy, na tle wypowiadającej się osoby czyli tzw. ściance czy być częścią stroju dziennikarza
np. kurtki; wyjątek stanowią elementy dźwiękowe i wizualno-dźwiękowe, które nie zawierają
informacji w tej kolumnie;
• rodzaj promocji – czyli ostatnia kategoria, dzieli każdy element ze względu na rodzaj promocji
na autopromocję lub na autocross promocję.
W badaniach stosowano metody ilościowe do uzyskania precyzyjnych wyników.
W tabelach numer 3, 5, 6, 8 użyto tych samych metod badawczych. W tabelach numer 3 i 6
przeprowadzono badania nad autopromocją kolejno w serwisach „Wiadomości” i „Wydarzenia”
Do policzenia wszystkich elementów autopromocji przyjęto dwie kategorię: ilościową i czasową.
W pierwszej brana jest pod uwagę ilości pojawiania się danego elementu w serwisie, a w drugiej
czas, jaki zajmuje na antenie w trakcie trwania serwisu informacyjnego. Następnie obliczono, jaki
procentowy udział ma badany element pośród innych elementów autopromocyjnych, a następnie
jaki w całości promocji (zarówno w autopromocji jak i autocross promocji). W tabeli 5. i 8. badania
zostały przeprowadzone tą samą metodą, tylko zamiast autopromocji badano w nich elementy
autocross promocji. W tabelach numer 4, 7, 9, 10 badania zostały ukierunkowane na zbadanie
ilościowe i czasowe, pomijając procentowy udział tych elementów w całości promocji. Inaczej
były prowadzone badania ujęte w tabeli 11. Tabela ta przedstawia procentowy udział autopromocji
i autocross promocji w poszczególnych wydaniach „Wiadomości” i „Wydarzeń”. W przypadku tych
analiz nie ma rozróżnienia na poszczególne elementy promocji medialnej. Nacisk jest położony
na ukazanie ilości promocji w stosunku do czasu emisji odcinka. Czas autopromocji i autocross
promocji zawiera każdą sekundę w której pojawia się jakikolwiek element promocji medialnej,
Rysunek 1. Przykład zastosowania kilku elementów autopromocji i autocross promocji
jednocześnie w serwisie informacyjnym

Źródło: http://wiadomosci.tvp.pl/23539646/01022016-1930 [dostęp: 06.06.2016].
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Wizualny

napis wydarzenia

studio

autopromocja

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:00

00:00:05

00:00:06

Wizualny

logo wydarzeń

studio

autopromocja

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:00

00:01:32

00:01:33

Dźwięko- muzyka
wy

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:01

00:00:11

00:00:11

Wizualny

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:09

00:00:09

00:00:01

Dźwięko- słowo wywy
darzenia

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:12

00:00:22

00:00:11

Mix

czołówka

oprawa

autopromocja

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:21

00:00:22

00:00:02

Wizualny

logo wydarzeń

oprawa

autopromocja

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:21

00:00:22

00:00:02

Wizualny

napis wydarzenia

oprawa

autopromocja

Wydarzenia

2016-02-01 00:00:23

00:01:18

00:00:56

Mix

zapowiedź
co w wydarzeniach

Wiadomości

2016-02-01 00:14:51

00:15:01

0:00:11

Wizualny

logo tvp

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:15:00

00:15:01

0:00:02

Wizualny

logo
tvpinfo

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:15:58

00:16:11

0:00:14

Wizualny

logo TVP

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:15:58

00:16:00

0:00:03

Wizualny

logo
tvpinfo

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:16:46

00:16:50

0:00:05

Wizualny

logo TVP

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:17:25

00:17:33

0:00:09

Wizualny

logo TVP

mikrofon

autocross
promocja

Wiadomości

2016-02-01 00:18:03

00:18:33

0:00:31

Mix

fragment
pr. gość
poranka
na tvp info

logo wydarzeń

Dzień

Rodzaj
promocji

00:00:03

Szczegóły

Zmysł przesłania

00:00:02

Opis

Czas trwania

2016-02-01 00:00:00

Czas startu

Wydarzenia

Serwis

Czas końca

Tabela 2. Przykładowy fragment badań

autopromocja
podpis

autopromocja
autopromocja

autopromocja

autocross
promocja

Żródło: Opracowanie własne.
nie biorąc pod uwagę ilości elementów pojawiających się jednocześnie. Tak jak w przykładzie
pokazanym na rysunku 1., gdzie pojawiają się jednocześnie trzy badane elementy autopromo-
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cyjne lub autocross promocyjne. W omawianym przypadku w jednej sekundzie pojawia się logo
„Wiadomości”, fragment programu „Woronicza 17” emitowanego na antenie TVP info, a także
nazwę cytowanego programu w podpisie. Ta sekunda będzie więc liczona, ale nie potrójnie. Ten
sposób liczenia eliminuje zaburzanie proporcji wyników. W przypadku liczenia każdego elementu
osobno, procentowy udział autopromocji i autocross promocji mógłby wynieść więcej niż 100%
czasu emisji jednego wydania serwisu informacyjnego, co sztucznie zawyżałoby wyniki.
W badaniach zostały pominięte niektóre aspekty autopromocji i autocross promocji, uznane
przez autorkę jako nieistotne dla całości badań. W badaniach nie została uwzględniona na przykład
treść materiałów. W przypadku „Wydarzeń” pojawiały się całe materiały poświęcone wydarzeniu
organizowanym przez Telewizję Polsat czyli „Polsat Boxing Night”. Materiały miały charakter
reklamowy, a „Wydarzenia” promowały i zachęcały do oglądania swojego eventu. W badaniach
nie został, więc wzięty pod uwagę cały czas poświęcony w „Wydarzeniach” na „Polsat Boxing
Night”, ale czas na promowanie poszczególnych elementów, jak napisy z nazwą eventu, loga
Telewizji Polsat i Polsat Sport pojawiające się w materiałach, czy ilość i czas wypowiedzianych
słów typu: Polsat, Polsat Sport, Ipla. Tak samo w „Wiadomościach” nie został policzony cały czas
poświęcony na materiał o wiosennej ramówce TVP, tylko poszczególne elementy. Na przykład
nazwy programów, fragmenty reklamowanych seriali czy słowa z nazwą nowych programów
nadawanych w nowym sezonie na antenach TVP. W badaniach nie został opisany stosunek ilości
serwisu informacyjnego w studiu do ilości materiałów przygotowanych przez dziennikarzy. Przy
zapowiedziach w studiu były uwzględniane tylko najistotniejsze elementy jak pojawiające się logo
serwisu przy zapowiedzi materiału przez prowadzącego czy ilość użytych słów zawierających
nazwę serwisu lub stacji lub innego programu itp. W niniejszych badaniach nie uwzględniono
w żaden sposób ambasadorów marki. W badaniach nie znajdzie się zatem:
• analiza ilości pojawiania się dziennikarza w trakcie swojego materiału, a także na końcu
w celu podsumowania informacji;
• ilość przedstawiania się prowadzącego, dziennikarza przez prowadzącego lub samego dziennikarza;
• napisów końcowych, zawierających imiona i nazwiska wszystkich pracowników uczestniczących przy produkcji danego wydania serwisu;
• ilości wypowiedzi eksperckich dziennikarzy lub „twarzy” stacji np. Paulina
Sykut jako pogodynka Telewizji Polsat odnosi się do informacji zawartym w materiale o pogodzie w Polsce, czy dziennikarz Polsat Sport Bożydar Iwanow komentuje wydarzenia sportowe
omawiane w materiale;

Rysunek 2. Przykład promocji ambasadorów maki przez serwisy informacyjne

Źródło: http://wiadomosci.tvp.pl/23539646/01022016-1930 [dostęp: 06.06.2016].
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• w badaniach nie uwzględniono także promocji swoich pracowników na antenie serwisu informacyjnego np. przy niektórych podpisach materiałów zawierających informację o autorach
materiału w „Wiadomościach” obok loga „Wiadomości” w prawym dolnym rogu ekranu pojawia
się nazwa profilu autora materiału na twitterze, co pokazuje rysunek 2.
W badaniu nie uwzględniono ambasadorów marki, ponieważ aspekt ten nie jest najważniejszy
w opisywanych badaniach, a jednocześnie jest trudny do jednoznacznego scharakteryzowania.
Ciężko jest bowiem stwierdzić czy dana osoba (dziennikarz, gwiazda, prowadzący), prezentowana w serwisie informacyjnym jest czytelnym elementem promocyjnym. W badaniu nie brano pod
uwagę loga stacji, które widnieje w prawym górnym rogu ekranu. W badaniach przyjęto zatem
założenie, ze logo to jest elementem służącym do identyfikacji stacji przez odbiorców, jednocześnie
jest odredakcyjnym elementem, na który wydawcy serwisu nie mają wpływu.
3.2. Autopromocja i autocross promocja w głównym wydaniu „Wiadomości” na antenie
TVP 1
„Wiadomości” to serwis informacyjny nadawany w telewizji publicznej od 18 listopada 1989
roku. Jest to główny serwis informacyjny nadawany o 19:30 na antenie TVP 1. Wydania w dzień
powszedni wynoszą średnio 27’, weekendowe trwają nieco krócej czyli ok.23’. „Wiadomości” są
emitowane w formie 10 - minutowego flesha o godzinie 8:00, 12:00 i 15:00. Prowadzącymi są
Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Krzysztof Ziemiec. Do badania przeanalizowano wszystkie
wydania głównego serwisu „Wiadomości” wyemitowane w lutym 2016. Nie ujęto w badaniach dnia
20 lutego 2016, ponieważ na stronie internetowej nie ma dostępu do tego wydania. Przeanalizowano materiał o łącznej długości 12 godzin, 12 minut i 41 sekund.
Z badań dotyczących autopromocji w „Wiadomościach” zawartych w tabeli 3. wynika, że
najczęściej, bo aż 2105 razy pojawiało się logo „Wiadomości”. Jest to 71, 3% całej działalności
autopromocyjnej „Wiadomości”, a licząc ogół promocji 55,4%.
Oprócz tego logo „Wiadomości” gościło na ekranach aż 3 godziny i 6 minut. Logo serwisu
pojawia się w różnych miejscach, co ukazuje tabela 4. Na potrzeby badania rozróżniono element
oprawy jakim jest logo „Wiadomości” na podpisy w materiale, podpisy materiałów zapowiadanych w studiu i loga nie mające innej funkcji niż element wizualnej identyfikacji nazwane oprawą.
Najwięcej czasu, bo aż godzinę i 48 minut, zajmuje na antenie logo w podpisie pod materiałem
(wyłączając te w studiu). Czyli to pojawiające się na tzw. wizytówkach, dzięki którym widz wie kim
jest osoba wypowiadająca się albo te dzięki którym widz poznaje autora materiału. Następnym
miejscem, gdzie często występuje logo „Wiadomości” jest podpis materiału w studiu. Element
ten występuje dużo rzadziej niż zwykły podpis (stosunek 251:1630), czas emisji tych elementów
natomiast nie różni się tak diametralnie. Rozbieżności w ilości wynikają z tego, że podpisy materiałów w studiu występują w zależności od ilości materiałów. Ilość podpisów zależy natomiast od
długości materiału i ilości wypowiadających się osób. Średnio w jednym materiale jest od kilku
do kilkunastu podpisów z logiem „Wiadomości”. Natomiast czasowo – podpis materiału w studiu
może trwać nawet minutę, a podpis zwykły trwa od 2 do maksymalnie 7 sekund. Wynika z tego,
że podpis zwykły pojawia się dużo częściej, ale na krótszy czas, a podpis materiału w studiu
odwrotnie czyli widać go dłużej na antenie, ale pojawia się dużo rzadziej. Ostatnią kategorią jest
oprawa. Zaliczono do niej wszystkie pozostałe loga, które pojawiają się w czołówce, w forszpanach jako separator treści oraz w napisach końcowych. Oprócz identyfikacji wizualnej loga te nie
pełnią funkcji w przekazywaniu treści informacyjnych. Loga „Wiadomości” zaliczane do oprawy
są stałymi elementami każdego wydania serwisu.
Po logu „Wiadomości” najczęściej pojawia się słowo „Wiadomości” aż 303 razy. Jest wypowiadane w głównej mierze przez prowadzącego, który zaprasza na „Wiadomości”, zapowiada
dalsze tematy poruszane w „Wiadomościach”, dziękuje za oglądanie „Wiadomości” i zaprasza
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Tabela 3. Udział poszczególnych elementów autopromocji w programie „Wiadomości”
WIADOMOŚCI
Ilość

Udział
w autopromocji

28

0,9%

czołówka „Wiadomości”
dane kontaktowe

Udział
w całości
promocji

Czas

0,7%

00:09:22

Udział
Udział
w autopromocji w całości
promocji
2,7%

2,0%

28

0,9%

0,7%

00:02:29

0,7%

0,5%

logo „Wiadomości”

2105

70,7%

55,4%

03:06:01

54,0%

39,1%

muzyka

109

3,7%

2,9%

00:44:29

12,9%

9,3%

napis „Wiadomości”

101

3,4%

2,7%

00:05:58

1,7%

1,3%

słowo „Wiadomości”

303

10,2%

8,0%

00:05:04

1,5%

1,1%

strona internetowa

251

8,4%

6,6%

01:09:36

20,2%

14,6%

forszpan „Wiadomości”

52

1,7%

1,4%

00:21:27

6,2%

4,5%

Źródło: Opracowanie własne.
do kolejnego wydania „Wiadomości”, a także przez dziennikarza, który po swoim materiale podkreśla, że materiał został stworzony specjalnie dla „Wiadomości”. Każda wypowiedź zawierająca
słowo „Wiadomości” zajmuje ok. jednej sekundy, co czasowo przekłada się na zaledwie 5 minut
czyli 1,5% całej autopromocji. Następnym elementem jest strona internetowa, która pojawia się
251 razy, czasowo natomiast zajmuje aż 20,2% całej autopromocji „Wiadomości” i zajmuje drugie
miejsce pod względem długości pojawiania się na antenie, zaraz po logu. Strona internetowa
pojawia się przy każdym podpisie materiału w studiu. Muzyka pojawia się rzadko, ale trwa dosyć
długo na tle innych elementów autopromocyjnych „Wiadomości”. Muzyka towarzyszy czołówce,
forszpanom oraz napisom końcowym serwisu. Czołówka pojawia się na początku każdego serwisu, a na końcu po napisach końcowych zawsze pojawiają się dane kontaktowe dla widzów takie
jak: mail, telefon, fax itp.
Autocross promocja „Wiadomości” zawiera dużo więcej elementów niż autopromocja i szczegółowo została opisana w tabeli 5. Autocross promocja została tam podzielona na 20 kategorii.
Najdłużej, bo ok. 36 minut, trwają wszelkiego typu zapowiedzi w „Wiadomościach”. Zapowiedzi
dotyczą programu „Dziś Wieczorem”, który zaczyna się w trakcie trwania „Wiadomości”, a jest
kontynuowany na antenie TVP Info, do którego oglądania zresztą prowadzący „Wiadomości”
zaprasza. Zapowiedzi zajmują 27,3% autocross promocji, a 7,6% całej promocji „Wiadomości”.
Następnym elementem jest logo TVP Info pojawiające się na mikrofonach, ściankach i w podpisach, gdy cytowany jest program z TVP Info. Logo TVP Info pojawia się na ekranie ok.25 minut
i stanowi 5,4% całej promocji w „Wiadomościach”. Następnie najdłużej pojawiającym się elemenTabela 4. Szczegółowa analiza dotycząca loga programu „Wiadomości”
WIADOMOŚCI
Ilość

Łączny czas

oprawa

224

00:08:00

podpis

1630

01:48:38

podpis materiału w studiu

251

01:09:23

∑

2105

03:06:01

Źródło : Opracowanie własne.
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Tabela 5. Udział poszczególnych elementów autocross promocji w programie „Wiadomości”
WIADOMOŚCI
Ilość

Udział
Udział
w autocross w całości
promocji
promocji

Czas

Udział
w autocross
promocjii

Udział
w całości
promocji

fragmenty programów publicystycznych nadawanych na TVP 1

13

1,6%

0,3%

00:02:04

1,6%

0,4%

fragmenty programów publicystycznych nadawanych na TVP 2

2

0,2%

0,1%

00:00:15

0,2%

0,1%

fragmenty programów publicystycznych na TVP Info

24

2,9%

0,6%

00:06:01

4,6%

1,3%

fragmenty programów rozrywkowych
nadawanych na antenach TVP

2

0,2%

0,1%

00:00:10

0,1%

0,0%

logo TVP

153

18,6%

4,0%

00:24:12

18,4%

5,1%

logo TVP1

32

3,9%

0,8%

00:02:43

2,1%

0,6%

logo TVP2

1

0,1%

0,0%

00:00:11

0,1%

0,0%

logo TVP 3

107

13,0%

2,8%

00:14:04

10,7%

3,0%

logo TVP Info

212

25,8%

5,6%

00:25:37

19,4%

5,4%

napisy z nazwą programów
nadawanych przez TVP

150

18,3%

3,9%

00:16:40

12,6%

3,5%

napis TVP 1

7

0,9%

0,2%

00:00:51

0,6%

0,2%

napis TVP 2

1

0,1%

0,0%

00:00:03

0,0%

0,0%

słowo zawierające nazwę programu
nadawanego na antenach TVP

30

3,7%

0,8%

00:00:30

0,4%

0,1%

słowo TVP

3

0,4%

0,1%

00:00:03

0,0%

0,0%

słowo TVP1

8

1,0%

0,2%

00:00:08

0,1%

0,0%

słowo TVP2

1

0,1%

0,0%

00:00:01

0,0%

0,0%

słowo TVP Info

38

4,6%

1,0%

00:00:48

0,6%

0,2%

słowo TVP Kultura

1

0,1%

0,0%

00:00:01

0,0%

0,0%

zaproszenia do programów
nadawanych na antenach TVP

10

1,2%

0,3%

00:01:28

1,1%

0,3%

zapowiedzi programów nadawanych na antenach TVP

26

3,2%

0,7%

00:36:02

27,3%

7,6%

Źródło: Opracowanie własne.
tem jest logo TVP, które stanowi 5,1% całej promocji. Logo TVP pojawia się przede wszystkim na
mikrofonach, ale także na tzw. ściankach np. w materiale o wiosennej ramówce TVP pojawia się
w takiej formie kilkakrotnie. Następnie 12,6% całej autocross promocji zajmują nazwy programów
(oraz loga o czym było już wspominane wcześniej). Do tej kategorii należą napisy z nazwą serialu
„Bodo” występującą 3 razy, , napisem „Dziś Wieczorem” pojawiającym się 112 razy, napisem „Gość
Poranka” pojawiającym się w „Wiadomościach” 14 razy, napisem z nazwą programu „Minęła 20”
pojawiającym się 6 razy, nawą „Polityka przy kawie” występującą 5 razy, napisem z nazwą „Po-
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ranek info” pojawiająca się 2 razy, tyle samo pojawiła się nazwa programu „Tomasz Lis na żywo”
, a po razie nazwa programu „Chodzi o pieniądze”, „Info Dzień”, „Panorama” czy „Teleranek”. 14
minut trwała ekspozycja loga TVP 3, głównie na mikrofonie. Następnie ok. 6 minut trwał element
nazwany „fragmenty programów publicystycznych nadawanych na TVP Info”. Te cytowane programy to m.in. program „Debata”, „Dziś Wieczorem”, „Gość Poranka”, „Info Dzień” oraz „Minęła
20”. Reszta elementów oscyluje między 2%, a 0% czasu występowania w elementach autocross
promocyjnych.Ilościowo natomiast najwięcej, bo aż 212 razy pojawia się logo TVP Info. Więcej
niż 100 razy pojawia się logo TVP (153), napis z nazwą programów nadawanych programów na
antenach TVP (150) i logo TVP 3 (107). Poniżej 10 pojawień się na antenie „Wiadomości” ma słowo
TVP1 (użyte 8 razy), napis TVP 1 (pojawiający się 7 razy), słowo TVP (użyte 3 razy), fragmenty
programów publicystycznych w TVP 2 i programów rozrywkowych w TVP (po 2 fragmenty), a po
razie zostało użyte słowo TVP Kultura i TVP 2, napis TVP 2 oraz logo TVP 2. O innych stacjach
TVP, jak TVP Polonia czy TVP ABC nie było ani jednej wzmianki.
Po zestawieniu 3. i 5. tabeli można wyciągnąć wniosek, że autopromocji w „Wiadomościach”
jest zdecydowanie więcej niż autocross promocji. Dokładne wyniki ukazuje tabela 10. Zawiera
ona informację o ilość elementów autopromocji (2977) i autocross promocji (821), a także o czasie
emisji, jaki zajmuje. Autocross promocja mimo rzadszego występowania jest bardziej zróżnicowana. Autocross promocja zawiera odwołanie do stacji, jak np. loga, słowa czy napisy zawierające
poszczególne nazwy stacji, a także odwołania do programów nadawanych przez TVP.
3.3. Autopromocja i autocross promocja w głównym wydaniu „Wydarzeń”
na antenie Polsatu
„Wydarzenia” to serwis informacyjny nadawany w Telewizji Polsat od 11 października 2004.
Serwis ten zastąpił „Informację”. Jest to główny serwis informacyjny Telewizji Polsat nadawany
codziennie o 18:50 na antenie Polsatu. Jedno wydanie serwisu wynosi ok.25’. Skrócone „Wydarzenia” są także emitowane w dni powszednie na Polsat News o 15:50 (trwające ok.17’) i 22:00
(40’). Do badania przeanalizowano wszystkie wydania serwisu „Wydarzenia” wyemitowane w lutym
2016 dostępne na stronie internetowej. Przeanalizowano materiał o łącznej długości 12 godzin,
40 minut i 5 sekund.
W tabeli 6. ukazano najważniejsze elementy autopromocji w serwisie „Wydarzenia”. Najczęściej
pojawiającym się elementem było logo „Wydarzeń” pojawiające się aż 2760 razy w ciągu wszystkich
wydań „Wydarzeń” w lutym i zajęły ok.5 godzin z badanych 12 godzin i 40 minut. Logo to zostało
przypisane do pięciu kategorii przedstawionych w tabeli 7. tak jak w przypadku „Wiadomości”
występowały podpisy tzw. wizytówki, podpisy materiałów w studiu, loga jako elementy oprawy.
W odróżnieniu do „Wiadomości” logo „Wydarzeń” pojawia się także jako element wystroju studia
oraz na mikrofonach używanych przez dziennikarzy. Najczęściej i najdłużej w trakcie trwania „Wydarzeń” pojawia się logo serwisu w podpisie – 1927 razy w ciągu 2 godzin, 43 minut i 55 sekund.
Podpis materiału w studiu ukazuje się 291 razy, w czasie godziny i 20 minut. Logo na mikrofonie
pojawia się 268 razy, logo należące do oprawy serwisu pojawia się 187, a logo „Wydarzeń” jako
element dekoracji wnętrza studia 75 razy.
Popularnym elementem autopromocji jest napis „Wydarzenia”, który pojawia się obok loga
na mikrofonach, czy też jako element studia, przy podpisach materiałów. Słowo „Wydarzenia”
pada 291 razy. Wypowiadane przez prowadzących lub dziennikarzy przygotowujących materiały.
Elementy muzyczne pojawiają się 58 razy, a trwają ok.46 minut i stanowią 10,9% całości autopromocji „Wydarzeń”. Forszpan „Wydarzeń” pojawia się 30 razy i stanowi 4,0% procent całej promocji
„Wydarzeń”. Raz na każde wydanie pojawiała się czołówka na rozpoczęcie programu i tyłówka
na jego zakończenie. Czołówka jest nieco dłuższa i trwała około 5 minut i 30 sekund w całości
wydań, a tyłówka była krótsza o 3 minuty.
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Tabela 6. Udział poszczególnych elementów autopromocji w programie „Wydarzenia”
WYDARZENIA
Ilość

czołówka „Wydarzeń”

Udział
w autopromocji

Udział
w całości
promocji

Czas

Udział
Udział
w autopromocji w całości
promocji

29

0,8%

0,6%

00:05:23

1,3%

1,0%

2760

75,3%

60,6%

04:56:03

69,7%

54,9%

muzyka

58

1,6%

1,3%

00:46:29

10,9%

8,6%

napis „Wydarzenia”

469

12,8%

10,3%

00:44:31

10,5%

8,2%

słowo „Wydarzenia”

291

7,9%

6,4%

00:07:53

1,9%

1,5%

tyłówka „Wydarzeń”

29

0,8%

0,6%

00:02:25

0,6%

0,4%

forszpan „Wydarzeń”

30

0,8%

0,7%

00:21:50

5,1%

4,0%

forszpan „Wiadomości”

52

1,7%

1,4%

00:21:27

6,2%

4,5%

logo „Wydarzeń”

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 7. Szczegółowa analiza dotycząca loga programu „Wydarzenia”
WYDARZENIA
Ilość

Łączny czas

oprawa

187

00:08:16

podpis

1927

02:43:55

podpis materiału w studiu

291

01:20:28

mikrofon

268

00:37:16

75

00:05:04

2748

04:54:59

studio
∑
Źródło : Opracowanie własne.

Najczęstszym elementem autocross promocji w „Wydarzeniach” jest logo Polsat News. Logo
to pojawia się 350 razy, a czasowo na ekranie widnieje 44 minuty. Logo Polsat News pojawia się
na mikrofonie, w podpisach materiałów czy jako element oprawy. Często pojawia się także napis
„Wydarzenia”, bo aż 274 razy. Wynika to z tego, że bardzo często pojawia się na mikrofonie wraz
z logiem, a także jak w przypadku loga jako element oprawy czy przy podpisach materiałów. Słowo Polsat News zostało wypowiedziane 68 razy. Zazwyczaj przez dziennikarzy, którzy kończąc
swój materiał sformułowaniem np. dla „Wydarzeń” XYZ Polsat News. Często bowiem dziennikarze
pracujący dla Polsat News tworzą materiały dla „Wydarzeń”, głównie są to korespondenci zagraniczni lub regionalni dziennikarze. Pojawiły się 54 napisy z nazwami programów emitowanych
w stacjach Telewizji Polsat. Przykładowymi programami były m.in. „Państwo w Państwie” wspominane 14 razy, napis z nazwą publicystycznego programu „Graffiti” na Polsat News ukazanego
7 razy, napisy „Państwo to my” czy „Interwencja” pojawiające się 6 razy, napis „Gość Wydarzeń”
pokazany 5 razy itp. Dość często, bo 45 razy zostały wypowiedziane słowa z nazwą programów
nadawanych na antenach Polsatu. Większość czyli 26 słowa zawierają nazwę programu „Gość
Wydarzeń”, do którego oglądania zachęcają prowadzący, często zapowiadając rozmowę pod
koniec „Wydarzeń” i kontynuują ją w Polsat News. Inne wspominane programy to „Państwo
w Państwie” (9 razy), „Interencja” (3 razy), „To był dzień” (3 razy). Około 20 razy pojawiają się
zaproszenia do innych programów lub zapowiedzi programów nadawanych na różnych stacjach
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Polsatu. Najrzadziej wspominano o Polsacie (8 razy logo, 5 napisów i 4 razy słownie), Polsacie
News 2 (4 razy w formie napisu oraz 4 słownie) oraz o Polsacie Sport (2 loga, 4 razy napis i tylko
2 razy słownie). Logo platformy internetowej Polsatu czyli Ipli zostało pokazane tylko raz i był to
jedyny sposób promowania jej.
Struktura podziału elementów autopromocji i autocross promocji w „Wiadomościach” i „Wydarzeniach”. Najczęściej cytowane i wspominane w obu serwisach były kanały informacyjne należące do tego samego nadawcy. W przypadku „Wiadomości” zaraz po swoim logo, to należące
do TVP Info było najczęściej pokazywane, a słownie było najczęściej wspominane z elementów
dźwiękowych autocross promocji. W „Wydarzeniach” także najczęściej wspominano o kanale
informacyjnym Polsatu czyli o Polsacie News. Zarówno w formie loga, jak i napisu czy w formie
słownej. Niewiele się natomiast w serwisach informacyjnyc mówi o platformach internetowych,
kanałach sportowych danej stacji czy innych kanałach tematycznych, bardziej niszowych.
Serwisy informacyjne często w formie cytatu powielają treści programów, szczególnie tych nadawanych na kanałach informacyjnych.
 .4. Analiza porównawcza zjawiska autopromocji i autocross promocji w omawianych
3
serwisach informacyjnych
Analizę porównawczą obu serwisów można wykonać na wielu płaszczyznach. Jedna z nich odnosi się do rodzaju elementu autopromocji lub autocross promocji użytego do promowania serwisu.
Wyniki tej analizy zostały umieszczone i opisane w tabeli 9. „Wydarzenia” stosują więcej wizualnych
form promocji, co przekłada się zarówno na ilość tych elementów, jaki i na czas, jaki zajmują na wizji. W „Wydarzeniach” występuje więc 3933 elementów wizualnej autopromocji i autocross promocji
o łącznym czasie 7 godzin, 5 minut i 22 sekund. Natomiast w „Wiadomościach” ilość tego rodzaju
promocji występuje 3148 razy, w czasie 5 godzin, 48 minut i 32 sekund. Wizualne elementy autopromocji i autocross promocji są zdecydowanie najchętniej używaną formą promocji obu serwisów,
z lekką przewagą „Wydarzeń”. Następnie analizie zostały poddane dźwiękowe elementy autopromocji
i autocross promocji. Dźwiękowa promocja „Wiadomości” trwała niecałe 51 minut, a gościła w czasie
emisji 493 razy. Dźwiękowa autopromocja i autocross promocja „Wydarzeń” była nieco dłuższa, bo
trwała ponad 56 minut, ale pojawiała się rzadziej niż w „Wiadomościach” o czym świadczy ilość
odnotowanych dźwiękowych elementów – 470. Wizualno-dźwiękowa kategoria promocji występuje
zdecydowanie najrzadziej, ale czasowo trwa porównywalnie z dźwiękowymi elementami autopromocji
i autocross promocji. Ilość wizualno-dźwiękowych elementów w obu serwisach jest porównywalna.
Natomiast czasowo przewyższają elementy „Wiadomości”. Wynika to z częstszych cytatów w postaci
fragmentów programów nadawanych na stacjach TVP.
W tabeli 10. znajduje się porównanie elementów autopromocji i autocross promocji w „Wiadomościach” i „Wydarzeniach” pod względem ilości elementów, a także ich łącznego czasu pojawiania się na wizji. Po przeanalizowaniu wyników ilościowych można stwierdzić, że w omawianych
wydaniach „Wydarzeń” jest więcej elementów autopromocyjnych i autocross promocyjnych niż
w „Wiadomościach”. Różnice w ilości zastosowanych elementów są większe w przypadku autopromocji i mniejsze przy rozważaniu autocross promocji. W „Wiadomościach” w lutym 2016
zostało użytych 2977 elementów autopromocyjnych i 821 autocross promocyjnych, natomiast
w tym samym okresie w „Wydarzeniach” zastosowano 3666 elementów autopromocyjnych i 889
autocross promocyjnych. Biorąc pod uwagę czas występowania elementów promocyjnych na
wizji w trakcie trwania serwisów proporcje są nieco inne. Autocross promocji w „Wiadomościach”
było mniej niż w „Wydarzeniach”, ale trwała ona dłużej o ok.15 minut. Oznacza to, że autocross
promocja w „Wydarzeniach” jest stosowana częściej, ale w mniejszych odcinkach czasowych.
Analizując poszczególne wydania obu serwisów informacyjnych można zaobserwować
charakterystyczne tendencje. W głównym wydaniu „Wydarzeń”, czyli serwisu informacyjnego
komercyjnej stacji Polsat, występuje zdecydowanie więcej elementów autopromocji i autocross
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Tabela 8. Udział poszczególnych elementów autocross promocji w programie „Wydarzenia”
WYDARZENIA
Ilość

Udział
w autocross
promocji

Udział
w całości
promocji

fragmenty programów publicystycznych nadawanych na
antenie Polsatu

7

0,8%

0,2%

fragmenty programów publicystycznych nadawanych na
antenie Polsatu News

16

1,8%

1

logo Ipli
logo Polsatu

Czas

Udział
w autocross
promocjii

Udział
w całości
promocji

00:01:47

1,5%

0,3%

0,4%

00:02:58

2,6%

0,5%

0,1%

0,0%

00:00:02

0,0%

0,0%

8

0,9%

0,2%

00:00:32

0,5%

0,1%

logo Polsatu News

350

39,4%

7,7%

00:44:11

38,4%

8,2%

logo Polsatu Sport

2

0,2%

0,0%

00:00:07

0,1%

0,0%

napisy z nazwą programów
nadawanych na antenach
Polsatu

54

6,1%

1,2%

00:05:00

4,3%

0,9%

5

0,6%

0,1%

00:00:33

0,5%

0,1%

274

30,8%

6,0%

00:33:59

29,5%

6,3%

napis Polsatu News 2

4

0,4%

0,1%

00:00:12

0,2%

0,0%

napis Polsatu Sport

4

0,4%

0,1%

00:00:14

0,2%

0,0%

słowo zawierające nazwę programu nadawanego na antenach
Polsatu

45

5,1%

1,0%

00:00:45

0,7%

0,1%

4

0,4%

0,1%

00:00:04

0,1%

0,0%

napis Polsat
napis Polsatu News

słowo Polsat
słowo Polsat News

68

7,6%

1,5%

00:01:08

1,0%

0,2%

słowo Polsat News 2

4

0,4%

0,1%

00:00:04

0,1%

0,0%

słowo Polsat Sport

2

0,2%

0,0%

00:00:02

0,0%

0,0%

zapowiedzi programów nadawanych na antenach Polsatu

21

2,4%

0,5%

00:20:57

18,2%

3,9%

zaproszenia do programów
nadawanych na antenach
Polsatu

20

2,2%

0,4%

00:02:34

2,2%

0,5%

Źródło: Opracowanie własne.
promocji niż w głównym serwisie informacyjnym telewizji publicznej. Przedstawiają to wyniki badań
zawarte w tabeli 11. Z opisanych wskaźników statystycznych wynika, że średni czas występowania autopromocji i autocross promocji przypadający na jedno wydanie „Wiadomości” wynosił
40%, a „Wydarzeń” 46%. Badana promocja w „Wydarzeniach” trwała o około godzinę dłużej niż
w „Wydarzeniach”. Na otrzymany wynik mógł niejako wpłynąć brak dostępu do wydania „Wiadomości” z 20 lutego 2016, przez co analiza obejmuje 29 wydań „Wydarzeń” i 28 „Wiadomości”.
Brak tych danych nie wpływa jednak znacząco na całość badania, w szczególności, że do analizy
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Tabela 9. Udział poszczególnych elementów wizualnych, dźwiękowych i wizualno-dźwiękowych autopromocji i autocross promocji w serwisach „Wiadomości” i „Wydarzenia”
WIADOMOŚCI

WYDARZENIA

Ilość

Łączny czas

Ilość

Łączny czas

wizualne

3148

05:48:32

3933

07:05:22

dźwiękowe

493

00:50:57

470

00:56:27

wizualno-dźwiękowe

157

01:16:49

152

00:57:54

Źródło : Opracowanie własne.
Tabela 10. Udział autopromocji i autocross promocji w serwisach „Wiadomości” i „Wydarzenia”
WIADOMOŚCI
Ilość

WYDARZENIA

Łączny czas

Ilość

Łączny czas

autopromocja

2977

05:44:26

3666

07:04:34

autocross promocja

821

02:11:52

889

01:55:09

Źródło : Opracowanie własne.
brano pod uwagę stosunek czasu występowania promocji do czasu trwania całego wydania (nie
uwzględniając długości wydania „Wiadomości” z 20.02.2016). Różnice w procentowym udziale
autopromocji i autocross promocji są jednak widoczne, chociażby poprzez analizę udziału procentowego badanej promocji w poszczególnych wydaniach omawianych serwisów. Na 28 wydań
„Wiadomości” w 15 przypadkach promocja nie przekroczyła 40%, a pozostałe 13 wydań znajdowało się w przedziale procentowym 40%-49,(9)%. Z kolei autopromocja i autocross promocja
w badanych wydaniach „Wydarzeń” jedynie w dwóch przypadkach wyniosła poniżej 40% czasu
emisji odcinka, w 27. wydaniach promocja trwała powyżej 40% z czego w czterech nawet powyżej
50%. Największy udział autopromocji i autocross promocji względem długości emisji wydania
„Wiadomości” odnotowano w dniu 01.02.2016r. i wyniosła ona 48%, a w „Wydarzeniach” 55%
w wydaniu z dnia 21.02.2016r. Najmniejszą obecność autopromocji i autocross promocji w „Wiadomościach” stwierdzono 23.02.2016r. z udziałem 32% względem długości całego wydania, a w
„Wydarzeniach” 12.02.2016r. z udziałem 39,36%.
Wykres 2. Procentowy udział autopromocji i autocross promocji w poszczególnych wydaniach
serwisu „Wiadomości” i „Wydarzeń”

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 11. Procentowy udział autopromocji i autocross promocji w poszczególnych wydaniach
„Wiadomości” i „Wydarzeń”
WIADOMOŚCI
Czas autopromocji i autocross promocji
2016-02-01

00:12:59

Czas
emisji
odcinka

WYDARZENIA
Udział %
promocji

Czas autopromocji i autocross
promocji

Czas
emisji
odcinkai

00:26:53

48%

00:12:11

00:26:44

Udział %
promocji
46%

2016-02-02

00:11:17

00:27:11

42%

00:10:49

00:25:36

42%

2016-02-03

00:11:57

00:27:22

44%

00:10:39

00:26:35

40%

2016-02-04

00:11:57

00:27:13

44%

00:12:12

00:25:37

48%

2016-02-05

00:10:31

00:27:02

39%

00:11:35

00:26:43

43%

2016-02-06

00:09:04

00:23:17

39%

00:12:06

00:26:19

46%

2016-02-07

00:08:18

00:23:38

35%

00:11:46

00:25:42

46%

2016-02-08

00:09:31

00:24:29

39%

00:11:53

00:25:51

46%

2016-02-09

00:10:08

00:27:15

37%

00:14:09

00:26:46

53%

2016-02-10

00:11:43

00:27:49

42%

00:10:56

00:26:23

41%

2016-02-11

00:11:00

00:27:33

40%

00:12:21

00:26:32

47%

2016-02-12

00:10:22

00:27:30

38%

00:10:23

00:26:23

39%

2016-02-13

00:08:26

00:23:17

36%

00:10:46

00:25:48

42%

2016-02-14

00:08:48

00:23:27

38%

00:11:37

00:25:18

46%

2016-02-15

00:09:53

00:27:02

37%

00:10:11

00:25:48

39%

2016-02-16

00:11:09

00:27:29

41%

00:12:06

00:26:09

46%

2016-02-17

00:11:03

00:27:26

40%

00:11:55

00:25:52

46%

2016-02-18

00:11:19

00:27:20

41%

00:14:06

00:26:35

53%

2016-02-19

00:10:13

00:27:12

38%

00:12:25

00:26:35

47%

2016-02-20

00:00:00

00:00:00

00:13:01

00:26:17

50%

2016-02-21

00:10:05

00:23:27

00:14:02

00:25:32

55%

43%

2016-02-22

00:11:14

00:27:19

41%

00:10:38

00:26:06

41%

2016-02-23

00:08:36

00:27:14

32%

00:11:06

00:27:07

41%

2016-02-24

00:11:56

00:27:26

43%

00:11:50

00:26:51

44%

2016-02-25

00:12:34

00:27:20

46%

00:13:18

00:26:33

50%

2016-02-26

00:10:49

00:27:07

40%

00:11:48

00:26:36

44%

2016-02-27

00:09:36

00:23:15

41%

00:11:20

00:26:25

43%

2016-02-28

00:07:55

00:23:14

34%

00:12:52

00:25:47

50%

2016-02-29

00:08:51

00:25:54

34%

00:12:04

00:25:35

47%

∑

04:51:14

12:12:41

40%

05:46:05

12:40:05

46%

Źródło: Opracowanie własne.
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Wyniki z tabeli 11. zostały graficznie przedstawione na wykresie 2. Z wykresu łatwiej niż z danych zawartych w tabeli zauważyć różnicę w ilości autopromocji i autocross promocji w badanych
serwisach. Zdecydowanie w większości wydań serwisu „Wydarzeń” autopromocja i autocross
promocja jest wyższa niż w przypadku „Wiadomości”.
Porównując 28 wydań (nie analizując tych z 20.02.2016) tylko w trzech przypadkach autopromocja i autocross promocja w „Wiadomościach” trwała dłużej niż w „Wydarzeniach”, a jedynie
w dwóch ich udział procentowy był taki sam. Oznacza to, że w aż 23 wydaniach obu serwisów
informacyjnych to w „Wydarzeniach” promocja stanowi większą część całości trwania emisji wydania niż w „Wiadomościach”.

Zakończenie
Telewizja rządzi się swoimi prawami, tak samo jak wszystkie jej produkty. Autopromocja i autocross promocja jest nieodłącznym elementem działalności medialnej. Także serwisy informacyjne
stosują wiele technik promocyjnych, wykorzystywanych w celu promocji stricte swojej działalności,
jak i wszelkiej formie promowania wszystkiego, co należy do jednego właściciela medium. Z badań przeprowadzonych na potrzeby analizy tego zjawiska wynika, że autopromocja i autocross
promocja funkcjonuje niezależnie od statusu spółki. Zarówno media publiczne, jaki i komercyjne
w swoich programach informacyjnych stosują techniki promocji siebie i swojej działalności.
Po wnikliwej analizie badań można stwierdzić, że promocja stała się ważną częścią świata
medialnego, bo właściwie żaden produkt medialny nie może funkcjonować bez niej.Wyjątkiem
nie są serwisy informacyjne, które z założenia informują w sposób rzetelny i bezstronny, a w
rzeczywistości są kolejnym miejscem do promowania siebie przez media. Zjawisko to jest o tyle
kontrowersyjne i niebezpieczne, że często publiczność nie oddziela treści merytorycznych serwisu
od tych promocyjnych. Nie utożsamia tego typu programów jako miejsce występowania promocji
i nieświadomie interpretuje zakrzywiony obraz rzeczywistości. Kontrowersje budzą aspekty etyczne czy prawne, a także skala autopromocji i autocross promocji w takich programach. Badania
pokazują, ze promocja własnego serwisu, stacji, programów własnej stacji to nie jest marginalny
element całości serwisów, a znacząca jego część.
Cele niniejszej pracy zostały spełnione. W pracy scharakteryzowano autopromocję i autocross
promocję, udowodniono, że te zjawiska występuję w serwisach informacyjnych, a także omówiono
zjawisko przy pomocy autorskich badań dotyczących wybranych serwisów informacyjnych, takich
jak „Wiadomości” czy „Wydarzenia”. Autorka za pomocą swoich badań udowodniła, że autopromocja i autocross promocja jest narzędziem promocji w serwisach informacyjnych różnych stacji
telewizyjnych. Autopromocja i autocross promocja jest zjawiskiem powszechnym w mediach. Z racji
korzyści jakie media mają z promowania siebie i swoich działań trend wszechobecnej autopromocji i autocross promocji pozostanie. Dla mediów promowanie się jest istotnym aspektem, który
występuję we wszystkich programach stacji, nawet tak specyficznych jak serwisy informacyjne.
Stacje telewizyjne nie zrezygnują z promowania siebie, bo opłaca im się taka działalność zarówno
wizerunkowo, jak i ekonomicznie.
Jedynie zmiany w przepisach prawnych i regulacje luk prawnych promocji w mediach może
ograniczyć ilość promocji siebie przez media.

Spis rysunków
Rysunek 1. Przykład zastosowania kilku elementów autopromocji i autocross promocji jednocześnie w serwisie informacyjnym
Rysunek 2. Przykład promocji ambasadorów maki przez serwisy informacyjne
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Spis wykresów
Wykres 1. Częstotliwość oglądania telewizji przez Polaków powyżej 18. roku życia
Wykres 2. Procentowy udział autopromocji i autocross promocji w poszczególnych wydaniach
serwisu „Wiadomości” i „Wydarzeń”

Spis tabel
Tabela 1. Prowadzenie działań komunikacyjnych dla produktu medialnego
Tabela 2. Przykładowy fragment badań
Tabela 3. Udział poszczególnych elementów autopromocji w programie „Wiadomości”.
Tabela 4. Szczegółowa analiza dotycząca loga programu „Wiadomości”
Tabela 5. Udział poszczególnych elementów autocross promocji w programie „Wiadomości”
Tabela 6. Udział poszczególnych elementów autopromocji w programie „Wydarzenia”
Tabela 7. Szczegółowa analiza dotycząca loga programu „Wydarzenia”
Tabela 8. Udział poszczególnych elementów autocross promocji w programie „Wydarzenia”
Tabela 9. Udział poszczególnych elementów wizualnych, dźwiękowych i wizualno-dźwiękowych
autopromocji i autocross promocji w serwisach „Wiadomości” i „Wydarzenia”
Tabela 10. Udział autopromocji i autocross promocji w serwisach „Wiadomości” i „Wydarzenia”
Tabela 11. Procentowy udział autopromocji i autocross promocji w poszczególnych wydaniach
„Wiadomości” i „Wydarzeń”
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Streszczenie pracy:
Niniejsza praca zawiera omówienie zagadnienia komunikacji marketingowej w kontekście wykorzystania
w medium społecznościowym Instagram. Pierwsza część pracy zawiera charakterystykę omawianego kanału
social media i mechanizmy jego działania. Drugi rozdział skupiony jest wokół zagadnienia komunikacji marketingowej i omówienia narzędzi komunikacji marketingowej, które znajdują zastosowanie na Instagramie.
W rozdziale trzecim zawiera się przedstawienie i analiza badania użytkowników serwisu przeprowadzonego
na potrzeby niniejszej pracy.
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Komunikacja marketingowa w medium społecznościowym Instagram
Wstęp
Wraz z początkiem XXI wieku nastąpił gwałtowny rozwój mediów społecznościowych. Według
A.M. Kaplana i M. Haenleina media społecznościowe to grupa „internetowych aplikacji zbudowanych
na ideowych i technologicznych podstawach sieci drugiej generacji (Web 2.0), które umożliwiają
tworzenie i dzielenie się treściami generowanymi przez użytkowników”.1 Nowoczesne technologie, powszechne stosowanie bezprzewodowych łączy internetowych oraz mobilnego dostępu do
zawartości Internetu, sprzyjają rozwijaniu funkcji komunikacyjnych serwisów społecznościowych
oraz zwiększaniu liczby ich użytkowników. Media społecznościowe zyskały możliwość szerokiego
oddziaływania na swoich użytkowników. Ten fakt mogą wykorzystać marki do prowadzenia działań
komunikacji marketingowej poza bezpośrednimi i tradycyjnymi kanałami.
Celem pracy jest omówienie zjawiska komunikacji marketingowej w medium społecznościowym
Instagram. Wybór tego medium społecznościowego jako przedmiotu rozważań, został podjęty
na podstawie unikalnych cech tego kanału społecznościowego, polegających na nietypowym
funkcjonowaniu w oparciu o treści wizualne.
Na podstawie analizy problemu i studiów literaturowych została sformułowana hipoteza, która
stanowi, iż Instagram jest medium społecznościowym, które posiada potencjał możliwy
do wykorzystania w komunikowaniu marketingowym. Użytkownicy kanału social media
Instagram aktywnie uczestniczą w komunikacji marketingowej i nie traktują tego portalu
wyłącznie jako galerii prywatnych zdjęć. W celu zweryfikowania słuszności powyższej hipotezy,
należy postawić kilka pytań badawczych, które nałożą ramy analizy badanego zakresu. Pytania
badawcze są następujące:
1. Czym jest kanał społecznościowy Instagram i jakie są jego cechy?
2. Jakie sposoby prowadzenia komunikacji marketingowej można zastosować w serwisie
społecznościowym Instagram?
3. Jakie wnioski dla zagadnienia komunikacji marketingowej można wyciągnąć na podstawie
badania grupy użytkowników serwisu Instagram?
Dla uzyskania przejrzystości i kompletności poruszanych zagadnień, praca została podzielona na trzy części odpowiadające wymienionym pytaniom badawczym. W rozdziale pierwszym
niniejszego tekstu zawarta została charakterystyka Instagrama, która pozwala odróżnić ten
serwis od innych mediów społecznościowych. Wyjaśnione zostało działanie interfejsu, sposoby
pozycjonowania wpisów i tworzenia reklam. W tej części pracy opisane zostało również zjawisko
kultury obrazkowej, jako bardzo istotnego elementu kanału komunikacji opartego na treściach
wizualnych. Ponadto rozdział zawiera zarys cech polskich użytkowników serwisu, który powstał
na podstawie dotąd jedynego badania Instagrama przeprowadzonego w Polsce. 2 Drugi rozdział
publikacji odnosi się do pojęcia komunikacji oraz procesu komunikacji marketingowej. Zawiera
wyjaśnienie procesu tworzenia komunikatów, w tym, komunikatów uwzględniających specyfikę
omawianego kanału social media. Omówiony został sposób formułowania celów komunikowania
marketingowego. Opis tradycyjnych narzędzi komunikacji marketingowej, możliwych do zastosowania na Instagramie, został uzupełniony o narzędzia komunikacji, będących następstwem cech
tego serwisu społecznościowego.
Trzecia część pracy, to analiza badania przeprowadzonego na potrzeby tej pracy licencjackiej.
Badanie o charakterze eksploracyjnym uwzględniało obszar zainteresowań nakreślonych przez
hipotezę tej pracy. W rozdziale zawiera się opis metodologii badania, charakterystyka badanej
1 S. Brzeziński, M. Jasiński, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i rynek”
nr 3/2014, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir3_2014_brzezinski_jasinski.pdf (dostęp: 20.06.2016), s. 11.
2 Stan na czerwiec 2016 r.
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grupy oraz przybliżenie sposobów korzystania z Instagrama przez badanych użytkowników. Ujęta
została również ocena skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowych stosowanych na Instagramie.
Dostępność źródeł dla zagadnienia komunikacji marketingowej w jej tradycyjnym wymiarze
jest ogólnie dobra. Do opisu tej części pracy pomocna była publikacja Philipa Kotlera i Kevina
Lane Kellera Marketing, nie bez powodu określana przez branżę jako „biblia marketingu”. Jest to
dzieło obszerne, zawierające wręcz encyklopedyczną wiedzę z zakresu marketingu, w tym komunikowania marketingowego. Informacje z tejże książki uzupełnione zostały o wydawnictwa, które
skupiają się na zawężonym polu komunikowania marketingowego oraz współczesnych mediów
społecznościowych. Natomiast dostęp do wiedzy z zakresu komunikowania marketingowego
w social mediach jest ograniczony. Podobnież jest ze źródłami dotyczącymi informacji o medium
społecznościowym Instagram. Wiadomości dotyczące tychże obszarów istnieją głównie w zasobach Sieci i są sformułowane najczęściej w języku angielskim. Dodatkowym, ważnym aspektem
w opisywaniu Instagrama jest także jego dynamika. Jest to medium nowe, które podlega ciągłym
zmianom, z tego powodu najbardziej aktualne informacje można znaleźć w artykułach publikowanych w internetowych serwisach branżowych. Z tych powodów w niniejszej pracy informacje
dotyczące tradycyjnej komunikacji marketingowej pochodzące z literatury przedmiotu, zostały
uzupełnione o źródła internetowe, własne wnioskowania na podstawie zdobytych informacji oraz
analizę samodzielnie zebranych materiałów badawczych. Uzyskane w ten sposób informacje
pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę, co znajduje potwierdzenie w zakończeniu tej pracy.

Rozdział 1. Charakterystyka serwisu social media Instagram
Instagram jest platformą społecznościową, w której użytkownicy udostępniają zdjęcia i krótkie wideo. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników serwisu, wzrasta jego potencjał marketingowy.
W poniższym rozdziale zawarta jest krótka historia serwisu, jego charakterystyka, opis interfejsu
i funkcje serwisu, które znajdują zastosowanie w komunikowaniu marketingowym.
Portal społecznościowy Instagram powstał w październiku 2010 roku w USA, jako aplikacja
na smartfony działające w środowisku iOS (systemie operacyjnym dostępnym na urządzeniach
mobilnych firmy Apple). W ciągu pierwszych dwóch miesięcy swojej działalności serwis zdążył
przyciągnąć milion użytkowników, a wraz z ukończeniem pierwszego roku liczba kont przekroczyła
dziesięć milionów. Wraz z dynamicznym wzrostem użytkowników, do aplikacji zaczęły dochodzić
nowe funkcje, a serwis zaczął być dostępny dla szerszej grupy użytkowników, dzięki uruchomieniu
wersji na platformę Android oraz dla przeglądarek internetowych. Niewątpliwy sukces serwisu
sprawił, że po dwóch latach działalności został on wykupiony przez Facebook za miliard dolarów
amerykańskich. Fuzja z Facebookiem doprowadziła do gwałtownego rozwoju serwisu, rozwinięciu możliwości reklamowych oraz nieanglojęzycznych wersji językowych, a także podwojenia
liczby użytkowników w ciągu następnego roku. 3 We wrześniu 2015 roku firma ogłosiła, że liczba
użytkowników przekroczyła 400 milionów, z czego trzy czwarte kont należy do osób spoza Stanów Zjednoczonych.4 Szacuje się, że dochód Instagrama z reklam w 2017 roku przekroczy 2,8
miliarda dolarów. 5 Portal, który obecnie zawiera ponad 40 miliardów zdjęć z dziennym ruchem

3 The Complete History of Instagram, http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/ (dostęp:
04.06.2016).
4 Celebrating a Community of 400 Million http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million
(dostęp 04.06.2016).
5 Instagram now at more than 400 million users, http://in.reuters.com/article/instagram-users-idINL1N11S20I20150922 (dostęp: 04.06.2016).
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ponad 75 milionów użytkowników, którzy tworzą ponad 3,5 miliarda polubień dziennie oraz 1000
nowych komentarzy na sekundę, stanowi szerokie pole do zastosowania działań marketingowych6.
Charakterystyka serwisu Instagram
Działalność serwisu Instagram opiera się na darmowej aplikacji dostępnej na platformy mobilne
(takie jak iOS i Android) oraz stronie dostępnej w sieci web. Dostęp do pełnej funkcjonalności
serwisu możliwy jest jedynie po zalogowaniu się w nim poprzez urządzenia mobilne. Strona internetowa serwisu pozwala na przeglądanie zawartości i interakcje, jednak niemożliwe jest dodawanie
nowych postów. Sprowadzenie głównych obszarów działalności aplikacji na urządzenia mobilne,
sprawia, że Instagram wpisuje się w trend social mobile, który umożliwia korzystanie z mediów
społecznościowych w dowolnym miejscu i czasie przy wykorzystaniu bezprzewodowego łącza
internetowego.7 Dostęp do treści zawartych na tej platformie social media jest szybki, łatwy w obsłudze i nie wymaga dużego zaangażowania użytkownika. Konta użytkowników są takie same dla
osób prywatnych i firm. Profile, które są szczególnie popularne mogą zweryfikować swoje konto,
aby potwierdzić autentyczność profilu i uchronić się przed podszywaniem przez osoby trzecie.
Treści publikowane przez użytkowników umieszczone zostają w strumieniu wiadomości, który
zawiera wszystkie posty w porządku chronologicznym. Obecnie serwis nie stosuje algorytmów
regulujących wyświetlanie postów w głównym strumieniu wiadomości, dzięki czemu autor postu
ma pewność, że opublikowana przez niego grafika pojawi się w strumieniu osób, które go obserwują.8 Aby sprawić żeby treści publikowane w serwisie były bardziej atrakcyjne, Instagram
zawiera panel edycji zdjęcia zawierający paletę filtrów, możliwości manipulowania kontrastem,
jasnością i formatem obrazu, z bieżącym podglądem edycji. Ponieważ Instagram jest serwisem
społecznościowym dedykowanym do publikowania treści wizualnych- zdjęć i krótkich wideo,
obraz zajmuje większość powierzchni ekranu i na nim skupia się większość uwagi użytkownika.
Portal Instagram pierwotnie dostępny był jedynie w wersji angielskiej, która wkrótce została
przetłumaczona na inne języki. Jednakże ze względu na specyfikę tego medium społecznościowego należy wyjaśnić znaczenie terminów używanych do opisu Instagrama.
• Post- wpis dodany w medium społecznościowym. Zawartość postu musi stanowić treść
wizualna- obrazek, lub krótkie wideo. Może być uzupełniony o komentarz oraz oznaczenia.
• Strumień wiadomości- posty wyświetlane na stronie głównej Instagrama w sieci web, oraz
aplikacji mobilnej Instagram. Pojawiające się tam treści są stworzone przez użytkowników
zaobserwowanych przez właściciela konta.
• Polubienie- funkcja, która umożliwia użytkownikowi oznaczyć post, który mu się podoba.
Liczba polubień wpisu wymieniona jest pod zdjęciem.
• Hasztagi- znaczniki używane obecnie w większości portali społecznościowych (także na
Facebooku, czy Twitterze), które tworzy do niego hiperłącze (jeśli post ma oznaczenie publiczne), przekierowując do wszystkich postów oznaczonych w ten sam sposób. 9 Aby użyć
hasztagu należy wstawić znak „#” przed słowem kluczowym (oznaczającym).
•O
 bserwujący- użytkownicy, którzy poprzez wybranie opcji „obserwuj” na profilu innego
użytkownika zyskują możliwość śledzenia wpisów obserwowanego użytkownika w swoim
strumieniu wiadomości. 10
6 C. Smith, DMR Instagram Statistics Report, http://expandedramblings.com/index.php/important-instagramstats/ (dostęp: 04.06.2016); Stats, https://www.instagram.com/press/ (dostęp: 04.06.2016).
7 M. Sadowski, Rewolucja Social Media, Gliwice, 2013, s.23.
8 Stan na dzień 30.05.2016.
9 D. Barefoot, J. Szabo, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Warszawa, 2011.
10 F. Wallsbeck, U. Johansson, Instagram Marketing, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:725701/
FULLTEXT01.pdf , s. 4, (dostęp: 9.06.2016).
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Serwis bazuje na społeczności, która budowana jest poprzez interakcje między użytkownikami. Użytkownicy mają możliwość obserwowania profili innych użytkowników, dzięki temu posty
publikowane przez autorów są widoczne na stronie głównej aplikacji osób obserwujących go.
Do interakcji służą ikony znajdujące się pod opublikowanym zdjęciem lub wideo. Ikona serca, to
polubienie zdjęcia, następna ikona i opisane pole służą do dodania komentarza pod zdjęciem,
ikona strzałki służy do udostępnienia postu w sieci poza serwisem Instagram (w wersji webowej
udostępnianie linku jest trudniejsze, wymaga bowiem wejścia na profil autora zdjęcia, otworzenia
ponownie i skopiowania adresu URL z przeglądarki). Ikona trzech kropek (w wersji mobilnej nad
zdjęciem po prawej stronie) służy do ewentualnego zgłoszenia do serwisu treści naruszające jego
warunki. Post oznaczony jest także aliasem użytkownika, który dodał post, oraz oznaczeniem,
w jakim odstępie czasowym post został dodany do serwisu.
W kanale social media Instagram możliwe jest śledzenie aktywności innych użytkowników.
Informacje o działaniach obserwowanych osób znajdują się w zakładce „aktywności” oznaczonej
piktogramem serca w dolnym pasku aplikacji mobilnej (rys. 1.2), oraz prawym górnym rogu na
stronie internetowej (rys. 1.1). Sekcja ta jest podzielona na dwie części. Pierwsza opisana obserwowanie zawiera listę działań obserwowanych użytkowników. W drugiej znajdują się powiadomienia
o akcjach podjętych przez innych wobec użytkownika konta (m.in. polubienia postów właściciela
konta przez innych, zastosowane przez nich oznaczenia i komentarze).
Narzędzia służące do oznaczania treści wizualnych na Instagramie
Pomimo wysoko rozwiniętej technologii, współczesne serwisy internetowe nie najlepiej radzą
sobie z możliwością rozpoznania zawartości obrazu, czy wideo. Z tego powodu, aby rozszerzyć
dostęp do postu, którego głównym kontentem jest treść wizualna, w serwisie stosuje się oznaczenia postów, czyli hasztagi. Na Instagramie, z wyżej wymienionych powodów, są one szczególnie
istotne. Oznaczenia dodaje się w polu opisu zdjęcia podczas jego edycji, lub w polu komentarza
(zastosowanie znacznika pod cudzym zdęciem nie powoduje jednak połączenia go z bazą zdjęć
oznaczonym danym hasztagiem). Hasztagi na Instagramie stanowią też ważną część narzędzia
wyszukiwania dostępnego w aplikacji. Używanie oznaczeń znacząco zwiększa zasięg postów,
Rysunek 1. a) (z prawej) i rysunek b) (z lewej), strona główna serwisu Instagram dostępna
z przeglądarki desktopowej i aplikacji mobilnej

a

b

Źródło: Zrzut z ekranu profilu marekmuszyński na stronie głównej https://www.instagram.com/
(rys. a) i w aplikacji Instagram w systemie iOS (rys. b).
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jednak ich używanie jest ograniczone do 30 znaczników.11 Aby prawidłowo oznaczyć zdjęcie należy
używać tylko liter i cyfr, jedynym znakiem poza nimi, które nie anuluje hiperłącza, jest znak „_”,
który używany jest jako zamiennik spacji. Tak więc, gdyby autor zdjęcia z rysunku 1.1 i 1.2 chciał
oznaczyć, że na jego zdjęciu jest niebieski samochód, mógłby zrobić to między innymi używając
hasztagów #niebieskisamochód i #niebieski_samochód. Ze względu na międzynarodowy charakter
aplikacji, najczęściej stosowanymi hasztagami są te w języku angielskim.
Oznaczyć można także konkretnego użytkownika aplikacji. Wzmianka może dotyczyć osoby lub
firmy, stosuje się ją za pomocą znaku „@” przed nazwą użytkownika. Powoduje to automatyczne
powiadomienie oznaczonego użytkownika o komentarzu, w którym został wymieniony. 12 Jest to
przydatna funkcja, do powiadomienia kogoś o danym poście Funkcja ta znajduje zastosowanie
również do prowadzenia konwersacji w komentarzach pod postem, ponieważ w serwisie występuje tylko jeden poziom komentarzy i łatwo zagubić odpowiedź pod popularnymi postami. Drugim
rodzajem oznaczania użytkowników jest możliwość oznaczania użytkowników na zdjęciach przez
autora postu.
Trzecim rodzajem znacznika, który został zastosowany w aplikacji służy do oznaczania danych
geolokalizacyjnych przez jego autora. Dodawanie informacji o miejscu zrobienia zdjęcia możliwe
jest za pomocą danych GPS zbieranych przez aplikację w miejscu, w którym dodawany jest post.
Drugą możliwością oznaczenia lokalizacji jest ręczne wpisanie lokalizacji, co przydaje się podczas
publikowania treści pochodzących z przeszłości. Możliwe jest także dodawanie nowych lokalizacji
do obecnej lokalizacji GPS. Powoduje to jednak, że narzędzie to jest nieujednolicone, przez co
zdarza się, że w jednej lokalizacji może być oznaczonych kilka miejsc jednocześnie (co może
się zdarzyć, szczególnie w wypadku centrów miast), lub, że ta sama lokalizacja ma kilka nazw,
co powoduje problemy w wyborze odpowiedniego znacznika lokalizacji. Oznaczanie miejsca na
mapie popularne jest w szczególności w postach związanych z podróżami, oraz jest użyteczna dla
firm działających stacjonarnie, które dodając lokalizację swojej siedziby do postu mają możliwość
dokładnego przekazania swojego położenia.
Narzędzia wyszukiwania na Instagramie
Wyszukiwanie w aplikacji opiera się na trzech wyżej wymienionych sposobach oznaczania
treści. Instagram nie umożliwia wyszukiwania obrazów ze zdjęć, ponieważ jest to narzędzie,
które wyszukuje obrazy dokładnie takie same jak obraz oryginalny, natomiast serwis stawia na
tworzenie nowych i unikatowych treści przez swoich użytkowników. Mechanizmy wyszukiwania
oparte są na systemie Unicorn, który został stworzony przez Facebooka. Wyniki wyszukiwania
uporządkowane są na podstawie stale zbieranych danych dotyczących zapytań, sieci połączeń
kontaktów w serwisie oraz preferencji użytkownika. Informacje zbierane przez serwis (takie jak
wpisy, hasztagi, lokalizacje) są grupowane według kategorii, aby umożliwić efektywne wyszukiwanie. Aby poprawić dokładność wyszukiwania można użyć komend AND, OR lub NOT. Na
rezultat wyszukiwania mają wpływ też dodatkowe dane, takie jak liczba polubień wpisu, czy liczba
użytkowników obserwujących profil. 13 Ta sama fraza wpisana w pole wyszukiwania daje różne
wyniki w zależności od wybranej kategorii wyszukiwania:
• Najlepsze: rezultatem wyszukiwania w tej kategorii są ujednolicone wyniki wyszukiwania
bez względu na rodzaj zastosowanego oznaczenia treści. Pole to zostało wprowadzone,
aby ułatwić użytkownikom znalezienie właściwego postu, bez konieczności rozróżniania
przez nich rodzaju znacznika. Daje możliwość intuicyjnego wyszukiwania osobom, które
11 Jak korzystać ze znaczników #?, https://www.facebook.com/help/instagram/351460621611097 (dostęp:
06.06.2016).
12 Wzmianki, https://help.instagram.com/1558367297777457/?ref=hc_fnav (dostęp: 06.06.2016).
13 M. Boucher, T. Dimson, Search Architecture, http://instagram-engineering.tumblr.com/post/124162066737/
search-architecture (dostęp: 08.06.2016).
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mogą nie posiadać wystarczającej biegłości w używaniu aplikacji, lub nie mogą sprecyzować
właściwego zapytania. Rezultaty w tej kategorii uwzględniają algorytm, który łączy hasztagi
z danymi o użytkownikach, co daje do 20% lepsze wyniki wyszukiwania niż wyszukiwanie za
pomocą samych hasztagów. Wyniki wyszukiwania są spersonalizowane i bazują na danych
historii wyszukiwania użytkownika. 14
• Osoby: rezultatem wyszukiwania są jedynie profile użytkowników. Bazuje na aliasach użytkowników, grupie obserwujących osobę wyszukującą i obserwowanych przez nią, oraz danych
osobowych, o ile zostały one zarejestrowane w serwisie. Wyniki uzupełniane są o rezultaty
związane z informacjami o użytkownikach obserwowanych przez użytkowników obserwowanych przez osobę wyszukującą, oraz użytkowników obserwowanych przez użytkowników,
które obserwują osobę wyszukującą.15
• Znaczniki: rezultatem wyszukiwania są użyte do oznaczenia zdjęć hasztagi. Porządkowane
są według odpowiedniości w stosunku do zapytania, następne wyniki na liście stanowią
oznaczenia uporządkowane według algorytmu, na który składają się informacje o wyszukiwaniach użytkownika, jego polubieniach, popularności danego hasztagu i jego odmian (na
przykład zastosowanie polskich znaków diakrytycznych, bądź nie, czy sposobem pisowni
związków wyrazowych w hasztagu).
• Miejsca: wyszukiwanie miejsc umożliwia obejrzenie postów zrobionych w najbliższym położeniu aktualnej lokalizacji GPS. Zawiera również pole do ręcznego wpisywania zapytania,
a wynikami tej akcji są zdjęcia oznaczone odpowiednim znacznikiem lokalizacji. Wyniki
wyszukiwania w tej sekcji również poddane są działaniom algorytmu uwzględniającego
popularność i preferencje użytkownika.
Dodatkowym narzędziem wyszukiwania w serwisie Instagram jest funkcja eksploruj. Działa
ona w różny sposób na komputerze i w aplikacji mobilnej.
Funkcja eksploruj w wersji mobilnej służy do odkrywania przed użytkownikiem takich pól
omawianego kanału social media, które znajdują się poza obszarem ręcznego wyszukiwania
użytkownika. Treści, które znajdują się w tej części wyszukiwarki generowane są przez infrastrukturę Instagrama. Prezentowane są tam propozycje w formie zbioru postów, które zostały spersonalizowane pod konkretnego odbiorcę. Elementy, które brane są pod uwagę przy propozycjach,
to polubione przez użytkownika posty, profile osób które obserwują użytkownicy obserwowani
przez niego, lokalizacje, hasztagi, popularne posty oraz edytoriale przygotowywane przez zespół
Instagrama.16 Funkcja eksploruj to ciąg zdjęć prezentowanych w strumieniu wyników (rys. 2.1). Po
naciśnięciu na pole wyszukiwania widok od razu zmienia się w pole widoczne na rysunku 2.2, na
którym widać wspomniane kategorie wyszukiwania. Widoczne na rysunku 2.2 wyniki w kategorii
najlepsze, to lista powstała automatycznie na podstawie danych wyszukiwań i odwiedzin profili
przez użytkownika. Narzędzie wyszukiwania dostępne jest z każdego poziomu aplikacji pod piktogramem lupy (na rys. 2.2 jest on ukryty za klawiaturą).
Funkcja eksploruj dostępna w wersji web oznaczona jest piktogramem kompasu w prawym
górnym rogu strony (rys 1.1). Znacząco różni się od funkcji o tej samej nazwie w aplikacji mobilnej
i zawiera ona propozycje profili do zaobserwowania przez użytkownika. Profile dobierane są na
podstawie obserwowanych użytkowników, sieci znajomych z serwisu Facebook. W wersji mobilnej ta funkcja znajduje się w ustawieniach profilu, gdzie jest uzupełniona o podział propozycji na
znajomych z Facebooka oraz na zapisane kontakty z urządzenia mobilnego.

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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Rysunek 2 a) (z lewej) i rysunek b) (z prawej) przedstawiają wygląd pola wyszukiwania
w aplikacji mobilnej Instagram

a

b

Źródło: Zrzut z ekranu narzędzia wyszukiwania w aplikacji Instagram.

Historię wyszukiwania można usunąć z poziomu aplikacji mobilnej, co powoduje zmiany rezultatów wyszukiwań w niektórych obszarach.
Charakterystyka polskich użytkowników kanału social media Instagram
Użytkownicy serwisu Instagram tworzą społeczność. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1597 dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych ujawniło, że z Instagrama
korzysta 26% użytkowników sieci internetowej. 17 W 2015 roku zostało przeprowadzone pierwsze
badanie polskich użytkowników Instagrama. Wykazało ono, że jest już ich ponad 2,3 miliona18,
z czego 85% stanowią osoby do 35 roku życia, z których większość znajduje się w grupie wiekowej 18-24 lat. 19 12% użytkowników mieszka w miastach powyżej 200 tysięcy osób. Wśród
polskich użytkowników zachodzi duża dysproporcja rozkładu płci, kobiety stanowią 71% osób
korzystających z tego kanału social media. Jednocześnie to samo badanie wykazało, że osoby
korzystające z Instagrama są w znacznej mierze bardziej aktywne na Facebooku, w porównaniu
do osób korzystających tylko z Facebooka, oraz, że są to osoby, które angażują się w interakcje
z markami i klikają w reklamy.20 Procent użytkowników, którzy wchodzą w interakcje na Instagramie jest piętnastokrotnie większy niż na Facebooku.21 Poza otwartością na kontakt, Polacy, którzy
korzystają z Instagrama cechują się proaktywnym nastawieniem wobec obserwowanych profili.22
Sposób wykorzystania Instagrama przez użytkowników w Polsce, to głównie przeglądanie treści
dostępnych w głównym strumieniu wiadomości, oraz innych postów. Tworzenie przez nich postów
17 Instagram Users, Pew Research Center 2015, http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/pi_2015-01-09_social-media-new_02/ (dostęp: 9.06.2016).
18 M. Czaplicka, Instagram jest młodą kobietą, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, s.9, https://napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanie-instagrama/ (dostęp 9.06.2016).
19 G. Berezowski, Instagramersi są hiper-aktywni na Facebooku, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, s.
29-30, https://napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanie-instagrama/ (dostęp 9.06.2016).
20 Ibidem.
21 S. Lisowski, Instagram w portfolio marki , [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, https://napoleoncat.
com/blog/najwieksze-polskie-badanie-instagrama/, s.24 (dostęp 9.06.2016).
22 M. Zalewski, Powrót do korzeni. Pismo obrazkowe najlepszą formą komunikacji w mediach społecznościowych, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, https://napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanieinstagrama/, s.6, (dostęp 9.06.2016).
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odbywa się jedynie okazjonalnie. 23 Instagram stanowi dla tej grupy kanał komunikowania kapitału
społecznego i uzupełnia go zapewniając możliwość interakcji. 24 Znajduje to szerokie zastosowanie
do wykorzystania w komunikacji marketingowej.
Znaczenie kultury obrazkowej we współczesności
Kultura językowa to świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszystkich sytuacjach
komunikacyjnych. 25 Wykorzystując tę definicję można stwierdzić, że kultura obrazkowa jest
odpowiednikiem kultury językowej, która w sytuacji komunikacyjnej wykorzystuje treść wizualną
w miejsce języka.
Rozwój mediów elektronicznych w XXI wieku spowodował rozszerzenie możliwości komunikacyjnych. Instagram stanowi medium, które wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne,
które odchodzą od tradycyjnego używania pisma jako podstawy komunikacji pośredniej. Minimalistyczny układ interfejsu graficznego serwisu stawia treść wizualną w centrum uwagi odbiorcy.
Posługiwanie się obrazem ułatwia komunikację, ponieważ nie wymaga od autora umiejętności
pisarskich, która odgrywa dużą rolę w innych mediach społecznościowych takich jak Facebook,
czy, w szczególności Twitter (który wymaga biegłości w redagowaniu tekstów poniżej 140 znaków).
Wykorzystanie obrazu do przekazania informacji powoduje, że odkodowanie przekazu odbywa
się intuicyjnie i przy zaangażowaniu emocji, a jego zrozumienie jest łatwe. 26 Grafika i krótkie
wideo dają możliwości niestandardowego przekazania swojego komunikatu, co w połączeniu
z nowoczesną mobilną technologią wykorzystaną jako nośnik informacji daje dużą efektywność
odbioru informacji. Atrakcyjna forma komunikatu przyciąga uwagę odbiorcy przekazu i zachęca
go do korzystania z tej formy informacji. 27 Koncentracja na komunikacie wykorzystującym treści
multimedialne jest znacznie wyższa wobec technik tradycyjnych. 28 Znaczy to tyle, że te same
komunikaty wizualne przekazane za pomocą medium jakim jest Instagram, oraz w tradycyjnej
formie ulotki, zostaną odebrane inaczej. Właściwe posługiwanie się ilustracją w komunikowaniu
stanowi podstawę dobrego zapamiętania informacji. Połączenie treści wizualnej z tekstem sprawia,
że zaangażowana zostaje pamięć wzrokowa, która jest wiele trwalsza niż pamięć werbalna (oparta
jedynie na komunikacie słownym). 29 70% informacji zrozumianych i następnie zapamiętanych
przez człowieka składa się z połączenia obrazu z treścią, wobec 10%, które pochodzą z informacji
przekazanych za pomocą jedynie pisma.
Wobec powyższego, specyfika Instagrama sprawia, że jest to medium społecznościowe, które
umożliwia tworzenie treści, które łatwo zostają w pamięci. Ma to niewątpliwie duże znaczenie
w przypadku chęci wykorzystania tego medium w celach reklamowych. Należy przy tym pamiętać,
że ten kanał social media cechuje się własnym rodzajem estetyki. Społeczność skupiona wokół
serwisu jest szczególnie wrażliwa na autentyczność przekazu. Jakkolwiek pewien rodzaj inscenizacji i kompozycji na obrazie jest pożądany, należy zadbać, aby treść wizualna zaprezentowana

23 M. Rybicka, M. Szewczuwianiec, Sieciowe uzależnienie, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, https://
napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanie-instagrama/, s.27, (dostęp 9.06.2016).
24 K. Polańska, Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2013, s. 73.
25 A. Markowski, Kultura języka. [w:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 1650.
26 M. Rybicka, M. Szewczuwianiec, Sieciowe uzależnienie, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, https://
napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanie-instagrama/, s.27, (dostęp 9.06.2016).
27 S. Leciejewski, Komunikacja medialna w edukacji filozoficznej XXI wieku, [w:] M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland, Język. Rozumienie. Komunikacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań,
2011, s. 88.
28 Ibidem, s. 94.
29 Ibidem, s. 92.
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na Instagramie była oryginalna i kreatywna. Ważnym elementem jest kontekst w jakim pojawia
się post. Estetyczny obrazek nie wystarczy, żeby przyciągnąć uwagę użytkowników. 30
Funkcje reklamowe na Instagramie
Po wykupieniu serwisu Instagram, Facebook zaczął dążyć do monetyzowania potencjału tego
opartego na zdjęciach kanału social media. W momencie przejęcia aplikacji wszystkie wpisy, zarówno dodawane przez osoby prywatne, jak i z kont oficjalnych były publikowane na tych samych
zasadach, a ich zasięg zależał od popularności posta, osób, które obserwowały jego autora, oraz
biegłości w używaniu trafnych hasztagów. W 2013 roku Instagram wypuścił na rynku amerykańskim opcję sponsorowanych zdjęć i wideo 31, która następnie została rozszerzona na inne kraje.
Posty sponsorowane służą do reklamowania się marek i są dostępne dla firm, które posiadają
stronę na Facebooku. Są one wyświetlane pomiędzy wpisami obserwowanych osób w strumieniu
wiadomości na stronie głównej. Reklamy objęte są szczegółowym regulaminem, który precyzuje
jaki rodzaj obrazu jest w nich dozwolony (regulamin jest ten sam dla Instagrama i Facebooka).32
W kanale social media możliwe do zastosowania są trzy rodzaje wpisów reklamowych:
• Zdjęcie sponsorowane - pozwala na komunikację z odbiorcami za pomocą statycznego obrazu
wykorzystującego kreatywne rozwiązania do przekazania treści reklamowej.
• Reklama wideo - umożliwia udostępnienie maksymalnie 60 sekundowego spotu. Używając
tego rodzaju postu sponsorowanego należy pamiętać, że wideo na Instagramie jest domyślnie
wyświetlane w wersji z wyciszonym dźwiękiem. Aby odtworzyć towarzyszący wideo, odbiorca
musi nacisnąć na pole, w którym wyświetlany jest film. Aspekt wizualny spotu jest zatem
o wiele bardziej istotny niż warstwa dźwiękowa i ewentualny przekaz słowny.
• Reklama karuzelowa - rozszerza funkcje postu zawierającego zdjęcie o dodatkową warstwę
zawierającą galerię zdjęć, dostępną za pomocą przesuwania zdjęcia na urządzeniu mobilnym. Zdjęcia zamieszczone w formacie karuzelowym mogą zawierać przycisk z linkiem do
oficjalnej strony internetowej reklamodawcy.33
Pod wszystkimi z wyżej wymienionych rodzajów postów sponsorowanych umieszczony jest
przycisk zawierający link do strony reklamodawcy.
Podczas tworzenia wpisu sponsorowanego, reklamodawca ma możliwość wybrania grupy
docelowej odbiorców. Do określania targetów Facebook i Instagram korzystają ze wspólnego
narzędzia wykorzystującego informacje o użytkownikach uzyskane z obu serwisów dotyczące ich
zainteresowań (obserwowanych profili na Instagramie i stron na Facebooku), a także informacji
dotyczących użytkownika (takich jak wiek, płeć, lokalizacja). Menedżer reklam, narzędzie Facebooka używane do tworzenia reklam na Instagramie zawiera wskazówki dotyczące określania
celów marketingowych i grupy odbiorców kampanii reklamowej. 34
Dodatkowymi rozwiązaniami biznesowymi na Instagramie wprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie, które w najbliższym czasie zostaną rozszerzone na wszystkie
kraje 35, są:
30 M. Zalewski, Powrót do korzeni. Pismo obrazkowe najlepszą formą komunikacji w mediach społecznościowych, [w:] O. Berezowski (red.), Social footprint, https://napoleoncat.com/blog/najwieksze-polskie-badanieinstagrama/, s.6, (dostęp 9.06.2016).
31 The Complete History of Instagram, http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/ (dostęp:
04.06.2016).
32 Zasady dotyczące reklam, https://www.facebook.com/policies/ads, (dostęp 10.06.2016).
33 Instagram Ad Solutions, https://business.instagram.com/advertising/, (dostęp 10.06.2016).
34 Menedżer reklam, https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=137410284&pid=p1
(dostęp: 10.06.2016).
35 Stan na dzień 10.06.2016.

393

IIczesc,4.Jarosz_383-416.indd 393

4/29/18 10:40 AM

Aleksandra Jarosz
• Profile firmowe - umożliwiają oficjalne oznaczenie konta jako firmowe z rozszerzeniem
o możliwości kontaktowe z firmą (poprzez dodanie danych do profilu) i wybór preferowanego
kontaktu dla klientów.36
• Insighty - dają firmom informacje z serwisu Instagram, na temat tego, jaki zasięg, interakcje
i wpływ na odbiorców wywołały wpisy dodane do kanału social media.
• Insighty reklamowe - zawierające istotne dla reklamodawców statystyki dotyczące wpisów reklamowych.
• Narzędzie projektowania reklam - miejsce, w którym reklamodawcy mają możliwość pracowania nad ostatecznym wyglądem reklamy. Zawiera ono także możliwość bieżącego
monitorowania statystyk wykupionych reklam i informacje o reakcjach grupy docelowej na
dany wpis sponsorowany.
• Promowanie postów dodanych w przeszłości za pomocą dodatkowej funkcji w aplikacji dla
kont firmowych. Działanie to przydatne jest do zwiększenia zasięgu wpisu, który już wcześniej
osiągną popularność w serwisie.37
• Reklama dynamiczna - pozwala na promocję produktów tworząc spersonalizowaną reklamę
na podstawie wcześniejszej wizyty użytkownika serwisu na stronie internetowej, lub w mobilnej aplikacji reklamodawcy. W tym rodzaju reklamy na zdjęciu we wpisie pojawia się obraz
produktu ze sklepu internetowego reklamodawcy.38

 ozdział 2. Komunikowanie marketingowe na Instagramie. Wybrane
R
aspekty komunikacji marketingowej
Właściwie prowadzona komunikacja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w mediach społecznościowych. Powodzenie w zakresie komunikowania marketingowego jest skutkiem kontrolowanych
i planowych działań, spójnej strategii, oraz właściwych interakcji. Platforma społecznościowa
Instagram jest jednym z kanałów, jakie firma może wykorzystać do prowadzenia działań z zakresu komunikacji marketingowej. Odpowiednie zastosowanie narzędzi komunikacji marketingowej,
dostosowanych do specyfiki tego kanału social media, może przynieść firmie duże korzyści.
Proces komunikacji marketingowej
Aby należycie omówić temat komunikowania marketingowego, należy najpierw zdefiniować
pojęcie i proces komunikowania marketingowego.
Komunikowanie się, to proces dwustronnego przepływu informacji zakładającego sobie cel
wzajemnego porozumiewania. 39 Aby wykorzystać je do celów biznesowych należy dodać, że
komunikowanie musi być świadome i warto, aby było celowe. Komunikaty nadawane przez firmy
nieposiadające tych dwóch dodatkowych czynników mogą wywoływać u odbiorców niezrozumienie
komunikatu, lub odebranie go w zły sposób. Podstawowy model komunikowania stworzony przez
H.D. Laswella zawiera pięć elementów, na który składa się pełny komunikat (rys.3). Zakłada on
dodatkowo, że komunikacja jest procesem perswazyjnymi, celem którego jest zmiana postawy
odbiorcy, lub jej wzmocnienie.
36 Instagram dla biznesu. Nowe funkcje, http://www.proto.pl/aktualnosci/instagram-dla-biznesu-nowe-funkcje
(dostęp: 10.06.2016).
37 Coming Soon: New Instagram Business Tools, http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/
new-business-tools (dostęp 10.06.2016).
38 Driving Product Demand on Mobile, http://blog.business.instagram.com/post/144149657506/dynamic-ads-on-instagram (dostęp: 10.06.2016).
39 J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA,
Warszawa, 1998, s.122.
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Rysunek 3. Model aktu perswazyjnego Laswella- proces ujęty jest w formie pięciu pytań

Źródło: http://communicationtheory.org/lasswells-model/, (dostęp: 13.06.2016).

Model aktu perswazyjnego Laswella znajdował zastosowanie w tradycyjnych modelach marketingowych, gdzie komunikaty nadawane były głównie poprzez media, takie jak telewizja, radio,
czy prasa. Odwzorowuje on charakter komunikacji masowej, która odbywa się jednostronnie.
Ten model komunikowania się jest jednak nieodpowiedni dla współczesnego odbiorcy. Obecnie,
konsumenci oczekują możliwości interakcji z nadawcą komunikatu. 40 Rozwój i powszechna
dostępność do nowych technologii zmieniły sposób, w jaki odbiorcy przetwarzają komunikat
nadawcy. Skuteczność komunikowania się za pomocą mediów masowych została znacznie obniżona przez możliwości jakie oferuje rozwój mediów i technologii. Odbiorca może zdecydować
się na unikanie tradycyjnego, jednostronnego komunikatu za pomocą zmiany medium w trakcie
trwania bloku reklamowego, czy założenia na swoją przeglądarkę programu blokującego okna
reklamowe. 41 Bazując na tych informacjach, obecnie, aby skutecznie przeprowadzić komunikację
należy zmienić model komunikowania się.
Komunikowanie marketingowe, jest procesem dwustronnym i uwzględnia dodatkowe czynniki, które wynikają z możliwości interakcji nadawcy i odbiorcy (rys.4). Na ten proces składają się
elementy komunikacji interpersonalnej, które uwzględniają takie zjawiska jak sprzężenie zwrotne, czy reakcje odbiorcy komunikatu. Model ten zmienia usytuowanie odbiorcy przekazu, który
staje się równoprawnym uczestnikiem wymiany informacji w procesie komunikowania. Pomiędzy
nadawcą, a odbiorcą komunikatu występuje szereg czynników, które wpływają na finalny efekt
komunikacji marketingowej. Na komunikat sformułowany przez nadawcę podczas czynności
kodowania, wpływ mają media, za pomocą których, został on skierowany do odbiorcy. Czynność
dekodowania, czyli interpretowania komunikatu przez odbiorcę, może zostać zaburzona przez
czynniki zewnętrzne, czy też osobiste, co może spowodować, że poprawnie zakodowany przez
nadawcę komunikat zostanie źle zrozumiany. Znaczącym elementem tego modelu jest szum, który
oznacza dodatkowe, współistniejące przekazy, które konkurują o atencję odbiorcy i ostatecznie
mogą zaburzać zaplanowaną przez nadawcę komunikację. 42 Komunikacja zachodzi prawidłowo,
dopiero gdy zamierzony przez nadawcę komunikat zostanie w odpowiedni sposób zrozumiany
przez odbiorcę. 43 Komunikowanie marketingowe jest procesem dwustronnym, jednakże to po
stronie odbiorcy pozostaje inicjatywa do przekazania informacji zwrotnej (która może wystąpić
bezpośredni, lub nie) do nadawcy pierwotnego komunikatu. Proces może zakończyć się jedynie na
reakcji (ujawnionej lub nie) odbiorcy. Należy pamiętać, że brak wystąpienia sprzężenia zwrotnego
ze strony odbiorcy także stanowi swego rodzaju informację zwrotną.
Na podstawie wyżej omówionego ogólnego modelu komunikacji marketingowej, można stworzyć
model komunikacji marketingowej w serwisie społecznościowym Instagram. W modelu komuni40 M. Sadowski, Rewolucja social media, Helion, Gliwice, 2013, s. 79.
41 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012, s. 510.
42 Ibidem, s. 514.
43 Komunikowanie interpersonalne, https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikowanie_interpersonalne (dostęp:
14.06.2016).
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Rysunek 4. Elementy procesu komunikacji

Źródło: P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012, s.514.

kowania w kanale social media Instagram, nadawcą komunikatu jest firma, a źródłem, z którego
pochodzą formułowane przez nią przekazy, jest oficjalne konto marki. Treść przekazu zakodowana
jest w wizualnej formie zdjęcia lub wideo i dystrybuowana w medium, jakim jest Instagram (opcjonalnie także w mediach, do których Instagram umożliwia automatyczne, równoległe publikowane
treści). Dystrybucja wpisu może ograniczać się jedynie do obecności w głównym strumieniu zdjęć
osób obserwujących konto marki, lub zostać zmultiplikowana za pomocą właściwego używania
hasztagów. Dodatkowo, polubienia, czyli reakcje odbiorców na post, otwierają dla danego wpisu
nowy kanał dystrybucji. Informacja o polubieniu przez użytkownika wpisu pojawia się w zakładce
„aktywności” osób, które obserwują tego użytkownika. Szum w kanale społecznościowym Instagram stanowią wpisy konkurencyjnych marek, wpisy wizualnie podobne do zastosowanego przez
nadawcę stylu, a także komentarze użytkowników pod postem w żadnym stopniu nie związane
z oryginalnym komunikatem. Użytkownik, który odebrał przekaz, może na niego zareagować na
różne sposoby: może zaznaczyć polubienie, włączyć się do dyskusji w komentarzach, zrobić zrzut
ekranu i zrepostować 44, udostępnić w innych kanałach social media lub za pomocą innego rodzaju
medium, a także zignorować post lub zaprzestać obserwowania kanału jego autora. Wiadomości
o wystąpieniu informacji zwrotnej są na bieżąco wyświetlane w zakładce „aktywności” nadawcy
Rysunek 5. Model komunikowania w kanale social media Instagram

Źródło:C.Goldsby, Picture This: Instagram for Marketing Communication, http://thinktostart.
com/instagram-for-marketing-communication/, (dostęp: 15.06.2016).
44 Repostowanie- przekazanie oryginalnego komunikatu dalej, poprzez zamieszczenie zdjęcia we własnym
profilu użytkownika z oznaczeniem pierwotnego autora obrazu.
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komunikatu, co umożliwia szybkie reagowanie na interakcje odbiorców i usprawnia dialog między
stronami procesu komunikacji. 45
Cele komunikacji marketingowej
Nadawca przed rozpoczęciem procesu komunikowania musi określić do jakiego odbiorcy
się zwraca, co chce mu przekazać, oraz jaki efekt chce wywołać swoim przekazem u odbiorcy.
W serwisie społecznościowym Instagram grupa odbiorców zawęża się do użytkowników tej aplikacji, których charakterystyka zawarta jest w rozdziale pierwszym. Dodatkowo przy targetowaniu
odbiorców pomagają narzędzia dostarczane przez Facebook. Przekaz należy dostosowywać, tak,
aby jak najlepiej pasował do obszaru doświadczeń odbiorców, aby zwiększyć jego skuteczność 46.
Cele komunikowania mogą być różne i są zależne od intencji nadawcy, który w odpowiedni sposób
musi sformułować komunikat. Występują cztery główne rodzaje celów komunikowania:
• Potrzeba kategorii produktu, czyli przekazanie odbiorcy, że produkt oferowany przez nadawcę
komunikatu jest mu potrzebny. Jeżeli odbiorca dotychczas nie używał produktów z tej kategorii, cel ten zakłada wzbudzenie w odbiorcy komunikatu tej potrzeby. Wizualny charakter
Instagrama pozwala w łatwy sposób odwołać się do emocji odbiorcy komunikatu i wzbudzić
w nim chęć skorzystania z oferty nadawcy.
•Ś
 wiadomość marki, to wykreowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy pewnego pozytywnego obrazu marki. Dzięki temu u odbiorcy pojawią się skojarzenia, które pozwolą mu
rozpoznać i odróżnić produkt marki od produktu konkurencji. Wartym odnotowania jest fakt,
że w przypadku prowadzenia interakcji z odbiorcami w kanałach social media, w których
większość komunikacji pomiędzy marką, a konsumentami jest jawna, świadomość marki jest
celem, który realizowany jest przez większość czasu. Źle prowadzona komunikacja z odbiorcami skutkuje negatywnymi skojarzeniami z marką, nawet jeżeli wypowiedzi nie dotyczyły
bezpośrednio produktów marki.
•N
 astawienie wobec marki, to cel, który spowoduje, że odbiorca zacznie postrzegać markę,
jako tę odpowiadającą na jego bieżące potrzeby. Opierając komunikat na zdjęciach można
w łatwy sposób zaprezentować zdolność marki do zaspokojenia danej potrzeby.
•Z
 amiar zakupu marki, czyli komunikowanie w celu nakłonienia odbiorcy do zakupu marki
oferowanej przez nadawcę przekazu.47
Cele komunikowania marketingowego można też podzielić ze względu na funkcje komunikacji:
• Cele informacyjne- związane są z przekazywaniem odbiorcy informacji dotyczących produktu,
czy marki. Mogą służyć poinformowaniu konsumenta o cechach produktu, jego zastosowaniu,
sprzedaży oraz zwiększeniu świadomości dotyczącej przedmiotu komunikacji.
• Cele konkurencyjne- komunikacja oparta na tym rodzaju celów oparta jest na eksponowaniu
różnic między ofertą marki, a jej konkurentów, w celu zyskania przewagi konkurencyjnej.
•C
 ele edukacyjne¬, służą zwiększeniu wiedzy odbiorcy komunikatu o nadawcy, sposobu korzystania z oferowanego produktu, lub przekazaniu konsumentowi informacji o dodatkowych
działaniach podejmowanych przez firmę (jak np. prowadzenie fundacji).
• Cele lojalnościowe¬¬, które skupiają się na zbudowaniu stabilnych i długotrwałych stosunków
firmy z jej klientami oraz partnerami biznesowymi. 48

45 C. Goldsby, Picture This: Instagram for Marketing Communication, http://thinktostart.com/instagram-formarketing-communication/, (dostęp: 15.06.2016).
46 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012, s. 515.
47 Ibidem, s. 517.
48 T. Taranko, Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015,
s.28, 100.
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Komunikowanie marketingowe obecne w kanałach social media posiada także dodatkowe cele,
które znacznie wykraczają poza tradycyjne, opisane wyżej cele związane skupione na podkreślaniu
zalet produktów i nakłanianiu do zakupów. 49 Rozbudowane możliwości interakcji wprowadzają
cele, których istotą jest uzyskanie interakcji, czy też odpowiedzi od odbiorców pierwotnego komunikatu. Wykorzystuje się je w kanałach social media, w których występuje duża responsywność
użytkowników (Instagram stanowi dobry przykład takiego medium społecznościowego). Takim
celem może być między innymi zdobywanie dodatkowych insightów konsumenckich, za pomocą
zadawania bezpośrednich pytań skierowanych do grupy swoich obserwujących (czyli w większości docelowych odbiorców marki). Jest duża szansa, że w odpowiedziach znajdujących się pod
wpisem zawierającym bezpośrednie zapytanie, konsumenci odpowiedzą jakie są ich oczekiwania
wobec marki. Ważne jest jednak właściwe sformułowanie zapytania, tak, aby uzyskane odpowiedzi
wiązały się z celem zapytania. W przypadku źle zadanego pytania, odpowiedzi mogą pozostać
nie na temat, co nie przyniesie nadawcy żadnego efektu. 50 Innym celem komunikowania w tym
kanale może być komunikacja z influencerami, czyli osobami popularnymi wśród odbiorców
marki, którzy wywołują na nich duży wpływ w danym kanale social media. Kontakt z nimi ułatwia
pozyskiwanie informacji zwrotnych, a współpraca z nimi korzystnie wpływa na rozwój produktów
oraz może stanowić nośnik dla prowadzonych działań marketingowych.
Narzędzia komunikacji marketingowej możliwe do zastosowania na Instagramie
Media społecznościowe stanowią jednocześnie funkcję kanału komunikacji osobistej, cechującego się występowaniem sprzężenia zwrotnego i obecnością spersonalizowanych komunikatów,
oraz funkcję kanału komunikacji masowej, w którym komunikaty kierowane są do szerokiej rzeczy
odbiorców. Możliwość zastosowania obu tych funkcji w jednym serwisie social media, jakim jest
Instagram, pozwala na prowadzenie skoordynowanej komunikacji w obu kanałach jednocześnie.
Działanie takie jest spójne i zrozumiałe dla odbiorcy komunikatu, a przekaz personalny stanowi
wsparcie dla przekazu masowego, który pobudza chęci użytkownika do indywidualnych interakcji.
Przykładowo, organizując wydarzenie, nadawca komunikatu może zamieścić na swoim głównym
kanale informację o planowanym evencie, a w formie prywatnych wiadomości wysłać indywidualne
zaproszenia do użytkowników, którzy obserwują profil organizatora. Dwa rodzaje kanałów komunikacyjnych, które występują w jednym medium społecznościowym, sprawiają, że można w nim
posługiwać się wieloma narzędziami komunikacji marketingowej występującymi poza obszarem
social media. Na zbiór narzędzi komunikacji marketingowej składają się:
• Reklama- przekaz docierający do odbiorcy w formie nieosobistej prezentacji. Komunikat
reklamowy może stymulować sprzedaż, lub służyć kreowaniu wizerunku marki i pełnić co
najmniej jedną z trzech funkcji: nakłaniającą, przypominającą, lub informacyjną. Przekaz
reklamowy zostaje przekazany odbiorcom w mediach masowych, co sprawia że jest jawny,
ale także i wszechobecny, ponieważ tą samą reklamę można zaprezentować wielokrotnie,
za pośrednictwem różnego typu mediów. Reklama na Instagramie może zawierać się we
wpisie opublikowanym przez markę na swoim profilu, opłaconym wpisie sponsorowanym,
wpisie repostowanym przez innego użytkownika, lub w prywatnej wiadomości. Ekspresyjność,
która w tradycyjnym przekazie reklamowym jest bardzo wzmożona, na Instagramie jest nieco
ograniczona przez domyślnie wyłączony dźwięk w nagraniach wideo, oraz estetykę, której
zachowanie jest oczekiwane przez użytkowników Instagrama.
• Promocja sprzedaży- komunikaty dotyczące różnych form promocji- takich jak kupony, bonusy, czy informacje o kodach zniżkowych występują na Instagramie równolegle do postów
o charakterze reklamowym. To narzędzie marketingowe najczęściej zawarte jest w postaci
49 J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice, 2013, s. 22.
50 M. Sadowski, Rewolucja social media, Helion, Gliwice, 2013, s. 112.
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jednego z wpisów na kanale nadawcy komunikatu marketingowego lub jest repostowany przez
większą liczbę użytkowników, dzięki czemu poszerza się zasięg wpisu. Akcja promocyjna
najczęściej posiada limitowany czas trwania i przyciąga uwagę wielu użytkowników kanału
social media, nie tylko tych, którzy na co dzień obserwują działania marki.
• Public relations i publicity- właściwie prowadzona komunikacja na Instagramie bezpośrednio
przekłada się na pozytywny wizerunek marki. Możliwości prezentacji, które oferują cechy
wizualne serwisu Instagram pozwalają na prowadzenie interesującej narracji z poziomu
profilu marki.
•M
 arketing bezpośredni- w serwisie Instagram zawiera się się poprzez wysłanie prywatnej
wiadomości do użytkownika w celu przedstawienia mu spersonalizowanej oferty, oraz możliwości utrzymywania z nim korespondencji w tym kanale komunikowania.
• Marketing interaktywny- społeczność użytkowników serwisu Instagram, oraz możliwości
oferowane przez ten serwis społecznościowy umożliwiają nadawcom tworzyć komunikaty,
które nastawione są na inicjowanie interakcji z odbiorcami przekazu. Prowadzenie szeroko
zakrojonych, jawnych interakcji w social media, ma wpływ na odbieranie nadawcy komunikatów
marketingowego jako zorientowanego prokonsumencko i transparentnego w swoich działaniach.
• Marketing szeptany- rekomendacje na Instagramie często zamieszczane są przez samych
użytkowników produktu, którzy z własnej inicjatywy tworzą wpis, w którym polecają dany
produkt. Innym rodzajem występowania tego rodzaju marketingu są komentarze zamieszczane
przez osoby prywatne oraz influencerów pod zdjęciami i filmami wideo. Można też przyjąć,
że pojawienie się informacji o polubieniu przez innego użytkownika wpisu, co widoczne jest
w zakładce aktywności, również jest formą marketingu szeptanego, ponieważ użytkownik
Instagrama dostaje bezpośrednią wiadomość, co polubiła obserwowana przez niego osoba51.
Podczas stosowania narzędzi komunikacji marketingowej w serwisie Instagram należy przykładać szczególną wagę do eksponowania produktów, oraz wartości marki, a także budowania
entuzjazmu i interakcji w gronie odbiorców przekazów marketingowych.
Formułowanie komunikatów marketingowych w kanale społecznościowym Instagram
Głównym źródłem przekazów marketingowych obecnych w medium społecznościowym Instagram
jest profil nadawcy komunikatu marketingowego (marki). Publikowane są tam wpisy, które niosą ze
sobą różne rodzaje przekazów marketingowych, a pod tymi wpisami odbywa się większość interakcji pomiędzy odbiorcami postu i komentarzy, a marką. Przekazy, które komunikowane są przez
interesujących dla odbiorców nadawców przyciągają większą uwagę i zostają lepiej zapamiętane.
Jednakże, aby komunikacja marketingowa została zrealizowana efektywnie, poza atrakcyjnością
źródła przekazu należy uwzględnić przedmiot komunikatu, czyli to, co nadawca chce przekazać
odbiorcom. Drugim bezpośrednio połączonym elementem formułowania komunikatu, jest sposób,
w jaki nadawca planuje wyemitować swój przekaz. 52
Strategia przekazu, która obejmuje treść przekazu opiera się na zbiorze korzyści, jakie odbiorca
komunikatu marketingowego może wynieść z używania produktu nadawcy. Treści te skupiają się
wokół tematów i skojarzeń, które zgodne są z pozycjonowaniem marki oraz przekazują informacje
służące scharakteryzowaniu i rozróżnianiu produktu. Strategia przekazu służy skanalizowaniu
i sformułowaniu wartości związanych z marką, czy produktem, które nadawca komunikatu pragnie przekazać odbiorcy. 53 Zastosowanie strategii przekazu w momencie tworzenia nowego
wpisu na Instagramie, jest wiele łatwiejsze, niż zachowanie jej w trakcie prowadzenia interakcji
51 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012, s. 512, 526-527.
52 Ibidem, s. 520.
53 Ibidem s.518.
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z odbiorcą. W trakcie rozmowy z odbiorcą duże znaczenie odgrywa autentyczność rozmówcy
i rzeczowa odpowiedź, co ogranicza, choć nie zupełnie, stosowność emitowania wartości marki
w następnych wypowiedziach.
Strategia kreatywna, czyli planowanie sposobu przekazania odbiorcy komunikatu na Instagramie
zawężona jest do trzech możliwości. Dwie pierwsze to sformułowanie przekazu w formie pisemnej,
przekazanej w formie bezpośredniej wiadomości skierowanej do jednego odbiorcy w prywatnej
wiadomości, lub jako komentarz pod zdjęciem, który jest publiczny. Trzecią możliwością, która
znajduje najszersze zastosowanie w tym medium społecznościowym jest zamieszczenie postu
zawierającego zdjęcie lub wideo. Komunikaty wyrażone za pomocą obrazu w serwisie Instagram,
można podzielić na dwie kategorie:
• Strategie informacyjne prezentują cechy wyróżniające przedmiot komunikacji i wskazują na jego
zalety. Mogą demonstrować przykład użycia przedmiotu, ukazywać go z innymi produktami
w celach porównawczych, czy zawierać zdjęcie wnętrza miejsca, do którego nadawca chce
zaprosić odbiorców. Zdjęcie powinno być wykonane tak, aby inspirowały odbiorcę do refleksji
nad obejrzanym komunikatem. Stosując ten zabieg nie tylko na dłużej można przyciągnąć
uwagę odbiorcy, wpływa to też na głębsze przetworzenie komunikatu, co ma związek z jego
zapamiętywaniem. Komunikaty stworzone na podstawie tej strategii dotyczą bezpośrednio
produktu, czy marki nadawcy.
•S
 trategie transformacyjne bazują na obrazach związanych nie bezpośrednio z produktem.
Ich zadaniem jest odwołanie się do emocji związanych z produktem, które mogą towarzyszyć
odbiorcy podczas korzystania z niego. Wizualność treści na Instagramie pomaga w łatwy
sposób odwołać się do tej sfery odbierania przekazu, co zostało opisane w poprzednim rozdziale. Ten rodzaj strategii wykorzystuje społecznie zakorzenione skojarzenia, do wzbudzenia
pożądanych emocji względem przedmiotu komunikacji. W zależności od zakładanego efektu
przekaz ten może bazować na emocjach pozytywnych lub negatywnych. 54
Przyjęcie właściwej do zamierzonego celu strategii jest zaledwie początkiem pracy nad
formułowaniem komunikatu marketingowego, który ma się znaleźć na Instagramie. Biorąc pod
uwagę wielość przekazów pochodzących z różnych źródeł 55 , które zabiegają o zainteresowanie
użytkownika należy wyróżnić kilka cech, które powinien posiadać dobry wpis w tym serwisie:
• Kreatywność- treść wizualna powinna być oryginalna i prezentować komunikat, tak, aby
przykuć uwagę odbiorcy.
• Inspirująca zawartość skłaniająca odbiorcę do refleksji nad obejrzanym komunikatem.
• Tworzenie ładnych i estetycznych zdjęć- społeczność skupiona wokół serwisu Instagram
skupia się głównie na prezentowanych w nim treściach wizualnych, przez co wykorzystywanie
pięknych i szczegółowo dopracowanych kadrów jest koniecznością w tym kanale social media.
• Wykorzystywanie unikalnej perspektywy- pomaga wykreować punkt widzenia nadawcy
komunikatu, co niesie ze sobą informacje autoprezentacyjne, wspomaga komunikowanie
wartości, a także sprawia, że nadawca komunikatu wyróżnia się na tle innych.
• Ustanowienie spójności wizualnej prezentowanych treści- zdjęcia i filmy tworzone przez
nadawcę komunikatów powinny mieć wizualny punkt wspólny. Pomimo tego, że osobne
komunikaty dotyczą różnych tematów i prezentują różne przedmioty, wszystkie powinny
stworzyć pewien rodzaj wizualnej tożsamości nadawcy, który ułatwi odbiorcy skojarzenie
jej z właściwym nadawcą. Kreuje to też pewien rodzaj nastroju i emocji powiązanych tylko
z nadawcą wpisów.. Jeżeli ten zabieg jest przeprowadzony prawidłowo, użytkownik może
54 Ibidem, s. 518-520.
55 J.C. Levinson, S. Gibson, Marketing partyzancki w mediach społecznościowych. 126 narzędzi w walce o
pozycje Internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s.159.
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rozpoznać nadawcę komunikatu po samym zdjęciu, nawet, jeżeli nie zawiera ono produktów,
ani znaków firmowych nadawcy. 56
Wymienione powyżej cechy odnoszą się jedynie do tworzenia treści wizualnych. W prowadzeniu
komunikacji werbalnej na Instagramie należy stosować się do zasad netykiety, oraz dostosowywać
przekaz do interakcji z użytkownikami serwisu społecznościowego. Sympatyczny wizerunek nadawcy
komunikatu sprawia wrażenie, że jest on nastawiony prospołecznie, zorientowany na interakcje
i dialog z użytkownikami serwisu społecznościowego, a w szczególności z osobami obserwującymi
jego kanał. Należy stworzyć warunki, w których odbiorca komunikatu będzie czuł się potrzebny.
Do wykreowania sprzyjającej atmosfery służą zabiegi pochodzące z marketingu partyzanckiego
takie jak, szybka reakcja na interakcje ze strony odbiorców komunikatu, podziękowania osobom,
które swoimi działaniami udostępniają dalej treści stworzone przez markę, tworzenie atrakcyjności
komunikatu za pomocą kreatywnego wykorzystania dowcipu i swobodnego dialogu oraz unikanie
natrętnych przekazów mających na celu zwiększenie sprzedaży. 57 Prowadząc firmowy kanał
social media należy stosować umiar w autopromocji, tak, aby odbiorcy komunikatów płynących
z tego kanału nie odnieśli wrażenia, jakby mieli do czynienia wyłącznie z kanałem reklamowym
zamieszczonym w serwisie social media. Zainteresowanie marką buduje się w sposób nienachalny
na wartościowych wpisach zachęcających do dialogu. 58 Należy zachowywać kulturę wypowiedzi,
i być przygotowanym na wystąpienie konfrontacji z użytkownikami, którzy publikują na oficjalnym
kanale marki negatywne komentarze. W tego rodzaju sytuacji kryzysowej na kanale social media
komunikację należy dostosować do zaistniałych warunków. Jeżeli sytuacja tego wymaga należy przeprosić krytykującego użytkownika, za ewentualne uchybienia ze strony marki, wyjaśnić
politykę firmy związaną z danym przypadkiem, oraz spróbować naprawić sytuację. 59 Właściwe
przeprowadzenie trudnej konwersacji, jawnej dla pozostałych użytkowników kanału social media,
stanowi pozytywny komunikat dla osób trzecich.
Efektywność komunikowania w medium społecznościowym, jakim jest Instagram można ocenić
przez pryzmat skuteczności sprzedaży oferowanych produktów, jednak nie jest ona kluczowym
wyznacznikiem właściwie prowadzonej komunikacji marketingowej w social media. Rezultatem
prowadzenia działań marketingowych w kanale społecznościowym jest stworzenie wokół marki
społeczności i długofalowych relacji z klientami. 60 Mocno osadzone relacje oparte na właściwie
komunikowanych wartościach i interakcjach z odbiorcą przekazu skutkują większą lojalnością oraz
wysoką świadomością marki u klientów skupionych wokół kanału firmy w social media.

Rozdział 3. Badanie użytkowników serwisu społecznościowego Instagram
W celu prowadzenia efektywnej komunikacji marketingowej należy poznać obszar, w którym
będzie ona przeprowadzona. Rozdział ten zawiera przedstawienie analizy badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy licencjackiej.

56 Why Instagram Should Be Part Of Every Marketing Strategy, https://insights.newscred.com/why-instagramshould-be-part-of-every-marketing-strategy/ (dostęp: 15.06.2015).
57 J.C. Levinson, S. Gibson, Marketing partyzancki w mediach społecznościowych. 126 narzędzi w walce o
pozycje w Internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s.58.
58 M. Sadowski, Rewolucja social media, Helion, Gliwice, 2013, s. 158.
59 J.C. Levinson, S. Gibson, Marketing partyzancki w mediach społecznościowych. 126 narzędzi w walce o
pozycje w Internecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010, s.125.
60 J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice, 2013, s. 160.
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Charakterystyka badania
Badanie użytkowników serwisu społecznościowego Instagram zostało przeprowadzone pomiędzy
27 kwietnia, a 14 czerwca 2016 roku. Badanie o charakterze eksploracyjnym 61 zostało zrealizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Do arkusza ankiety zawartego w portalu
https://www.ankietka.pl został utworzony link, który został rozesłany do respondentów za pomocą
mailingu i portalu społecznościowego Facebook. Wybór tej metody badania uzasadniają kwestie
niskich kosztów badania ilościowego CAWI 62, możliwość automatycznego kodowania odpowiedzi
w bazie danych, oraz to, że kolportaż ankiety wśród użytkowników mediów elektronicznych (a
w szczególności medium społecznościowego Facebook) zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia
do respondentów korzystających z kanału social media Instagram.
Ankieta zawierała 15 pytań, z czego pięć stanowiły pytania metryczkowe. 63 Całkowity czas
wypełniania ankiety trwał poniżej pięciu minut. Pierwsze pytanie zawarte w kwestionariuszu miało
charakter selekcyjny i dotyczyło użytkowania serwisu społecznościowego Instagram. Respondenci,
którzy udzielili negatywnej odpowiedzi na to pytanie, nie byli następnie pytani o sposoby użytkowania
serwisu. Uzupełniali jedynie odpowiedzi na pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych.
Charakterystyka badanej grupy
W badaniu wzięło udział 345 uczestników, spośród których większość (82,03%) stanowiły
kobiety.64 Wśród respondentów był wysoki odsetek osób korzystających z medium społecznościowego Instagram. W grupie kobiet wynosił on 78,45%, wśród mężczyzn 69,90% (wykres 1).
W grupie mężczyzn procent odpowiedzi negatywnych był znacznie niższy, ale ze względu
na niską responsywność w tej grupie wobec liczby odpowiedzi udzielonych przez kobiety, nie
należy wyciągać wniosków, że w serwisie społecznościowym Instagram jest przewaga liczby
użytkowniczek nad użytkownikami (tabela 1).
Osoby, które korzystają z serwisu społecznościowego Instagram, należą przeważnie do grupy
młodych dorosłych, w wieku 18-24 lat. Ta kategoria wiekowa jest najczęstsza zarówno w grupie
kobiet, jak i mężczyzn. Wartym odnotowania jest fakt, że prawie wszyscy użytkownicy (97,32%)
plasują się w grupie wiekowej poniżej 35 roku życia, a więc jest to kanał który jest skuteczny
jedynie w komunikacji z młodszymi grupami konsumentów.
Wykres 1. Rozkład użytkowników Instagrama według płci wśród respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
61
62
63
64

Z. Mazur, podstawy badań marketingowych, Albatros, Szczecin, 2013, s. 19.
CAWI- ang. Computer-Assisted Web Interview.
Pytania ankietowe zawarte są w załączniku nr 1.
Źródło: opracowanie własne, załącznik nr 2, tabela nr 1.
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Tabela 1. Rozkład płci w badanej grupie
Płeć

%

Liczba odpowiedzi

Kobieta

82,03%

283

Mężczyzna

17,97%

62

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
Wykres 2. Rozkład wieku badanych użytkowników podzielony według kryterium płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
Na korzystanie z serwisu społecznościowego Instagram nie ma wpływu wielkość miejscowości zamieszkiwanej przez respondenta. Rozkład odpowiedzi dla wszystkich kategorii wielkości
miejscowości prezentuje się niemal lustrzanie (tabela 2). Większość wszystkich respondentów,
zarówno tych korzystających z aplikacji Instagram, jak i nie korzystających z niej, to mieszkańcy
dużych aglomeracji miejskich.
Poza zamieszkiwaniem na terenach dużych miast znaczna większość respondentów, to osoby,
które korzystają z nowoczesnych technologii. Świadczy o tym nie tylko to, że miejscem kolportażu
kwestionariusza był Internet, ale także to, że prawie wszyscy badani są również użytkownikami
aplikacji mobilnych. 91% wszystkich respondentów korzysta z nich kilka razy dziennie, wśród
Tabela 2. Miejsce zamieszkania badanych osób

Tak

Nie

Procentowy
udział w całej
badanej grupie

Miasto od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców

8,05%

4,76%

7,25%

Miasto od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców

2,68%

2,38%

2,61%

Miasto od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców

1,53%

1,19%

1,45%

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

3,83%

4,76%

4,06%

Miejsce zamieszkania

Czy posiadasz konto w serwisie Instagram?

Miasto poniżej 5 tys. mieszkańców

2,30%

2,38%

2,32%

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

75,48%

76,19%

75,65%

6,13%

8,33%

6,67%

Wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi dotyczących częstości używania aplikacji mobilnych wśród wszystkich
badanych, oraz użytkowników serwisu Instagram
Czy posiadasz konto w serwisie
Instagram?
Jak często korzystasz z aplikacji mobilnych?

Procent wszystkich
odpowiedzi

Tak

Nie

Kilka razy dziennie

91,88%

98,47%

71,43%

Raz dziennie

2,61%

1,15%

7,14%

Kilka razy w tygodniu

2,61%

0,00%

10,71%

Raz w tygodniu

0,00%

0,00%

0,00%

Kilka razy w miesiącu

0,00%

0,00%

0,00%

Rzadziej niż kilka razy w miesiącu

0,58%

0,00%

2,38%

Nie korzystam z aplikacji mobilnych

2,32%

0,38%

8,33%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

użytkowników serwisu społecznościowego Instagram wartość ta rośnie do 98,47% (tabela 3).
Aplikacja Instagram, wykorzystuje to zjawisko dzięki swojemu mobilnemu charakterowi. Jest kanałem dostępnym dla użytkowników niezależnie od miejsca pobytu, czy aktualnie wykonywanych
czynności.
 posoby użytkowania serwisu społecznościowego Instagram, przez przebadanych
S
użytkowników
Wśród użytkowników Instagrama częstość korzystania z aplikacji jest wysoka. 63,6% respondentów korzysta z tej aplikacji kilka razy dziennie, a dodatkowe 5,36% osób odwiedza aplikację raz
dziennie (wykres 3). Aplikacja jest więc angażująca oraz popularna wśród swoich użytkowników.
Stanowi to istotny fakt przy używaniu marketingowych narzędzi komunikacyjnych, bowiem znaczy
to, że Instagram stanowi często używany kanał komunikacji i oferuje możliwość zaprezentowania
swojego komunikatu różnych porach dnia.
Początki serwisu Instagram opierały się na społeczności opierającej się na sieci znajomych,
którzy obserwowali wzajemnie zdjęcia dokumentujące ich codzienne czynności. Z czasem w apliWykres 3. Częstotliwości korzystania z aplikacji Instagram wśród badanych użytkowników
ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Wykres 4. Rodzaje profili obserwowanych przez respondentów w serwisie Instagram

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

kacji, która pozwala na komunikację wymagającą małego zaangażowania dzięki możliwościom
szybkiego dostępu do treści i interakcji zaczęły pojawiać się profile marek oraz osób publicznych.
Instagram z galerii prywatnych zdjęć znajomych stał się szerokim kanałem komunikacji, wykorzystywanym do kontaktów nie tylko przez osoby prywatne. Z przeprowadzonego badania wynika, że
użytkownicy Instagrama są zainteresowani przekazami płynącymi bezpośrednio z profili oficjalnych, co uwidocznione jest w strukturze profili obserwowanych przez respondentów na wykresie
nr 4. Łącznie aż 93,1% respondentów będących użytkownikami serwisu Instagram przyznało, że
obserwują działania profili oficjalnych. Oznacza to, że te osoby, z własnej inicjatywy nawiązały
komunikację z profilem oficjalnym, a co za tym idzie wyrażają zgodę (świadomie lub nie) na
otrzymywanie przekazów komunikacji marketingowej. Oczywiście należy pamiętać, że użytkownik może wycofać obserwowanie danego profilu w dowolnym momencie, dlatego należy zadbać,
aby przekazy płynące z konta oficjalnego nie były nachalne i służyły celom marketingowym, ale
bez uporczywego dążenia do podjęcia przez odbiorcę komunikatu pożądanego przez nadawcę
działania, co zostało opisane również w rozdziale drugim.
Liczba obserwowanych przez respondentów profili rozkłada się dosyć równomiernie w przedziałach do 250 obserwowanych kont i nie ma związku ze strukturą obserwowanych przez nich
kont (tabela 4).
Istotną informacją dla komunikacji marketingowej są natomiast preferencje użytkowników
serwisu Instagram, co do zawartości postów publikowanych przez konta firmowe. Respondenci
zostali zapytani o to co najbardziej podoba im się w postach publikowanych przez profile marek.
Aby wyłonić najbardziej interesujące dla użytkowników rodzaje wpisów, wybór odpowiedzi został
rozrzedzony do maksymalnie dwóch. 23% respondentów będących użytkownikami Instagrama nie
obserwuje profili marek (za to możliwe, że obserwują konta influencerów, co ujęte jest w wykresie
4). Na wykresie 5 zostały zobrazowane najczęstsze odpowiedzi respondentów, którzy obserwują
konta marek w serwisie społecznościowym Instagram. Z badania wynika, że dla użytkowników
Instagrama, którzy obserwują profile marek w tymże kanale społecznościowym najistotniejsze
i tak samo ważne są możliwości oglądania zdjęć produktów w ładnych aranżacjach, oraz kontakt
z marką polegający na byciu informowanym o nowościach w ofercie marki. Następne obszary,
które są dla użytkowników istotne, choć w mniejszym stopniu jest rozszerzanie własnych potrzeb
kategorii produktu (14% odpowiedzi), oraz zainteresowanie oferowanymi przez markę produktami
(również 14%). Z danych wynika, że dopasowanie do własnego stylu życia nie jest wielce istotne
dla użytkowników obserwujących profile marek (8%), podobnież jak możliwość uczestniczenia
w konkursach na Instagramie. Dla respondentów kategorie związane z treścią komunikatów
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Tabela 4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie o rodzaje obserwowanych profili i ich liczbę

Suma

14,18% 14,56% 14,18% 12,26% 16,48% 6,90%

10,73% 3,07%

Razem
1,53%
1,53%
55,94%
5,36%
16,09%

21,07%

500-2200
0,00%
0,00%
2,30%
2,68%
0,00%
1,53%

400-500
0,00%
0,00%
0,77%
0,00%
1,15%

1,15%

300-400
0,00%
0,00%
5,36%
3,83%
0,00%
1,53%

250-300
0,00%
0,00%
1,53%

1,53%

3,83%

0,00%

200-250
0,00%
0,00%
11,11%
0,00%
1,92%

3,45%

150-200
0,00%
0,00%
8,05%
0,00%
2,68%

1,53%

100-150
0,00%
0,00%
8,05%
0,38%
1,92%

3,83%

50-100
0,00%
0,00%
9,58%
0,77%

2,30%

1-50
0,38%
0,38%
6,90%
0,77%

1,15%
1,15%
0,00%
1,15%

1,92%

Większość
profili, które obserwuję to konta
osób, których nie
znam osobiście (blogerów,
znanych osób,
albo marek)

4,21%

Obserwuję tylko
swoich znajomych

1,92%

Obserwuję tyle
samo profili znajomych, co kont
marek, blogerów
i znanych osób

0,00%

Obserwuję
profile znajomych i kilka
kont oficjalnych
(blogerów,
znanych osób,
albo marek)

0,00%

Nikogo nie
obserwuję na
Instagramie

0,00%

Nikogo nie
obserwuję na
Instagramie

0

Ile profili obserwujesz? (zakresy)
Jakie profile na
Instagramie obserwujesz?

6,51% 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

przekazywanych przez markę są w znaczniej mierze bardziej ważne, niż obserwowanie kanału
marki z powodu bycia jej fanem.
Wyżej wymienione informacje są istotne dla formułowania właściwych komunikatów marketingowych, oraz utrzymania zainteresowania profilem marki użytkowników serwisu społecznościowego Instagram.
Pomimo wysokiego zainteresowania profilami marek, oraz publikowanymi przez nie wpisami,
respondenci nie deklarują częstego sprawdzania poza głównym strumieniem wiadomości aktywności obserwowanych przez siebie profili, co ujęte jest na wykresie 6. Zakładkę aktywności
w aplikacji Instagram często sprawdza zaledwie 12,26% użytkowników serwisu, wobec 26,05%
respondentów, którzy nie sprawdzają tego pola nigdy. Pozostali użytkownicy serwisu Instagram
używają tej możliwości od czasu do czasu, lub rzadko. Spośród wszystkich użytkowników, ci,
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Wykres 5. Zestawienie odpowiedzi dotyczących najbardziej atrakcyjnych dla respondentów
rodzajów wpisów marek na Instagramie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Wykres 6. Odpowiedzi na pytanie, czy respondenci sprawdzają działania obserwowanych
przez siebie osób w zakładce „aktywności”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

którzy w ogóle naciskają na polubienia postów pojawiających się w zakładce aktywności (bez
względu na częstotliwość odwiedzania tejże zakładki) stanowią 21,83%.
Znacznie więcej reakcji użytkowników występuje poza obszarem pola sprawdzania aktywności.
Zaznaczanie polubienia pod zdjęciami produktów deklaruje 85,82% respondentów, na co składają
się grupy blisko 23% badanych użytkowników, którzy robią to często, oraz 36,78% którzy reagują
na posty czasami (wykres 7). Oznacza to, że użytkownicy są skorzy do wchodzenia w interakcje
i reaktywni, jak również otwarci na komunikację, ale nie przekładają tego na aktywne poszukiwanie
i reagowanie na treści, które znajdują się poza ich głównymi strumieniami wiadomości. Płynący
z tego wniosek, znaczący dla działalności komunikacji marketingowej jest taki, że najlepszą drogą
dotarcia komunikatu do jego odbiorcy, w kanale komunikacji jakim jest Instagram, jest pojawienie
się postu w głównym strumieniu wiadomości użytkownika serwisu.
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Wykres 7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące częstości zaznaczania przez respondentów polubień pod postami zawierającymi zdjęcia produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Skuteczność wybranych narzędzi komunikacji marketingowej w serwisie Instagram
Sam fakt posiadania przez markę profilu w serwisie Instagram, na którym regularnie pojawiają
się nowe wpisy, można uznać za wprowadzenie działań komunikacji marketingowej. Obecność marki
w kanale społecznościowym zamieszczanie wpisów oraz aranżowanie dyskusji pod postami marki
(i uczestniczenie w nich) służy celom takim jak kreowanie świadomości marki, czy nastawienia
wobec marki. 65 Są one najczęściej oparte na strategiach długofalowych i skupione na obszarach
związanych z kreowaniem marki. Instagram posiada jednak także możliwości reklamowe, które
firmy realizują poprzez tworzenie tradycyjnych wpisów, oraz postów sponsorowanych. Wyeksponowana we wpisie treść wizualna stanowi dobry nośnik promocji produktu, przydatny zarówno
w celach kreowania potrzeby kategorii produktu, jak i zamiaru zakupu marki.
Blisko 92% ankietowanych użytkowników serwisu społecznościowego Instagram spotkało się
z obecnością wpisów reklamowych w tym medium (wykres 8). Większość z nich jako najczęstsze
źródło przekazów reklamowych podało posty sponsorowane. Może to wynikać ze specjalnych
oznaczeń, którymi opatrywane są posty reklamowe pojawiające się w głównym strumieniu zdjęć.
Wśród respondentów panuje też świadomość, że posty publikowane przez influencerów- blogerów
obecnych w kanale społecznościowym Instagram, mają charakter reklamowy. Niecałe 30% osób
udzieliło odpowiedzi, że to właśnie oni są najczęstszym źródłem przekazów reklamowych w tym
serwisie social media. Zastanawiający jest fakt, że profile marek zostały ocenione jako najczęstsze
źródło przekazów reklamowych jedynie przez 15,71% respondentów. Wszak powszechnie rozpoznawane jako przekaz reklamowy posty sponsorowane pochodzą z oficjalnych profilów marek.
Konta firmowe, które niejako z definicji mają charakter reklamowy mają niską rozpoznawalność jako
nośniki reklam. Być może dzieje się tak na skutek stosowania nienachalnych zabiegów komunikacji
marketingowej, które operują subtelnymi przekazami nierozpoznawalnymi dla respondentów jako
działanie służące promocji.
Ponieważ ludzie nie zawsze trafnie rozpoznają przekazy reklamowe, do oceny skuteczności
działań reklamowych, w ankiecie zostały zawarte dwa pytania: czy zdjęcie jakiegoś produktu
sprawiło, że zapragnąłeś/zapragnęłaś go mieć?, oraz czy kiedykolwiek kupiłeś/kupiłaś rzecz,
którą najpierw zobaczyłeś/zobaczyłaś na Instagramie?. Wyniki w tych dwóch kategoriach są
rozbieżne. Niecałe 65% respondentów przyznało, że zobaczenie zdjęcia produktu w serwisie
Instagram sprawiło, że wzbudziła się w nich chęć do posiadania produktu (tabela 5). Jednak do
65 Wymienione cele zostały omówione w rozdziale drugim.
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Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł przekazów reklamowych w serwisie społecznościowym Instagram

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zainteresowania zdjęciem produktu
Czy zdjęcie jakiegoś produktu sprawiło,
że zapragnąłeś/zapragnęłaś go mieć?
Tak
Nie
Nie wiem

%

Liczba odpowiedzi

64,37%

168

23,75%

62

11,88%

31

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu produktu zauważonego na Instagramie
Czy kiedykolwiek kupiłeś/kupiłaś rzecz, którą najpierw zobaczyłeś/zobaczyłaś na Instagramie?

%

Liczba odpowiedzi

Tak

31,80%

83

Nie

68,20%

178

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.
ostatecznego zakupienia przedmiotu zobaczonego w tym medium przyznało się jedynie 31,8%
ankietowanych (tabela 6).
W tabeli 7, przy wykorzystaniu właściwości tabeli przestawnej wykazano, że decyzja o zakupie
produktu zapadła wśród około 45% respondentów, którzy zobaczyli jego zdjęcie na Instagramie.
Warto a także to, że blisko 13% spośród osób, które podjęły decyzję o zakupie produktu ujrzanego
najpierw w serwisie Instagram podjęło tę decyzję pod wpływem innych czynników niż zainteresowanie produktem poprzez zdjęcie w poście. Badanie wykazało także, że istnieje niewielki odsetek
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Tabela 7. Relacje między zainteresowaniem produktem w serwisie Instagram, a podjęciem ostatecznej
decyzji zakupowej
Tak

Nie wiem

Nie

Czy kiedykolwiek kupiłeś/kupiłaś rzecz,
którą najpierw zobaczyłeś/zobaczyłaś
na Instagramie?

45,24%

12,90%

4,84%

Czy zdjęcie jakiegoś produktu sprawiło,
że zapragnąłeś/zapragnęłaś go mieć?

54,76%

87,10%

95,16%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.

osób, które kupiły produkt, chociaż po zobaczeniu zdjęcia w kanale społecznościowym Instagram,
nie chciały wejść w jego posiadanie.
Podsumowanie badania
Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy danych można stwierdzić, że sformułowana
we wstępie pracy hipoteza badawcza znalazła swoje potwierdzenie w przebadanej zbiorowości
użytkowników serwisu społecznościowego Instagram. Badanie wykazało, że dla większość
respondentów w korzystaniu z serwisu społecznościowego wykracza poza kręgi osób znanych
osobiście. Stanowią oni grupę, która angażuje się w interakcje z markami, choć na podstawie
uzyskanych wyników, można uznać, że użytkownicy Instagrama nie w pełni korzystają z możliwości
oferowanych na Instagramie możliwości komunikacyjnych (co znajduje potwierdzenie chociażby
w niskim korzystaniu z zakładki aktywności aplikacji). Wśród ankietowanych osób skuteczność
przełożenia się zainteresowania produktem ze wpisu w serwisie, na sfinalizowaną decyzję zakupową, wyniosła w okolicach 45%, co można uznać za dobry wynik.
Aby możliwe było sformułowanie daleko idących ogólnych wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji marketingowej na Instagramie, należałoby przeprowadzić badanie o charakterze eksplanacyjnym. Analiza danych zebranych wśród reprezentatywnej grupy polskich
użytkowników Internetu pozwoliłaby na uzyskanie pełniejszego obrazu omawianego tematu. Na
podstawie informacji płynących z przeprowadzonego badania można sformułować przydatne ku
temu tropy badawcze:
• Co sprawia, że użytkownicy otwierają się na kontakt z marką i obserwują jej profil na Instagramie? Czy jest to związane z tym, co najbardziej podoba im się w postach marki, czy jest
to coś innego?
• W jaki sposób użytkownicy serwisu Instagram odróżniają posty reklamowe?
•C
 zy jest coś, czego użytkownicy mogliby oczekiwać od marek działających na Instagramie?
• Jak użytkownicy Instagrama postrzegają relacje z obserwowanymi przez siebie markami?

Podsumowanie
Podejmując się próby rekapitulacji wniosków płynących z powyższej pracy, należy zacząć od
sformułowania odpowiedzi na pytania badawcze zawarte we wstępie.
Instagram to medium społecznościowe, które opierając się na treściach wizualnych stanowi
przyjazne środowisko dla swoich użytkowników umożliwiając łatwy dostęp do zawartych w nim
treści, a także aranżując w nim przestrzeń zachęcającą do podejmowania interakcji i reagowania
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na działania innych użytkowników. Działanie serwisu w oparciu o treści wizualne, w większym
stopniu angażuje w użytkownikach sferę emocjonalną odbioru przekazu zawartego we wpisie
i rozszerza możliwości podprogowego przekazywania komunikatów. Niewątpliwą zaletą aplikacji
Instagram stanowi jej przejrzystość i intuicyjna obsługa nie wymagająca od użytkownika dużego
zaangażowania. W połączeniu z funkcjami mobilnymi aplikacji, Instagram tworzy medium, które
jest dostępne dla użytkowników nie wymagając od nich dużego nakładu uwagi, ani czasu. Instagram dostępny jest wszędzie i w łatwy sposób, co sprzyja częstemu używaniu go pomiędzy
wykonywaniem innych czynności.
Prowadzenie w serwisie społecznościowym Instagram działań komunikacji marketingowej
wymaga od marek kreatywności i nowoczesnego spojrzenia na kwestie tworzenia relacji z konsumentem. Obecność profilu marki w serwisie i prowadzone przez nią interakcje tworzą wrażenie,
że jest ona otwarta na swoich konsumentów. Działania marketingowe winny być wyważone i dostosowane do atmosfery kreowanej na profilu marki. Przekaz słowny stanowi jedynie niewielką
część komunikatu płynącego od marki, dlatego bardzo ważnym elementem dla komunikacji marketingowej na Instagramie jest inwencja w tworzeniu przekazów niewerbalnych. Struktura serwisu
umożliwia na zastosowanie wielorakich narzędzi komunikacji marketingowej, które powinny być
dostosowane do formatu wpisu w serwisie.
Wnioski płynące z przeprowadzonego badania sugerują, że obecnie marki nie wykorzystują
pełni potencjału komunikowania marketingowego w kanale społecznościowym Instagram. Kanał ten jest skuteczny w działaniach promocyjnych, gdyż rozszerzenie przekazu reklamowego
o aspekt związany wywoływaniem subiektywnych wrażeń wpływa na lepszy odbiór komunikatu
wśród użytkowników serwisu społecznościowego, oraz zachodzi przekładanie się komunikatów
tworzonych przez marki na decyzje zakupowe. Użytkownicy serwisu posiadają świadomość tego, że
Instagram stanowi obszar komunikowania się marek z klientami. Planując działania marketingowe
należy pamiętać, że Instagram, to medium, które nie jest powszechne wśród ogółu społeczeństwa,
jednakże grupa użytkowników tego serwisu stanowi dosyć jednolitą zbiorowość, która stanowi
grupę docelową wielu działań marketingowych.
Wszystkie wymienione wyżej konkluzje sprowadzają się do ogólnego wniosku, stanowiącego,
że serwis społecznościowy Instagram jest kanałem pozwalającym na wprowadzenie szerokiej
komunikacji marketingowej, która znajduje weń wielorakie zastosowania. Wykorzystanie potencjału
komunikacyjnego Instagrama jest skuteczne i przynosi markom różnorakie korzyści. Wiedza ta
jest istotna głównie dla marek, których odbiorcami są głównie młodzież i młodzi dorośli, gdyż jest
to grupa, która stanowi zdecydowaną większość użytkowników serwisu.

Spis wykresów
Wykres 1. Rozkład użytkowników Instagrama według płci wśród respondentów
Wykres 2. Rozkład wieku badanych użytkowników podzielony według kryterium płci
Wykres 3. Częstotliwości korzystania z aplikacji Instagram wśród
badanych użytkowników ogółem
Wykres 4. Rodzaje profili obserwowanych przez respondentów w serwisie Instagram
Wykres 5. Zestawienie odpowiedzi dotyczących najbardziej atrakcyjnych
dla respondentów rodzajów wpisów marek na Instagramie
Wykres 6. Odpowiedzi na pytanie, czy respondenci sprawdzają działania
obserwowanych przez siebie osób w zakładce „aktywności”
Wykres 7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące częstości zaznaczania
przez respondentów polubień pod postami zawierającymi zdjęcia produktów
Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł przekazów reklamowych
w serwisie społecznościowym Instagram
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Spis tabel
Tabela 1. Rozkład płci w badanej grupie
Tabela 2. Miejsce zamieszkania badanych osób
Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi dotyczących częstości używania aplikacji mobilnych wśród
wszystkich badanych, oraz użytkowników serwisu Instagram
Tabela 4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie o rodzaje obserwowanych profili i ich liczbę
Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zainteresowania zdjęciem produktu
Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu produktu zauważonego na Instagramie
Tabela 7. Relacje między zainteresowaniem produktem w serwisie Instagram, a podjęciem
ostatecznej decyzji zakupowej

Spis rysunków
Rysunek 1. a) b), strona główna serwisu Instagram dostępna z przeglądarki desktopowej
i aplikacji mobilnej
Rysunek 2. a) b) przedstawiają wygląd pola wyszukiwania w aplikacji mobilnej Instagram.
Rysunek 3. Model aktu perswazyjnego Laswella- proces ujęty jest w formie pięciu pytań
Rysunek 4. Elementy procesu komunikacji
Rysunek 5. Model komunikowania w kanale social media Instagram
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Załącznik nr 1, Kwestionariusz ankiety
1. Czy posiadasz konto w serwisie Instagram? Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑

Tak
Nie

2. J ak często korzystasz z Instagrama?
Odpowiedz jak często korzystasz z aplikacji, NIE jak często wrzucasz zdjęcia.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kilka razy dziennie
Raz dziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu

3. Jakie profile na Instagramie obserwujesz? Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
Obserwuję tylko swoich znajomych
❑
Obserwuję profile znajomych i kilka kont oficjalnych blogerów, znanych osób, albo marek
❑	Większość profili, które obserwuję to konta osób, których nie znam osobiście
blogerów, znanych osób, albo marek
❑
Obserwuję tyle samo profili znajomych, co kont marek, blogerów i znanych osób
❑
Nikogo nie obserwuję na Instagramie
4. Ile profili obserwujesz? Jeżeli nie znasz dokładnej liczby, podaj orientacyjną. Podaj liczbę

5. C
 o podoba Ci się najbardziej w profilach marek, które obserwujesz?
Można zaznaczyć co najwyżej dwie odpowiedzi
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Lubię oglądać ładne zdjęcia produktów
Dzięki obserwowaniu konta marki jestem na bieżąco z nowościami i jej ofertą
Możliwość udziału w konkursach z nagrodami
Obserwuję profil, bo jestem fanem marki
Uważam, że marki, które obserwuję na Instagramie pasują do mojego stylu życia
Lubię odkrywać nowe rzeczy
Uważam, że pokazywane tam przedmioty są fajne i interesujące
Nie obserwuję żadnych marek na Instagramie

6. Czy zdjęcie jakiegoś produktu sprawiło, że zapragnąłeś/zapragnęłaś go mieć?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑

Tak
Nie
Nie wiem
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7. Czy kiedykolwiek kupiłeś/kupiłaś rzecz, którą najpierw zobaczyłeś/zobaczyłaś na Instagramie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑

Tak
Nie

8. Jak często naciskasz polubienie pod zdjęciami produktów? Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑

Często
Od czasu do czasu
Rzadko
Nigdy

9. Gdzie najczęściej spotykasz się z reklamami produktów na Instagramie? Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Profile marek
Posty blogerów
Posty sponsorowane oznaczone reklamy, które przewijają się w głównym strumieniu zdjęć
Profile znajomych
Nie spotykam się z reklamami na Instagramie
W innym miejscu (w jakim?):

10. C
 zy interesujesz się postami polubionymi przez osoby, które obserwujesz?
Chodzi o treści zawarte w zakładce aktywność/obserwowanie. Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑	Tak, często sprawdzam te zdjęcia i konta, z których pochodzą. Często naciskam polubienie pod
takim zdjęciem
❑	Tak, często sprawdzam te zdjęcia i konta, z których pochodzą, ale rzadko naciskam polubienie
pod takim zdjęciem
❑	Od czasu do czasu sprawdzam aktywności obserwowanych osób, ale jeśli to robię często naciskam
polubienie pod tymi postami
❑	Od czasu do czasu sprawdzam aktywności obserwowanych osób i rzadko naciskam polubienie
pod tymi postami
❑	Rzadko sprawdzam aktywności obserwowanych osób, ale jeśli to robię często naciskam polubienie
pod tymi postami
❑	Rzadko sprawdzam aktywności obserwowanych osób i rzadko naciskam polubienie pod tymi
postami
❑
Nigdy nie sprawdzam aktywności obserwowanych przez mnie osób
11.Płeć. Jeżeli w pierwszym pytaniu zaznaczyłeś/zaznaczyłaś odpowiedź „nie”, to jest następne pytanie.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑

Kobieta
Mężczyzna

12. Wiek. Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑

13-17 lat
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
powyżej 55 lat
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13. Miejsce zamieszkania. Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Wieś
Miasto poniżej 5 tys. mieszkańców
Miasto od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców
Miasto od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
Miasto od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców
Miasto od 50 tys. do 200 tys. Mieszkańców

14. Status. Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Uczeń
Student
Studiuję i pracuję
Osoba pracująca
Emeryt/ rencista
Inny (jaki?):

15. Jak często korzystasz z aplikacji mobilnych? Zaznacz tylko jedną odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kilka razy dziennie
Raz dziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nie korzystam z aplikacji mobilnych
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Hashtag marketing produktów trudnych
na przykładzie branży tytoniowej
(Philip Morris, Marlboro)
Streszczenie pracy:
Praca dotyczy wykorzystania nowoczesnych narzędzi, którymi posługują się ludzie młodzi, w procesie
strategii marketingowej. W pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęć z zakresu mediów społecznościowych
i promocji, takich jak: produkt trudny, hashtag, hashtag marketing oraz promocja niepubliczna.
Analiza wybranego zagadnienia odniesiona została do branży tytoniowej i przodującej jej w Polsce firmie
Philip Morris, producenta papierosów Marlboro. W pracy poruszono kwestie promocji wyrobów, które ze
względu na szkodliwy wpływ na życie i zdrowie ograniczane są ustawami oraz wpływem opinii publicznej.
Temat pracy: Hashtag marketing produktów trudnych na przykładzie branży tytoniowej (Philip Morris, Marlboro)
Słowa kluczowe: branża tytoniowa, hashtag, hashtag marketing, media społecznościowe, papierosy, produkt,
produkt trudny, promocja, reklama, social media
Dziedzina pracy: 15.100 dziennikarstwo i komunikacja społeczna; logistyka mediów
Tytuł w języku angielskim: Hashtag marketing of difficult products on the example of tobacco industry
(Philip Morris, Marlboro)
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Hashtag marketing produktów trudnych na przykładzie branży tytoniowej (Philip Morris, Marlboro)
Wstęp
Hashtag marketing to zjawisko nowe i nieopisane dotychczasowo w literaturze, pojawiające
się w angielskojęzycznych źródłach jako sposób promowania firmy. Specyfika jego zastosowania
odnosi się do trendu, obecnego w mediach społecznościowych od 2007 roku, a dotyczącego
używania hashtagów do opisywania udostępnianych treści. Ze względu na szybki rozwój urządzeń
mobilnych i zacieranie się granic między realnością, a wirtualnością, poprzez social media użytkownicy informują o sobie i utrzymują kontakty ze znajomymi. Potencjał rozszerzających się w tej
sferze zbiorowości wykorzystują firmy z różnych branży, celem dotarcia do nowych konsumentów
i podtrzymania więzi zbudowanej z tymi już istniejącymi. Narzędzie, które wykorzystują, nadało
pierwszy człon strategii marketingowej opisywanej w pracy przez autorkę.
Pierwszy rozdział stanowi opis kwestii promocji produktów, które ze względu na trudność
związaną ze szkodliwym wpływem na zdrowie lub życie osób z nich korzystających, poszukują
nowych form informowania o swoich zastosowaniach i wartościach. Standardowe strategie
marketingowe nie znajdują zastosowania w przypadku produktu trudnego. W przypadku branży
tytoniowej, obowiązujące akty prawne ograniczają promocję papierosów, wpływając tym samym
na stworzenie odmiennej kategorii produktu.
Drugi rozdział stara się doprecyzować zjawisko omawiane podczas całej pracy, w odniesieniu
do mediów społecznościowych i historii hashtagów. Istotne jest przedstawienie ewolucji zastosowania omawianego narzędzia promocji, aby odpowiednio zrozumieć jego współczesną popularność.
Autorka wskazuje także na rozwój social media, jako nośnika nowej strategii oraz na zmianę,
jaka dokonuje się na rynku konsumenckim. Ma to związek z faktem dzielenia się informacjami
prywatnymi na forum publicznym, co sprawdza się poprzez użycie hasztagów, umożliwiających
dotarcie do wielu osób.
Przedostatni rozdział ma wprowadzić czytelnika w rynek tytoniowy w Polsce i historię firmy
Philip Morris. Poruszane zagadnienia tłumaczą wybór przedstawiciela tej branży, jako najpopularniejszego producenta papierosów, posiadającego flagowy produkt jakim jest marka Marlboro.
Dodatkowo autorka omawia narzędzia promocji wykorzystywane przez PMI w skali globalnej oraz
lokalnej na terenie Polski.
Czwarty rozdział stanowi praktyczny opis grupy docelowej, określonej przez Marlboro, oraz
wykorzystanie hashtag marketingu w kampanii prowadzonej w 2015 roku. Obszarami, które zostały szerzej omówione są ambasadorzy marki oraz elementy rozszerzenia marki, czyli gadżety
promocyjne i strefy z atrakcjami przeznaczonymi dla konsumentów.
Celem pracy jest przedstawienie nowego rozwiązania z zakresu promocji, jakim jest
hashtag marketing, z perspektywy zastosowania go do marketingu produktów trudnych.
Młodzi ludzie, którzy kształtują swoje nawyki zakupowe i należą do pokolenia digital natives
stanowią główną grupę, którą obejmują działania związane z hashtagami. Przyjęte założenie dotyczyło podporządkowania strategii marketingowej firmy do obecnych w grupie docelowej
trendów komunikacyjnych oraz wykorzystanie szansy rozprzestrzeniania się informacji
o produkcie poprzez angażowanie konsumentów w dzielenie się przeżyciami związanymi
z marką. Analiza całości działań marki Marlboro począwszy od kontaktu konsumenta z ambasadorem firmy, poprzez wywołanie pozytywnych emocji na wybudowanych strefach po przedłużenie
wspomnienia o marce za pomocą gadżetu promocyjnego, pozwoliła wskazać wielostopniowość
hashtag marketingu. Omawiane hashtagi umieszczone były we wszystkich spośród trzech faz
komunikacji z konsumentami. Zwiększało to prawdopodobieństwo udostępniania treści opisanych
hasłem proponowanym przez firmę.
Przeważająca ilość źródeł wykorzystanych w toku pisania pracy, ze względu na związek
z mediami społecznościowych, pochodzi ze stron internetowych. Istotne okazały się także raporty,
które pozwoliły autorce na całościową analizę tematu branży tytoniowej oraz charakterystykę
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konsumentów. Natomiast akty prawne stanowiły główną podstawę do rozważań związanych
z ograniczeniami dotyczącymi papierosów.
Autorka podjęła analizę tematu hashtag marketingu ze względu na rosnącą popularność użycia hashtagów we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Uważając jednocześnie, że nowy
sposób promocji może stać się popularnym narzędziem budowania strategii marketingowych
w przyszłości, nie tylko w odniesieniu do produktów trudnych.

Rozdział 1. Marketing produktów trudnych – analiza problemu
Produkt, który jest dostępny na rynku konkurencyjnym, przyciąga konsumentów wyróżniając
się ze swojej kategorii. W przypadku wyrobów silnie ograniczanych prawem, ta konkurencyjność
odbywa się na odmiennych zasadach z zakresu promocji i marketingu. Dlatego produkty, które
nie mogą być reklamowane w środkach masowego przekazu znajdują nowe metody informowania
o swoich zaletach i przydatności.
1.1. Definicja produktu trudnego
Podstawą działalności firmy w zakresie ekonomicznym, jest wytworzenie takiego zasobu, który
zainteresuje odbiorców i sprawi, że ci zdecydują się na jego zakup. „Produkt” w ujęciu słownika
finansowego „jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa
kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego własne potrzeby.” 1 Zależność zachodząca między klientem a producentem spotyka
się w momencie zakupu. Nabycie towaru musi wiązać się z uznaniem wszystkich przymiotów
produktu, a jego używanie utożsamiane jest ze spełnieniem potrzeb.
Z kolei Gary Armstrong i Philip Kotler twierdzą, że „produkt to wszystko, co można zaoferować na rynku w celu przyciągnięcia uwagi klientów, zakupu, wykorzystania bądź konsumpcji i co
zaspokaja jakąś potrzebę lub pragnienie”2 . Jeśli wszystko może być produktem, to decydującym
jest cel, jaki stawia sobie osoba kupująca. Przyciągając uwagę produkt nie osiąga celu sprzedażowego. Dopiero podparcie zaciekawienia potrzebą, którą klient chce spełnić, może spowodować
podjęcie decyzji o zakupie. W konsekwencji korzystając z produktu i konsumując go, firma realizuje
intencje, z jaką wprowadziła towar na rynek.
Szerszą definicję produktu, w porównaniu do wymienionych, podaje także Ustawa z dnia 23
sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przyjmując za produkt
„każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych” 3. Takie określenie zapewnia ochronę wyrobom, które w powszechny sposób nie są
rozumiane jako produkty. O ile pojęcia formułowane przez specjalistów od marketingu mogą być
dowolnie interpretowane, ze względu na dobór właściwej definicji, o tyle akt prawny nie powinien
powodować nieścisłości. To, co na podstawie ustawy należy przyjąć za istotne dla produktu rozumianego w kontekście pracy, to prawa i obowiązki, które są konsekwencją zakupu towarów. Chodzi
tutaj o zależności między sprzedawcą, a nabywcą pojawiające się podczas transakcji zakupu.
Omawiane zagadnienie wymaga także uściślenia, czym jest sama „trudność”. Słownik Języka
Polskiego wyjaśnia, że trudność to „cecha, właściwość tego, co jest skomplikowane, wymagające
wysiłku” 4. Cecha ta jest ściśle związana z jakimś przedmiotem, osobą, miejscem. Determinantą
tego określenia jest fakt, że trudność postrzegana będzie jako wyzwanie, bariera do pokonania.
1
2
3
4

Słownik finansowy, www.findict.pl/slownik/produkt [dostęp z: 06.04.2016].
G. Armstrong, Philip Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Warszawa 2012, s. 311.
Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206, art. 2 pkt. 3.
Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pl/trudno%C5%9B%C4%87 [dostęp z: 18.06.2016].
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Związane jest to ściśle z nowymi rozwiązaniami i przeszkodami, na jakie powinny być przygotowane osoby bazujące na przymiocie produktu, określanym jako „trudny”.
W niniejszej pracy, autorka zdefiniowała produkt trudny jako:
• wyrób powstający w wyniku produkcji,
• występujący w branży tytoniowej, alkoholowej i farmaceutycznej,
• finalnie dostarczany do nabycia przez kupującego,
• uzyskany celem zaspokojenia potrzeby świadomej bądź ukrytej,
• przeznaczony do spożycia,
• szkodliwy dla zdrowia i życia przez co surowo regulowany ustawami o ochronie zdrowia przed
następstwami jego użytkowania.
Na potrzeby pracy autorka zajmie się analizą produktu trudnego, będącego wyrobem tytoniowym, uważając ten rodzaj towaru za najbardziej wymagający w zakresie promocji na polskim
rynku. Rynek tytoniowy w Polsce reguluje ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych. W jej rozumieniu „wyroby tytoniowe to wszelkie wyprodukowane
z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.”5
1.2. Różnice między produktem, a produktem trudnym – na podstawie branży tytoniowej
Jako główne różnice można wymienić ograniczenia zakupu, wpływ opinii publicznej na osoby
palące, działania środowisk antynikotynowych, różnice w reklamie i wyglądzie opakowania. Autorka
zmierza do przeanalizowania każdego zagadnienia pod kątem wyrobów tytoniowych.
Podstawową zależnością, pozwalającą odróżnić produkt od produktu trudnego jest ograniczony zakup. Związane z tym faktem ustalenia zostały wymienione w art. 6, rozpoczynającym się
słowami „Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”. 6 W każdym miejscu,
w którym oferowane są do sprzedaży wyroby tytoniowe, musi widnieć hasło informujące o zakazie
sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. Bez wątpienia w ten sposób z zasięgu produktu
trudnego wyłączona zostaje znaczna liczba klientów. Na podstawie „Rocznika Demograficznego
2015” 7 w 2014 roku, w Polsce, osoby niepełnoletnie (0-17 lat) stanowiły 18,1 % ogólnej liczby
ludności, czyli 9 942 966 mln.
Grupą, która świadomie może dokonać zakupu, jest młodzież. Określając tę grupę ściślej,
autorka posłuży się przedziałem wiekowym obejmującym okres od 12 do 18 lat życia. 8 Na tej
podstawie z wszystkich niepełnoletnich wyłoniło się 2 277 153 osób 9, stanowiących 5,9% ludności Polski. Biorąc pod uwagę liczebność grupy potencjalnych niepełnoletnich, za słuszne należy
przyjąć kolejny ustęp brzmiący „w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby
tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego”10.
W przypadku innych produktów klient nie ma obowiązku posiadania i legitymowania się ważnym
dokumentem tożsamości. Odpowiedzialnością za dystrybucję papierosów obarczeni zostali pracownicy sklepów. Jednak takie zaostrzenia w prawie autorka uznaje za stosowne i zrozumiałe,
biorąc pod uwagę powszechności wyrobów tytoniowych na rynku i łatwości ich zakupu.
Następnie autorka przejdzie do analizy wpływu opinii publicznej na osoby palące. Zakładając,
że produkt trudny ma szkodliwy wpływ na zdrowie i życie, można spodziewać się nieprzychylnej
5 Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 2 ust. 2.
6 Tamże, art. 6 ust. 1.
7 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2015 – tablice, Tablica 15.
8 R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży,
red. M. Żebrowska, Warszawa 1980, s. 668.
9 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2015 – tablice, Tablica 15.
10 Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 6 ust. 1 lit. a.
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palaczom opinii społeczeństwa. Jeśli papierosy palone są w domu, komentarze mogą pojawić
się ze strony rodziny, dzieci. Także w miejscach publicznych można spodziewać się opinii osób
postronnych. Poprzez takie zachowania częstotliwość sięgnięcia po papierosa może ulec zmianie.
Badanie przeprowadzone na studentach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
pokazuje postrzeganie osób palących przez niepalące. Zdaniem tych drugich, palaczem jest
osoba zniewolona, czyli taka, która łatwo poddaje się uzależnieniom. Kolejno niepalący oceniali
swoich kolegów jako osoby głupie i świadomie trujące się. Jedynie 13% uzyskanych odpowiedzi
było oceną pozytywną. Odnosiła się ona do luźnego, swobodnego i spokojnego stylu bycia. 11
Do innych wniosków dochodzi Aleksandra Madej. Jak się okazuje, palenie może mieć pozytywne
konsekwencje w kontekście atrakcyjności interpersonalnej. Palenie może być traktowane jako
technika autoprezentacji. Kobiety analizując cechy partnera dostrzegają jego siłę fizyczną i zdrowie
mimo nałogu, oceniając go jako silnego i zdolnego do założenia rodziny. 12 W ten sposób działa
hipoteza upośledzenia, szerzej opisana przez Amotza Zahaviego 13. Opierając się na badaniu
Anny Czarna i Andrzeja Smajke 14 należy wysnuć wnioski, że kobiety palące oceniają palących
mężczyzn pozytywniej, niż kobiety niepalące. Druga grupa internautek nie widziała długotrwałej
przyszłości z palącym mężczyzną, uznając go za mniej inteligentnego i miłego. Mając w świadomości trzeci i czwarty poziom piramidy Maslowa 15, czyli potrzebę przynależności i szacunku oraz
akceptacji, można przypuszczać, że opinia innych jest istotnym czynnikiem dla osób palących.
Po trzecie autorka zmierza do scharakteryzowania działań środowisk antynikotynowych. W tym
momencie warto wspomnieć o wyraźnym głosie przeciwników zgromadzonych wokół produktu
trudnego. W Polsce za szczególnie aktywne w zakresie przedsięwzięć antynikotynowych należy
uznać Stowarzyszenie MANKO. Powstało ono w 2004 roku jako następstwo redakcji „Miesięcznika Studenckiego MANKO”, utworzonego w Krakowie w 1998 roku. Jako „kreatywna organizacja
pozarządowa, inicjator kampanii społecznych i wydawca magazynów” 16 stowarzyszenie upowszechnia problematykę ekologii i zdrowia wśród wszystkich grup społecznych. Od 2006 roku
za główną dziedzinę działalności stowarzyszenia należy przyjąć propagowanie zdrowego stylu
życia, co potwierdzają liczne kampanie takie jak: RyzyKochania, Lokal Bez Papierosa 17, Polska
Bez Dymu czy Nie Pal Przy Dziecku 18. Wynika z tego, że inicjatywy antynikotynowe stanowią
główną tematykę akcji społecznych. Jako potwierdzenie ich szerokiego odbioru i aprobaty na
świecie, należy przyjąć nagrodę w międzynarodowym konkursie ”Global Tobacco Control Alumni Awards for Excellence” zdobytą w 2012 roku za wdrażanie polityki antytytoniowej w ramach
kampanii „Lokal Bez Papierosa” 19.
Dodatkowo działania stowarzyszenia, a w szczególności udział w konsultacjach społecznych
i zajmowanie stanowiska podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, przyczyniły się do zatwierdzenia ustawy dotyczącej zakazu palenia w miejscach publicznych 20. Ze względu na szeroką
11 Niepalący o palaczach, red. M. Kozarska i in., Katowice 2015.
12 A. Madej, Palenie papierosów a atrakcyjność interpersonalna, www.wiecjestem.us.edu.pl/palenie-papierosow-atrakcyjnosc-interpersonalna [dostęp z: 06.05.2016].
13 Hipoteza upośledzenia Zahaviego - „sygnały niosące informacje o wysokiej jakości biologicznej osobnika
są wiarygodne dlatego, że w pewien sposób go upośledzają” (na podst. A. Zahavi. Mate selection—A selection
for a handicap. „Journal of Theoretical Biology”. 53 (1), s. 205–214.)
14 A. Czarna, A. Szmajke, Can cigarette smoking make a man appear sexier and stronger to women?, „Studia
Psychologiczne” 2011, t. 49 (5), s. 23-40.
15 A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 72–92.
16 Stowarzyszenie MANKO, www.stowarzyszeniemanko.pl/onas/kim-jestesmy [dostęp z: 29.04.2016].
17 Lokal Bez Papierosa, www.lokalbezpapierosa.pl [dostęp z: 29.04.2016].
18 Polska Bez Dymu, www.polskabezdymu.pl [dostęp z: 29.04.2016].
19 Przy Dziecku Nie Pal, www.facebook.com/PrzyDzieckuNiePal/posts/272234779525105 [dostęp z:
29.04.2016].
20 Stowarzyszenie MANKO, www.stowarzyszeniemanko.pl/projekty/kampanie/lokal-bez-papierosa [dostęp
z: 29.04.2016].
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działalność edukacyjną, wśród opinii publicznej, Stowarzyszenie zyskało status eksperta w zakresie „kontroli wyrobów tytoniowych”. Warto podkreślić, że w rozwoju nowych projektów MANKO
wspierają światowi potentaci z zakresu zdrowia tacy jak Światowa Organizacja Zdrowia (World
Health Organization), Fundacja Bloomberga (Bloomberg Philanthropies) czy Światowa Fundacja
ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Fundation). Jak widać, wobec tak silnej grupy interesu,
firmy produkujące wyroby tytoniowe i osoby palące nie mogą pozostać obojętne.
Nie ulega wątpliwości, że kolejną różnicą między produktem, a produktem trudnym jest sposób jego reklamowania. Ograniczenia pojawiające się w stosownej ustawie o ochronie zdrowia
sprawiają, że tradycyjne metody reklamy nie mają zastosowania w strategiach planowanych przez
firmy tytoniowe. Użyteczne nie są też rozwiązania bazujące na nowych mediach. Zakazy obowiązujące wyroby tytoniowe odpierają popularny e-mail marketing, reklamy mobilne czy działania
w mediach społecznościowych.
To, co w przypadku produktów o powszechnym dostępie można uznać za znaczącą działalność reklamową, to sponsorowanie wydarzeń masowych. Jednakże firmom tytoniowym „zabrania
się sponsorowania (…) działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społecznopolitycznej” 21, eliminując w ten sposób możliwość dotarcia do dużej i sprecyzowanej grupy
odbiorców. Skoro takie działanie jest niemożliwe w realizacji, należy wnioskować, że reklama na
innych nośnikach, skierowanych do szerokiego grona odbiorców także jest niemożliwa. Takie
stwierdzenie znajduje potwierdzenie w ust. 1 art. 8 zabraniającego reklamowania i promowania
wszystkiego, co może powodować skojarzenie z wyrobem tytoniowym „w telewizji, radiu, kinach,
podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej
i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
(..) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; w środkach usług informatycznych” a także
w każdej innej prasie niewymienionej w artykule 22. Konsekwencją tak ścisłych zakazów stało się
poszukiwanie alternatywnych możliwości promocji, a w efekcie promocja niepubliczna (szerzej
omówiona w podrozdziale tej pracy 1.4 oraz w ostatnim rozdziale 4).
Kolejno autorka zajmie się opakowaniem produktu. „Około 70 procent ludzkich receptorów
zmysłowych znajduje się w oczach.” 23 Takie stwierdzenie, zaprezentowane w książce dotyczącej wpływu zmysłów człowieka na zachowania podczas zakupów, skupia uwagę na wzroku.
Zakładając więc przewagę tego zmysłu nad innymi, należy zwrócić uwagę na proces decyzyjny
klienta w sklepie. Pod wpływem bodźca klient podejmuje decyzję impulsywną, dokonując zakupu,
który wcześniej nie był planowany. Reasumując, skoro znaczącą większość bodźców odbiera się
wzrokiem, istotnym elementem każdego produktu staje się opakowanie. Jego walory estetyczne,
wielkość czcionki, kolor czy kształt w pierwszym kontakcie stają się czynnikami wpływającymi
na wybór jednej marki, a odrzucenie innych. Z uwagi na umieszczenie półek z papierosami poza
zasięgiem klientów, ci nie mają możliwości porównania składu i głębszej analizy nad produktem
trudnym, sugerując się oprawą wizualną. Jednak w myśl ustawy opakowanie papierosów ma
zniechęcić do palenia i chronić zdrowie. Dlatego też:
• „ Zabrania się umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków
towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej
szkodliwy niż inne.” 24 – tutaj odrzucona zostaje technika porównania, która ma skupić uwagę
na zaletach produktu, pozostawiając w umyśle klienta pozytywne skojarzenia 25 w przeciwnym
rogu stawiając konkurencyjne marki.
21
22
23
24
25

Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 8 ust. 2.
Tamże, art. 8 ust. 1.
A. K. Pradeep, Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Gliwice 2010, s. 50.
Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 7 lit. a.
R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2006, s. 63.
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• „ Na każdym opakowaniu jednostkowym papierosów (…) powinny być w sposób widoczny,
czytelny i trwały umieszczone: 1) dwa różniące się treścią ostrzeżenia przed szkodliwością
używania tytoniu, jedno powszechne i jedno dodatkowe; 2) informacje o zawartości substancji
smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie.” 26 – wielkość ostrzeżeń, wymienionych w podpunkcie 1, musi zajmować 30% jednej z największych powierzchni opakowania
i więcej niż 40% drugiej z tych powierzchni. Dodatkowo na terenie Polski wszystkie napisy
widniejące na opakowaniach muszą być w języku polskim (stanowią one odpowiednio powyżej 10% powierzchni bocznej). Należy przypuszczać, że takie informacje odwodzą klienta
od zakupu produktu.
1.3. Podmioty i akty wpływające na produkt trudny
Legalność wyrobów tytoniowych na rynku oddaje w sumienie konsumentów kwestie ich zakupu
i używania. Posługując się funkcją prawodawczą, socjalną czy gospodarczą państwo kształtuje
obowiązujące prawo, normy i zachowania, według których funkcjonuje społeczeństwo. Państwo,
mając na uwadze szkodliwy wpływ wyrobów tytoniowych na zdrowie i życie obywateli, powołuje do
życia jednostki, które mają spełniać założenia publicznej służby zdrowia. Ich aktywność ogranicza
się głównie do leczenia osób uzależnionych, zapobiegania nałogom oraz monitorowania i analizowania zdrowia publicznego. Ustanowione akty prawne dają możliwość odniesienia i działania
organom rządowym i pozarządowym organizacjom, powiązanym z firmami tytoniowymi.
Zdając sobie sprawę, że miano „trudnego” produkt zyskuje głównie ze względu na ograniczenia prawne, warto w tym miejscu wspomnieć o ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Obowiązująca w Polsce, uchwalona została 9 listopada
1995 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w odpowiedzi na rosnące uzależnienie od papierosów. W swoim tekście reguluje kwestie prawa handlowego i karnego w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi (uzależnieniu od nikotyny). Do głównych celów państwa, wymienionych
w akcie należą: „ochrona praw osób niepalących, poprzez tworzenie środowiska wolnego od dymu
tytoniowego, sprawowanie kontroli nad szkodliwymi substancjami znajdującymi się w produktach
tytoniowych oraz tworzenie środowiska ekonomicznego i prawnego kontrolującego konsumpcję
tytoniu” 27. Jako członek Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest także do przestrzegania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej
w Genewie dnia 21 maja 2003 roku.28
Dodatkowym dokumentem podnoszącym kwestie zdrowia, przytoczonym przez autorkę w odniesieniu do leczenia chorób odtytoniowych, jest ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu
publicznym 29. W zakresie swoich działań ustawa przewiduje: profilaktykę chorób, promocję
zdrowia, edukację zdrowotną, badanie i analizę stanu zdrowia społeczeństwa czy rozwój kadr
odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zgodnej z założeniami ustawy.
Na zmiany w brzmieniu ustawy ma wpływ Polska Izba Handlu, będąca najliczniejszą organizacją reprezentującą usługi i handel detaliczny w Polsce, zrzeszając ok. 30 000 branżowych
podmiotów 30. PIH dba o korzystne warunki handlowe dla firm, miejsca pracy dla pracowników,
korzystne wysokości podatków akcyzowych oraz rozwój polskiego handlu. Swoje wnioski, w związku z nowelizacjami do ustawy prezentuje podczas konsultacji projektów ustaw, posiedzeniach
komisji parlamentarnych. Dzięki posiadanej licencji lobbingowej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

26 Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 9, ust. 1.
27 Najwyższa Izba Kontroli, Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych, Katowice 2013, s. 4.
28 Dz. U. 2007 nr 74 poz. 487.
29 Dz. U. 2015 poz. 1916.
30 Polska Izba Handlu, www.pih.org.pl/index.php/o-nas/polska-izba-handlu [dostęp z: 29.04.2016].
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nych i Administracji aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki tytoniowej, zwracając uwagę
na rozwój szarego rynku.
Istotnym podmiotem odpowiedzialnym za stan zdrowia publicznego jest Główny Inspektor
Sanitarny, który „kieruje i nadzoruje działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako centralny
organ administracji rządowej” 31, podlegając ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Realizując
misję, którą jest „nadzorowanie i kreowanie działań w zakresie zapobiegania i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń w obszarze zdrowia publicznego” 32, Główny Inspektorat Sanitarny
wydaje corocznie „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw
Palenia Tytoniu w Polsce”. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych konsekwencji wdychania dymu tytoniowego oraz dane o następstwach
palenia tytoniu i o kontroli zjawiska palenia.
Firmy, chcąc być postrzegane jak dobry partner biznesowy i odpowiedzialny producent, tworzą własne zasady, według których funkcjonują wszyscy pracownicy. Podobnie jest w przypadku
Philip Morris, producenta Marlboro, działającego w oparciu o „Compliance & Integrity program”,
który za cel stawia przestrzeganie praw i uczciwość pracowników na wszystkich szczeblach.
Analizą zaplanowanych założeń zajmuje się Chief Compliance Officer Philip Morris International
zbierając informacje i omawiając je z pozostałymi Dyrektorami i Zarządem. W 2015 roku „Kodeks
postępowania PMI” został zastąpiony „Podręcznikiem sukcesu PMI” przed którym odpowiedzialni
są pracownicy. Zawiera on zasady prawne i etyczne oraz obowiązek zgłaszania naruszeń tego
dokumentu. 33
1.4. Promocja produktów trudnych jako promocja niepubliczna
Zasadniczą formą porozumiewania się przedsiębiorstw z rynkiem i klientami jest promocja.
Obejmuje ona „zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo informuje o firmie i cechach
produktu oraz przekonuje nabywców do jego zakupu” 34. Przekazywany przez firmę komunikat
musi być zrozumiały dla grupy, do której produkt jest zaadresowany. Dlatego najskuteczniejszą
drogą jest kontakt dwóch osób. Prawidłowo wyszkolony personel potrafi dostosować do swojego
rozmówcy tworzoną przez firmę treść. Stosując promocję sprzedaży (krótkookresowe działanie
stawiające za cel „zwiększenie sprzedaży produktu poprzez dodanie „czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego” 35) i promocję konsumencką (która jest „stosowana w miejscu sprzedaży lub jego
najbliższym sąsiedztwie” a obejmuje np. premie i próbki 36), firmy tytoniowe wypracowały model
promocji niepublicznej.
Promocja wyrobów tytoniowych przeprowadzana jako „publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów
tytoniowych, oferowanie wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do
ceny wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie konkursów opartych na
zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych (…)” 37 w polskim prawie jest zakazana. „Publiczny”
w ujęciu słownikowym to „dziejący się w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalny, jawny” oraz
„dotyczący ogółu ludzi, powszechny, nieprywatny” 38.
31 Główny Inspektorat Sanitarny, www.gis.gov.pl/o-nas/panstwowa-inspekcja-sanitarna/glowny-inspektor-sanitarny [dostęp z: 29.04.2016].
32 Główny Inspektorat Sanitarny, www.gis.gov.pl/o-nas/glowny-inspektorat-sanitarny/misja [dostęp z:
29.04.2016].
33 Philip Morris International, www.pmi.com/pl_pl/responsibility/how_we_operate/compliance [dostęp z:
29.04.2016].
34 R. Nowacki, Reklama, dz. cyt., s. 16.
35 Tamże, s. 20.
36 Tamże, s. 20.
37 Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 2 ust. 7.
38 Wydawnictwo Naukowe PWN, Słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 812.
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Promocja niepubliczna, czyli model, którym posługuje się Philip Morris w Polsce opiera się na
dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zwrócenie się do jednego konsumenta i weryfikacja jego pełnoletności. Ambasador firmy dostaje też słowne potwierdzenie o chęci osoby do przeprowadzenia
dialogu i tym, czy jest palący. Po pozytywnym potwierdzeniu wszystkich trzech kwestii odbywa się
kontakt właściwy, z elementami promocyjnymi. Obowiązywać musi zasada prywatności kontaktu,
gdzie przedstawiciel firmy rozmawia z jednym konsumentem. Te dwa elementy eliminują określenie
„publiczny”, stwarzając sytuację zgodną prawnie do przeprowadzenia promocji.
Ustawodawcy, wychodząc naprzeciw potrzebom do bycia informowanym, dali firmom tytoniowym narzędzie służące do tego celu. Poprzez „informację o wyrobach tytoniowych” konsumentom
dostarczana jest „informacja o markach wyrobów tytoniowych oraz o zawartości substancji szkodliwych, niezawierająca przekazu zachęcającego do zakupu lub używania wyrobów tytoniowych,
umieszczona wyłącznie w punktach sprzedaży tych wyrobów”. Ambasadorzy firmy tytoniowej mogą
kontaktować się więc z potencjalnymi klientami w miejscach takich jak punkty sprzedaży detalicznej bądź w „wyodrębnionym konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
pomieszczeniu, odpowiednio oznaczonym, służącym wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych
zaopatrzonym w wywiewną wentylację” 39 czyli w palarni. Takie działanie, powszechnie stosowane
przez Philip Morris, nie przeczy ustalonym normom prawnym.
Rozdział 2. Hashtagi w social media
Proces globalizacji wpływa na styl życia i komunikowania się między ludźmi. Internet, jako nowe
medium, znacząco zmienia sposób budowania relacji i kształtowania trendów. Rozwój technologii
sprzyja „tworzeniu hiperprzestrzeni i hiperzeczywistości” 40. Oba te zjawiska sprawiają, że to co
tworzy się w Internecie nabiera nowej wartości. Można przyjąć, że życie odbywa się jednocześnie
na płaszczyźnie realności i wirtualności.
2.1. Definiowanie zjawiska a rozwój mediów internetowych
Upowszechnienie Internetu sprawiło, że ludzie zaczęli otaczać się sprzętami, aby mieć dostęp
do aktualności pojawiających się w sieci. W tym celu zaczęto używać urządzeń przenośnych.
Paweł Fiderek poprzez „urządzenia mobilne” określa „(przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania
przewodowego połączenia z siecią” 41. Do tej grupy należy zaliczyć zarówno telefony komórkowe,
większe w formacie tablety lub tabphone’y, czy zyskujące popularność smartwatche. Według Raportu „POLSKA.JEST.MOBI” w 2015 roku, w rękach Polaków znajdowało się blisko 19 milionów
smartphonów 42. Takie liczby potwierdzają stwierdzenie dotyczące upowszechnienia urządzeń
mobilnych, a co za tym idzie, tworzenie się otoczenia technologicznego.
Masowość Internetu i mobilna technologia sprawiły, że media są dostępne dla odbiorców
w czasie rzeczywistym. Sieć internetowa staje się bardziej atrakcyjna, bo pozwala na interaktywność o zasięgu międzynarodowy. Osoby o podobnych zainteresowaniach mogą w łatwy i szybki
sposób zbudować wspólną relację. Do tego celu wykorzystywane są najczęściej portale społecznościowe (ang. social media). Portal, jako strona internetowa, „gromadzi ludzi i umożliwia im
39 Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm., art. 2 ust. 9.
40 A. Dąbrowska i in., Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja,
Warszawa 2015, s. 27.
41 P. Fiderek, Wykład 1 Programowanie urządzeń mobilnych, http://fiderek.kis.p.lodz.pl/wyklady.html [dostęp
z: 20.05.2016].
42 M. Mitkowska, POLSKA. JEST. MOBI. maj 2015, www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_
JEST_MOBI_2015.pdf [dostęp z: 20.05.2016].
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szeroko pojętą komunikację” 43. Użytkownicy korzystający z takich serwisów mogą tworzyć kręgi
znajomych, budować nowe relacje, zapisywać się do nowych grup odpowiadających im treścią.
Działalność mediów społecznościowych nie ogranicza się jedynie do spotkań w wirtualnej rzeczywistości. Social media są ogromnymi bazami danych. Zakładając konto na portalu użytkownik
umieszcza w nim swoje dane osobowe, tworzy galerie zdjęć, komentuje posty innych. Każdy z tych
sposobów powoduje powiększanie się sieci społecznych. Z mediów społecznościowych aktywnie
korzysta 14 milionów Polaków. Liczba ta stanowi ponad 1/3 populacji, bo aż 36%. Należy przyjąć,
że rosnąca popularność serwisów internetowych zwiększa czas, jaki spędzają w nich ludzie. 1
godzina i 17 minut to czas, jaki w Polsce codziennie poświęcają użytkownicy na przeglądanie
swoich social media. Do tych najbardziej popularnych zaliczany jest Facebook oraz kolejno Twitter
i Instagram. 44 To, co łączy wszystkie te serwisy, to możliwość grupowania udostępnianych treści
za pomocą hashtagów.
Hasztag to słowo lub wyrażenie, które zapisywane jest bez spacji, poprzedzone symbolem #.
W Polsce słowa „hasztag”, „hashtag”, „hash tag” oraz spotykane ‘#tag” używane są jako synonimy.
Stosowanie tego znacznika umożliwia użytkownikom zainteresowanym daną tematyką znalezienie
wszystkich treści, bez konieczności przeglądania każdej ze stron oddzielnie. Wystarczy, że kluczowy dla potrzebnych informacji wyraz zostanie poprzedzony „kratką”, a wyszukiwarka serwisu
przefiltruje Internet w poszukiwaniu zapytania. Dlatego „#” umieszcza się w dowolnym miejscu
w zdaniu celem zwiększenia popularności swojej wypowiedzi. Zatem treści, których najważniejsze
słowa są poprzedzane hashtagiem, w sieci grupowane są w jednym miejscu, naprowadzając użytkowników Internetu na określone profile i publikowane tam tematy. W ten sposób skracany zostaje
czas poświęcany na wyszukiwanie informacji. Internet, który w swoim założeniu daje możliwość
szybkiego dostępu do danych, został wzbogacony o narzędzie, które doskonale odpowiada na
wzrastające tempo życia ludzi na całym świecie.
2.2. Historia hashtagów
Hashtagi używane były już w latach 80. XIX wieku. Wtedy ich funkcja, chociaż podobna do
dzisiejszej, znajdowała zastosowanie w informatyce. Pierwszym miejscem, w którym pojawiły się
hasztagi, był język asemblera PDP-11. Asembler (ang. assembler) jest to „język programowania
(…), wykorzystujący instrukcje wbudowane w procesor” 45. Kolejno asembler tłumaczy podane
instrukcje na kod maszynowy w postaci ciągu zer i jedynek. Taki język zrozumiały jest dla procesora
urządzenia. Natomiast PDP-11 to skrót od słów Programmed Data Processor-11, czyli jednych
z najpopularniejszych komputerów w historii informatyki. Produkcją historycznej serii minikomputerów zajmowała się firma Digital Equipment Corporation. 16-bitowe maszyny dostępne były
w latach 1970-1990 46. To zastosowanie dało podstawy do pozostawienia i używania hasztagów
wśród informatyków. Jak widać, w tych czasach dostęp do hashtagów posiadała tylko niewielka
grupa osób, specjalizująca się w technologiach informacyjnych.
Jako kolejny przełomowy moment należy uznać rok 1978, kiedy Brian Kerninghan i Dennis
Ritchie rozpoczęli tagowanie w języku programowania C. Zarówno Kerninghan jak i Ritchie należeli do kręgu wybitnych informatyków. Swoje umiejętności połączyli podczas pisania książki
o języku programowania C, następcy języka B. Efektem tej współpracy jest publikacja „The C

43 Słownik pojęć internetowo-reklamowych, www.slownik.intensys.pl/definicja/9/serwis-spolecznosciowy/ [dostęp z: 20.05.2016].
44 We are social media, Digital in 2016, www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 [dostęp z:
20.05.2016].
45 IT pomoc, wwww.it-pomoc.pl/komputer/asembler [dostęp z: 21.05.2016].
46 PDP11, www.pdp11.org [dostęp z: 21.05.2016].
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Programmic Language” 47. Książka została przetłumaczona na 27 języków. 48 Język C stosowany
jest do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu, czyli takich, które
wykorzystują proste oznaczenia symboliczne (stosowane np. we wspominanych asemblerach).
To użycie hasztagów było szczególnie istotne. „Hash” wskazywał na słowo lub liczbę, która jako
pierwsza miała zostać przetworzona przez procesor. 49 Nie ulega wątpliwości, że takie przeznaczenie bardzo przypominało współczesne użycie hasztagów.
Kolejne zastosowanie hash tagi odnalazły w IRC (Internet Relay Chat), czyli czatach odbywających się w czasie rzeczywistym. Poprzez to narzędzie, użytkownicy pod wymyślonym przez
siebie przydomkami mogli rozmawiać w tworzonych kanałach tematycznych. „Kanał to zbiór jednego lub więcej użytkowników, którzy otrzymują wiadomości adresowane do tego kanału. Kanał
jest opisany przez jego nazwę, właściwości i aktualnych członków.” 50 Takie miejsce do rozmowy
istnieje do ostatniego użytkownika, który dołączył do danego kanału. Jak podaje strona Internet
Relay Chat, kanał swoją nazwę może rozpocząć od 4 znaków. Jednym z nim jest właśnie „#”.
Początkowy znak decyduje o właściwościach danego kanału. Prefiks kanału „#” informuje o tym,
że użytkownik znalazł się na kanale globalnym.51 Zdaniem autorki sieci IRC były wstępem do
współczesnego użycia hasztagów w social media. Wskazuje na to zebranie odbiorców konkretnych
treści w jednym miejscu oraz grupowanie tematyki wokół danego kanału.
Portale społecznościowe gromadzące tysiące użytkowników przepełnione są przesyłanymi
codziennie treściami. Członkowie społeczności wymieniają się swoimi poglądami, dzielą się
codziennością i wynikami w życiu zawodowym czy rodzinnym. Głównym osiągnięciem, jakie
można przypisać twórcom Facebooka, jest udostępnianie do wiadomości publicznej prywatnych
informacji. W filmiku „Facebook not cool” Mariusz Max Kolonko mówi: „Zuckerberg zrobił coś
nieprawdopodobnego z socjologicznego punktu widzenia (…). Mógł przekonać ludzi żeby sami
(…) dawali informacje”. 52 To, co w historii ludzkości pozostawało chronione, to prywatność. We
współczesnym świecie ludzie swobodnie dzielą się swoimi danymi. W 2012 roku, każdego dnia
na Facebooku udostępnianych było 300 milionów zdjęć, a liczba polubionych postów sięgała 2,7
miliarda.53 Mimo tak dużej popularności, to nie Facebooku stał się pierwszym medium wykorzystującym hasztagi.
2.3. Użycie hashtagów w social media
Upowszechnienie użycia hasztagów należy przypisać Twitterowi. Umożliwia on „otrzymywanie
aktualizacji tego co dla nas istotne w czasie rzeczywistym 54. Pierwszą osobą, która poprzez ten
portal zaproponowała użycie hasztaga był Chris Messina. Na jego koncie na Twitterze odszukać
można informację, że to on jest „wynalazcą hashtaga” 55. We wrześniu 2007 roku Messina rozpoczął przełomowy w dzisiejszych czasach trend. „#” posłużyć miał do grupowania wiadomości
dotyczących jednego zagadnienia. Nowe zjawisko przedstawia zdanie z hashtagowanym słowem
„#barcamp” (fot. 1.).

47 D. M. Ritchie, C and the immediate ancestors, www.bell-labs.com/usr/dmr/www [dostęp z: 21.05.2016].
48 www.s3-us-west-2.amazonaws.com/belllabs-microsite-dritchie/cbook/index.html [dostęp z: 28.05.2016].
49 B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, The C Programming Language, New Jersey 1988, s. 86.
50 Internet Relay Chat, www.irc.pl/kanaly [dostęp z: 26.05.2016].
51 Tamże.
52 M. M. Kolonko, Facebook not cool – nie jest cool – Max Kolonko Mówi jak jest, www.youtube.com/watch?v=2Ck-dr6zsfg [dostęp z: 26.05.2016].
53 Internet 2012 in numbers, www.royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/ [dostęp z:
26.05.2016].
54 Twitter, www.about.twitter.com [dostęp z: 26.05.2016].
55 C. Messina, www.twitter.com/chrismessina [dostęp z: 26.05.2016].
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Fot. 1. Pierwszy na Twitterze wpis z użyciem hashtaga

Źródło: C. Messina, www.twitter.com/chrismessina [dostęp z: 26.05.2016].

Społeczność mikrobloga, jakim jest Twitter, wprowadzając nowy trend w komunikacji spowodowała, że każdy przekaz, który ma dotrzeć do jak największej grupy odbiorców musi zawierać
hasztag. „W przełomowym świecie, hashtag okazał się użytecznym skrótem.” 56 Użytkownicy
stosują go w publikowanych postach, zdjęciach, wiadomościach prywatnych, w komentarzach.
Wszystkie te sytuacje mają miejsce nie tylko na Twitterze, ale także na Facebooku i Instagramie.
Użycie kratki jako nośnika treści umożliwia rozprzestrzenienie się postu poza kręgiem bezpośrednich odbiorców, do których należy zliczać grono znajomych i osoby obserwujące dany profil.
Według autorki, hasztagi wartościują przekaz i pozostaną w przestrzeni Internetu na długo.
Potwierdzeniem takiego stwierdzenia są dane, udostępnione przez Post Planner 57, dotyczące
użycia hasztaga w obszarze 4 głównych serwisów internetowych (Twitter, Facebook, Instagram,
Google+). Dzieląc podane media na kategorie można zaobserwować zasady, które obowiązują
wśród poszczególnych społeczności. Przekaz umieszczony na Twitterze, a zawierający hasztag,
dwukrotnie bardziej wpływa na kliknięcia czy odpowiedzi, niż taki, który nie zawiera w swojej
treści żadnego hasztaga. Jest rzeczą interesującą, że jedynie 25% twittów bez hasztagów zyskują powtórzenie danej wiadomości i przesłanie jej dalej. W tym rodzaju social media ceniona
jest treściwość postów. Ograniczenie tagowania do minimum przynosi największe efekty. Należy
zwrócić uwagę, że przeciwne trendy kreowane są na Facebooku.
Czerwiec 2013 roku to przełom w portalu stworzonym przez Marka Zuckerberga. Od tej pory
serwis wykracza poza grono znajomych i przekazywane tam treści. Poczynione zmiany miały na
celu umożliwienie ludziom uczestniczenie w rozmowach publicznych. 58 W pierwszych momentach
tej zmiany hashtagi nie zwiększały zasięgu wpisów. 59 Znaczący wzrost, bo aż o 525%, nastąpił
na początku 2014 roku, kiedy kontent, który był hashtagowany zwiększył zakres swoich udostępnień.60 Połączenie Facebooka z Instagramem dało możliwość na wyszukiwanie w pierwszym
z nich postów, które pojawiły się także pod instagramowanymi zdjęciami. W przypadku ostatniego
z wymienionych serwisów, w procesie hashtagowania skuteczna okazuje się zasada „im więcej
tym lepiej”. Posty zawierające 11 tagowanych słów, w przypadku tysiąca obserwujących je osób,
56 A. Parker, Twitter’s Secret Handshake, „The New York Times” 2011, www.nytimes.com/2011/06/12/fashion/hashtags-a-new-way-for-tweets-cultural-studies.html [dostęp z: 27.05.2016].
57 Tamże.
58 K. Smith, Hashtags Are Comming To Your Facebook News Feed, www.businessinsider.com/facebook-adds-hashtags-2013-6 [dostęp z: 28.05.2016].
59 D. Kerr, Facebook hashtags said to have zero viral impact, www.cnet.com/news/facebook-hashtags-saidto-have-zero-viral-impact/ [dostęp z: 28.05.2016].
60 P. Ross, Hashtags Increasingly Popular on Facebook, www.socialbakers.com/blog/2143-hashtags-increasingly-popular-on-facebook [dostęp z: 28.05.2016].
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Fot. 2. Najpopularniejsze hashtagi w 2015 roku

Źródło: N. Gańko, Hashtag a social media: podsumowanie 2015 roku, www.ircenter.com/hashtag-a-social-media-podsumowanie-2015-roku [dostęp z: 29.05.2016].

zyskują prawie 90% relacji.61 Social media wypełnione są więc treściami zawierającymi tagi.
W polskim Internecie najwięcej publikacji z ich użyciem pojawia się na Twitterze, miejsce drugie
i trzecie zajmują odpowiednio Instagram i Facebook 62. Jak wynika z przedstawionych informacji,
hashtagi w social media stanowią dużą siłę w budowaniu kontentu.
W tym momencie warto wspomnieć również, kto posługuje się #tagami. Jak zauważył Marc
Prensky 63, pokolenie urodzone po 1983 roku to „digital natives”. Cyfrowi tubylcy, czyli urodzeni po
1983 roku, sprawnie posługują się nowymi technologiami i dobrze się w nich odnajdują. Cyfrowa
rzeczywistość jest dla tego pokolenia naturalnym środowiskiem. 64 Trendy, które pojawiają się
w sieci są w dużej mierze kreowane właśnie przez digital natives. Z tego wynika, że to właśnie
młodzi ludzie są najbardziej aktywni w użyciu hashtagów. Potwierdzają to trzy najpopularniejsze
hashtagi związane głównie z młodym pokoleniem, ukazane w zestawieniu z 2015 roku na fotografii numer 2.
Ilość treści z poszczególnymi hashtagami w każdym przypadku przekracza milion udostępnień.
Pierwszy z nich dotyczy Music Television (skrót: MTV), czyli najpopularniejszej stacji muzycznej
na świecie. Ze względu na nadawane seriale i programy muzyczne można przypuszczać, że
docelową grupą są ludzie młodzi. Potwierdzeniem jest oferta MTV Europe Music Awards z 2015
roku, skierowana do potencjalnych partnerów i reklamodawców, którzy swój produkt adresują do
grupy Milenialsów. „MTV EMA to koncert przyciągający młodych odbiorców, którzy wchodzą z nim
w interakcję na wielu płaszczyznach” 65. Kolejny pod względem popularności hashtag odnosi się
w szczególności do autoportretów. Ten typ znaczników stosowany jest w różnych odmianach,
w zależności od pochodzenia dziewcząt będących na fotografii. Natomiast „#1dpl” dotyczył
konkursu przeprowadzonego w ciągu jednej doby z 17 na 18 listopada. Konkurs miał zaangażować fanów boysbandu One Direction do dodawania do swoich postów hashtaga przypisanego
konkretnemu krajowi. Dwie ostatnie litery to właśnie nazwa kraju, w tym przypadku „pl” oznacza
61 S. Ayres, How to use hashtags on Twitter, Facebook, Instagram, Google+, www.postplanner.com/how-touse-hashtags-on-twitter-facebook-instagram-google-plus [dostęp z: 27.05.2016].
62 N. Gańko, Hashtag a social media: podsumowanie 2015 roku, www.ircenter.com/hashtag-a-social-mediapodsumowanie-2015-roku [dostęp z: 28.05.2016].
63 M. Prensky, www.marcprensky.com [dostęp z: 29.05.2016].
64 Digital Native – Digital Who ??, www.flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/digital-native-who [dostęp z: 29.05.2016].
65 TVN, MTV EMA 2015! Unikalny, muzyczny kontent angażujący młoda grupę odbiorców, www.reklama.tvn.
pl/aktualnosci/mtv-ema-2015-unikalny-muzyczny-kontent-angazujacy-mloda-grupe-odbiorcow,170405.html
[dostęp z: 29.05.2016].
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Polskę. Nagrodą w tym wyścigu były emotikony One Direction zaprojektowane specjalnie dla
fanów konkretnej narodowości. 66 Każdy z przedstawionych hashtagów wskazuje na grupę, która
go używa. Marki, które odpowiednio szybko zdefiniują profil swoich odbiorców, zyskują przewagę
w doborze przekazywanej im treści.
2.4. Hashtag marketing – próba zdefiniowania pojęcia
Firmy, które chcą zaistnieć w sieci, zyskać nowych konsumentów, zwiększając sprzedaż, zaczęły podążać za trendem tagowania. Marki podejmują współpracę z osobami o dużym zasięgu
odbiorców oraz same przejmują kontrolę nad rozprzestrzenianiem treści związanych z produktem.
Sposobem oddziaływania na nabywców stały się kampanie wykorzystujące hasztagi, które „tworzą
kontent łatwy do znalezienia, łączą większe konwersacje i umożliwiają uczestnictwo publiczności”67.
Przenosząc strategie do sieci i opierając się o obowiązujące w niej trendy można zaobserwować
nową dziedzinę marketingu.
Hashtag może być pojmowany jako oddanie odpowiedzialności w tworzeniu kontentu użytkownikom produktu. Poprzez dobór zdjęć, filmów, postów opisywanych konkretnym znacznikiem firma
zapewnia sobie nieodpłatnych kreatorów public relations przedsiębiorstwa. Hasztagi angażują
ludzi do dzielenia się swoimi przeżyciami. Z jednej strony użytkownicy sami wpisują się w pewne
kanony np. mody, poprzez noszenie ekskluzywnych marek odzieżowych czy jadanie w dobrych
restauracjach. Z drugiej strony zapewniają oni firmom darmową reklamę, bo dzięki hashtagom
treści rozprzestrzeniają się szybciej i zostają w sieci na długo. Warto jednak podkreślić, że to
narzędzie może działać także jako negatywny sposób. Nowojorska policja, chcąc być bliżej obywateli stworzyła „#myNYPD”. Pod tym hasztagiem znaleźć miały się zdjęcia z funkcjonariuszami
policji. Celem tego działania miało być tworzenie pozytywnego wizerunku służb. Jednak efekt
okazał się odwrotny. Internauci pod wskazanym znacznikiem umieszczali zdjęcia dokumentujące
negatywne zachowania nowojorskich policjantów. Nowy kanał budowania relacji z mieszkańcami
miasta okazał się nieskuteczny. 68 Dodatkowo błędne rozszyfrowanie hashtaga, który jest dużym
skrótem, może skutkować złą interpretacją przekazu. Taka sytuacja miała miejsce po zamachach
w Paryżu. Internauci masowo wyrażali swoje współczucie dla rodziny amerykańskiej celebrytki
Paris Hilton, interpretując hashtagi „#PrayForParis” jako informacja o jej śmierci 69.
Sposób komunikowania z odbiorcami marki za pomocą hashtagów pozwala poznać oczekiwania
klientów i ich opinie. Szczególnie łatwą do zauważenia grupą są użytkownicy technologii Apple,
wierni fani Harleya Davidsona, konsumenci Coca-Coli i Nike. Użytkownicy tych marek chętnie
dzielą się postami i zdjęciami zachwalającymi ich zalety. Budując tak silną więź klienta z marką,
firma zdobywa wyznawców, którzy na forum publicznym będą orędownikami danych towarów.70
Za najbardziej aktywnych w stosowaniu hashtagów o swojej marce autorka uznaje klientów Apple. Język, jakim posługują się w sieci, często opiera się na „#iphone”, „#iphoneonly”, „#apple”,
„#iphoneart”. W ten sposób tworzone są ścieżki komunikacyjne między firmą a klientem. Za ich

66 Eska, 1DPL na Twitterze – o co chodzi z hashtagiem One Direction? Sprawdź, www.eska.pl/news/1dpl_
na_twitterze_-_o_co_chodzi_z_hashtagiem_one_direction_sprawdz/124307 [dostęp z: 29.05.2016].
67 P. Ross, Hashtags Increasingly Popular on Facebook, www.socialbakers.com/blog/2143-hashtags-increasingly-popular-on-facebook [dostęp z: 28.05.2016].
68 osi, Nowojorska policja : Masz zdjęcie z policjantem? Wyślij je! Internauci nie zawiedli. Ale czy o to chodziło?, www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15849342,Nowojorska_policja__Masz_zdjecie_z_policjantem_Wyslij.html [dostęp z: 28.05.2016].
69 Radio Zet, Śmierć Paris Hilton na Twitterze, czyli jak pomylić imię z miastem?, www.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Zamachy-w-Paryzu-a-Paris-Hilton.-Dlaczego-Amerykanie-usmiercili-celebrytke-00014529
[dostęp z: 28.05.2016].
70 A. Fedorowicz, Wyznawcy Logo, www.focus.pl/czlowiek/wyznawcy-logo-8303?strona=1 [dostęp z:
28.05.2016].
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pomocą w bardzo szybki i prosty sposób można powiadomić o nowych produktach, dostępnych
aktualizacjach czy ciekawych i przydatnych faktach związanych z firmą.
Historia, którą w kampanii prezentuje marka, może oprzeć się na hashtagu. Stosowanie marketingu narracyjnego gwarantuje zapamiętanie towaru, a nowo udostępniane treści podtrzymują
zainteresowanie marką. Jako przykład należy wymienić firmę The Coca-Cola Company i „TasteTheFeeling”. Globalna kampania zaplanowana na rok 2016 dotyczy wszystkich marek Coca-Cola
uwzględniając potrzeby i wybory, którymi kierują się ich konsumenci. 71 Nikt nie może zmusić
konsumenta do umieszczenia hasthaga w swoich postach. Jednak już w lutym 2016 roku sam
„#TasteTheFeeling” użyty zostało 95 tysięcy razy generując 75 miliardów reakcji.72 Warto w tym
miejscu wspomnieć także akcję charytatywną zorganizowaną przez MasterCard dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2014 roku, a przeprowadzoną na Twitterze. Każdy udostępniony wpis
zawierający #MasterCardgrazWOSP generował 5 zł, jakie firma MasterCard przelewała na konto
Fundacji. W ten sposób, angażując indywidualnych użytkowników, uzbierano 65 tysięcy złotych.
W pierwszej dobie trwania akcji ponad 13 tysięcy osób udostępniło wskazany znacznik. 73 Podsumowując działania wymienionych firm, autorka dostrzega związek między budowaniem wizerunku,
angażowaniem konsumentów i użyciem hashtagów w procesie nowych strategii marketingowych.
Firmy obecne w mediach społecznościowych nastawione są na monitorowanie treści i stały
kontakt z klientem. Wszystkie działania przeznaczone na rynek internetowy zakładają strategię
aktywności w czasie rzeczywistym. W tej przestrzeni działa social media marketing. Jako forma
marketingu internetowego posługuje się narzędziem w postaci portali społecznościowych. 74 Jego
odmianą jest hashtag marketing, który autorka definiuje jako:
• przemyślana strategia działania wykorzystującą hashtagi,
• skierowana na sieć Internetową i media społecznościowe,
• stawiająca za cel pozyskanie i utrzymanie klientów poprzez angażowanie ich w tworzenie
kontentu z użyciem hashtagów.
Hashtag marketing nie musi ograniczać się do działalności na bazie jednego medium. Media
tradycyjne nie są podstawowymi kanałami promocji i pełnią w tym przypadku funkcję wspierającą.
Działania w nich promowane mają zachęcić konsumentów do stosowania hashtagu. Te kampanie
uświadamiają jakie wartości i idee łączą się z danym produktem, jakie zdjęcia i posty odpowiadać
będą wybranemu towarowi. Hashtag marketing nie należy rozumieć jako jedyna strategia promocji produktu. Natomiast może być postrzegany jako nowa strategia marketingowa. Analizy 100
światowych marek (umieszczonych na liście Interbrand) i ich aktywności na Twitterze ujawniły, że
topowe międzynarodowe marki prawie całkowicie zaadoptowały użycie hasztagów. W październiku,
listopadzie i grudniu 2013 roku aż 97% marek opublikowało przynajmniej jeden twitt zawierający
hashtagi. 75 Jak więc można przypuszczać, użycie hashtagów znacznie upowszechniło się także
wśród biznesowych użytkowników mediów społecznościowych.
Należy uwzględnić także mocne osadzenie hashtag marketingu w obowiązujących trendach.
Trudność z tym związana dotyczy szybkich przemian zachodzących w Internecie. Hashtagi się
zużywają, tracą swoją popularność i chęć wykorzystania. Z czasem nabierają nowych wartości
71 Coca-Cola, Taste the Feeling. Nowa, globalna kampania dla wszystkich marek Coca- Cola, www.cocacola.com.pl/historie/taste-the-feeling-nowa-globalna-kampania-dla-wszystkich-marek-coca-cola [dostęp z:
28.05.2016].
72 B. Braiker, With its new ‘Taste the Feeling’ anthem, Coke attempts to revive its musical past, www.digiday.
com/brands/new-taste-feeling-anthem-coke-attempts-revive-musical-past [dostęp z: 28.05.2016].
73 PRoto, www.proto.pl/case-studies/mastercard-cwierka-dla-wosp [dostęp z: 28.05.2016].
74 A. Sztabkowska, Marketing w social media – poradnik dla początkujących, www.marketing101.pl/marketing-w-social-media [dostęp z: 29.05.2016].
75 U. Bar-Joseph, 5 Brilliant Ways to Use #Hashtags in Social Media Marketing, www.searchenginewatch.
com/sew/how-to/2327748/5-brilliant-ways-to-use-hashtags-in-social-media-marketing [dostęp z: 20.05.2016].
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i konotacji. #WhyIStayed stworzony przez kobietę która doświadczyła przemocy w związku miał
wspierać i jednoczyć osoby na całym świecie, które znalazły się w podobnej sytuacji. „Mam
nadzieję, że twittujący z użyciem #WhyIStayed” odnajdą głos, miłość, współczucie i nadzieję” 76
tłumaczyła jego autorka. Do niespodziewanej sytuacji doszło, kiedy Pizzeria DiGiorno Pizza użyła
w swojej promocji hasła: „Powodem, dla którego z Tobą zostałam, była pizza”, czyli „#WhyIStayed
You had pizza” . Oryginalne brzmienie hashtagu i wiążąca się z nim historia pobudziły internautów
i media. To wydarzenie stało się sztandarowym przykładem, jak nie powinno się tworzyć kampanii
opartej na hashtagu.
Uzupełniając, to co zostało powiedziane, można wyróżnić kilka czynników wpływających na
skuteczność kampanii hashtagowej. Elementy takie jak:
• dopasowanie hashtaga do grupy docelowej i promowanego produktu,
• sprawdzenie historii użycia znakowanego wyrażenia,
• odpowiedni dobór kontentu opisanego wybranym hashtagiem,
• stałe monitorowanie użycia #taga w mediach społecznościowych,
zwiększą efektywność prowadzonych działań, przekładając się na nową drogę komunikacji
z odbiorcami.

Rozdział 3. Philip Morris i Marlboro a narzędzia promocji na rynku tytoniowym
Niniejszy rozdział poświęcony jest firmie Philip Morris International oraz jej zależnej spółce
w Polsce. Branża tytoniowa, w której porusza się PMI, jest ściśle regulowana przez międzynarodowe
dyrektywy oraz krajowe ustawy. Akty prawne, na mocy których działa firma, nowelizowane są do
aktualnych zmian zachodzących na rynku i w społeczeństwie. Dlatego też PMI sukcesywnie zmienia
sposób promocji swoich wyrobów, dostosowując tę kwestię do obowiązujących norm i trendów.
3.1. Rynek wyrobów tytoniowych w Polsce
Rynek tytoniowy w Polsce należy do czterech firm: Philip Morris, British American Tobacco,
Japan Tobacco International oraz Imperial Tobacco. Udział procentowy poszczególnych marek
w czwartym kwartale 2014 roku wyniósł odpowiednio: 28,6 % dla PMI, 27,8% dla BAT, 16,6%
JTI oraz 16,5 % IT. 77 Pozycja największego udziałowca rynku tytoniowego w Polsce daje marce
możliwość kreowania zachowań w branży tytoniowej, która ze względu na ograniczenia prawne
stawiana jest przed coraz trudniejszymi zadaniami.
„Branża tytoniowa jest ważnym elementem polskiej gospodarki, zarówno pod względem
wpływów budżetowych, jak i zatrudnienia.” 78 Corocznie firmy tytoniowe zobowiązane są do
przekazania do budżetu Państwa wartość podatku VAT, który w tym przypadku wynosi 8%, oraz
ustalonej wysokości akcyzy. Analizując wydatki, jakie firmy ponoszą na wyprodukowanie jednej
paczki, w 2015 roku producenci zarabiali 17,72% jej wartości, powiększając budżet państwa
o 82,28%. 79 Poprzez rozbudowywanie działów oraz budowę nowych fabryk firmy tworzą miejsca
pracy, zmniejszając tym samym bezrobocie i wspierając rolnictwo w zakresie plantatorstwa. Branża, silnie ograniczana i krytykowana wśród opinii publicznej znacząco wpływa na rozwój Polski
w dwóch omówionych obszarach.
76 B. Gooden, Why I Created the #WhyIStayed Twitter hashtag, www.beverlygooden.com/hear/whyistayed
[dostęp z: 29.05.2016].
77 B. Drewnowska, JTI wyprzedził Imperial Tobacco, www.rp.pl/artykul/1170234-JTI-wyprzedzil-Imperial-Tobacco.html [dostęp z: 08.06.2016].
78 A. Cylwik i in., Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju, Warszawa maj 2015, s. 2.
79 Tamże, s. 10.
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Pod względem wielkości produkcji wyrobów tytoniowych, Polska zajmuje drugie miejsce
w Europie. Mimo takiego osiągnięcia, poprzez negatywny wpływ jej wyrobów na zdrowie i życie
osób palących kolejne akty prawne ograniczają możliwości jej dalszego rozwoju. Także wzrost
cen papierosów spowodował pojawienie się na rynku alternatywnego źródła nikotyny, czyli
e-papierosów. Mimo rosnącej popularności takich produktów, firmy z polskiej czołówki branży
tytoniowej pozostały przy swoich tradycyjnych wyrobach. Większym wyzwaniem od zamienników
papierosów, zdaniem autorki jest powiększająca się szara strefa.
Pod pojęciem „szarej strefy” należy rozumieć „przemyt papierosów z innych krajów, w których
cena paczki papierosów jest zdecydowanie niższa, handel liśćmi tytoniu nieobjętymi podatkiem
akcyzowym (do końca 2012r.) oraz nielegalne wytwarzanie papierosów” 80. Chociaż prawo surowo
karze nielegalną działalność związaną z wyrobami tytoniowymi i przemytnictwem, wielkość szarej
strefy wynosi w Polsce to około 25% ogólnego rynku wyrobów tytoniowych. 81 Do Polski sprowadzane są głównie papierosy z krajów granicznych, takich jak kraje bałtyckie, Rosja, Białoruś,
Ukraina oraz odległe Chiny. 82 Nielegalny obrót papierosami stanowi zagrożenie dla legalnych
producentów, głównie z powodu niższych cen takich wyrobów, z którymi firmy nie mogą walczyć.
Jak można zaobserwować, rynek tytoniowy w Polsce jest zróżnicowany. Szanse i zagrożenia
pojawiające się w ostatnich latach prowadzą do zmian w handlu papierosami. Nową dziedziną,
która przyciągnęła polskich konsumentów stały się e-papierosy, zagrażające pierwotnemu modelowi produkowanych przez cztery firmy tytoniowe wyrobom. Nowy segment rynku niewątpliwie
wymaga regulacji, bo w świadomości konsumentów tego typu „inhalatory” nie są równie szkodliwe
jak papierosy. „Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób młodych, które nie mogą kupić
tradycyjnych papierosów” 83. Zdaniem autorki najważniejszą działalnością, jakiej w najbliższych
latach podejmie branża tytoniowa, będzie ograniczenie przemytu papierosów na teren Polski oraz
zwrócenie uwagi na konkurencyjne metody palenia.
3.2. Philip Morris International i Philip Morris Polska S.A.
Philip Morris International to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa. Jej początków należy
dopatrywać się w 1847 roku. Wtedy to w Londynie powstał pierwszy sklep Philipa Morrisa. Można
w nim było kupić tytonie i gotowe skręcone papierosy. Po śmierci założyciela PM działalność
przeszła w ręce żony Philipa – Margaret, oraz wspierającą ją brata Leopolda. W 1881 roku firma
przekształcona została w spółkę „Philip Morris & Company and Grunebaum, Ltd”. Drugi człon
tej nazwy pochodził od Josepha Grunebauma, wspólnika Morrisów. Użyty skrót „Ltd” pochodzi
od słowa „limited”. Dotyczy on spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. „Firma Limited jest
wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.” 84 Rok 1885 przyniósł kolejne zmiany w nazwie firmy, ponieważ PM zakończyło współpracę
z Graunebaumem, pozostając przy nazwie „Philip Morris & Co., Ltd.”. Jednak największa zmiana
nastąpiła dziewięć lat później, w 1984 roku, kiedy to rodzinna firma została sprzedana w ręce
Williama Curtisa Thomsona. Należy przypuszczać, że od tego momentu Philip Morris rozpoczyna
swoją światową ekspansję. 85
80 A. Cylwik i in., Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju, Warszawa maj 2015, s. 12.
81 Pracodawcy PR, RAPORT Szara strefa wyrobów tytoniowych w latach 2011 – 2014. Nowe trendy i zagrożenia, Warszawa lipiec 2014, s. 6.
82 A. Cylwik i in., Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych…, dz. cyt., s. 15.
83 Czy e-papierosy szkodzą zdrowiu?, www.nalogi.wieszjak.polki.pl/czy-e-papierosy-szkodza-zdrowiu,nikotyna-artykul,10412373.html [dostęp z: 08.06.2016].
84 Firma w Anglii Limited, Spółka Limited (LTD) Private Company Limited by Shares, www.firmawanglii.pl/
rejestracja_firmy/spolka_limited_ltd.html [dostęp z: 04.06.2016].
85 Philip Morris International, Nasza historia, www.pmi.com/pl_pl/about_us/philip_morris_international_overview/pages/pmi_history.aspx [dostęp z: 04.06.2016].
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Pierwszym znaczącym sukcesem było zaopatrywanie przez firmę dworu króla Edwarda VII.
Władca Anglii znany był z rozrywkowego trybu życia i prowadzenia doskonałych negocjacji. Podróżując po europejskich dworach, sprawnie nawiązywał kontakty zaskarbiając sobie sympatię
rozmówców. Jego słabością od czasów studiów było palenie tytoniu. Dewizą łączącą pełnione
obowiązki królewskie i słabość do tytoniu miało być zdanie: „Dwóch zdrowo myślących mężczyzn,
paląc dobre cygara w wygodnych fotelach, może dojść do porozumienia w każdej sprawie.” 86
Można przypuszczać, że cygara, o których mówił Edward VII tworzone były z liści tytoniu dostarczanego przez Philip Morris.
Papierosy według angielskiej receptury zaczęły rozprzestrzeniać się na inne kontynenty. Od
1872 roku dostępne były w Stanach Zjednoczonych Ameryki za sprawą Gustava Eckmeyera, który
w 1902 roku otworzył spółkę Philip Morris w Nowym Jorku. Od tego momentu pierwotna siedziba
firmy podzieliła się na trzy sektory własnościowe. W równej części należały one do brytyjskiej
spółki matki oraz do wspólników z USA.87
Za najważniejszy moment w pierwszych 100 latach rozwoju firmy należy uznać przekształcenie jej na międzynarodową skalę produkcyjną. Dlatego też w 1919 roku na paczkach papierosów
pojawiła się charakterystyczna korona, będąca logo Philip Morris. Zmiana nastąpiła także w samej
nazwie firmy. Od tej pory właścicielami stali się Amerykanie, rejestrujący „Philip Morris & Co., Ltd.,
Inc” w stanie Virginia. Warto podkreślić, że jeden z najpopularniejszych tytoni na świecie, czyli
właśnie tytoń typu Virginia, swoją nazwę zawdzięcza miejscu pierwszych upraw. 88 Stan Virginia
stał się też miejscem pierwszej fabryki PM. Właśnie w tym miejscu, w 1924 roku po raz pierwszy
wyprodukowano markę papierosów, która do czasów współczesnych jest pozostała symbolem
PMI – Marlboro. „W połowie lat 50. firma stała się częścią amerykańskiej kultury” 89 aby w 1967
roku utworzyć trzy działy specjalizujące się w najważniejszych zadaniach firmy. Philip Morris
Domestic, Philip Morris Industrial oraz Philip Morris International (PMI) jako piony PM Incorporated odpowiedzialne były za kwestie biznesowe. Wszystkie te zabiegi sprawiły, że w 1972 roku
Marlboro zostało najlepiej sprzedającą się marką na świecie, a w 1989 roku zysk operacyjny 90
PMI przekroczył miliard dolarów amerykańskich.91
Kolejne lata działalności Philip Morris to umowy zawierane z krajami na całym świecie, a dotyczące produkcji wyrobów tytoniowych w ich fabrykach. PM obecny jest w USA, Australii, Azji
oraz Europie. W tym czasie zmianie uległa siedziba firmy. Pierwszą lokalizacją była Park Avenue
w Nowym Jorku, a następnie Rye Brook w stanie Nowy Jork. Od 2001 roku spółka funkcjonuje
w Centrum Operacyjnym w Lozannie (Szwajcaria). Ważnym momencie w działalności firmy było
także usamodzielnienie się pod szyldem Philip Morris International od holdingu trzech spółek
(Philip Morris International, Philip Morris USA i Philip Morris Capital Corporation) funkcjonującego pod nazwą „Altira Group Inc.”. Takie działanie dało PMI pozycję światowego lidera w branży
tytoniowej. Dodatkowo w kategorii firmy zajmującej się produktami pakowanymi, PMI zajmowało

86 Gentelman’s Choice, Ikona elegancji: Edward VII, www.gentlemanschoice.pl/ikona-elegancji-edward-vii
[dostęp z: 04.06.2016].
87 Philip Morris, Nasza Historia...
88 British American Tobacco Polska, www.bat.com.pl/group/sites/BAT_9Y2FAC.nsf/vwPagesWebLive/DO9Y2FVY [dostęp z: 06.06.2016].
89 Philip Morris, Nasza Historia…
90 zysk operacyjny – „różnica pomiędzy przychodami a kosztami firmy w ramach podstawowej działalności.
Zysk operacyjny nie uwzględnia zysków i strat nadzwyczajnych, podatków oraz wyników z działalności inwestycyjnej i z transakcji finansowych” (www.finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/finanse/hasla/911637,zysk-operacyjny.html [dostęp z: 06.06.2016]).
91 Philip Morris, Nasza Historia…
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w 2008 roku czwarte miejsce na świecie. 92 Obecnie firma PMI posiada 53 centra produkcyjne
i zatrudnia ponad 82 tysiące pracowników. 93
Do Polski Philip Morris International przybyła w 1973 roku na mocy porozumienia podpisanego
z Zakładem Przemysłu Tytoniowego w Krakowie. Umowa miała formę licencji, jaką PMI udzielił
ZPTK na produkcję papierosów Marlboro. Kolejne lata to inwestycje, jakie PMI poczyniła, aby
pozostać na polskim rynku. Dlatego też w 1996 roku Skarb Państwa sprzedał PMI akcje ZPTK.
W efekcie dawne krakowskie zakłady od 1998 roku funkcjonują pod nazwą „Philip Morris Polska
S.A.”, będąc spółką zależną PMI. Obecnie w imieniu PM Polska działają cztery zależne spółki 94 :
• PMPL – Philip Morris Polska S.A., zajmując się produkcją wyrobów tytoniowych w kraju i ich
eksportem za granicę,
• PMPL – D – Philip Morris Polska Distribution, przeznaczona do dystrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce,
• PMPL – T – Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o., swoją działalność skupia na podpisywaniu
umów z dostawcami, skupowaniem i przetwarzaniem liści tytoniu,
• PMI SCE – Philip Morris International Service Center Europe Sp. z o.o., będąca centrum usług
na kraje europejskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz usług finansowych,
zakupowych i informatycznych.
Podział dokonany w ramach PMPL gwarantuje firmie sprawną obsługę na wszystkich szczeblach,
zaczynając od produkcji, poprzez dystrybucję i obsługę informatyczną, a kończąc na zarządzaniu
pracownikami i ich rozwoju zawodowym.
3.3. Historia promocji w Philip Morris na przykładzie marki Marlboro
W ofercie produktowej firmy oprócz tytoni głównymi wyrobami są papierosy. Philip Morris jest
producentem wielu marek występujących na polskim rynku. Do najbardziej rozpoznawalnych
należy zaliczyć: Marlboro, L&M, Chesterfield, Red & White. Pierwsza z wymienionych marek, jak
podaje PMI, jest produktem flagowym od 1872 roku. 95 Swoją nazwę zawdzięcza ulicy, przy której
Philip Morris otworzył pierwszą fabrykę, a była to Great Marlborough Street. Pierwotnie marka
skierowana była do kobiet. Cechą charakterystyczną pierwszych papierosów były czerwone
filtry. Miało to zapobiegać odciskaniu się czerwonej szminki na papierosie. Sloganem, który towarzyszył Marlboro w dotarciu do kobiet, było „Mild as May”, czyli „Łagodnie jak Maj” 96. Należy
przypuszczać, że papierosy miały dać poczucie niezależności i zwrócenia uwagi na potrzeby
kobiet poprzez specjalnie dobraną dla nich bibułkę. Przez wiele lat filtry, które wprowadziła Philip
Morris, były utożsamiane z kobiecością.
Strategia promocji marki zmieniła się w latach 50. XIX wieku, kiedy opinia publiczna dowiedziała
się o szkodliwych skutkach używania tytoniu. Miesięcznik „Readers Digest” opublikował serię
artykułów, która wyraźnie wpłynęła na wybory zakupowe wśród palaczy. Badania wspierające
ukazaną w tekstach teorię informowały także, że filtry, które stanowią górną część papierosa, są
w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo raka płuc. 97 Wychodząc z założenia, że informacje
o chorobie nie wpłyną na zaprzestanie palenia u kobiet, grupą, która mogła zanegować papierosy
92 Philip Morris International, Nasza Historia
93 Tenże., Podstawowe fakty i dane finansowe, www.pmi.com/pl_pl/about_us/philip_morris_international_
overview/pages/pmi_key_facts_and_financial_data.aspx [dostęp z: 06.06.2016].
94 Tenże, Nasze Spółki, www.pmi.com/pl_pl/about_us/philip_morris_in_poland/pages/our_affiliates.aspx [dostęp z: 06.06.2016].
95 Philip Morris, Nasze marki… [dostęp z: 06.06.2016].
96 Papierosy Marlboro. Dla prawdziwego faceta, www.tabakonline.com/papierosy-marlboro-r87 [dostęp z:
06.06.2016].
97 Papierosy Marlboro. Dla prawdziwego faceta, www.tabakonline.com/papierosy-marlboro-r87 [dostęp z:
06.06.2016].
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określono mężczyzn. Do tej pory używali oni wyrobów bez filtra. Wnioski, które wyciągnęła firma,
dały jej podstawy do działań marketingowych. Historyczna kampania, przedstawiająca kowbojów,
utożsamianych z siłą i męskością zmieniła palenie mężczyzn w „kulturę palenia”.
„Marlboro Man” to postać zaproponowana przez Leo Burnetta, amerykańskiego dziennikarza
oraz założyciela prestiżowej agencji Leo Burnett Worldwide 98. Warto zaznaczyć, że pierwowzorem
Marlboro Mana był pracownik agencji Burnetta – Andy Armstrong 99. Celem Philip Morris było
stworzenie wizerunku mężczyzny, który byłby mocno osadzony w amerykańskich realiach. Cechy
takie jak wytrzymałość, solidność oraz wolność agencja Burnetta odnalazła w kowboju 100. Taka
kreacja marki zaproponowana w USA w 1955 roku przyczyniła się do wzrostu sprzedaży Marlboro
o 300% w przeciągu dwóch lat 101. Wizerunek ikony marki spowodował, że produkt trafiał do podświadomości jego użytkowników, pozwalając im utożsamić się z mężczyzną z reklamy. Uprzedzenia
wśród mężczyzn przekształciły się w pozytywne skojarzenia. Papierosy z filtrem postrzegano jako
atrybut męskości. Kampania z 1975 roku jest jedną z najbardziej popularnych akcji Marlboro. Hasło
pojawiające się na plakatach i reklamach zapraszało mężczyzn do krainy przeznaczonej wyłącznie
dla nich. „Come to Marlboro Country” 102 ukazywała konie, wieś, bezkresne tereny oraz kowbojów
z papierosami reklamowanej marki w ustach. Hasłem wspierającym, widocznym na plakatach,
było „Come to where the flavour is”, informujące o wyjątkowym klimacie i smaku, towarzyszącym
Marlboro. Kowboj Burnetta od lat 60. XIX wieku został symbolem swobody i niezależności. Taki
zestaw cech zainspirował Simona Vincera do wyreżyserowania filmu „Harley Davidson i Marlboro
Man” 103. Akcja komedii poświęcona została parze silnych i niezależnych przyjaciół, podróżujących
po świecie na motorach. Jak widać, zabieg podyktowany pierwotnie negatywną sytuacją (artykuły
o szkodliwości papierosów) został obrócony przez firmą PM w sukces.
W historii Marlboro należy wymienić także działanie promocyjne z piątku, 2 kwietnia 1993 roku.
W pierwszym kwartale 1993 roku wzrósł udział innych marek tytoniowych na rynku. Reakcją na
konkurencję, która odbierała Marlboro klientów było obniżenie cen papierosów Philip Morris o 20%.
Oczekiwane założenia zostały spełnione, kiedy British American Tobacco straciła 15% na wartości
swojej marki. Niestety kolejne straty uderzyły w PM. Akcje koncernu straciły na giełdzie 26%.
Zaskakujące posunięcie Philip Morris rozpoczęło spadek notowań na Wall Street wśród innych
światowych marek. Słowa, jakie wypowiedział Bob Stojanov z Ernst and Yung, przytoczone przez
Naomi Klein, tłumaczą zaistniałą panikę: „Jeśli jedna lub dwie potęgi na rynku towarów konsumenckich na dobre zaczną obniżać ceny, to wywołają lawinę. Witamy w pokoleniu wartości.104”
Wnioski, jakie wyciągnęły z działania PM osoby zajmujące się marketingiem w firmach takich jak
Coca-Cola, Procter and Gamble czy Disney, były jednakowe 105. Skoro przedsiębiorstwo o potężnym zasięgu, ugruntowanej pozycji i olbrzymich wydatkach ponoszonych na reklamę obniża swoje
ceny, to znaczy, że nie jest w stanie być konkurencją dla tanich marek. Przez Amerykanów ten
98 matteo, Leo Burnett Worldwide ma 70 lat., www.wirtualnemedia.pl/artykul/leo-burnett-worldwide-ma-70-lat
[dostęp z: 07.06.2016].
99 J. Mcdonough, Burnett – an enduring culture; at the 60-year mark, the agency still hews to the rock – solid values and principles of its founder, www.adage.com/article/news/burnett-enduring-culture-60-year-markagency-hews-rock-solid-values-principles-founder/86243 [dostęp z: 07.06.2016].
100 Jak zaistnieć i nie pójść z dymem, czyli historia marki Marlboro., http://nazwydlafirm.com/jak-zaistniec-inie-pojsc-z-dymem-czyli-historia-marki-marlboro [dostęp z: 07.06.2016].
101 K. Connolly, Six ads that changed the way you think, www.bbc.com/news/world-us-canada-11963364
[dostęp z: 07.06.2016].
102 Come to Marlboro Country, www.brandhot.de/zigaretten/come-to-marlboro-country/194 [dostęp z:
07.06.2016].
103 Harley Davidson i Marlboro Man, www.filmweb.pl/film/Harley+Davidson+i+Marlboro+Man-1991-6053 [dostęp z: 07.06.2016].
104 N. Klein, No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy, Warszawa 2014, s. 46.
105 M. Housel, How Marlboro Friday Changed the World, www.fool.com/investing/general/2008/01/15/howmarlboro-friday-changed-the-world.aspx [dostęp z: 07.06.2016].
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dzień nazwany został „Marlboro Friday” („Piątek Marlboro”) 106. Zrozumiano, że firma to nie tylko
marka i wizerunek ale także cena i uwaga poświęcana konsumentom i konkurencji.
Obniżka cen miała sprawić, że marka stanie się bardziej ceniona. Fortune, amerykański
magazyn analizujący sektor biznesowy, ocenił tą sytuację jako „upadek Marlboro Mana z konia”
107
. Wizerunek marki został także zachwiany, kiedy okazało się, że twarze kampanii „Marlboro
Country” zmarły na choroby spowodowane paleniem papierosów. W 1999 roku, po śmierci
czwartego kowboja, Dicka Hammera, kampania „Come to where the flavour is” została oficjalnie
zakończona108. Niekorzystne wydarzenia związane z papierosami znacząco wpłynęły na promocję
produktu i wydatki, jakie od tej pory zaczęły kształtować się na rynku dóbr codziennego użytku.
„W 1983 roku średnio 70% na reklamę, 20% na promocję, w 1993 roku 70% na promocję, 20%
na reklamę” 109. Philip Morris poprzez współcześnie powszechnie stosowaną technikę obniżki
cen zmienił światowe zachowania w zakresie marketingu produktów. Marlboro, którego pozycja
w momencie obniżki była stosunkowo stabilna, pod względem wizerunkowym nadal pozostawało
marką, która u konsumentów budziła szacunek i pozytywne skojarzenia.
Marlboro, które w świadomości odbiorców pozostało marką dla prawdziwych mężczyzn skupiło
się na dziedzinie, która mogła to grono zainteresować. Ważnym wyborem były wyścigi Formuły
1. Sponsoring dotyczył zespołów wyścigowych takich jak McLaren oraz Ferrari. Od 1996 roku
Marlboro sponsorowało włoską stajnię Ferrari umieszczając napis marki na bolidzie. Zmiany
w reklamowaniu wyrobów tytoniowych, które w Europie nastąpiły w 2006 roku, wymusiły na PM
zmianę formy sponsoringu 110, który jest elementem promocji. Pierwotnie firma chciała pozostać
przy kojarzonym z papierosami kodem kreskowym. Ostatecznie z nazwy zespołu usunięto także
ostatnie słowo, którym było „Marlboro” pozostając przy „Scuderia Ferrari” i „umieszczając na
pokrywie silnika czerwono-biały kwadrat, który ma przypominać paczkę papierosów” 111. Kontrakt
na wspieranie Formuły 1 przez Marlboro, mimo zakazów reklamowania wyrobów tytoniowych
na samochodach formuły, został przedłużony do 2018 roku. 112 Według autorki skojarzenie wywołane połączeniem Marlboro z Formułą 1 jest wśród odbiorców tak wyraźne, że zaprzestanie
sponsorowania drużyny sportowej, wspieranej przez ponad 20 lat mogłoby negatywnie wpłynąć
na zyski finansowe Philip Morris.
Podsumowując akcje promocyjne PM, można zauważyć, jak silnie reklama i promocja produktu
wpływa na zmiany zachowań konsumentów. Marlboro „miłośnikom tytoniu kojarzy się przede
wszystkim z długoletnią tradycją, amerykańską wolnością i najlepszymi walorami smakowymi.”113
Utrwalony w świadomości odbiorców marki obraz sprawia, że Marlboro pozostaje jedną z najbardziej kojarzonych marek papierosów na świecie.

106 L. Black, H. Key, N. Faith, Runaway consumers put heat on brands: ‘Marlboro Friday’ has been seen as
a heath warning for many companies with heavily promoted product names, www.independent.co.uk/news/
business/runaway-consumers-put-heat-on-brands-marlboro-friday-has-been-seen-as-a-health-warning-formany-1487098.html [dostęp z: 07.06.2016].
107 P. Sellers, A. Erdman, Fall for Philip Morris The company insist that cutting the price of Marlboros will
make the brand more valueable. Wall Street says the move is a giant blunder. Who’s right? Wall Street is.,
www.archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1993/05/03/77805/index.htm?iid=sr-link1[dostęp z: 07.06.2016].
108 Jak zaistnieć i nie pójść z dymem…
109 A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011, s. 316.
110 N. Joseph, Ferrari renews partnership with Marlboro [UPDATE], www.autoblog.com/2015/05/18/ferrarimarlboro-partnership-2018-report [dostęp z: 08.06.2016].
111 A. Prochota, Ferrari po ciuchu przedłużyło kontrakt z Marlboro, http://sportowefakty.wp.pl/formula-1/522089/ferrari-po-cichu-przedluzo-kontrakt-z-marlboro [dostęp z: 08.06.2016].
112 A. Duff, Philip Morris Can’t Kick 20-Year Ferrari Formula One Habit, www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-13/philip-morris-can-t-kick-20-year-ferrari-formula-one-habit [dostęp z: 08.06.2016].
113 Papierosy Marlboro. Dla prawdziwego...
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3.4. Narzędzia promocji marki Marlboro
Wysoką pozycję papierosów w branży tytoniowej Marlboro zawdzięcza nie tylko jakości
swoich wyrobów, ale przede wszystkim odpowiednio dobranym narzędziom promocji. Przez lata
symbolem marki był kowboj, skierowany do mężczyzn i pokolenia dojrzewającego w latach 50.
XIX. Zmiany, które zaszły od tej pory na rynku konsumenckim sprawiły, że klienci szukający nowych wrażeń nie skupiają się na dawnych ikonach. Potrzeba dostosowania akcji promocyjnych
do konsumentów pomimo ustaw o zakazie reklamy, spowodowała rozszerzenie informowania
o Marlboro w nowy sposób.
Fot. 3. Paczki papierosów Marlboro

Źródło: Philip Morris reveals new look for Marlboro, www.talkingretail.com/products-news/tobacco/philip-morris-reveals-new-look-marlboro [dostęp z: 08.06.2016].

Bezpośrednią zachętą do kupna produktu jest jego opakowanie. Ma ono przyciągnąć wzrok
klienta, zaciekawić i zachęcić do wypróbowania produktu. Projekt rozpoznawalnego opakowania
Czerwonych Marlboro oraz logo marki należy do Paula Gianinoto. „Zajmujące znaczną część
opakowania logo wraz z herbem fabryki Philip Morris International miało symbolizować medal” 114,
a charakterystyczne wygięcie, odcinające kolor biały od czerwonego, przypomina kształtem literę
„V”. Ten rozkład grafiki na paczce nie uległ zmianie. Wszystkie dostępne na rynku papierosy Marlboro zachowały pierwotny „rooftop” czyli dach, który zmieniając swój kolor informuje o wariancie
papierosów. Jedyne zmiany, jakie da się zauważyć, dotyczą zmniejszenia powierzchni kolorowej
w stosunku do przeważającej bieli (fot. 3.).
System identyfikacji wizualnej „służy przede wszystkim wyróżnieniu firmy wśród konkurentów,
podkreśleniu jej indywidualnego charakteru oraz zapewnieniu łatwej zauważalności i zapamiętywalności firmy i jej produktów” 115. Wykorzystując wszystkie możliwe nośniki związane z firmą i jej
działalnością budowany jest jej wizerunek. Dokonując zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej
(ang. Point od Sales, POS) konsument otoczony jest obrandowanymi materiałami. Najwidoczniejsze są reklamy w postaci banerów lub plansz LCD na których wyświetlany jest „spot reklamowy”
informujący o marce. Wymienione nośniki znajdują się najczęściej w strategicznych punktach
sklepu, czyli nad półką z papierosami lub w jej centrum, co można zauważyć na umieszczonej
fotografii numer 4.
POS zaopatrywane są także w podstawki wydawnicze, czyli „bilownice”, w których umieszczana jest reklama wyrobów. Taka sytuacja ma miejsce „nawet w sklepach, w których nie jest

114 Jak zaistnieć i nie pójść z dymem…
115 R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2006, s. 29.
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Fot. 4. Półka z papierosami Marlboro na stacji benzynowej

Źródło: http://trademarketing.info.pl/marlboro [dostęp z: 08.06.2016].

prowadzona sprzedaż wyrobów tytoniowych.” 116 Kioski, jako szczególne miejsca sprzedaży, posiadają paczki papierosów zazwyczaj w centralnym miejscu wystawy. W przypadku klubów, które
współpracują z Marlboro, logo marki obecne jest pod postacią podkładek na barze, popielniczek
(zarówno w lokalu jak i przed jego wyjściem) i w wyznaczonej strefie palenia. Przyciągające wzrok
są także nośniki w formie neonów z logo firmy, umieszczane nad wejściem do palarni, w samej
palarni lub przy barze. Taki dobór lokalizacji reklamy spowodowany jest miejscami, w których
przebywają najczęściej palacze i w których dokonują się ich decyzje zakupowe lub kształtują
nowe przyzwyczajenia.
Kolejne dwa narzędzia, których analizą zajmie się autorka, to obecność na wydarzeniach
masowych oraz występujący tam element rozciągania marki. Imprezy masowe gromadzą duże
grupy ludzi, które jako publiczność odziedziczona znajdują się w zainteresowaniu marek. Strefy,
jakie od lat organizuje Marlboro, przyciągają swoimi atrakcjami pełnoletnie osoby palące. Marka
jest obecna na największych wydarzeniach muzycznych, których głównymi odbiorcami są młodzi
ludzie oraz studenci. Open’er Festival, Orange Warsaw Festival, Mazury Hip Hop Festiwal oraz
Juwenalia to tylko niektóre z miejsc, gdzie strefa Marlboro znajduje swoich zwolenników. Produkty,
które pojawiają się na wydarzeniach, są dostosowywane do grupy docelowej. Ekskluzywne strefy
Marlboro wspierają pokazy mody polskich projektantów jak Paprocki&Brzozowski czy Robert
Kupisz. „Koncerny nie mogą sponsorować działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej i społeczno politycznej” 117 dlatego strefy Marlboro znajdują się poza głównymi obszarami wydarzenia,
w pobliżu miejsc gastronomicznych. Podziękowaniem za odwiedzenie przestrzeni Marlboro są
gadżety związane z paleniem, takie jak zapalniczki, paczki Marlboro, zapałki.
Oprócz pewnego rodzaju rekwizytów tytoniowych, Marlboro stosuje rozciąganie marki.
Według internetowego słownika Business Dictionary, pod pojęciem „brand stretchingu” należy
rozumieć „działanie polegające na wykorzystaniu nazwy rozpoznawalnej marki w celu wprowadzenia niezwiązanych z nią produktów” 118. Rozszerzenie marki na produkty codziennego użytku
powoduje, że klienci reklamują Marlboro w niemal każdej sytuacji. Proces identyfikacji wizualnej
w tym zakresie znacząco wykracza poza działania planowane przez przedsiębiorstwo. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, że strategia rozciągania marki nie zawsze jest skuteczna. Poprzez
116 tw, Jak producenci papierosów omijają zakaz reklam, www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-producenci-papierosow-omijaja-zakaz-reklam [dostęp z: 08.06.2016].
117 tw, Jak producenci papierosów… [dostęp z: 08.06.2016].
118 Business Dictionary, www.businessdictionary.com/definition/brand-stretching.html [dostęp z: 08.06.2016].
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dodawanie pod jednym logo wielu produktów firma zagłębia się w dziedziny, w których nie zawsze
jest specjalistą. Może to powodować spadek wiarygodności produktu wyjściowego, skutkujący
stratami pieniężnymi i wizerunkowymi.119
Wszystkie formy promocji stosowane przez Marlboro są zgodne z ustawami dotyczącymi wyrobów tytoniowych. Produkt trudny, poprzez ograniczenia prawne, poszukuje nowych sposobów
dotarcia do potencjalnych konsumentów. Sprzedaż papierosów jest bowiem zależna od obecność
marki w życiu codziennym konsumentów. Marlboro, którego największe działania promocyjne
sięgają lat 50. według autorki z łatwością dostosowuje się do nowych trendów reklamowych.

Rozdział 4. Wykorzystanie hashtagów przez Philip Morris Polska
Firmy działające na rynku konkurencyjnym dbają nie tylko o skład swoich wyrobów, ale także o ich promocję, która znacząco może wpłynąć na wzrost sprzedaży. Zarządzając Marlboro
w Ameryce Północnej poprzez firmę Altira, a na pozostałych kontynentach przez PMI, w 2013
roku wartość marki szacowano na 69,4 miliardy dolarów. 120 Tak duży budżet pozwala zaplanować
akcje promocyjne na wysokim poziomie. Marlboro, którego kampanie zaliczane są do jednych
z najlepszych na świecie, obecne jest we wszystkich możliwych miejscach przyciągających potencjalnych konsumentów.
4.1. Konsument marki Marlboro
Rozwój Internetu i jego dostępność spowodowały zmiany w przyzwyczajeniach konsumentów.
Innowacyjny konsument jest odporny na chwyty reklamowe i w dużym stopniu sam decyduje o tym,
co znajdzie się w jego zainteresowaniu. Mnogość produktów dostępnych w sklepach wpływa także
na rozwój strategii promocyjnych, ponieważ każda firma dąży do bycia liderem w swojej kategorii. Jednak nie wszystkie produkty spotykają się z entuzjastycznym odbiorem. Szczególnie na
polskim rynku można zauważyć liczną grupę (około 30%) konsumentów, którzy pozostają przy
sprawdzonych produktach, nie sięgając po nowości. Do tego typu osób zaliczani są mężczyźni
w przedziale wiekowym 60+. 121 Z uwagi na tradycjonalizm, jakim posługują się na rynku, nie są
oni potencjalnie nowymi klientami marki Marlboro.
Grupą, która kształtuje nowe trendy zakupowe wśród swoich znajomych są zazwyczaj osoby
w przedziale 18-39. W przypadku młodych osób w wieku 18-29 priorytetem jest „chęć posiadania
nowego produktu przed innymi osobami” 122. Decydując się na użytkowanie nowego produktu
chcą pokazać się jako niezależni i kreujący pewne standardy dla danego środowiska. Dla osób
z grupy 30-39 ważniejsze będzie wcześniejsze zapoznanie się z produktem. Korzystając z forów
internetowych i rozmawiając ze znajomymi, szukają informacji zanim zdecydują się na jakiś zakup. 123 Jak można zauważyć, osoby z wymienionego przedziału wiekowego dbają o swoje relacje
z bliskimi, zwracają uwagę na ich zdanie. Skupiają się nie na byciu pierwszymi i jedynymi, a raczej
na działaniu w gronie znajomych. Chociaż zachowania cechujące wyodrębnione grupy wiekowe
są rozbieżne, to łączącą je zależnością jest sytuacja materialna, określana jako dobra. Właśnie
ten czynnik pozwolił Marlboro, jednym z najdroższych papierosów na rynku (cena jednej paczki
zaczyna się od 15 złotych), zawęzić adresatów akcji promocyjnych.

119 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Gliwice 2006, s. 65 – 70.
120 Forbes, Najdroższe marki świata, www.forbes.pl/najdrozsze-marki-swiata-top-10-najcenniejszych-marekswiata,galeria,155662,1,1,9.html [dostęp z: 09.06.2016].
121 A. Dąbrowska i in., Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania…, dz. cyt., s. 125.
122 Tamże, s. 125.
123 A. Dąbrowska i in., Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania…, dz. cyt., s. 125.
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Podział określony przez markę wpływa na treści dostosowywane do odbiorców przekazu. Typ
indywidualisty nastawiony będzie na mówienie o jego zaletach, świeżych i mocnych przeżyciach,
natomiast starsi konsumenci zwrócą uwagę na komunikat poruszający kwestie działania w grupie,
wspólnego spędzania czasu, łączących w działaniu atrakcjach. Tak szczegółowa identyfikacja
konsumentów jest według autorki najważniejszym elementem kreowanej kampanii. Zrozumienie
zachowań jakimi kierują się przy wyborze produktu pozwala na dobór odpowiedniej treści, typu
konkursu, gadżetu promocyjnego, a nawet miejsca, w jakim danym konsumentem może spotkać
się przedstawicielem firmy.
Warto w tym miejscu wymienić warianty papierosów proponowane przez Marlboro pod względem typu konsumenta, do którego są adresowane. Od 2008 roku w portfolio Marlboro wyróżniono
3 główne linie produktów 124:
• Flavor Line – papierosy utożsamiane z ponadprzeciętną satysfakcją palenia; w Polsce należą
do nich Marlboro Red,
•G
 old Line – reprezentowane przez Marlboro Gold „markę papierosów skierowaną do osób,
które dążą do sukcesu, cenią styl i poczucie smaku, są otwarte na świat i pewne siebie” 125
oraz Marlboro Gold Edge (wariant cienki).
• Fresh Line – zapewniające uczucie odświeżenia zarówno w Marlboro White Mint jak i w
Marlboro Fuse Beyond (dwie kapsułki w filtrze), Marlboro Ice Blast (jedna kapsułka w filtrze)
cienkie papierosy Marlboro Micro Beyond, gdzie zastosowano kapsułki zmieniające smak
umieszczone w filtrze papierosów.
Biorąc pod uwagę ilość wariantów proponowanych przez Marlboro można przewidzieć, że
każda osoba paląca w wymienionym portfolio znajdzie paczkę odpowiednią do własnego gustu.
Warto dodać, że „papierosy typu slim i mentolowe częściej palą kobiety” 126, a papierosy czerwone
wybierane są częściej przez mężczyzn. Dlatego hashtagi dobrane do papierosów w założeniu
dopasowywane są do profilu osoby palącej.
4.2. Hostessy Marlboro w kampanii z 2015 roku
W tej części pracy autorka postara się scharakteryzować trzy wymiary działalności marki Marlboro podporządkowane hashtag marketingowi, jakimi są hostessy, strefy Marlboro oraz gadżety
promocyjne. Cechą łączącą wszystkie te trzy elementy jest widoczny w identyfikacji wizualnej
firmy kolor czerwony, który od początków Philip Morris był kojarzony z papierosami Marlboro.
Wymieniony kolor obecny jest więc na ubraniach pracowników, na strefach przeznaczonych dla
konsumentów podczas wydarzeń masowych oraz na gadżetach promocyjnych, które konsumenci
otrzymują celem przedłużenia świadomości o marce i jej produkcie.
Realizowana w 2015 roku kampania „#yourmove” czyli „twój ruch” posługiwała się trzema
głównymi hashtagami:
• #można?można!
• #terazalbonigdy
• #tuiteraz .

124 annetonia, The Marlboro Brand – Status Quo, https://annetonia.wordpress.com/2012/10/09/the-marlborobrand-status-quo-2/ [dostęp z: 11.06.2016].
125 M. Chojnacki, Marlboro, reklama prasowa, http://the-foundry.pl/marlboro%20portfolio.html [dostęp z:
11.06.2016].
126 TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego
na temat postaw wobec palenia tytoniu, Warszawa 2013, www.zdrowiewciazy.pl/pdf/publikacje/2013_tns_polska_gis_raport.pdf [dostęp z: 11.06.2016], s. 42.
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Obecność tych hashtagów rozpoczynała się od komunikatów, które hostessy i hości
wypowiadali podczas rozmów o papierosach Marlboro. Wielokrotnie powtarzana treść miała
zostać lepiej zapamiętana przez rozmówcę i utrwalona przy każdej kolejnej rozmowie z inny
przedstawicielem firmy w innym miejscu. Jeśli pierwszy komunikat z hasłem „#można?można!” pojawiał się w punkcie sprzedażowym, kiedy osoba dokonywała codziennych zakupów,
prawdopodobnie został wzmacniany, kiedy ta sama osoba natrafiała na inną hostessa podczas
wyjścia ze znajomymi lub podczas festiwalu. Odpowiednio często powtarzana treść może
powodować to, co jest założeniem Marlboro, czyli zachowanie, w którym konsument pamiętając rozmowę z przedstawicielem firmy używa produktów Marlboro i przekazuje zapamiętany
hashtag kolejnym osobom. W ten sposób firma zapewnia sobie darmowe public relations pod
postacią osób, które świadomie bądź nie łączą zasłyszane kilkukrotnie hasło z produktem,
którego używają.
Podstawowym elementem pozwalającym firmie na dotarcie do klienta i pozostanie w jego
pamięci na dłużej są pracownicy. To właśnie czynnik ludzki, rozpoczyna założenia hashtag
marketingu. Na podstawie własnych doświadczeń autorka stwierdza, że cechy, które można
przypisać ambasadorom marki Marlboro w znaczący sposób wpływają na efektywną i efektowną komunikację z osobami palącymi. Wyróżniając się otwartością, pozytywnym nastawieniem,
poczuciem humoru, wysoką kulturą osobistą oraz zaangażowaniem w wykonywaną pracę
promotorzy marki są w stanie zjednać sobie osoby, które w pierwszej chwili były niechętne
przystąpieniu do niepublicznej promocji. Na przyciągnięcie uwagi konsumenta wpływ mają
także elementy wizualne związane z hostessami i hostami. Podczas kampanii z 2015 roku
hostessy ubrane były w czerwone skórzane kurtki lub czerwone kurtki przeciwdeszczowe. Tak
charakterystyczny strój gwarantował zauważenie ich w tłumie, dzięki czemu zainteresowany
marką konsument wiedział gdzie się udać. Dodatkowo na głowach promotorek znajdowały
się chustki zawiązane na kokardę. W ten sposób, w połączeniu z ciemnym makijażem oka
i czerwoną szminka na ustach, stworzono odniesienie do stylu rock’n’rollowego pin up. Jednak
żaden strój pracownika Marlboro nie ma hashtaga odpowiadającego promocji obowiązującej
w tym czasie. Wynika to z regulacji prawnych i zakazu reklamy. Ponieważ poprzez taki sposób
informowania o produkcie osoby, do których komunikat nie może trafiać, czyli osoby niepalące,
nieletnie, osoby z dziećmi, kobiety w ciąży, czy media mogłyby znaleźć się w zasięgu kampanii,
skierowanej do innego grona odbiorców.
Każda z rozmów, przeprowadzonych między hostessą, a osobą paląca i pełnoletnią,
kończy się w inny sposób, zależny od miejsca spotkania. Punkty sprzedażowe koncentrują
uwagę na szybkim przekazaniu głównej treści promocji, z uwagi na ograniczenia czasowe.
Oprócz gadżetów promocyjnych przekazywane jest hasło „#można? można!”, nawiązujące do
papierosów i do wątku rozmowy. Inna sytuacja ma miejsce na festiwalach, gdzie konsumenta
można zaangażować w dłuższą pogawędkę na podstawie rozpoznania jego cech. Podczas
akcji z 2015 roku hostessy pozwalały podjąć decyzję rozmówcom. Dotyczyła ona dopasowania
podpisu pod pokazującym się na ekranie urządzenia mobilnego zdjęcia lub filmu. Pokazane
obrazy ukazywały bawiących się podczas koncertów ludzi, roześmianych znajomych, przeżywane wspólnie chwile. Wszystko to, kreowało obraz przeżyć, jakie mają wiązać się z Marlboro.
W zależności od tego, czy częściej wybór padał na podpis ‘#tuiteraz” czy „#terazalbonigdy”
taki rodzaj opaski otrzymywał konsument. Osoby działające w myśl zasady „teraz albo nigdy”
typowane były jako indywidualiści, nastawieni na własne przeżycia oraz jako Ci, którzy wolą
być liderami w grupie. Natomiast cechami przypisanymi do „tu i teraz” miała być chęć odkrywania nowego ze znajomymi, większa powściągliwość, chociaż też pewien sposób odwagi.
Poprzez wyjaśnienie znaczenia haseł, umieszczonych na opaskach między firmą, a konsumentem budowała się więź. Na podstawie własnych doświadczeń autorka stwierdza, że osoby,
które usłyszały o swoich pozytywnych cechach od promotora marki chętniej zgadzały się na
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kolejne etapy promocji. Postrzegały firmę jako tą, która chce coś od siebie dać i także poznać
użytkowników swoich produktów. Takie działanie, wpisane w strategię hashtag marketingu,
pozwalało wpływać na emocje, jakie opaska i wymienione na niej słowa będą pojawiać się
w skojarzeniach konsumentów. Jednocześnie skłaniało to do przedstawienia się w mediach
społecznościowych jako należący do grona osób odważnych.
4.3. Strefy Marlboro z kampanii #można?można!
Kolejnym krokiem, mającym wpłynąć na rozprzestrzenianie się informacji o marce za
pomocą hasztaga są strefy Marlboro. Młodzi Polacy „sporą część dochodu przeznaczają na
rozrywkę” 127. Wśród tych wydatków są wyjazdy, spotkania ze znajomymi, udział w festiwalach
i koncertach. Nieodłącznym elementem tego typu rozrywek są niezapomniane przeżycia, odpoczynek, nowe doznania. Potencjał imprez masowych wykorzystała także marka Marlboro.
W 2015 roku oprócz stref czasowych, budowanych na festiwalach i innych imprezach masowych
konsumenci mogli odwiedzić otwartą podczas wakacji strefę Marlboro. Lokalizacja, jaką marka
wybrała, czyli praska część Wisły, przy klubokawiarni „Plażowa” spowodowała, że każdego
wieczora gromadziło się tu wiele osób, czekających na atrakcje proponowane przez Philip
Morris. Warto w tym miejscu wspomnieć o wielkościach stref, jakie przygotowywane były na
konkretne wydarzenia. Strefa w Plażowej miała charakter niewielkiego, jednopoziomowego
klubu. Strefa na Orange Warsaw Festival zbudowana była w formie dwóch pięter i znajdującej
się na niższym z nich plaży. Z kolei strefa na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach zbudowana
była na jednej powierzchni, a jej zewnętrzne ściany pokryte były lustrami. Na Hip Hop Music
Festival w Giżycku Marlboro przygotowało zaledwie kilka atrakcji, podobnie jak na juwenaliach
warszawskich. Jak można zauważyć, marka dopasowuje wygląd wymienionych miejsc do
konsumentów i klimatu, jaki panuje wokół strefy.
Atrakcje przeznaczone dla konsumentów w 2015 roku były bardzo podobne. Przy każdej
z nich, na podłogach, ścianach, lustrach fryzjerskich rozmieszczone były #tagi, utrwalające
konsumentom to, co miało zostać przekazane przez nich do mediów społecznościowych. Do
najciekawszych form rozrywki na strefach autorka zalicza:
• Silent disco – dyskoteka, na której każdy ma słuchawki z przełącznikiem kanałów, na
których pojawiają się różne rodzaje muzyki, natomiast osoby bez słuchawek nie biorą
udziału w zabawie,
•F
 ryzjer – profesjonaliści odpowiedzialni byli za tworzenie niecodziennych upięć i farbowań
włosów osób chętnych do przejścia transformacji,
•B
 udka ze zdjęciami – w tym miejscu grupy znajomych mogły przebrać się i pomalować
w dowolny sposób oraz zapozować do pamiątkowych zdjęć,
• Zdjęcia 360% - nowoczesna forma robienia zdjęć aparatami, ustawionymi dookoła osoby
pozującej, dająca możliwość nagrywania zdjęć-filmów z wielu kątów jednocześnie,
•F
 ly spot – maszyna latająca, do której konsumenci wchodzili w specjalnych kombinezonach
i unoszeni falami powietrza mogli wykonywać akrobacje w stanie nieważkości,
•B
 ar z napojami – urządzenie, które na podstawie wariantu papierosów, jakie palił konsument dobierało smak napoju, który sam nalewał się do kubeczka,
•S
 rebrne/złote tatuaże – za pomocą gąbki i wody hostessy aplikowały na ciało konsumenta
zmywalne tatuaże o różnych kształtach, które utrzymywały się do kilku dni,
•G
 ogle z wirtualną rzeczywistością – umożliwiały one po założeniu przeniesienie się do
nieistniejącego świata i skorzystanie z przejażdżki w wagonie, przejścia nad przepaścią
lub lotu paralotnią.
127 admin, Młodzi Polacy jeszcze dobrze nie zarabiają, a już wydają na rozrywkę, http://24pr.pl/2016/02/
mlodzi-polacy-jeszcze-dobrze-nie-zarabiaja-a-juz-wydaja-na-rozrywke/ [dostęp z: 13.06.2016].
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Każda z wymienionych atrakcji dopasowana była do poziomu potrzebnej do wzięcia w niej
udziału odwagi. Widoczne na opaskach hashtagi kierowały daną osobę do odpowiedniego
miejsca. Główne zastosowanie opasek, które informowały o cechach osób je noszących, było
widoczne na piętrowych strefach Marlboro. Osoby odważniejsze, stawiające na mocniejsze
przeżycia kierowane były na dole piętro strefy, gdzie znajdowały się atrakcje takie jak cięcie
koszulek w nowe kształty, maszyna w której można było latać, okulary z wirtualną rzeczywistością. Na górne piętro trafiały osoby „#tuiteraz”, wykazujące się chęcią przeżywania doznań
wspólne ze znajomymi. Były to zazwyczaj osoby powyżej 24 roku życia, które chętniej robiły
sobie błyszczące tatuaże i podziwiały wyczyny osób z piętra niżej. Takie rozplanowanie strefy
pozwalało na zachęcenie spokojniejszych palaczy do wzięcia udziału w atrakcjach rekomendowanych jako wyzwalające silne przeżycia. Zdaniem autorki bezpośrednie trafianie do
konkretnych grup i przeznaczenie im haseł w języku polskim, przynosiły większy oddźwięk.
Popularne hasło „#można? można!” było często stosowane przez osoby przebywające w strefie
lub rozmawiające z hostessami podczas promocji w klubach i punktach sprzedaży.
Strefy to miejsca, które według autorki najbardziej angażują do dzielenia się zdjęciami, filmami
i postami opatrzonymi hashtagami związanymi z marką. Należy przypuszczać, że to z czym
związane są emocje jest chętniej udostępniane jako coś bardziej wartościowego i ciekawego
dla potencjalnych odbiorców. Udostępnianie treści niewątpliwie wiąże się z chęcią pokazania
się publicznie. Hashtagi pozwalają więc na kreowanie pewnych wartości, z którymi zostaje
się kojarzonym. Osoba bywająca na strefach Marlboro dociera więc do grona, które też może
zainteresować się takimi miejscami. Dzięki czemu zarówno konsument, udostępniający treści
z danym hashtagiem staje się popularniejszy, jak i informacje o marce trafiają w dalsze kręgi.
Poza wyznaczonymi wydarzeniami na terenie miast, hostessy wieczorami podczas weekendów docierają do konsumentów w lokalach partnerskich. Na terenie Warszawy lokale
współpracujące z Marlboro to między innymi: Sketch Nite, Harenda, Sen Pszczoły, Piw Paw,
Hydrozagadka, Znajomi Znajomych, liczne bary na Pawilonach znajdujących się przy ulicy Nowy
Świat. Jak więc można zauważyć wszystkie te miejsca odpowiadają profilom osób określnym
w podrozdziale 4.1. i z uwagi na imprezowy charakter, wpływają na obecność konsumentów,
zwłaszcza w dni wolne od pracy. Te miejsca, chociaż w swoim wystroju nie posiadają hasztagów,
są istotne z perspektywy hashtag marketingu. To tutaj hostessy oraz hości po raz pierwszy
docierają do osób palących z pewnym komunikatem, w który wplecione są hasztahowane hasła. W lokalach rozdawane są promocyjne gadżety, będące ostatnim elementem omawianego
hashtag marketingu.
4.4. Przedłużenie świadomości marki za pomocą gadżetów promocyjnych w 2015 roku
Autorka porusza także istotne narzędzie w hashtag marketingu marki Marlboro, czyli gadżety
promocyjne, które przedłużają relację, jaka buduje się poprzez rozmowę z konsumentem. To
na czym zależy każdej marce to pozostawienie pozytywnego wrażenia i wpłynięcie na decyzje
zakupowe konsumentów. Działając zgodnie z regułą wzajemności marka może wpłynąć na
zachowania osób palących. „Reguła ta stwierdza, że zawsze powinniśmy starać się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która nam dostarczyła jakieś dobro.” 128 Dlatego też na zakończenie
rozmowy czy przy wyjściu ze strefy, hostessy Marlboro wręczają upominek, odpowiedni do
miejsca i okoliczności danego spotkania. Ze względu na ograniczenia prawne, marka nie może
posługiwać się nazwą „Marlboro”, więc hashtagi, który zawsze obecny jest na gadżecie, musi
jednoznacznie kojarzyć się z produktem.
W 2015 roku upominki, które otrzymywał konsument w zamian za czas spędzony z Marlboro,
autorka dzieli na dwie kategorie. Pierwsza z nich to obrandowane pamiątki jednokrotnego użytku
128 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000, s. 17.
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Fot. 5. Gumowa saszetka na telefon

Źródło: archiwum własne autorki.

Fot. 6. Saszetka na przedmioty

Źródło: archiwum własne autorki.

oraz w formie elektronicznej. Drugą grupę stanowią gadżety wielokrotnego użytku. Hashtagi
związane z miejscem niepublicznej promocji w przypadku pierwszej kategorii to przede wszystkim: zdjęcia z fotobudek, wysyłane drogą mailową; kubki na napoje, wręczane w strefie; zdjęcia,
jakie robiła pozującym konsumentom hostessa, docierające do nich wiadomościami sms; opaski
festiwalowe. Znacznie liczniejszym zbiorem są gadżety, które określić można jako używane na co
dzień. Przedstawione na fotografii 5 saszetki na dokumenty konsumenci mogli przykleić do tylnej
części telefonu i przechowywać w nich na przykład legitymację czy kartę płatniczą. Pozostawiona
w wersji niespersonalizowanej materiałowa saszetka przeznaczona była do przechowywania
przedmiotów (fot. 6). Jedną z atrakcji na strefach w 2015 roku byli artyści, ozdabiający właśnie
takie czyste powierzchnie napisami bądź rysunkami na życzenie konsumenta.
W tej samej kategorii gadżetami były: świecące w ciemności frisbee do gry ze znajomymi,
brelok z latarką, okulary, koszulki, zapalniczki, pudełka z zapałkami czy materiałowe torby.
Jak zauważyła autorka, wszystkie z tych przedmiotów były chętnie gromadzone przez osoby
palące. Ich wartość oprócz symbolicznej pamiątki pozostawiała w świadomości konsumentów
identyfikację z papierosami Marlboro. Osoby pojawiające się na strefach za sprawą hashtagów
umieszczonych na upominkach miały podzielić się tym, co otrzymały, poprzez udostępnienie
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zdjęć w social media. Gadżety mają także na celu zwrócenie uwagi osób, które nie miały
styczności z akcjami Marlboro i wzbudzenie ich zaciekawienia. W ten sposób marka rozszerza
grono swoich odbiorców.

Zakończenie
Przedstawiony w pracy materiał źródłowy oraz analiza kampanii Marlboro z 2015 roku pozwalają stwierdzić, że hashtag marekting znajduje zastosowanie w branży tytoniowej. Bazując
na trendzie, stworzonym przez konsumentów i przez nich stosowanym w życiu codziennym,
hashtagi zyskały silną pozycję wśród ludzi młodych. Świadczy o tym przeniknięcie ich od Twittera po wszystkie media społecznościowe. Specyfika wspólnego przeżywania ważnych chwil
i dzielenia się nimi, stanowi istotną podstawę do tworzenia strategii marketingowych opartych
na hashtagach.
Firmy kierujące swój produkt do ludzi młodych, obytych z nowymi technologiami i istniejącymi
w świecie wirtualnym, przenoszą komunikację do tego wymiaru. Jako przykład wykorzystania
nowych mediów autorka wybrała firmę Philip Morris z branży tytoniowej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji skłoniło producentów Marlboro do wykorzystania nowych metod.
Efektem takiej zmiany okazało się zastosowanie hashtag marketingu. Dlatego też hashtagi
pokazywane były na wszystkich nośnikach, które może wykorzystać firma.
W tym miejscu należy też wspomnieć, że produkt trudny, jakim są papierosy, znacząco różni
się od produktu tradycyjnego. Z uwagi na wymienione w pracy trudności, wszystkie procesy
promocyjne stanowią wyzwanie dla firmy i marki. Dla tego typu wyrobów istotne jest określenie
wartości marki na podstawie emocji, jakie przygotowane atrakcje mają wywoływać. Odbywa
się to za pośrednictwem odpowiednio wyszkolonych pracowników, nowoczesnych stref i gadżetów promocyjnych. Ostatni element, ściśle związany z zasadą wzajemności, omówioną
w pracy, pozwala wpłynąć na decyzje zakupowe konsumentów, którzy podświadomie zechcą
odwdzięczyć się firmie.
Należy podkreślić, że hashtag marketing jest nową formą promocji, nieokreśloną i nieopisaną szczegółowymi zasadami. Specyfika hashtagów dotyczy ich dowolnej interpretacji.
Ważny jest więc etap przygotowania i doboru hashtagu do grupy docelowej. Według autorki
ten element stanowi podstawę skutecznej kampanii. Dwuznaczność zawarta w haśle lub nieodpowiedni dobór języka mogą powodować brak zrozumienia tego, co niesie za sobą hasztag,
a w konsekwencji brak jego użycia. W kampanii Marlboro z 2015 roku rozdzielenie haseł na
trzy kategorie, odróżniając tym samym typy konsumentów, według autorki było skutecznym
zabiegiem sprzyjającym chęci posługiwania się #tagiem w social media.
Podsumowując, okazuje się, że nie tylko produkt jest trudny, ale trudny jest także hashtag
marketing. Należałoby postawić więc pytania o jego dalszy rozwój, dziedziny zastosowania
i skuteczność w długofalowym wymiarze. Z uwagi na wzrastającą świadomość konsumentów
z zakresu reklamy i promocji, należy oczekiwać przyszłości związanej z niestandardowymi
metodami marketingowymi, wśród których hashtagi już teraz posiadają silną pozycję.
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Rola city placement w promocji polskich miast
Streszczenie
Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została ogólna charakterystyka marketingu oraz jego wykorzystanie w promocji miast Rozdział drugi to krótka historia filmu, organizacji
film commision oraz samego zjawiska city placement, czyli jak zaobserwowano wpływ produkcji kinowych
na wzrost popularności miejsc, w których rozgrywa się ich akcja. Rozdział trzeci przedstawia wykorzystanie
zjawiska city placement oraz działalność film commision w Polsce. Rozdział czwarty to analiza ankiety przeprowadzonej wśród włodarzy polskich miast na temat postrzegania zjawiska city placement.
W pracy przyjęto tezę, iż city placement jako nowa forma marketingu ma duży wpływ na rozwój ośrodka
miejskiego przez który zostaje wykorzystany.
Słowa kluczowe: city placement, film comission, marketing, turystyka, promocja, miasto, film, serial, 15.100
– logistyka mediów
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Wstęp
Współcześnie rosnąca konkurencja pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi,
a także wzrastający w mediach chaos informacyjny wymuszają coraz częściej na władzach lokalnych konieczność dywersyfikowania wykorzystywanych narzędzi promocji. Z tego względu coraz
częściej podejmowane są decyzje o lokowaniu polskich miast w filmach kinowych oraz produkcjach
telewizyjnych. Z tego powodu coraz popularniejsza staje się reklama w formie city placement.
City placement traktuje się jako działalność promocyjną, która polega na umieszczeniu konkretnego miejsca w filmie (fabularnym, dokumentalnym, animowanym), serialu, programie telewizyjnym
(m.in. prognozie pogody, teleturnieju, programie kulinarnym), teledysku, grze komputerowej lub
książce. Promocyjny potencjał city placement wynika w głównej mierze z dużej wiarygodności tej
formy przekazu, ponieważ obecność jednostki terytorialnej w filmie albo w serialu jest uzasadniona
fabułą (w przeciwieństwie do zwykłej reklamy). Ponadto fabuła ta bardzo często angażuje widzów
dużo silniej, niż każde inne medium.
Niniejsza praca dotyczy roli city placement w promocji polskich miast. Jej głównym celem jest
dokonanie analizy wpływu zjawiska city placement na wzrost znaczenia danego miasta. Analiza
ta będzie dokonana na podstawie 15 miast polskich, których przedstawiciele władz wzięli udział
w krótkiej ankiecie. Miastami, które zechciały wypowiedzieć się na temat city placement były:
Bydgoszcz, Inowrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Ostróda, Piekary Śląskie, Poznań,
Rzeszów, Sandomierz, Szczecin, Ustka, Zakopane, Zielona Góra.
Pierwszym ważnym etapem pracy badawczej jest ustalenie celu badań. „Celem badań jest
naukowe poznanie rzeczywistości społecznej, a w związku z tym prognozowanie i planowanie jej
przeobrażeń, czyli stymulowanie procesów społecznych.” 1
Podstawowym celem niniejszej pracy jest dokonanie analiza zjawiska city placement na wzrost
znaczenia danego miasta.
Ważnym etapem w mojej pracy jest ustalenie problemów badawczych. Słowo „problem” w języku
greckim oznacza „przeszkodę” lub „trudność”. Każdy problem naukowy jest swoistą – poznawczą – przeszkodą lub trudnością do pokonania. 2 W literaturze metodologicznej można znaleźć
wiele definicji problemu badawczego. Moją pracę oparłam na definicji T. Pilcha, który twierdzi, że
problemy badawcze definiowane są na ogół jako pytania albo zbiór pytań. Sformułowane pytanie
badawcze musi wyczerpywać zakres niewiedzy zawarty w temacie badań. Problemy określają
również zakres naszych wątpliwości, a tym samym teren badanych poszukiwań. 3
Przy formułowaniu problematyki badań najpierw należy sobie uświadomić, o jakim zakresie
zjawisk chcieliśmy coś orzekać, a dopiero później, w jakim związku z tak sformułowanym celem
badania – zakres rzeczywistości chcemy i jesteśmy w stanie objąć naszymi badaniami. 4
Z problemem badawczym mamy do czynienia wówczas, gdy szukamy odpowiedzi na pytania,
których dostarczyć nam mają badania naukowe.
Problemem głównym mojej pracy jest pytanie:
Jaki jest wpływ city placement na wzrost znaczenia danego miasta?
Uszczegóławiając problem główny przyjęłam w swojej pracy następujące problemy szczegółowe:
1. Czy badani korzystali z formy promocji, jaką jest city placement?
2. W jaki sposób badane miasto było promowane w ramach city placement?
3. Czy według badanych nakłady poniesione na city placement były warte uzyskanych efektów?
1
2
3
4

J. Sztumski ,Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1979, s. 23
J. Pieler, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975, s. 30
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 , s. 24
S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 45
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Hipoteza z języka greckiego oznacza „przypuszczenie”.5 M. Łobocki twierdzi, iż hipotezy
robocze wysuwa się tam, gdzie dopomagają one skuteczniej organizować badania naukowe.
„Hipotezy robocze są oczekiwanymi przez badacza wynikami planowanych badań”.6 Hipotezy
są więc przypuszczalnymi i bardzo prawdopodobnymi odpowiedziami na postawione wcześniej
pytania (problemy badawcze) dotyczące rzeczywistości objęte dociekaniem badacza.
Z wcześniej sformułowanych problemów badawczych wynikają następujące hipotezy: hipoteza główna:
Zjawisko city placement ma pozytywny wpływ na wzrost znaczenia danego miasta
Przyjęte założenia:
1. Zakłada się, że badani korzystali z formy promocji, jaką jest city placement.
2. Uważa się, że badane miasta były promowane w ramach city placement przede wszystkim
w serialach oraz teledyskach.
Hipoteza pomocnicza:
Nakłady poniesione na city placement były warte uzyskanych efektów, pozwoliły na zwiększenie rozpoznawalności miasta, przełożyły się na wzrost ruchu turystycznego oraz są wpisane
w strategię promocji miasta.
Przed przystąpieniem do badania należy ustalić metody, techniki i narzędzia badawcze pozwalające na realizację określonego celu.
Według W. Okonia metody to systematycznie stosowane sposoby postępowania prowadzące
do rozwiązania problemu. 7 Podkreślić należy, iż metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym
w stosunku do techniki i narzędzia badawczego.
Dla celów tej pracy zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego. T. Pilch mówi, że:
„metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych
zbiorowości, nasilenia się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach
instytucjonalnie nie zlokalizowanych - posiadających znaczenie wychowawcze w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.8”
T. Plich uważa, że technika badawcza to czynność praktyczna, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzanych informacji,
opinii, faktów. 9 Technika badawcza jest czynnością podrzędną w stosunku do metody badawczej.
Z pośród technik w mojej pracy zastosowałam technikę ankietowania respondentów. Polegała ona na samodzielnym wypełnieniu przez badanych kwestionariusza ankiety. Była to ankieta
wysyłana do respondentów drogą elektroniczną.
Przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań jest narzędzie badawcze. Narzędziem badawczym w mojej pracy będzie kwestionariusz ankiety.
Autorzy literatury metodologicznej zwracają baczną uwagę, aby poprawnie zbudowany kwestionariusz ankiety zawierał wszystkie zagadnienia postawione w celach i hipotezach badawczych.
Kwestionariusz ankiety musi być wyczerpujący, musi posługiwać się jasnymi, zrozumiałymi
pojęciami, określeniami używanymi w danej zbiorowości lub przez tę zbiorowość zrozumiałymi.
Pytania zawarte w kwestionariuszu powinny być sformułowane w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedzi niezbędnych do sprawdzenia hipotez badawczych czy do badania poszczególnych

5
6
7
8
9

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975, s. 30
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1984, s. 74
W. Okoń ,Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 174
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 51
Tamże, s. 32
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dziedzin objętych problematyką badań, a więc odpowiedzi informujących w sposób możliwie pełny
i wierny o interesujących badacza sprawach.10
Przeprowadzone badania zostały poprzedzone teoretycznymi studiami nad problematyką
promocji miast, a zwłaszcza zjawiska city placement. Studia te obejmowały literaturę empiryczną
wybranych autorów oraz opracowanie koncepcji badań niniejszej pracy (sformułowanie problemu
badawczego, ustalenie hipotez, dobór odpowiednich metod i technik badawczych, a następnie
skonstruowanie narzędzi badawczych).
Dobór populacji jest wyselekcjonowaniem do celów badawczych pewnej liczby osób spośród
zbiorowości ludzi. „Zbiorowość tą nazywa się w metodologii populacją lub zbiorowością generalną
albo populacją generalną, a osoby wyselekcjonowane próbą lub próbką” 11. Przez dobór próby
rozumie się wyselekcjonowanie dla celów badawczych pewnej liczby osób, spośród ściśle określonej zbiorowości, którą badacz jest w szczególny sposób zainteresowany.
Doboru populacji można dokonać w sposób losowy i celowy. Losowy jest przypadkowym
wyborem, zaś celowy jest wyselekcjonowaniem osób badanych. W badaniach populację dobrano
w sposób celowy, są włodarze 15 miast polskich, takich jak: Bydgoszcz, Inowrocław, Katowice,
Kraków, Łódź, Olsztyn, Ostróda, Piekary Śląskie, Poznań, Rzeszów, Sandomierz, Szczecin, Ustka,
Zakopane, Zielona Góra.
Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.
Rozdział I dotyczy problematyki marketingu i promocji ośrodków miejskich. Przybliża on istotę
marketingu i jego rozwój, a także rozwój marketingu turystycznego.
Rozdział II porusza problem filmu i jego wpływu na wzrost popularności ośrodków miejskich.
Omówiono w nim historię pierwszych produkcji filmowych, powstanie organizacji „Film commision”
oraz historię i rozwój city placement.
Rozdział III przedstawia city placement w Polsce. Zaprezentowano w nim przykłady skutecznego
wykorzystania city placement w Polsce – seriale, filmy, programy telewizyjne, teledyski, a także
przybliżono działalność „Film commision” w Polsce.
W rozdziale IV zawarta została analiza krótkiej ankiety dotyczącej tego, jak włodarze polskich
miast postrzegają zjawisko city placement.

Rozdział 1. Marketing i promocja ośrodków miejskich
1.1. Istota marketingu i jego rozwój
XX wiek, ze względu na rozwój technologiczny oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej,
zaowocował powstawaniem nowych obszarów nauki. Jednym z nich jest marketing. Marketing
rozwinął się w odpowiedzi na wzrost zamożności społeczeństwa oraz powstawaniu nowych,
walczących z sobą o tytuł lidera przedsiębiorstw, które po to, aby utrzymać się na rynku, musiały
sięgnąć po nowatorskie sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej. Konsumenci o rosnących
potrzebach, większej świadomości i z dostępem do pełnego spektrum substytucyjnych produktów
zaczęli mieć szersze pole manewru w wyborze nabywanych dóbr i nie musieli, jak dotychczas,
kierować się już wyłącznie dostępnością, bowiem wraz z rozwojem konkurencji pojawiły się
nowe kryteria w procesie podejmowania decyzji o nabywaniu dóbr, takie jak cena, jakość czy też
walory estetyczne.
Firmy musiały zmienić swoje podejście i zamiast zwracania uwagi jedynie na produkt, który
chciały sprzedać, konieczne stało się poświęcenie większej uwagi konsumentom i ich potrzebom.

10 J. Woskowski, Socjologia, Warszawa, 1994, s. 246.
11 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000, s. 40.
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Początek rozwoju marketingu datuje się na początek XX wieku w Stanach Zjednoczonych,
w społeczeństwie bogatym, o nowych, stale wzrastających potrzebach i świadomym otwierających się przed nim możliwości. Następnie fala rozwoju marketingu dotarła do Europy w okresie
powojennym, kiedy to sytuacja polityczna oraz status finansowy mieszkańców ustabilizował się na
tyle, że zamiast walki o przetrwanie, wszystkich pochłonął otwierający się świat i coraz bardziej
szerzący się konsumpcjonizm.
Marketing, jako dziedzina wiedzy, został zdefiniowany po raz pierwszy w latach 40. XX wieku,
natomiast okres wzmożonego zainteresowania tym tematem datuje się na jego drugą połowę.
Wówczas powstało całe mnóstwo definicji oraz teorii próbujących opisać i usystematyzować ten
nowy obszar nauki. Jedna z formalnych definicji, proponowana przez American Marketing Association brzmi: Marketing jest działalnością, zbiorem instytucji oraz procesów służących tworzeniu,
komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie ofert, które mają wartość dla klientów, kontrahentów,
a także społeczeństwa w ogólności 12. Inna definicja ujmuje marketing jako ciąg operacji, wcześniej
zaplanowanych, na których początku znajduje się wytworzenie produktu, a który to kończy się
skonsumowaniem tegoż produktu 13.
Aktualnie znacznie wzrosła liczba obszarów, którymi marketing się zajmuje. Przedmiotem
marketingu są:
• towary,
• usługi,
• wydarzenia,
• doświadczenia,
• osoby,
• miejsca,
• wartości materialne i niematerialne,
• organizacje,
• informacja,
• idee.
Mnogość dziedzin nauki dzieli marketing na różne rodzaje, które mają swoje cechy charakterystyczne. Promowanie poszczególnych obszarów wymaga wykorzystania odpowiednich metod
promocji, wnikliwych badań potrzeb konsumentów oraz zaplanowanej, długofalowej strategii działania. Każda firma, niezależnie od obszaru funkcjonowania, przy wdrażaniu nowych produktów
czy też zwyczajnej chęci utrzymania swojej pozycji na rynku, powinna stworzyć przemyślaną,
a jednocześnie twórczą strategię rozwoju. Planowanie marketingowe powinno rozpocząć się
od kreślenia szkicowych planów działania, od tych krótkoterminowych, a kończąc na długofalowych strategiach. Istotne w tworzeniu tych planów jest ustalenie celów, jakie przedsiębiorstwo
chce osiągnąć, mogą to być na przykład wzrost sprzedaży, a co za tym idzie wzrost zysku, czy
też podniesienie poziomu rozpoznawalności marki. Wdrażanie strategii jest procesem, który
powinien wcześniej zostać podparty wnikliwymi badaniami marketingowymi. Ponadto wymaga
on od osób nim zarządzających dyscypliny, bowiem czasem dopiero któryś z kolei etap strategii
przynosi mierzalne efekty i osiągnięcie rezultatu bywa czasochłonne. Zarządzanie marketingowe i wdrażanie planów wymaga jednocześnie dużej dozy elastyczności, ponieważ sytuacja na
rynku może ulec nagłej zmianie i strategia będzie musiała być stale ulepszana i modyfikowana.
Elastyczność w zarządzaniu procesami marketingowymi ma szczególne znaczenie w XXI wieku,
gdzie dynamika zmian jest tak ogromna, iż przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać się na rynku,
muszą reagować niezwykle sprawnie i bez chwili zawahania. Nowe stulecie daje nam jednak całe
12 P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 20005, s. 5.
13 E. Urbaniec, Product placement – medioznawstwo a marketing kreatywny, Gdynia 2009, s. 140.
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spektrum możliwości, które powalają na prowadzenie dynamicznej komunikacji z potencjalnymi
odbiorcami promowanych przez marketingowców dóbr. W dobie wszechobecnego Internetu,
telewizji i radia komunikacja przebiega niezwykle sprawnie, w związku z czym producenci mają
możliwość natychmiastowej reakcji na potrzeby konsumentów.
Jak opisuje Kolter, poza komunikacją zewnętrzną, w dążeniu do osiągnięcia sukcesu przez
markę ma ogromne znaczenie również koordynacja działów, która ma na celu realizacji podstawowych procesów, do których należą 14:
• Proces rozpoznawania rynku
• Proces tworzenia nowej oferty
• Proces pozyskiwania klienta
• Proces zarządzania relacjami z klientem
• Proces zarządzania realizacją zamówień
Aktualnie, dobrze zarządzane i promowane marki, niezależnie od obszaru, na jakim funkcjonują,
posługują się podobnymi narzędziami marketingowymi. Również w marketingu terytorialnym odnajdujemy podobne schematy działań, chociaż jego główny cel nieco odbiega od celu marketingu
w ujęciu ogólnym. Marketing ma za zadanie doprowadzenie do sprzedaży produktu czy też usługi,
natomiast w przypadku marketingu terytorialnego najistotniejszą kwestią jest to, by wypromować
dany region czy miasto tak, by stały się one „łakomym kąskiem” dla potencjalnych inwestorów,
partnerów handlowych czy też turystów.
W czasach współczesnych, kiedy rozwój techniczny w coraz większym stopniu przyczynia się do
zaspokajania niemal wszystkich ludzkich potrzeb, postawiono pytanie o sens marketingu. Marketing
ma bowiem różne oblicza. Konwencjonalny marketing można rozpatrywać w różnych aspektach.
Pierwotnie, kiedy marketing zrodził się jako reakcja na zmiany w otoczeniu, jego funkcję wiązano
ze zwiększaniem poziomu sprzedaży. Kryzys lat dwudziestych i trzydziestych bieżącego stulecia
udowodnił ekonomistom, że koncentracja jedynie na podażowej stronie ekonomii jest błędem.
Nie wystarczy bowiem mieć pomysł na produkt, trzeba jeszcze mieć ,,patent” na jego sprzedaż.
Marketing bowiem rozpoczyna się w momencie, kiedy podaż produktów zaczyna natrafiać na
barierę popytu. I tutaj rozważa się wiele możliwych zastosowań instrumentów marketingowych.15
W pierwszym rozumieniu zadaniem marketingu jest podniesienie efektywności sprzedaży,
głównie poprzez zastosowanie tradycyjnych instrumentów marketingu mix: ceny, produktu, dystrybucji oraz reklamy i promocji. Niewątpliwie sukces międzynarodowych koncernów rodził się
powoli, nie mniej wydatny udział w ich rozwoju miało sprawne zarządzanie marketingowe. Nie
można mówić o marketingu bez uwzględnienia takich jego aspektów, jak np. strategia zachowania
firmy wobec konkurencji czy nabywców. Wśród cech, które mogą stanowić o unikalności firmy lub
produktu, można między innymi wyróżnić: jakość, poziom usługi, poziom informacji o firmie i produkcie, skalę zastosowania, poziom technologii itp. W dobie turbulentnych zmian na wielu rynkach
każde liczące się przedsiębiorstwo ma w swej dyspozycji szeroką paletę atrybutów, za pomocą
których konkuruje z innymi firmami, ubiegając się o względy swoich klientów. I właśnie trzecim
aspektem współczesnego marketingu, obecnym praktycznie wszędzie: w telewizji, magazynach,
sieciach dystrybucyjnych, jest nieustanne zabieganie o klientów. Nie jest to jednak proste zadanie,
zważywszy, że dokładnie każda firma dążąca do rozwoju stawia sobie za cel uzyskanie przewagi
konkurencyjnej. Zrealizowanie tego zadania nie jest możliwe bez udziału klientów, bo to oni poza
potencjałem przedsiębiorstwa stanowią o powodzeniu jego strategii. Bowiem bez nośników odpowiedniej informacji każda strategia produktu - nawet najlepsza - nie przyniesie spodziewanych
efektów. Strategie oddziaływania na nabywców obok strategii wyżej wymienionych należą do
14 P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 20005
15 P. Kotler, Marketing, Poznań 2005, s. 67.
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grupy najbardziej twórczych. Stąd firmy mają świadomość, że inwestowanie w edukację rynku
jest de facto działaniem o znamionach inwestowania w przyszłość firmy i rynku, a jego efektów
należy się spodziewać w długiej perspektywie 16.
Można zatem stwierdzić, że marketing rozpatruje się zarówno jako instrument oddziaływania
taktycznego (np. w celu bieżącej poprawy zysków poprzez szybki wzrost obrotów) oraz strategicznego (np. budowanie długohoryzontalnej więzi i lojalności wobec klientów, a co za tym
idzie - silnej marki i image’u). Aby we właściwy sposób wejść w tematykę planu marketingowego,
jego planowania oraz wprowadzania w życie, niezbędnym jest przybliżenie informacji leżących
u podstaw planowania marketingowego. Definicja marketingu podlega stałej ewolucji, istnieje
wiele definicji różniących się od siebie, jednak większość z nich mieści się w powszechnym wśród
znawców tematu poglądzie, iż istotą marketingu jest orientacja na konsumenta i zysk. Orientacja
na konsumenta nie oznacza dawania klientom tego, czego pożądają, ale wychodzenie naprzeciw
ich oczekiwaniom, rozumienie ich potrzeb w celu reagowania na nie odpowiednimi instrumentami,
które są dla danego przedsiębiorstwa najkorzystniejsze.17
Philip Kotler definiuje istotę marketingu, jako klucz do osiągnięcia celów organizacji poprzez
poznanie potrzeb i życzeń rynków docelowych i zapewnienie pożądanego poziomu zadowolenia
w sposób bardziej skuteczny niż konkurenci. Aby firma mogła realizować cele, o których pisze
Kotler, niezbędna jest strategia i plan marketingowy. Realizacja tych celów jest w znacznym
stopniu zdeterminowana od skoordynowania najważniejszych elementów, wchodzących w skład
istoty marketingu, mianowicie: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Odpowiednio dobrana
kombinacja tych elementów to marketing mix, czyli jedna z podstawowych koncepcji marketingu.
Marketing mix określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu marketingowego i zaopatruje kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa w niezbędne techniki pozwalające na
optymalizację wydatków budżetowych. P. Kotler definiuje marketing mix następująco: ,,kombinacja
narzędzi jakimi posługuje się firma, aby osiągnąć pożądane cele na rynku docelowym.’’ Wspomniane wcześniej cztery zmienne w języku angielskim zaczynają się na literę ,,p’’, stąd najbardziej
popularna koncepcja marketingu mix to tak zwane ,,cztery P’’. Instrumenty marketingowe tworzą
swego rodzaju system, muszą być zatem analizowane, projektowane i stosowane łącznie. Sposób
użycia jednego z tych instrumentów wpływa na zastosowanie pozostałych, należy więc dążyć do
zgodności całego układu 18.
Elementy marketingu mix oraz narzędzia, za pomocą których przedsiębiorstwo oddziałuje na
rynek przedstawia rysunek 1.
Produktem jest każdy obiekt wymiany rynkowej, czyli wszystko, co można oferować na rynku. Warunkiem rynkowego sukcesu produktu jest jego zdolność do zaspokajania potrzeb jego
potencjalnych nabywców.
Elementy wchodzące w skład produktu to:
• podstawowy projekt
• sposób prezentacji
• elementy obsługi, które obejmują liczbę, stopień wyszkolenia, postawy i wygląd pracowników
• marka - łączy poszczególne produkty z unikalną nazwą, jest gwarantem jakości
Każdy produkt posiada swój cykl życia, czyli okres, w którym na rynku znajdują się chętni
nabywcy danego produktu. Długość takiego cyklu zależna jest od rodzaju produktu, oddziaływania
konkurencji czy mody. W nowoczesnym marketingu produkty w turystyce są zaprojektowane i stale

16 Tamże, s. 69.
17 Tamże, s. 70
18 Marketing. Pod red. D. Surówki-Marszałek, Kraków 2010, s. 102.
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Rysunek 1. Marketing mix

Źródło: Marketing, Pod red. D. Surówki-Marszałek, Kraków 2010, s. 105.
modernizowane, aby sprostać oczekiwaniom, potrzebom i możliwościom finansowym nabywców
na docelowym rynku działania 19
Promocja jest kolejną integralną częścią marketingu mix. Promocja ,,jest formą społecznej
komunikacji w niezwykle ważnej dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnych oraz intelektualnych wytworami ludzkiej pomysłowości, przedsiębiorczości, aktywności i gospodarności. Jest
sposobem komunikowania się z potencjalnymi nabywcami towarów oraz usług dla wpływania na
ich postawy i zachowania na rynku” 20
Celem promocji jest zwrócenie uwagi na dany produkt oraz wywołanie chęci zakupu u potencjalnych klientów, powinna wywoływać ona w oczach nabywców pozytywny obraz producenta
oraz samego produktu. Techniki promocyjne dostarczają również informacji, które maja pomóc
klientom w podejmowaniu decyzji i zachęcać ich do dokonania zakupu. Należy zwrócić uwagę
na związek pomiędzy promocją a pozostałymi instrumentami marketingu mix. Bez odpowiedniej
koordynacji z pozostałymi instrumentami promocja nie może być w pełni efektywna.21
Warunkiem osiągnięcia celów sprzedaży jest doprowadzenie produktu konsumentowi zgodnie z jego potrzebami i wymogami, w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu.
Spełnienie tego warunku polega na podjęciu działań i zastosowaniu instrumentów wchodzących
w skład kolejnej składowej marketingu mix jaką jest dystrybucja towarów i usług. W przypadku
przedsiębiorstw hotelarskich rozróżnia się dwa podstawowe warianty sprzedaży usług:
• sprzedaż bez udziału pośredników
• sprzedaż przez pośredników
Obecnie jest zauważalna tendencja do stosowania obydwóch wariantów - zarówno ze sprzedażą
usług bezpośrednio. Każdy podmiot gospodarczy podczas konstruowania strategii marketingowej
powinien ustalić najkorzystniejszą proporcje między jedną a drugą formą sprzedaży. W przypadku strategii sprzedaży usług przez pośredników podmiot może dla nich zastosować pewne
udogodnienia cenowe. Oznacza to rezygnację na rzecz pośrednika z części wpływów w zamian
za większą efektywność sprzedaży. Jeżeli kierownictwo firmy decyduje się na sprzedaż usług
bez udziału pośredników, firma odstępuje od tego rodzaju przywilejów. Do podjęcia decyzji, jaką
strategię dystrybucji usług powinien przyjąć dany podmiot, niezbędna jest jego lokalizacja - łatwiej
19 Tamże, s. 106.
20 Tamże, s. 107.
21 J. Musiałkiewicz, Marketing, Warszawa 2007, s. 78.
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bez pośredników poradzi sobie podmiot funkcjonujący od wielu lat i umiejscowiony w centrum
miasta, niż podmiot istniejący od niedawna. W drugim przypadku zaangażowanie pośredników
może okazać się niezbędne do odpowiedniego wypromowania marki i wyrobienia dobrej opinii
wśród klienteli. 22
Czwartą integralną częścią marketingu mix jest cena. Cena to określona wartość, wyrażona
w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany
towaru.23
Cena powinna być skalkulowana w taki sposób, aby zapewnić przedsiębiorstwu zysk, a jednocześnie być akceptowana przez kupującego. Istnieje wiele zmiennych wpływających na ostateczny
poziom ceny za daną usługę, a są to między innymi:
• brak możliwości magazynowania usług
• duży okres wyprzedzenia pomiędzy kalkulacją cen a sprzedażą produktów
• taktyczne obniżanie cen przez konkurencje w okresach kiedy podaż przewyższa popyt
• wysokie koszty stałe prowadzenia działalności
• wysokie prawdopodobieństwo trudnych do przewidzenia zmian kursów walut czy cen ropy
• w ysoka wrażliwość rynku na zmiany popytu wywołane przez trudne do przewidzenia wydarzenia polityczne czy ekonomiczne 24
Cena jest czynnikiem, który równoważy pozostałe trzy elementy składowe marketingu mix
w tym sensie, że cena stanowi przychód, a pozostałe elementy są kosztem.
W literaturze przedmiotu kolejni autorzy dokonywali rozwinięcia czterech ,,P’’ w odniesieniu
do marketingu usług. Cowell do już istniejących tradycyjnych czterech ,,P’’ dodał kolejne trzy
elementy, tworząc siedem ,,P’’. Dodanymi przez niego elementami są:
• personel- liczba, szkolenia, postawy
• proces- przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację, sprzedaż i obsługę posprzedażową
• świadectwo materialne - wszelkie materialne elementy (wystrój budynków, umeblowanie,
kolor), które są dla klienta dowodem jakości 25
W dziedzinie marketingu dla osiągnięcia określonego celu firmy należy stosować różne
kombinacje narzędzi i działań marketingowych. Czynnikiem odgrywającym decydującą rolę przy
osiągnięciu sukcesu rynkowego jest prawidłowa koordynacja elementów marketingu mix. Kompozycja ta powinna podlegać zmianom w sposób elastyczny w odpowiedzi na bieżące i oczekiwane
zmiany w otoczeniu społeczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo podejmuje
wiele różnorodnych kroków, aby wyjść naprzeciw potrzebom nabywców. Przedsięwzięcia te
prowadzą do kreowania takiego marketingu mix, któremu uda się sprawić, iż produkty dotrą do
nabywców w wyniku czego przedsiębiorstwo osiągnie zysk. Marketing mix obejmuje koncepcje
produktu wytworzonego i rozprowadzanego do miejsc, gdzie można go kupić, promowanego
w celu rozpowszechnienia wiedzy na jego temat wśród potencjalnych nabywców i oferowanego
po cenie akceptowanej przez zainteresowanych nim konsumentów oraz zapewniającej rentowność
przesiębiorstwa. Mimo tego, że rynek sam w sobie nie jest częścią marketingu mix, to właśnie
oczekiwania nabywców tworzących go są główną przesłanką do wykreowania poszczególnych
składników marketingu mix 26.
22 Tamże, s. 79.
23 Tamże, s. 80.
24 Tamże, s. 81.
25 Tamże, s. 82.
26 Tamże, s. 83.
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W literaturze anglojęzycznej składniki (elementy) marketingu mix określane są często jako 4
P: 1. Product-produkt, 2. Place-miejsce, gdzie powinien znaleźć się produkt, 3. Promotion-promocja i 4. Price-cena. Obecnie, zwłaszcza w odniesieniu do usług, dodawane są nowe składniki
zwiększające ich liczbę do 7 P, a mianowicie: 5. People -pracownicy, 6. Physical evidence-symbole materialne i 7. Process-proces świadczenia usług. Scharakteryzować można cztery główne
składniki (4 P) marketingu mix. Produktem według marketingu jest wszystko to, co firma może
zaoferować rynkowi. Proces produkcyjny, czyli technologia powstawiania produktu rzadko jest
przedmiotem badań marketingu, choć w dzisiejszych czasach, w których panuje moda na ekologię
oraz promowanie rodzimych produktów, proces produkcji jest coraz częściej obrazowany, by wykreować swoistą legendę i podkreślić wyjątkowość oferowanego produktu. Głównym przedmiotem
zainteresowania marketingu są natomiast cechy wytwarzanego produktu, takie jak jakość, design,
opakowanie, użyteczność, marka, sposób naprawy oraz zakres gwarancji. Celem przedsiębiorstwa przemysłowego jest osiągnięcie zdolności do nieustannego reagowania na potrzeby rynku,
wprowadzania nowych oraz wycofywania z rynku produktów, które nie cieszą się wystarczającym
zainteresowaniem nabywców, a co za tym idzie, nie przyczyniają się do rentowności przedsiębiorstwa. Dystrybucja to działania przedsiębiorstwa, które prowadzą do umożliwienia nabywcom
wejścia w posiadanie danego dobra w dogodnym dla nich miejscu i czasie oraz pożądanych przez
nich ilościach i w adekwatnej cenie.
Promocja ma za zadanie dostarczenie nabywcom wiedzy na temat przedsiębiorstwa oraz
wytwarzanych przez nie produktach.. W sprzężeniu zwrotnym promocja dostarcza informacje
o oczekiwaniach oraz pragnieniach potencjalnych kupujących. Promocja jest zatem procesem,
który w wyniku transakcji kupna-sprzedaży dostarcza informacji obydwu stronom. Promocja można
przedstawiać, jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem do którego ma trafić.
Sprawia , że nabywcy zyskują wiedzę na temat produktu oraz jego zalet, a ponadto umożliwia
ona tworzenie się dobrej opinii o samym przedsiębiorstwie.27 .
Cena to wartość nadana produktowi, wyrażona w formie pieniężnej. Dla przedsiębiorstwa
cena jest weryfikatorem trafności wyboru strategii marketingowej, umiejętności podejmowania
decyzji i efektywności gospodarowania. Podczas zakupu stanowi ważną przesłankę w procesie
decyzyjnym nabywców, ponieważ są oni wrażliwi na wartości otrzymywane w drodze wymiany
pieniędzy na produkt. Cena ułatwia kreowanie wizerunku produktu, jest narzędziem konkurencji
o rynki zbytu 28.
1.2. Rozwój marketingu turystycznego
Postępująca globalizacja, zacieranie się granic i nowe, coraz tańsze i bardziej dostępne
środki lokomocji wzmogły konkurencję pomiędzy ośrodkami miejskimi, które to zapragnęły zaistnieć w świadomości potencjalnych odbiorców. Rozwój turystyki i jej coraz większy wpływ na
kształtowanie się PKB przyczynił się do wyodrębnienia się nowej gałęzi marketingu – marketingu
turystycznego, czy też inaczej w szerszym spojrzeniu –terytorialnego.
Po wojnie, a szczególnie w latach 80. XX wieku, bogacące się społeczeństwo dużo chętniej
zaczęło pożytkować swoje dochody na podróżowanie. Na ten fakt złożyło się wiele przyczyn.
Wzrost zamożności społeczeństwa w połączeniu z otwierającymi się na całym świecie granicami
zachęcił społeczeństwo do odkrywania nowych obszarów, ponadto środki lokomocji stały się
szybsze, tańsze i dużo bardziej powszechne niż we wcześniejszych dekadach.
Społeczeństwo, dla którego wcześniej podróż nawet na kilkadziesiąt kilometrów była często
ponad stan i bardzo skomplikowana logistycznie, z wielką otwartością przyjęła szerzące się
zmiany. Wcześniej na podróże w celach wypoczynku mogli pozwolić sobie tylko zamożni ludzi,
27 Tamże, s. 107.
28 Tamże, s. 108.
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którzy nie musieli poświęcać zbyt wiele czasu pracy, dlatego też mieli go dużo na oddawanie się
podróżom krajoznawczym czy też zdrowotnym. Pozostała część społeczeństwa czasem migrowała
z powodów gospodarczych, w pogoni za jakąkolwiek pracą lub też ze względów na relacje rodzinne, kiedy to fizyczna pomoc potrzebującym, chorym osobom w rodzinie była jedynym wyjściem
w sytuacjach kryzysowych 29.
Nowe i znacznie bardziej przystępne cenowo połączenia lotnicze i kolejowe, rozwój sieci dróg,
a przede wszystkim budowa nowoczesnych autostrad, uprościły podróżowanie pod kątem logistyki. Kolejnym udogodnieniem było ustabilizowanie się sytuacji politycznej na świecie, otwieranie
się granic, zniesienie ograniczeń takich jak bariery wizowe czy celne. Po czasie wojen i okupacji
świat stanął otworem dla mieszkańców większości państw. Zaczęły one nawiązywać ze sobą
stosunki gospodarcze, inwestorzy zapoczątkowali lokowanie swoich pieniędzy w innych krajach.
Ogromnym przełomem w tej materii było powstanie w 1992 roku Unii dwunastu krajów Europy
jako jednolitego rynku konsumpcyjnego 30.
Dzięki możliwościom, jakie daje dzisiejszy świat, miasta i to, co mają do zaoferowania, stają się
produktem, który możemy nabyć i patrząc na stale rosnącą rolę turystyki w PKB poszczególnych
państw, można wywnioskować, że nabywamy je chętnie. Społeczeństwo konsumpcyjne, nasycone
produktami coraz chętniej decyduje się kolekcjonowanie wspomnień poprzez zwiedzanie świata.
Wyzwaniem dla miast jest więc przyciągnięcie turystów do tego konkretnego miejsca, wzbudzenie
w nich potrzeby, aby za cel swojej podróży wybrali akurat ten, a nie inny region. Sprawę komplikuje
ponadto fakt, iż aktualnie konsumenci są niezwykle wymagający, świadomi konkurencyjności cenowej, głodni nowości i wyjątkowości i każdy, nawet drobny szczegół jest ich w stanie zniechęcić
przed wydaniem pieniędzy na konkretną podróż.
Specjaliści zajmujący się promowaniem ośrodków miejskich muszą przykładać dużą wagę
do metod promocji i skupiać się nie tylko na walorach, jakie mają do zaoferowania, ale przede
wszystkim na tym, co potencjalni konsumenci będą gotowi i skłonni nabyć, w momencie, gdy stoi
przed nimi tak wiele możliwości wyboru.
Zarysowuje nam to bardzo specyficzną dziedzinę, jaką jest marketing turystyczny i jak trudno
jest mu w odpowiedni sposób przeprowadzić komunikację z potencjalnymi odbiorcami tak, aby na
swój cel podróży wybrali konkretny ośrodek miejski lub region. Różnice te zmuszają do stosowania
różnych, często nowatorskich i zdywersyfikowanych technik, po to, by trwale uplasować sobie
pozycję w świadomości potencjalnych nabywców, czyli turystów 31.
Marketing turystyczny jest rodzajem zarządzania, które służy zaspokojeniu pragnień oraz
potrzeb poszczególnych mieszkańców, a także np. turystów czy inwestorów. Bardzo istotne jest
tutaj określenie kierunków samych zmian, a także umiejętność wykorzystywania istniejących zasobów. Ma to związek z przekonaniem, że zaspokojenie pragnień oraz potrzeb poszczególnych
grup odniesienia jest zasadniczo możliwe w wyniku ich rozpoznania oraz odpowiedniej kreacji
i pobudzaniu. Marketing terytorialny jest wykorzystywany także przez polskie miasta oraz województwa 32.
Zgodnie z koncepcją P.F. Druckera, podstawowym celem marketingu jest „poznanie i rozumienie potrzeb klienta tak dobrze, aby dobra i usługi sprzedawały się same jako efekt optymalnego przystosowania się do tych potrzeb”. Wynika z tego, że miasta i regiony powinny dążyć do
takiego stany rzeczy, w którym stają się markami na tyle charakterystycznymi i pożądanymi, by
popyt na nie był samonapędzającą się machiną promocji. Ponadto dążenia te powinny mieć za

29 A. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa 2007
30 A. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Warszawa 2008
31 Ibidem
32 A. Szromnik, Marketing terytorialny, Kraków 2007, s. 67.
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zadanie rozwój komercjalizacji miast i regionów, gdyż bez zysku nie byłoby możliwe prowadzenie
jakichkolwiek działań rynkowych.
Zainteresowanie problemami marketingu turystycznego w zakresie usług zapoczątkowało
ewolucyjne zmiany w podejściu przedsiębiorstw. Długo uważano, że marketing w tym obszarze
nie znajdzie odpowiednie zastosowania, ponieważ jego podatność na działania marketingowe
jest mniejsza, ponieważ świadczenie usług odbywa się w sposób ciągły, bez konieczności oddziaływania na konsumenta. Początkowy koncepcji marketingowej rozwijały się w sferze dóbr
konsumpcyjnych, dopiero później trafiała do wybranych dziedzin sfery usług. W badaniach
teoretycznych zarysowały się dwa odmienne podejścia do możliwości wykorzystania dorobku
marketingu do działalności usługowej. Pierwsza koncepcja utrzymuje, że teoria marketingu usług
czerpie wiedzę z ogólnej teorii marketingu, która ukształtowała się na podstawie marketingu dóbr
materialnych, i jej adaptacji do specyficznego sektora usługowego. Koncepcję tą określa się jako
marketing w usługach. Druga koncepcja wskazuje na możliwość, iż utworzyły się zupełnie nowe,
zindywidualizowane rozwiązania praktyczne dla obszary, jakim jest marketing usług. Stanowi ona
próbę odseparowania marketingu usług od ogólnej wiedzy o marketingu, w tym przede wszystkim
marketingu dóbr materialnych, i wyodrębnia zupełnie nową koncepcję marketingową, która traktuje
usługę jako specyficzną kategorię produktów. Koncepcja ta jest określana jako marketing usług 33.
Marketing turystyczny korzysta zatem z wiedzy zdobytej przez analizę marketingu dóbr
materialnych, a w szczególności z wiedzy o relacjach zachodzących między sprzedawcami
a nabywcami. Opiera przy tym swoje rozważania na terminologii, instrumentach marketingu mix,
sposobach prowadzenia badań marketingowych czy planowania marketingowego. Dlatego też
zasadne jest przychylenie się do pierwszej z wymienionych koncepcji, czyli marketingu w usługach. Niepodważalnym jednak jest, że marketing usług znacznie przyczynił się do wzbogacenia
dotychczasowej wiedzy o marketingu. 34.
Należy w tym miejscu podkreślić, że marketing turystyczny w zakresie usług jest młodą dziedziną wiedzy i rozwija się m.in. dzięki:
• próbom adaptacji ogólnej teorii marketingu do własnych potrzeb,
• nowym badaniom prowadzonym w kontekście całego sektora usługowego, dzięki czemu
powstają nieopisane dotychczas koncepcje marketingu,
• badaniom poszczególnych sektorów usługowych (usług transportowych, turystycznych,
kulturalnych, edukacyjnych itp.) 35.
W ujęciu bardziej szczegółowym do obszarów badawczych marketingu turystycznego w zakresie usług należy zaliczyć problematykę:
• t worzenia od podstaw zagadnień teoretycznych marketingu usług, mającego określone
specyficzne cechy,
• działalności marketingowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa usługowe, czyli badania
rynku usług, segmentację nabywców usług, analizę otoczenia rynkowego firmy usługowej,
kompozycję struktury instrumentów marketingowych oraz planowanie marketingowe w usługach i wdrażanie strategii marketingowych 36.
Działania marketingowe w ramach marketingu turystycznego w przedsiębiorstwach usługowych
obejmują zatem trzy zasadnicze komponenty:
• marketing mix instrumenty wewnętrzne, tworzące plan marketingowy,
33 A. Payne, Marketing usług, Warszawa 1996, s. 39.
34 Tamże, s. 40.
35 Tamże, s. 41.
36 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Poznań 2000, s. 30.
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• otoczenie, czyli zewnętrzne szanse oraz zagrożenia, do których należą m.in. konsument,
działania konkurencji, czy też stan gospodarki,
• proces dostosowania - strategiczne decyzje, które w konsekwencji dzięki połączeniu koncepcji
marketingu mix i polityki wewnętrznej firmy zostają odpowiednio zaadaptowane do sytuacji
panującej na rynku 37.

Rozdział 2. Film i jego wpływ na wzrost popularności ośrodków miejskich
2.1. Możliwości promocji miast
W ostatnich latach działania promocyjne miast coraz bardziej upodabniają się do działań
stosowanych w przedsiębiorstwach. Władze samorządowe zaczęły rozumieć, że celem organów
zarządzających jednostką samorządu terytorialnego jest koordynowanie polityki lokalnej i dysponowanie budżetem, lecz podobnie jak w przedsiębiorstwach, celem jest również przynoszenie
zysku, dzięki któremu może poprawić się standard życia mieszkańców danego regionu, a to
właśnie od nich zależy czy dana partia wygra kolejne wybory samorządowe 38.
Zatem głównym celem promocji miasta jest przedstawienie wiedzy na jego temat potencjalnym
turystom. Dzięki zachęcającym informacją można zbudować w nabywcy potrzebę odwiedzenia
konkretnej lokalizacji. Miasta chcąc utrzymać swoją przewagę konkurencyjną na rynku, starają
się zdywersyfikować swoje działania, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby odwiedzających.
Starają się one o wydłużenie sezonów turystycznych, tak by móc zaoferować odwiedzającym
atrakcje atrakcyjne o każdej porze roku. Ponadto działalność promocyjna miast nie skupia się
jedynie na pozyskiwaniu turystów, ale także inwestorów. Promocja ma wymiar zarówno ekonomiczny, społeczny, jak i ekologiczny 39.
Promocja, obok ceny, produktu i dystrybucji, jest jednym z komponentów tradycyjnego marketingu-mix „4P”, który należy do głównych instrumentów komunikacji marketingowej. Pomaga
realizować zamierzone cele marketingowe na wybranym rynku działania. Według A. Panasiuk
promocja w turystyce to „zespół skoordynowanych, taktycznych i strategicznych działań i środków
komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i przychylnej opinii o przedsiębiorstwie i jego znanych lub nowych produktach, w celu przyciągania turystów i motywowania
ich do zakupu” 40. Promocja zatem jest procesem komunikowania się usługodawcy z rynkiem.
W kontekście promocji regionu, miasta czy też konkretnego miejsca istotną rolę w procesie planowania marketingowego stanowi wybór właściwych instrumentów promocji, czyli promotion-mix. 41.
Do turystycznego promotion-mix miasta czy też regionu J. Sikora zalicza:
• reklamę, czyli podstawową formę komunikowania się i przekazywania informacji o danym
obszarze potencjalnym nabywcą
• sprzedaż osobistą, czyli m.in. targi turystyczne
• public relations, czyli kreowanie wizerunku wśród społeczeństwa poprzez codzienną działalność
• promocję sprzedaży, czyli tworzenie i utrzymywanie popytu na usługi
• marketing bezpośredni, obejmujący stosowanie działań takich jak poczta, kupony, telefony
oraz mailing. 42

37 Tamże, s. 31.
38 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Warszawa 2006
39 Ibidem
40 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Warszawa 2006
41 Ibidem
42 Sikora J., Jęczmyk A., Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju terenów
wiejskich, (w:) Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Gdańsk 2006.
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2.2. Historia pierwszych produkcji filmowych
Trudno jest jednoznacznie określić, kiedy po raz pierwszy product placement został użyty
w celu promocji określonego produktu. Za pierwsze udokumentowane próby połączenia sztuki
z komercją można uznać tablice ogłoszeniowe z I wieku używane starożytnym Rzymie, reklamujące walki gladiatorskie i zawierające rysunki wojowników w walce. Wzmianki, jakie można
znaleźć w literaturze na temat używania product placement, dotyczą XVIII wieku, kiedy to japoński
autor i przedsiębiorca Santo Kyoden wydał komiksowe opowiadania, w których zawarł informacje
o produktach dostępnych w jego sklepie tytoniowym. Innym przykładem z XIX wieku może być
twórczość amerykańskiego muzyka Dana Rice’a, który podczas tournee odbywającego się jeszcze
przed wojną secesyjną śpiewał piosenki z tekstami zawierającymi nazwy lokalnych hoteli i restauracji. W XIX w. można znaleźć również przykłady product placement w literaturze. Na przykład
w powieści Klub Pickwicka (The Pickwick Papers) Charlesa Dickensa nazwa „Pickwick” została
zaczerpnięta z nazwy linii przewozowej z Londynu do Bath funkcjonującej w tamtych czasach 43.
Początki product placement w filmie kinowym sięgają pierwszych produkcji wynalazców kina,
braci Lumiere. W ich filmach występował m.in. ich wspólny teść Frank Claire, który był właścicielem browaru w Lyonie. W filmie The Card Game z 1896 roku nalewa on z butelki piwo własnej
produkcji do szklanek swoich towarzyszy. Etykieta na butelce nie jest dokładnie widoczna, ale
w tym filmie można zobaczyć pierwsze próby połączenia filmu i promocji towarów. Wiosną 1986
roku bracia Lumiere rozpoczęli współpracę produkcyjną i dystrybucyjną ze szwajcarskim biznesmenem. Był to Francois-Henri Lavanchy-Clarke, europejski dystrybutor mydła firmy Lever Brothers.
Umieścił on wiodącą markę mydła tej firmy, Sunlight Soap, w filmie Alexandre Promio Washing
Day in Switzerland. W filmowej scenie dwie kobiety zajmują się praniem ręcznym, a obok wanien
z praniem widać dwa pudełka mydlą Sunlight Soap. Było to wspólne przedsięwzięcie pomiędzy
Lavanchy-Clarke, Lever Brothers i firma (studiem) braci Lumiere, które zaowocowało pierwszym
product placement w historii kina 44.
Do lat dwudziestych XX wieku product placement istniało, lecz nie miało większego znaczenia.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był krótki czas trwania ówczesnych filmów. Na początku
XX wieku product placement obecne było już nie tylko w kinie, ale również w innych formach
twórczości. Przykładem może być piosenka Under the Anheuser-Busch z 1903 roku, w której
tytule znalazła się nazwa koncernu produkującego piwo, a w tekście „chodź, wypij ze mną trochę Budweisera”, najbardziej znana marka piwa tego koncernu. W latach dwudziestych można
zauważyć wzrost zainteresowania product placement w filmach. Pomimo, że najwcześniejsze
product placement były najczęściej metodą redukcji kosztów produkcji, drugi powód używania
tej formy promocji stanowiły kooperacyjne lub promocyjne porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami i producentami filmów, w których ukazanie się na ekranach produktów i wsparcie ich przez
znane osoby możliwe było w zamian za reklamy i promocje opłacane przez przedsiębiorstwo.
Tzw. tie-up (tak nazywano wtedy product placement i promocje wiązane) polegało na tym, że
przedsiębiorstwo ogólnokrajowe kreowało reklamę, która pokazywała produkt i film, jak również
informację o lokalnych dystrybutorach produktu. Dodatkowo lokalni operatorzy kinowi współpracowali z lokalnymi dystrybutorami, aby wykreować działania promocyjne zarówno dla filmu, jak
i dla wkomponowanego produktu. W latach trzydziestych XX wieku promocje wiązane były dość
często stosowaną praktyką w przemyśle. Na przykład film wytwórni MGM „Kolacja o ósmej” (Dinner
at Eight), promowany w kanałach dystrybucji Coca-Coli za pośrednictwem plakatów przedstawiających Jean Harlow i innych aktorów pijących coca-colę podczas przerw na planie filmowym.
Innym przykładem mogą być samochody Buick używane na zasadach wyłączności w 10 filmach
Warner Brothers. Każdy z tych filmów był promowany w reklamach Buicka. Pozostali producenci
43 A. Choliński, U źródeł product placement, ,,Marketing w praktyce”, 2002, nr 8, s. 16.
44 Tamże, s. 17.

466

IIczesc,6.Kuligowska_453-492.indd 466

4/29/18 10:46 AM

Rola city placement w promocji polskich miast
samochodowi robili podobnie. Także firmy kosmetyczne (Helena Rubinstein), obuwnicze (Walkover), produkujące żywność (Armour) i przedsiębiorstwa z wielu innych branż wkomponowywały
swoje produkty do filmów 45.
W latach trzydziestych XX wieku istniały już firmy (agencje), które działały w obszarze product
placement, np. The Walter E. Kline Agency oraz Stanley-Murphy Service Agency. Agencje te
kontaktowały się z wytwórcami w sprawie rekwizytów i pobierały drobne opłaty za przyjmowanie
produktów jako potencjalnych rekwizytów. Nie dawały jednak gwarancji na umieszczenie produktu
w filmie. Cześć wytwórców pracowała bezpośrednio z producentami filmowymi, tzn. z ich departamentami, zajmującymi się rekwizytami.
Znaczenia nabrało również licencjonowanie (związane ze sprzedażą produktów powiązanych
z filmami). Z lat trzydziestych pochodzą także pierwsze przykłady wpływu product placement na
sprzedaż. W filmie z 1934 roku Ich noce (It Happend One Night) Clark Gable nie zakładał pod
swoją koszulę podkoszulka, co spowodowało gwałtowny spadek sprzedaży podkoszulków. W tym
samym filmie duża część akcji działa się na wycieczce autobusowej z Florydy do Nowego Jorku.
Przez pierwsze 6 miesięcy od premiery filmu zaraportowano 42% wzrost tego typu usług. Po II
wojnie światowej Hollywood było potężną silą napędzającą sprzedaż. Filmy kształtowały style
ubioru, kreowały popyt na wiele różnych artykułów i pożądanie wyższego standardu życia. Popularne było powiedzenie „handel podąża za filmem” (trade follows the film), ponieważ hollywoodzkie
produkcje ułatwiały sprzedaż amerykańskich towarów na całym świecie. Niektóre firmy (np. CocaCola, Ford, Western Union itd.) starały się, aby ich produkty były łatwo dostępne dla rekwizytorów.
Pod koniec lat czterdziestych istniała już nazwa dla stanowiska w działach i agencjach public
relations, zajmujących się product placement - the exploitation agent. W literaturze przedmiotu
product placement z tego okresu często przywoływano przykład whiskey Jack Daniel’s w filmie
„Mildred Pierce” (1945), a także marki Lee i Coca-Cola w filmie „Kierunek Księżyc” (Destination
Moon) (1950). Innym znanym powojennym przykładem product placement jest Gordon’s Gin, który
wykorzystano w filmie „Afrykańska Królowa” (The African Queen) z 1950 roku 46.
Product placement oprócz kina obecne byto także w radiu i w telewizji. Około 1929 roku 55%
programów w radiu było nie tylko opłaconych przez reklamodawców, ale także tworzonych przez
reklamodawców i ich agencje reklamowe (takie jak np. Walter J. Thompson). Telewizja stała się
nowym medium masowym ma przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a około 1957 roku
ponad 1/3 programów telewizyjnych była tworzona i kontrolowana przez reklamodawców i ich
agencje. Przykładem może być marka Camel, sponsorująca program Man Against Crime. W programie tym istniały jasne wytyczne co do portretowania produktu, np. nie można było kasłać, palić,
wykazywać nerwowości itp. Inne przykłady sponsorowanych programów telewizyjnych z tego
okresu to: Texaco Star Theatre, The Buick Berle Show, Camel News Caravan. Sponsorowane
były nie tylko programy rozrywkowe, ale także programy informacyjne. Sieciom telewizyjnym
nie podobał się ten system, ponieważ preferowały standardowe reklamy. Działania wielkich
sieci telewizyjnych doprowadziły do tego, że reklamodawcy zaczęli kupować nie cały program,
lecz jedynie bloki reklamowe (czyli tradycyjne reklamy w przerwach na reklamy). Sam program
telewizyjny (treść programu) był natomiast kontrolowany przez sieć (np. NBC). Dało to początek
współczesnemu systemowi bloków reklamowych. Dodatkowo zmiany w praktykach biznesowych
wywołane zostały skandalami (np. w teleturnieju The $64,000 Question sponsorowanym przez
firmę Revlon uczestnicy znali odpowiedzi na pytania) i doprowadziły do tego, że w 1968 roku
zaledwie poniżej 3% programów w sieciach telewizyjnych tworzyli reklamodawcy. W latach pięćdziesiątych promocje wiązane oraz licencjonowanie nadal były często wykorzystywane w produkcjach kinowych, np. wartość sprzedaży licencjonowanych produktów z filmów Walta Disneya
45 A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, Warszawa 2003, s. 56.
46 Tamże, s. 57.
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wynosiła 100 min dolarów rocznie. W tym okresie pojawiały się także wzmianki prasowe na temat
product placement w filmach kinowych. Lobbysta Bill Treadwell pracujący dla Britains Tee Bureau
oświadczył, że w dwa lata zwiększył konsumpcję herbaty w USA o 17 mln funtów rocznie dzięki
uzyskaniu scen z herbatą w 83 filmach. Jego największe osiągnięcie to zmiana nazwy musicalu
Warner Bros z „No! No! Nanette?” na „Teo for Two” (Herbata dla dwojga). W zamian Treadwell
użył funduszu promocyjnego (2 mln dolarów) na organizację tournee Miss mrożonej herbaty dla
dwojga (Miss Iced Tea for Two) i Miss gorącej herbaty dla dwojga (Miss Hot Tea for Two) w 14
amerykańskich miastach. Innym przykładem product placement w tym okresie może być film
z 1957 roku „Miłość po południu” (Lovein the Afternoon), gdzie były wkomponowane zarówno
napoje Pepsi i Coca-Coli, jak i slogany reklamowe tych marek. Zauważono również, że product
placement ma wpływ na zachowania konsumentów –sprzedaż grzebieni Ace używanych przez
Jamesa Deana w „Buntowniku bez powodu” wzrosła po premierze filmu 47.
W latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych product placement w filmach kinowych stawał
się coraz bardziej regularnym działaniem. Poufne dokumenty Columbia Pictures pokazują listę
umów nazywanych tie-up merchandise i związanych z product placement. Lista zawiera produkty, nazwy i adresy 43 firm, m.in. Zenith, Dictaphone, Ekco, General Electric i inne, z których
polowa była reprezentowana w Hollywood przez firmy public relations. Najczęściej pojawiającą
się agencją była Hill & Knowlton. Na liście znajdowały się również agencje reklamowe, m.in. J.
Walter Thompson (kampania dla mydła Lux) i D’Arcy (Budweiser). Studia filmowe w dalszym ciągu
postrzegały product placement jako metodę na redukcję kosztów produkcji i zwiększenie promocji.
Jeśli chodzi o inne firmy działające na rynku product placement, to firma Walter E. Klein and Associates prowadziła w Hollywood centralny magazyn. Znajdowały się tam warte 200 000 dolarów
produkty, które studia mogły za darmo pożyczać w dowolnym terminie. Kiedy rząd federalny USA
w 1960 roku wprowadził prawo przeciw przyjmowaniu opłat przez producentów programów za
ekspozycje produktów i marek (payola) bez ujawniania faktu sponsorowania, sytuacja w przemyśle
product placement stała się niepewna. Prawo dotyczyło przemysłu telewizyjnego, jednak studia
Hollywood miały obawy, ponieważ ich filmy emitowane były także na ekranach telewizyjnych (po
okresie dystrybucji kinowej). Jednak większość producentów filmów kinowych pozostawała przy
interpretacji, że nowe prawo nie odnosi się do filmów kinowych, nawet gdy były pokazywane w telewizji. Analizując praktykę product placement w tamtym czasie należy zauważyć spadek liczby
działań z powodu skupienia się reklamodawców na telewizji i częściowo z powodu strachu przed
prawem federalnym. Przykładem product placement z tego okresu może być film „Raz, dwa, trzy”
(One, Two, Three) z 1961 roku. Reżyser Billy Wilder zdecydował, że firma z Berlina Zachodniego
będąca ważnym elementem filmu musi być koniecznie dystrybutorem Coca-Coli, a Coca-Cola
zgodziła się na taką promocję wiązaną. W latach sześćdziesiątych rozpoczęła się również seria
filmów o przygodach agenta Jamesa Bonda, ważna z punktu widzenia product placement, ponieważ
w tych produkcjach zawsze eksponowano markowe produkty. Pierwszy film z serii, „Doctor No”,
zawierał product placement samochodu Aston Martin i wódki Smirnoff. Do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku product placement funkcjonował, czasami był przedmiotem formalnych umów,
jednak nie był powszechną praktyką w przemyśle rozrywkowym. Pomimo, że w literaturze można
odnaleźć zarówno przykłady pewnego usystematyzowania product placement, jak i całego procesu
pozyskiwania rekwizytów do filmów w studiach filmowych, a także przykłady działania agencji
i osób zajmujących się product placement w tym okresie, to jednak przemysł product placement na
wielką skalę nie istniał. Często wkomponowanie produktu było przedmiotem nieformalnych umów
między przedsiębiorstwem a producentami filmu lub też, pomijając producentów filmu, przedsiębiorstwo zwracało się do osób odpowiadających za rekwizyty lub scenografię i z nimi zawierało
nieformalne umowy. Ogólnie product placement uznawane było za praktykę, o której nie należy
47 A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007, s. 45.
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mówić głośno. Produkty (szczególnie tańsze artykuły) prezentowano często pod nazwami kategorii produktowych (np. proszek) lub fikcyjnymi markami, aby uniknąć posądzenia o reklamę i nie
narazić się na problemy prawne związane z pokazywaniem zastrzeżonych znaków towarowych 48.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych umieszczanie produktów w filmach coraz częściej
stanowiło przedmiot formalnych umów. Przykładem product placement z tego okresu może być
samochód Pontiac Trans Ani, wkomponowany w sceny filmu „Mistrz kierownicy ucieka” (Smokey
and the Bandit). Film wszedł na ekrany w grudniu 1976 roku. Sprzedaż specjalnej wersji tego
pojazdu (wykorzystanej w filmie) w roku 1976 wyniosła 2590 sztuk, natomiast rok później było to
już 13 706 pojazdów (sprzedaż tego samochodu rozpoczęto w 1976 roku, trudno wiec określić,
jaką część sukcesu należy zawdzięczać filmowi). W tym czasie zaczęły się także rozwijać agencje
product placement. Agencja Robert Kovoloff’s Associated Film Promotions działała jako magazyn
z markowymi rekwizytami, dzięki czemu klienci tej firmy uzyskiwali ekspozycje w filmach. Inne
agencje działające w latach siedemdziesiątych to m.in. Associated Film Promotions (AFP) i Larry
Dorn & Associates. Dostarczały one produkty potrzebne rekwizytorom, będąc pośrednikami pomiędzy producentami markowych produktów a studiami filmowymi, i działały w sposób formalny
(nie było to płacenie rekwizytorom „pod stołem”, lecz jawne kontakty i umowy z producentami
filmów). Firmy te analizowały scenariusze pod kątem swoich klientów (firm produkujących markowe produkty) i dostarczały rekwizyty lub sugerowały zmiany w scenariuszach, umożliwiające
lepsze użycie produktu 49.
Oglądając filmy w kinie lub seriale telewizyjne, czytając książki lub grając w gry komputerowe,
każdy z nas z pewnością spotkał się z umieszczonymi w nich markowymi produktami. Przykładów tego typu praktyk jest wiele. W amerykańskim filmie „Transformers 3” (premiera w 2011 r.)
wykorzystano sportowy samochód Mercedes SLS AMG (w dalszej części filmu zmieniający się
w wielkiego robota z logo Mercedesa), postacie w filmie używają wyłącznie komputerów marki
Lenovo, główny bohater korzysta z nowoczesnego telefonu Nokia, a szefowa wywiadu nosi buty
marki Nike. Z kolei w bardzo popularnym polskim serialu telewizyjnym „Rodzinka.pl” (2011) w czołówce każdego z odcinków pojawia się samochód Dacia Duster, którym jeździ tytułowa „rodzinka”,
rozmawia o nim i jest on wkomponowany w niektóre wątki serialu. Markowe produkty umieszczane
są również w grach komputerowych. W kolejnych edycjach gry piłkarskiej FIFA reklamy znanych
marek (tak jak w realnym świecie) pojawiają się na banerach wokół boiska i na koszulkach piłkarzy.
Przykłady tego typu praktyk można by mnożyć w nieskończoność, bo w dzisiejszych czasach umieszczanie markowych produktów w filmach i innych formach twórczości rozrywkowej
jest zjawiskiem powszechnym i w dalszym ciągu narastającym. Dzieje się tak, ponieważ całe
środowisko otaczające człowieka jest bardzo silnie nasycone markami. Przykładowo, przeciętny
konsument z kraju wysoko rozwiniętego znajduje się pod wpływem oddziaływania kilku tysięcy
marek dziennie. Dlatego twórcy kultury masowej (np. filmów, seriali telewizyjnych, gier komputerowych), jak również autorzy bardziej ambitnych dzieł (np. sztuk teatralnych), chcąc w większym
lub mniejszym stopniu odwzorowywać w swojej twórczości rzeczywistość, wykorzystują markowe
produkty. Z drugiej strony zarówno filmy, jak również inne dzieła artystyczne (np. powieści, seriale
telewizyjne, sztuki teatralne, piosenki, gry komputerowe itd.), poprzez oddziaływanie na emocje
widza mają wielkie możliwości w kształtowaniu opinii i zachowań. Wystarczy wspomnieć rzesze
wielbicieli największych gwiazd kina. Często twórcy filmowi byli bardziej opiniotwórczy niż najwięksi
politycy (np. Charles Chaplin). Znaczenie propagandy audiowizualnej jest doceniane przez świat
biznesu od lat, jednak koncentrował się on do tej pory głównie na reklamie telewizyjnej. Zwiększająca się obecnie liczba reklam w telewizji powoduje wzrost kosztów kampanii reklamowych,
narastający szum w mediach oraz zmęczenie konsumentów, co prowadzi do spadku efektywności
48Tamże, s. 47.
49 Tamże, s. 50.
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tej formy reklamy. Z tego powodu firmy w coraz większym stopniu kierują swoją uwagę w stronę
umieszczania przekazów promocyjnych w treści filmów i innych form twórczości rozrywkowej.
Potrzeba pokazywania markowych produktów w nośnikach rozrywki oraz zrozumienie siły oddziaływania filmu i innych form twórczości rozrywkowej przez świat biznesu spowodowały wzrost
popularności praktyki nazywanej product placement, czyli umieszczania produktów w różnych
formach twórczości rozrywkowej (filmach, serialach i innych programach telewizyjnych, sztukach
teatralnych, grach komputerowych, teledyskach itp.). Praktyka ta istnieje od lat, jednak dopiero
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła być naprawdę popularna na świecie, a od lat
dziewięćdziesiątych systematycznie zyskuje na znaczeniu-również w Polsce 50.
2.3. Powstanie organizacji ,,Film commision”
Głównym obszarem działalności Film Commission jest pomoc producencka przy realizacji
produkcji filmowych. Termin product placement jest definiowany bardzo różnie. Część definicji
skupia się na kilku mediach, część stara się maksymalnie szeroko ująć zakres tego zjawiska.
Niektóre definicje podkreślają płatny charakter product placement, inne wskazują na celowość
umieszczenia marki, a jeszcze inne każde pojawienie się marki w twórczości rozrywkowej (płatne
czy bezpłatne, celowe czy przypadkowe) traktują jako product placement. Różnice w definiowaniu
omawianego pojęcia dotyczą również przedmiotu promocji - część definicji określa jako product
placement tylko ukazanie produktu markowego, część traktuje tę formę promocji szerzej i wskazuje
ogólnie na ekspozycje produktu w twórczości rozrywkowej. Trudno ocenić, która z opisywanych
definicji najlepiej oddaje istotę tej formy promocji. Wszystko zależy od przyjętych założeń i tego,
jak szeroko chcemy zdefiniować to pojęcie. Powszechnie uważa się, że product placement można
zdefiniować jako ukazanie produktu, usługi, logo (nazwy) lub innych identyfikatorów firmy (marki)
w sposób dźwiękowy (werbalny) i/lub wizualny, w różnych nośnikach rozrywki (tzn. filmach fabularnych, serialach i innych programach telewizyjnych, słuchowiskach radiowych, spektaklach
teatralnych, powieściach, komiksach, tekstach piosenek, teledyskach, grach komputerowych itp.) 51.
Definicja ta zawiera w sobie zarówno płatne, jak i bezpłatne przypadki product placement
i włącza w zakres omawianej formy promocji wszystkie ukazania marek w nośnikach rozrywki,
niezależnie od tego, jaki był powód ukazania danej marki w danym nośniku rozrywki. Definicja
podkreśla także możliwe formy pojawienia się produktów w filmach – dźwiękowy i werbalny, wizualny lub też zarówno dźwiękowy, jak i wizualny. Zakres powyższej definicji nie ogranicza product
placement do kina i telewizji i jako nośniki tej formy promocji przyjmuje wszelkie nośniki (media)
rozrywki (te już istniejące oraz te, które powstaną w przyszłości), wymieniając w definicji przykłady
takich nośników. Termin nośniki rozrywki odnosi się do wszelkich dzieł artystyczno-rozrywkowych
mających określoną fabułę lub scenariusz lub inną treść wykreowaną przez twórcę czy artystę.
Najważniejsze nośniki rozrywki, będące zarazem nośnikami product placement, to np. filmy fabularne, seriale telewizyjne, gry komputerowe, teksty piosenek, powieści itp. Nośniki rozrywki to
termin, który jest zazwyczaj używany zamiennie z terminami twórczość rozrywkowa i widowiska
rozrywkowe. W przeciwieństwie do zaprezentowanej definicji R. K. Ohme, która za nośniki product placement uznaje, oprócz medialnych nośników rozrywki, także medialne nośniki informacji
(np. programy publicystyczne/ informacyjne, relacje „na żywo” itd.), do przyjętej definicji product
placement nie włączono medialnych nośników informacji, uznając je raczej za nośniki publicity,
a nie za nośniki product placement. Zgodnie z przyjętą definicją product placement to wyłącznie
wkomponowania produktów/marek w nośniki służące rozrywce/sztuce i mające określoną fabułę
lub inną treść wykreowaną przez twórcę (choć należy przyznać, że granica między programami

50 R. K. Ohme, Reklama w kinie, czyli skuteczny product placement, ,,Brief”, grudzień 2005, s. 90.
51 Tamże, s. 91.
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rozrywkowymi i informacyjnymi, a więc również między tym, co zalicza się, a co nie zalicza do
product placement, nie jest ostra) 52.
Płatna informacja produktowa, której celem jest wpływanie na widownię kinową (telewizyjną)
odbywa się poprzez zaplanowane i nienarzucające się włączenie markowego produktu do filmu
(programu telewizyjnego). Sposób promocji polega na umieszczeniu na zasadach komercyjnych
w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowizualnym lub
drukowanym produktu lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań (najczęściej konsumenckich). Włączenie (wkomponowanie) marki lub firmy do filmu lub programu telewizyjnego
odbywa się poprzez różne środki i dla promocyjnego celu.
Termin product placement zaczął być powszechnie używany od początku lat osiemdziesiątych,
kiedy praktyka umieszczania produktów w różnego rodzaju nośnikach rozrywki (a szczególnie
w filmach kinowych) zaczęta się bardzo szybko rozwijać. Termin ten najpierw zaczął funkcjonować
wśród praktyków zajmujących się umieszczaniem produktów w filmach, następnie został przyjęty
także przez środowiska naukowe. W literaturze anglojęzycznej funkcjonują również inne określenia dla product placement. Friedman użył terminu reklama autorska (word-ofauthor advertising),
Ferraro i Avery oraz Sargent używają terminu pojawienie się marki (brand appearance). Jednak
powyższe terminy nie są popularne w literaturze przedmiotu. Cześć autorów używa terminu brand
placement. Według Karrha ten termin jest poprawniejszy, ponieważ zazwyczaj to marka, a nie
kategoria produktowa jest w taki sposób promowana. Jednak termin brand placement, pomimo
stosowania przez niektórych autorów publikacji akademickich, jest o wiele rzadziej używany w literaturze i znacznie mniej powszechny wśród praktyków niż termin product placement. Ponadto,
w pewnych przypadkach (gdy firma zajmuje dominującą pozycję na danym rynku, gdy kategoria
produktowa jest w fazie wprowadzenia itd.), przedsiębiorstwo może być zainteresowane promowaniem danej kategorii produktowej, a nie marki. Przykładem product placement kategorii
produktowej może być wkomponowanie plastrów antykoncepcyjnych w sceny polskiej komedii
romantycznej „Ja wam pokażę!” 53
Istnieje wiele polskich tłumaczeń terminu product placement. Najbardziej dosłowne to umieszczenie produktu, ulokowanie produktu czy też lokowanie produktu. Dlatego niektórzy autorzy
używają terminu lokowanie produktów (A, Czarnecki) lub lokowanie produktu (K. Przybytowski
i in.). R. K. Ohme używa z kolei terminu plasowanie produktu. Funkcjonują także inne polskie
odpowiedniki terminu product placement, takie jak np. lokowanie marki (w nawiązaniu do terminu
brand placement) czy ekspozycja produktu. Obecnie najpopularniejszym polskim odpowiednikiem
product placement jest termin lokowanie produktu. Powszechne używanie tego terminu zostało
wzmocnione przez uregulowania prawne, nakazujące informowanie widzów o zastosowaniu product
placement w wyprodukowanych w Polsce programach telewizyjnych i radiowych poprzez umieszczenie na początku i na końcu emisji danego programu komunikatu; „Audycja zawiera lokowanie
produktu”. Obecnie termin product placement jest tak silnie zakorzeniony w świadomości praktyków i teoretyków marketingu, że wypromowanie jego nowego polskiego odpowiednika wydaje
się mato prawdopodobne. Product placement należy uznać za mieszaną formę promocji, która
łączy w sobie elementy reklamy, public relations (a czasem samego publicity bez działań public
relations) i sponsoringu. Reklamę zdefiniujemy jako „wszelką płatną postać bezosobowej prezentacji i promocji idei. dóbr oraz usług przez dającego się zidentyfikować nadawcę”, public relations
jako planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa 54.

52 A. Sadowski, T. Szymaniak, Product placement w praktyce, ,,Marketing i Rynek” 2008, nr 7, s. 21.
53 Tamże, s. 22.
54 A. Choliński, U źródeł product placement, op. cit., s. 78.
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2.4. Historia i rozwój city placement
Z zagadnieniem city placement bezpośredni związek ma reklama miasta, ośrodka i miejsca,
którego dotyczy i w którym ma miejsce akcja filmu. Z. Melosik reklamę miasta zdefiniował jako
pozorowany układ odniesienia, jako źródło optymizmu, poczucia wolności oraz radości życia.55
Definicja ta jest nietypowa, lecz można zastosować ją do reklam komercyjnych oraz części reklam
społecznych, gdyż reklamowe komunikaty komercyjne są z reguły źródłem optymizmu, poczucia
wolności oraz radości życia.
Zdaniem B. Kwarciaka reklama miasta stanowi sumę informacji oraz perswazji. 56 Nieco bardziej rozbudowaną definicję stworzył K. Albin, który stwierdził, że reklama miasta jest procesem
płatnej i bezosobowej komunikacji, która wykorzystuje różne media i zachodzi między przedsiębiorstwami, niedochodowymi organizacjami bądź też osobami przedstawianymi w komunikatach
reklamowych. Celem tej komunikacji jest informowanie albo wywieranie wpływu na zachowanie
określonych grup odbiorców. 57
Komercyjno – merkantylny charakter reklamy miasta powoduje, że większość prób jej definiowania dokonywana jest przez pryzmat jej użyteczności marketingowej. W związku z tym należy
podkreślić jej rolę, którą pełni ona w strukturze działań marketingowych, które identyfikowane są
z koncepcją marketingu mix
Wszystkie te elementy pozostają równoważne względem siebie, co powoduje, iż nie można ich
hierarchizować pod względem ważności oraz przydatności. W związku z tym, podczas opracowywania strategii należy uwzględniać skutki oddziaływania wszystkich tych elementów. K. Albin
podkreśla w swej definicji spójność i nierozerwalność czterech wyszczególnionych elementów,
określając marketing mianem procesu planowania oraz realizacji strategii, założeń cenowych,
promocyjnych i dystrybucyjnych, odnoszących się do koncepcji społecznych, produktów, towarów
i usług w celu wymiany, prowadzącej do zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych oczekiwań58.
Reklama miasta definiowana w kontekście koncepcji 4 x P jest żywotnie powiązana z człowiekiem, m. in. przez pryzmat jego doświadczeń, w związku z czym D. Doliński wysunął propozycję,
aby litery P w tej koncepcji rozwinąć raczej jako: People, People, People, People (ludzie, ludzie,
ludzie, ludzie).59
W czasach ponowoczesności reklama miasta ma bardzo duże znaczenie, ponieważ gdyby
nie ona, ludzie niejednokrotnie nie wiedzieliby o istnieniu produktów i przedsiębiorstw. Nie mieliby
wiedzy o tym, że mają możliwość ogromnego wyboru, nie muszą ograniczać się zatem wyłącznie
do jednej marki, jednego typu produktu lub usługi.
Reklama miasta jest sposobem porozumiewania się publiczności z rynkiem, stanowiąc również
silnie przekonywującą formą komunikacji, której celem jest jak najlepsze przedstawienie reklamowanego produktu. Jest ona integralną cechą gospodarki wolnorynkowej, a także elementem
wyraźnie odróżniającym ten typ gospodarki od pozostałych. To właśnie ona odpowiada za proces
psychologicznego wpływania na rynek. Obecnie nieczęsto zdarza się, aby cechy konkretnego
produktu były decydujące dla jego popularności, gdyż w dobie konsumpcjonizmu najpopularniejszym medium komunikowania się jest Internet, zarówno w sensie rynkowym, jak też biznesowym.
Globalna sieć powstała w celu zapewnienia szybkiej oraz skutecznej wymiany informacji między
naukowcami, lecz z upływem lat do grona nielicznych użytkowników tego medium dołączyli się
również „zwykli” użytkownicy, a następnie organizacje, przedsiębiorstwa i międzynarodowe kor-

55 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1995
56 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1997.
57 K. Albin, Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa - Wrocław,
2002, s. 16.
58 K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa 2002, s. 10.
59 D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, 2010, s. 40
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poracje. Również to medium nie oparło się reklamie. Obecnie twierdzi się, że reklama trawi ideę
Internetu, a komercja zalewa wartościowe informacje.60
Funkcje reklamy komercyjnej miasta można najłatwiej opisać, gdy uwzględni się fakt, iż
mechanizmy konstruowania oraz cele przewidziane do osiągnięcia za pośrednictwem przekazu
reklamowego są o wiele bardziej skomplikowane i systemotwórcze, niż ma to miejsce w przypadku
prezentowania historii zagadnienia reklamy miasta. Główną różnicę dostrzec można w usytuowaniu
argumentów perswazyjnych, ponieważ nastąpiło przesunięcie od prostej informacyjności znaków,
wykorzystywanych w przekazie do narracyjności znaków reklamowych stosowanej w dzisiejszych
przekazach. Reklama miasta w obecnej formie stanowi znak kultury konsumpcyjnej lub, zdaniem
niektórych badaczy – pokonsumpcyjnej. Jest ona znakiem współczesności.61
Reklama miasta jest produktem kultury, na powstanie którego wpływ miały m. in. treści funkcjonujące w różnych sferach działalności człowieka. Role, które pełni ona w kulturze, nadają jej
funkcję modelującą wobec pozostałych zjawisk kultury. Rola ta wyraża się poprzez wytwarzanie
nowych ciągów semantycznych, kreowanie stylów oraz wzorców zachowań, produkcję stereotypów
oraz symboli. Jej współczesny charakter, kształt oraz znaczenie zajmuje bardzo ważne miejsce
w procesie przekazywania informacji i komunikacji (marketingowej).62
Większość definicji reklamy miasta występujących w literaturze akcentuje jej funkcję jako
podstawowego narzędzia w komunikowaniu się podmiotu z rynkiem. Według Amerykańskiego
Stowarzyszenia Marketingu, reklama miasta może zostać zdefiniowana jako masowa, odpłatna
oraz bezosobowa forma prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nadawcę. 63
Kluczową funkcją reklamy miasta jest jak najlepsze zaprezentowanie wizerunku danego miasta,
tj. wyróżnienie go spośród innych dostępnych na rynku, a także przekonanie odbiorcy przekazu
o tym, iż produkt ten spełnia jego wymagania. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu w komunikatach sztuki perswazji, będącej jednym z najistotniejszych czynników oddziałujących na odbiorcę.
Reklama społeczna miasta narodziła się w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkiego
Kryzysu, rozpoczętego tzw. „czarnym czwartkiem” na giełdzie w Nowym Jorku w roku 1929.
Silnie osłabiona gospodarka nie była w stanie finansować kosztownych kampanii reklamowych,
ponadto konsumpcja wciąż spadała wskutek znacznego zmniejszenia dochodów społeczeństwa
oraz rosnącego bezrobocia. Amerykanie kupowali coraz mniej dóbr i łatwo rezygnowali z tych,
które nie były niezbędne. Należy dodać, że środowisko reklamowe w USA nie cieszyło się sympatią społeczeństwa, ani rządu, który nakładał nań dodatkowe podatki mające na celu łatanie
rosnącej dziury budżetowej. Pogrążające się zatem w Wielkim Kryzysie środowisko reklamowe
postanowiło w 1941 roku przeciwdziałać całkowitemu upadkowi. Zorganizowało w stanie Wirginia
zjazd mający na celu poprawę sytuacji tej branży. Wówczas, w efekcie przemowy wygłoszonej
przez J. Webba Younga, powstało pojęcie „public service advertising” (PSA) oznaczające reklamę w służbie społecznej. Young postulował zaangażowanie twórców reklam w występujące
wówczas powszechnie problemy społeczne oraz w walkę z ignorancją, w rozwój kultury, sztuki
oraz prawych i szlachetnych przedsięwzięć. 64 Wtedy właśnie powstała Rada Reklamy, zadaniem
której było zwiększenie zaangażowania środowiska reklamowego w tematykę problemów społecznych. Reklama społeczna stała się zatem szansą ratunku tego środowiska. Należy dodać,
że zainicjowanie działalności Rady Reklamy nastąpiło niespełna miesiąc przed atakiem na Pearl
Harbor, co miało duże znaczenie, ponieważ w wyniku zlecenia od amerykańskiego rządu powstała
60 P. Majewski, Szybki poradnik do perswazyjnych reklam, CzasNaE-Biznes, Majewski Business Consulting,
Sopot 2010, s. 6.
61 E. Szczęsna, Poetyka reklamy., Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 209.
62 Tamże, s. 209 i następne.
63 J. Altkon, Podstawy marketingu, Kraków 1996, s. 309.
64 A. Stafiej, (w:) D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Wrocław 2002, s. 52.
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wtedy Wojenna Rada Reklamy, której celem było informowanie społeczeństwa w taki sposób, aby
wzbudzać w nim solidarność w obliczu działań wojennych państwa. Pierwsza kampania społeczna
dotyczyła oszczędzania surowców. Jej zleceniodawcą, który poniósł koszty jej emisji był m. in.
amerykański przemysł chcący w ten sposób zapewnić sobie dopływ surowców wtórnych, które
w tamtym okresie były bardzo cenne.
W literaturze polskojęzycznej dotyczącej marketingu tematyka reklamy społecznej miasta jest
poruszana w niewielkim stopniu. Część autorów nawiązuje co prawda do reklamy społecznej, lecz
ogranicza się wyłącznie do jej zdefiniowania. Kompleksowe opracowania związane z tą tematyką
publikuje jedynie środowisko związane z Fundacją Komunikacji Społecznej. R. Nowacki w swoim
podręczniku o reklamie miasta podjął się zdefiniowania reklamy społecznej miasta poprzez cel,
jaki sobie stawia. Według niego, reklama społeczna oznacza nakłanianie do zachowań korzystnych ze społecznego punktu widzenia bądź też zaniechanie działań, które oceniane są w danym
społeczeństwie jako negatywne. Nowacki wyróżnił też dwa sposoby oddziaływania reklamy
społecznej na odbiorców: bezpośredni oraz pośredni. Pośredni sposób polega na odpowiednim
przedstawianiu grup społecznych, determinującym postawy społeczne wobec tychże grup, natomiast sposób bezpośredni oznacza mówienie wprost o konkretnym problemie społecznym 65.
P. Prochenko z Fundacji Komunikacji Społecznej podał definicję reklamy społecznej miasta
mówiącą, że oznacza ona działania marketingowe wykorzystujące narzędzia reklamowe w celu
zachęty do prospołecznego działania. 66 Takie ujęcie tego zjawiska wykorzystuje definicję reklamy,
lecz zawęża ją do specyficznego celu, którym jest działanie prospołeczne.
L. Stafiej uważa, że reklama społeczna miasta stanowi to, co w krajach anglojęzycznych określane jest mianem public advertising, czyli reklamy służącej dobru publicznemu, gdyż to określa
jej cel oraz jej charakter. 67
Podobnie reklamę miasta tę zdefiniowali D. Maison i N. Maliszewski, którzy uznali ją za proces
komunikacji perswazyjnej. Głównym celem tego procesu jest, zdaniem tych autorów, wywołanie
społecznie pożądanych postaw i zachowań 68. Maison i Maliszewski reklamę społeczną porównali
do reklamy komercyjnej, uważając, że prezentuje ona zbliżoną formę komunikowania perswazyjnego, która różni się pod względem złożoności zmienianej postawy, pożądanego poziomu
zmiany postawy, charakteru przekazu, rodzaju prezentowanych korzyści, intencji przypisywanych
nadawcy oraz budżetu.69
Reklamę społeczną dotyczącą prezentacji miasta można też rozpatrywać jako nieodłączną
część marketingu społecznego – projektowania, wprowadzania oraz kontrolowania projektów wywierających wpływ na akceptację idei społecznych i zawierających w sobie elementy planowania
następujących elementów: produktu, ceny, promocji, dystrybucji oraz badań marketingowych.70
Produkt kampanii tego typu jest materialny (np. w postaci środków finansowych na dożywianie
dzieci w szkołach), behawioralny (np. w postaci promowania zatrzymywania się przed znakiem
„Stop”), może być również ideą (np. w postaci promowania tolerancji wobec homoseksualistów). 71
Przykładem filmów w których mamy do czynienia z wykorzystaniem zjawiska city placement
są niektóre filmy Woody’ego Allena. Od momentu gdy Allen przestał współpracować z Hollywood
jego filmy stały się wyjątkową promocją europejskich miast, nie tylko dzięki umieszczeniu w nich
65 R. Nowacki, Reklama, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. Z o.o., Warszawa, 2006.
66 M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność, http://www.kampaniespoleczne.pl/publikacja ,
dostęp październik 2012, s. 5.
67 Tamże, s. 13.
68 D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski,
Wrocław 2002, s. 9.
69 Tamże, s. 9 – 12.
70 Tamże, s. 14.
71 Tamże, s. 15.
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akcję, ale również poprzez zawarcie ich nazw w tytułach filmów - Vicky Christina Barcelona to tego
najlepszym przykładem, ponieważ film ten był pierwszym z europejskiej serii. Promocja filmu, a co
za tym idzie miasta została wsparta piosenką Giulia y los Tellarini Barcelona. Budżet produkcji
został wsparty przez miasto kwotą 2 milionów euro. Zapewne działanie promocyjne okazało się
skuteczne, skoro w następstwie doczekaliśmy się również filmów O północy w Paryżu oraz Zakochani
w Rzymie. Same produkcje nie powinny być jednakże końcowym ogniwem w łańcuchu promocji,
lecz punktem wyjścia do dalszych działań wykorzystanie turystyki filmowej, czyli organizowania
wycieczek śladami bohaterów filmów. Mistrzostwo w tej materii osiągnęła Wielka Brytania, która
oferuje trasy Jamesa Bonda, Sherlocka Holmesa czy Harry’ego Pottera. Po sukcesie ekranizacji
sagi o młodym czarodzieju Zamek Alnwick, który wszystkim Potteromaniakom, jest znany jako
Hogwart, zanotował zwiększenie ruchu turystycznego o 230%. Z kolei posiadłość Antony House,
w której kręcono Alicję w krainie czarów Tima Burtona zwiększyła liczbę turystów o 400%!
Charakterystycznym przykładem jest również sukces kawiarni Café des 2 Moulins, czyli
miejsca w którym pracowała tytułowa bohaterka filmu „Amelia”. Właściciele lokalu maksymalnie
wykorzystali swoją popularność dodając do menu śniadanie Amelii. O wyjątkowości tego przykładu
świadczy fakt, iż przedstawione wcześniej obiekty były atrakcyjne dla turystów i znane już przez
emisją filmów, natomiast przykład kawiarenki obrazuje, że nawet lokalni przedsiębiorcy mogą
wiele zyskać na promocji w kinowych hitach.
Rozdział 3. City Placement w Polsce
3.1. Przykłady skutecznego wykorzystania City Placement w Polsce
3.1.1. Seriale
Współcześnie polskie miasta bardzo często sięgają po city placement. To w lokowaniu miejscowości za pomocą produkcji filmowych coraz częściej szuka się sposobu na metamorfozę
wizerunku miasta, pokazanie walorów regionu, zwiększenie zainteresowania nie tylko wśród
mieszkańców, ale również wśród turystów. Nie zawsze wynika to z celowych działań samorządów
lokalnych. Czasami już sama obecność aktorów i ekipy filmowej oraz atrakcyjne ujęcia decydują
o popularności danego miejsca.
Według „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”, który przeanalizował wyniki obecności 11
nazw miejscowości w kontekście 12 tytułów wybranych polskich seriali, najlepszą pozycję pod
względem liczby publikacji oraz potencjalnych kontaktów informacji z odbiorcą uzyskał Sandomierz,
pokazywany w serialu „Ojciec Mateusz”. Nazwę miasta wymieniono w 2012 roku blisko 900 razy,
a zasięg publikacji kształtował się na poziomie 550 mln osób. Na kolejnych miejscach znalazły
się takie miasta, jak Toruń, który stał się na jakiś czas sceną dla „Lekarzy” oraz Wrocław – miasto
„Pierwszej Miłości” – one również przekroczyły cezurę 800 publikacji. Z informacjami o grodzie
Kopernika miało szansę zetknąć się prawie 450 mln odbiorców. O niecałe 100 mln mniej takich
potencjalnych kontaktów odnotowano w przypadku stolicy Dolnego Śląska.
City placement zaczyna zajmować coraz bardziej istotne miejsce w budżetach promocyjnych
samorządów, jednak władze miast przyznają, że jest to opłacalna inwestycja. Pomysł, by za pomocą popularnego serialu tworzyć – jak chcą władze miasta – pozytywny wizerunek miejscowości
z uwzględnieniem rozwoju kulturalnego i ekonomicznego, zdaniem specjalistów od reklamy i marketingu będzie wykorzystywany coraz częściej. Seriale należą bowiem do najchętniej oglądanych
programów. Już wykorzystują je firmy, by umieścić w nich swoje produkty (tzw. product placement)
i uciec z długich bloków reklamowych, denerwujących widzów. Taka promocja jest skuteczniejsza
niż reklama, co potwierdza wiele badań. Wynika z nich, że siła przekazu serialu i jego wpływu na
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rzeczywistość jest wielokrotnie większa niż tradycyjna reklama. Gdy chce się na przykład wprowadzić do publicznej dyskusji jakiś ważny temat, to najlepiej pokazać go w popularnym serialu.
Umiejscowienie akcji popularnych seriali w bardziej lub mniej znanych polskich miastach staje
się w naszym kraju coraz popularniejsze. Przykładów nie trzeba szukać daleko: „Ojciec Mateusz”,
którego akcja rozgrywa się w Sandomierzu, serial „Tancerze”, którego bohaterowie przeżywali
swoje perypetie we Wrocławiu czy też nowy serial „Komisarz Rex”, rozgrywający się w Łodzi.
Samorządowcy zgodnie stwierdzają, że promocja miasta poprzez serial czy film jest bardzo skuteczna, chociaż zdarza się, że jej efekty nie są natychmiastowe.
Aktor Artur Żmijewski, który chodzi po ulicach Sandomierza, przebitki na Bramę Opatowską
i urocze kamieniczki z serialu „Ojciec Mateusz”, nadawanego w TVP to świetna promocja miasta.
Od czasu, gdy się tam pojawił, Sandomierz przeżywa oblężenie turystów. Na taką reklamę miasto wydało kilkaset tysięcy złotych. Przedsięwzięcie to było jednak tak udane, że biuro promocji
województwa świętokrzyskiego zapłaciło 1,5 mln zł, aby w nowych odcinkach Żmijewski przemierzał też inne ładne miejsca regionu. Województwo świętokrzyskie nie jest sponsorem filmu,
tylko partnerem wiodącym serialu. Samorząd wspiera produkcję finansowo (ze środków unijnych
przeznaczonych na promocję województwa świętokrzyskiego), w zamian za promocję. Sandomierz
za promocję w bijącym rekordy popularności „Ojcu Mateuszu” zapłacił 1,5 mln zł. Ale oglądało
go w szczytowym momencie ponad 8 mln widzów. W filmie, obok Sandomierza są pokazywane
również inne atrakcyjne miejsca regionu. Dla całego regionu serial „Ojciec Mateusz” to znakomita
reklama - do Sandomierza przyjeżdża o 30% turystów więcej niż w poprzednich sezonach.
Jeśli chodzi o Sandomierz, to od 2008 r. miliony widzów TVP1 i „Ojca Mateusza” są pod
wrażeniem tego miasta. Początkowo miasto nie dopłacało do produkcji serii, jedynie wspierało
producentów pod kontem organizacyjnym, jednak od trzech lat budżet miasta dofinansowuje
noclegi ekipy, w kwocie ok. 25 tys. zł rocznie, jednak korzyści dla Sandomierza są ogromne. Już
po pierwszym roku emisji odnotowano wzrost ruchu turystycznego o 30%, powstało wiele nowych
lokali gastronomicznych oraz poszerzyła się baza noclegowa. Powstał nawet charakterystyczny
szlak „ojca Mateusza”, który jest odpowiedzą na duże zainteresowanie faktycznymi lokalizacjami, w których pojawiał się lubiany przez większość Polaków ksiądz. Nazwę miasta wymieniono
w prasie papierowej, Internecie, radiu i telewizji blisko 900 razy, a informacje te dotarły do 550 mln
osób. Gdyby władze Sandomierza chciały zapłacić za taką promocję, musiałyby wydać prawie
11 mln złotych.
Podobnie jest w przypadku miasta Łodzi – był tam kręcony między innymi serial „Londyńczycy”. Kwota, którą Urząd Miasta Łodzi przeznaczył na promocję w serialu, to 427 tys. zł brutto.
W „Londyńczykach” Łódź pojawiła się w trzech odcinkach, w 15 scenach i 23 lokalizacjach. W Łodzi
kręcony jest również serial „Komisarz Alex”, w którym bohater z pomocą psa rozwiązuje zagadki
kryminalne. W 2012 r. za dwie serie (w sumie 26 odcinków) miasto zapłaciło milion złotych. Przy
trzech kolejnych pomagało już tylko w sprawach administracyjno-organizacyjnych. Według władz
miasta, dzięki temu udało się zmienić stereotyp, nasze miasto Łódź jest szare, bure, robotnicze wizerunek miasta zmienia się nie tylko wśród mieszkańców innych miast, ale i w gronie łodzian.
Łódź, przedstawiona na ekranie z nieco innej perspektywy, przestaje być postrzegana jako mało
interesujące miasto i sami mieszkańcy zaczynają interesować się miejscami, które zobaczyli
w serialu, odkrywają swoje miasto na nowo. Miasto nie jest w stanie wyliczyć, czy „Komisarz Alex”
przełożył się na wzmożenie ruchu turystycznego. Finansowy plus jest za to niepodważalny: za
tradycyjną reklamę w takim stopniu, w jakim zapewnił serial, Łódź musiałaby zapłacić nie 1 mln
zł, lecz 10 milionów.
Innym przykładem jest Płock, w którym rozgrywa się akcja serialu „Strażacy”. Serial emitowany
jest w najlepszym czasie antenowym, po głównym wydaniu „Wiadomości” i prognozie pogody.
W ciągu 48 godzin jest powtarzany o równie dobrej, popołudniowej porze. Pierwsza seria ma 13
odcinków, każdy trwa 45 minut. Głównym bohaterem jest strażak, przeniesiony do służby w Płocku,
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gdzie poznaje dziewczynę z ochotniczej straży pożarnej. Wszystkie plenery są nagrane w Płocku pożary i wypadki samochodowe, wypady strażaków na mecze piłki ręcznej, zabezpieczanie przez
nich festiwali Audioriver czy Reggaeland, nawet start niektórych w półmaratonie. Serial reklamuje
płockie wydarzenia, żeby widzowie TVP na nie później przyjechali. Producenci i władze miasta są
przekonane, że turyści będą odwiedzali miejsca znane z ekranu, zwiększy się obłożenie płockich
hoteli, powstaną inspirowane serialem kawiarnie i restauracje. Wszystko przez pozytywne skojarzenia i utożsamianie się z gwiazdami „Strażaków”. Ten zawód kojarzy się z samymi pozytywnymi
wartościami - honorem, męstwem, odwagą, opanowaniem, siłą czy przyjaźnią.
Taka promocja opłaca się miastu Płock, które dołożyło do pierwszej serii „Strażaków” milion
złotych, co pokryło około 10% kosztów. Gdyby miast odrzuciło okazję na serialową promocję
i postawiło np. na emisję spotów reklamowych miasta, to przy aktualnych cennikach TVP1 za
trwającą minutę reklamę Płocka wyemitowaną we wtorek pomiędzy prognozą pogody a serialem,
zapłaciłoby około 64 tys. zł. Wspomniany milion starczyłby zatem na rozłożone w czasie 15 i pół
minuty reklam. Serial nie dość, że trwa znacznie dłużej, to telewizja dba również o całą otoczkę
- aktorzy grający płockich strażaków są gośćmi programów śniadaniowych i popołudniowych,
rozpisuje się o nich będą prasa i portale plotkarskie. Do tego np. książki o serialu czy kalendarze
z jego bohaterami – dlatego oczywistym jest, że taka kampania promocyjna miasta byłaby o wiele
droższa niż jego wkład w serial.
W Toruniu filmowcy od trzech lat realizują „Lekarzy”, serial pokazywanych w TVN. Widzowie
mogą oglądać tam piękną Starówkę, nocne spacery po rynku, wiele kawiarni. Jeden odcinek
oznacza dla miasta wydatek około 23 tys. zł. Wprawdzie w 2014 roku Toruń zapłacił 300 tys.
zł za 13 odsłon, to władze miasta przyznały, że warto, ponieważ oglądalność serialu jest kilkumilionowa. Turyści wędrują śladem „lekarzy”, pytają, czy i gdzie tak naprawdę jest ten szpital.
Lokowanie miasta w produkcji telewizyjnej pt. „Lekarze” polegało na pokazaniu ujęć plenerowych
przedzielających sceny lub w trakcie trwania sceny i miało miejsce w każdym z trzynastu odcinków
czwartego i piątego sezonu.
Z kolei Lublin za bycie tłem dla 68 odcinków serialu nadawanego przez TVP 1 „Wszystko przed
nami” zapłacił 600 tys. zł. Według władz miasta oglądalność serialu była wysoka, wynosiła ok.
1,5 mln osób. Gdyby miasto zdecydowało się wykupić równoważną reklamę, kosztowałaby ona
około 3,5 mln zł.
Na Warmii i Mazurach też powstały seriale. W Ostródzie i okolicach kręci się już kolejny sezon
„Nad rozlewiskiem”. Władze gminne uważają jednak, że film promuje jednak bardziej Mazury jako
takie, niż Ostródę. Jednak dzięki serialowi, według badań Press-Service, w mediach ukazało się
108 publikacji na temat serialu i Ostródy, w tym w ogólnopolskich aż 87. Ekwiwalent reklamowy
tych informacji wynosi blisko 2 mln złotych. Dotarły one do prawie 90 mln osób.
Przed laty w serial zainwestowało Giżycko. Wydano na ten cel około 100 tys. złotych. Giżycko
w serialu „Przystań” było obecne i według władz miasta była to inwestycja opłacalna. Turyści pytali
i pytają nadal, gdzie były kręcone zdjęcia.
Akcje innych seriali rozgrywają się w Krakowie, Zakopanem, Wrocławiu, Jeruzalu, („Ranczo”).
Trzy samorządy postawiły na promocję w popularnym serialu „Rodzinka.pl”. Najlepiej wyszedł
na tym Ełk, który zapłacił producentom tylko 9 tys. zł. Grudziądz za podobną promocję zapłacił
ponad 80 tys. zł, a województwo lubuskie ponad 90 tys. zł.
3.1.2. Filmy
Przykłady city placement to nie tylko udział miast w serialach, ale również w filmach fabularnych.
Przykładem może być udział Gdańska w filmie Janusza Kondratiuka pod roboczym tytułem
„Milion dolarów”. Jednym z głównych bohaterów filmu jest Gdańsk, ponieważ wszystkie sceny
plenerowe kręcone są właśnie tutaj. „Milion dolarów” to tragikomedia opowiadająca o ludziach,
którzy marzą o poprawie swojego losu. Mieszkają w rozpadającej się kamienicy, doskonale się
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znają, często wiedząc o swoich sąsiadach to, czego wiedzieć nie powinni. Główna bohaterka
Bożenka (Kinga Preis) pracuje w banku. Jednak zamiast satysfakcji z pracy odczuwa raczej frustrację. Aż do chwili gdy znajduje sposób na szybkie wzbogacenie się. Obok Kingi Preis w filmie
grają Tomasz Karolak oraz Andrzej Grabowski. Wszystkie plenerowe sceny filmu kręcone są
w Gdańsku. W obrazie zderzona zostaje nowoczesna i historyczna część miasta. Bohaterowie
mieszkają na Robotniczej, przechadzają się po Starym i Głównym Mieście, robią ogromne zakupy
w Centrum Handlowym Manhattan we Wrzeszczu. Również budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego ma swoją rolę. Na dwa dni staje się bowiem siedzibą banku, w którym pracuje
Bożenka. Ekipa pracować będzie w Gdańsku do początku września. Film ten otrzymał 500 tys. zł
brutto dofinansowania z budżetu Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta. To nie pierwszy projekt
filmowy, w który zaangażowało się Miasto Gdańsk. W 2004 roku wsparło film „Wróżby kumaka”
w reż. Roberta Glińskiego.
W śląskich plenerach, w zgodzie z faktami, rozgrywała się historia Paktofoniki w filmie „Jesteś
Bogiem”. Film przyciągnął do kin ponad 1,5 mln widzów. Tamtejszy fundusz koprodukował także
m.in. „Kreta” Rafaela Lewandowskiego i „Senność” Magdaleny Piekorz. Pasjonująca rozgrywka
na ulicach Wrocławia między opozycją a władzą o tytułowe „80 milionów” powstała w koprodukcji z Odrą--Film. Z kolei Łódź dofinansowała „Mój rower”, a Kraków – „Obławę” i podziwiany na
festiwalu Sundance film „Nieulotne”. Gdańsk wsparł produkcję filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa”
kwotą 500 tys. zł. Tyle samo, za pokazujący atrakcje swojego miasta film fabularny „Zbliżenia”
w reżyserii Magdaleny Piekorz, zapłaciły Katowice. Podobną kwotę dołożył samorząd województwa
świętokrzyskiego do produkcji pełnometrażowego filmu „Gabriel”. Nieco niższą, gdyż kwotą 350
tys. zł produkcję filmu „Carte Blanche” w reżyserii Jacka Lusińskiego, wsparł Lublin. Radom zaś
do produkcji filmu „W ukryciu” Jana Kidawy-Błońskiego dołożył 123 tys. zł.
3.1.3. Programy telewizyjne
Miasta wykorzystują city placement również w różnego rodzaju programach telewizyjnych,
takich jak relacje z koncertów, zawodów, turniejów, prezentacja prognozy pogody. Jednak jest to
inwestycja dużo droższa niż udział miasta w serialu lub w filmie.
Województwo świętokrzyskie oraz Wrocław promowały się w telewizjach śniadaniowych. Ekipa
„Kawy czy Herbaty”, „Pytania na Śniadanie” czy „Dzień Dobry TVN” zrobiła 5-minutowy reportaż,
a potem przez 5 minut o tym miejscu rozmawiała z celebrytą. W tym czasie na dole ekranu pojawiał
się adres internetowy stron miast lub województwa. Kosztuje to od 20 do 50 tys. zł.
Innym przykładem może być nadawanie prognozy pogody z danego miasta, które płaci za
promocję. Za kilkanaście tysięcy przyjedzie pogodynka i uśmiechając się na tle miasta, powie,
że będzie zimno lub ciepło. Przoduje w tym TVN24 – usługa nazywa się „Wyjazdowa prognoza
pogody”. Podając informacje meteorologiczne dziennikarze TVN zapraszają na przykład do
Krosna na Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich. Krosno pojawiło się ponad 20 razy na
antenie (każde wejście to ok. 3-4 minuty) w ramach „Wyjazdowej Prognozy Pogody” i „Wieczoru
Meteo”. Taka forma promocji Krosna i imprezy Karpackie Klimaty kosztowała miasto około 20
tys. zł., jednak władze miasta uważają, że było warto, gdyż są to programy o bardzo wysokiej
oglądalności - znani prezenterzy omawiają pogodę we wszystkich regionach Polski i największych
miastach Europy i Świata.
Z kolei Elbląg wziął udział w nagraniu programu „Kocham Cię Polsko”. To emitowane w TVP2
show z udziałem gwiazd i celebrytów miało przysłużyć się promocji miasta. Wspomniany program
polega na rywalizacji drużyn, których kapitankami są Marzena Rogalska i Katarzyna Zielińska,
prowadzącym i sędzią – Maciej Kurzajewski. W odcinku dotyczącym Elbląga gwiazdami show były
Daria Widawska, Maja Bohosiewicz, Grażyna Wolszczak, Ewa Kasprzyk, Karolina Glinka i Marta
Żmuda-Trzebiatowska, a jedną z piosenek wykonał zespół Golec Orkiestra Zaproszeni goście
zdobywali punkty, odpowiadając na pytania dotyczące polskiej historii, kultury, musieli wykazać
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się znajomością polskich piosenek i zwyczajów. Elbląg zaistniał dzięki programowi „Kocham Cię
Polsko” w dwójnasób. Po pierwsze, w najbardziej widowiskowej konkurencji, w której gwiazdy
muszą jak najszybciej odpowiadać na pytania z wiedzy o Polsce, padały między innymi pytania
o miasto, o Kanał Elbląski i Mierzeję Wiślaną; po drugie, dzięki obecności i wspaniałej postawie
uczniów z elbląskich szkół średnich, którzy, ubrani w czerwone koszulki z napisem „Elbląg – moje
miasto”, zdominowali widownię. Prowadzący program kilkakrotnie dziękowali wspaniałej publiczności z Elbląga, kamery filmowały wychwalające miasto transparenty.
3.1.4. Teledyski
Polskie miasta wykorzystują city placement również w inny sposób - sposób zamiast wydawać
miliony na akcje telewizyjne czy billboardowe kampanie, wolą pokazywać się w teledyskach. Tzw.
city placement, czyli nienachalna reklama miast w filmach, serialach, a ostatnio również w teledyskach, to najlepszy i najbardziej efektywny sposób na promocję turystycznych atrakcji. To może
zadziałać jak najlepsze publicity, ale pod warunkiem że będzie zgodne z całościową strategią
promocji danego miasta.
Ponad 20 tys. zł wydał Chełm, by zaistnieć w najnowszym klipie Agnieszki Chylińskiej. W teledysku pojawiają się miejsca szczególnie kojarzone z miastem. Akcja klipu toczy się w kredowych
podziemiach, we wnętrzach restauracji Gęsia Szyja czy w okolicach chełmskiej Górki. Kilka razy
pojawi się też nazwa Chełm. Zdjęcia do teledysku trwały przez dwa dni, wzięło w nich udział
prawie 50 mieszkańców Chełma.
Zespół Feel na teledysk zainkasował 30 tys. zł z miejskiego budżetu Nysy. Zespół Feel nagrał
klip z nyskimi krajobrazami w tle, przekazał na cele promocyjne trzy tysiące singli oraz dziesięć
tysięcy kartek ze swoim wizerunkiem i herbem Nysy w tle. Dodatkowo członkowie zespołu zgodzili
się, by ich zdjęcia wykorzystano na billboardach opatrzonych hasłem „Feel kręci z Nysą”.
W podobny sposób współpracę z zespołem Pectus nawiązał Rzeszów. Za piosenkę, teledysk
i wizerunki muzyków, którzy promowali miasto na billboardach, Rzeszów zapłacił 50 tys. zł. Z kolei
Wałcz wyłożył 25 tys. zł za współpracę z Justyną Steczkowską. Najtańszy jest udział miasta w teledysku. Radom do teledysku IRY „Nie daj mi odejść” dołożył 27,5 tys. zł, a Białystok za zagranie
w klipie Mariki do utworu Risk risk zapłacił 12,5 tys. zł.
3.2. Działalność film commision w Polsce
Poza blokami reklamowymi współcześnie w telewizji promuje się coraz więcej samorządów.
Szacuję, że ten rynek wart jest nie mniej niż 70 do 100 mln zł. Stacje telewizyjne tworzą specjalne
komórki do kontaktów z samorządami. Regionalne fundusze filmowe są już zweryfikowaną na
świecie metodą wspierania przemysłu audiowizualnego i jednocześnie rozwoju regionu. W samej
Europie istnieje ponad setka tego typu tworów, w niektórych krajach stanowią postawę finansowania kinematografii. W naszych sąsiadów zza Odry, ponad połowa projektów filmowych jest
finansowana właśnie z tego źródła.
W Polsce fundusze filmowe w poszczególnych regionach powstają z inicjatywy samorządów
lokalnych. Są wspierane wiedzą i doświadczeniem przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Krajowa
Izba Producentów Audiowizualnych, która w 2005 r. powołała Fundację Polskie Centrum Audiowizualne. Fundacja ta stworzyła indywidualny program o nazwie Regionalna Inicjatywa Audiowizualna, która jest rodzajem punktu konsultacyjnego dla powstających funduszy. Jako pierwsza
swój odrębny twór utworzyła Łódź w 2007 r. Od tej pory na ekranach często goszczą m.in. pałac
Poznańskiego, rynek Manufaktury i oczywiście ulica Piotrkowska. Dzisiaj funduszy jest dziesięć,
a kolejne regiony chcą do nich dołączyć. Instytucje film commision działą zwykle w już istniejących strukturach administracji miasta lub instytucjach silnie związanych z samorządem lokalnym.
Europejskie fundusze filmowe stosują różne formy wsparcia – od dotacji przez pożyczki
nieoprocentowane lub preferencyjne po wkłady inwestycyjne. W Polsce Produkcja może dostać
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dofinansowanie do 75% budżetu. Podpisując umowę, producent zobowiązuje się wydać na terenie
województwa nie mniej niż 75% wysokości przyznanego wsparcia.
Ale są wyjątki. Lublin, Gdańsk i Łódź udzielają na dany projekt dotacji. Dofinansowanie może
wynosić maksymalnie do 50% budżetu produkcji. Z tym, że producent musi wydać w Łodzi 150%
kwoty, którą otrzyma. Po zakończeniu prac trzeba się rozliczyć z poniesionych wydatków na
terenie miasta i regionu.
W Niemczech często warunkiem otrzymania dofinansowania jest koprodukcja z lokalną firmą
producencką, ewentualnie posiadanie filii firmy na miejscu. W Polsce decyduje przede wszystkim
powiązanie tematyczne z danym obszarem, wykorzystanie lokalnego potencjału, infrastruktury,
a także racjonalność budżetu i tak zwany potencjał promocyjny.
Działalność RFF-ów nabrała takiego tempa, a liczba dofinansowanych produkcji jest na tyle
duża, że trzy lata temu ruszył w Katowicach poświęcony im międzynarodowy festiwal – REGIOFUN. Jest to szczególna impreza, bo choć ma charakter otwarty dla publiczności, to skierowana
jest przede wszystkim do producentów. –Festiwal ułatwia kontakty z funduszami regionalnymi,
także z zagranicy.
Wśród zysków regionu najbardziej oczywistym efektem jest to promocja oferty turystycznej,
zabytków czy infrastruktury. Inne zalety to wspieranie lokalnych twórców, rozwój gospodarczy
regionu, wzrost poziomu inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy. Z doświadczeń europejskich
funduszy regionalnych zrzeszonych w Cine-Regio wynika, że istnieje tzw. regionalny efekt korzyści, co oznacza, że każde euro wydane przez fundusz na dany projekt przynosi 2–3 euro zwrotu.
Cenne są zgody na realizację zdjęć w kluczowych miejscach miasta, ułatwienia biurokratyczne, zaangażowanie służb miejskich. Lublin liczy na zainteresowanie ekip filmowych dzięki
projektowi unijnemu realizowanemu przy współudziale Lwowa. Celem projektu jest pokazanie
unikalnego piękna tych dwóch miast oraz polsko-ukraińskiego pogranicza. A to wyraźny sygnał,
że fundusze działają ponad granicami. Innym przykładem jest Szczecin. Wprawdzie miasto jest
daleko od przemysłu filmowego Warszawy czy Łodzi, ale za to blisko prężnie działających funduszy niemieckich. Dlatego też pojawiają się pierwsze wspólne projekty, jak przygotowywany film
kostiumowy o Przybyszewskim czy dwie produkcje polsko-niemiecko-duńskie.
Największe miasta powołują nawet (lub starają się ożywić już istniejące) fundusze filmowe,
których zadaniem jest nie tylko wspieranie wartościowych z promocyjnego punktu widzenia produkcji, ale również zwiększenie zainteresowania miastem producentów i reżyserów.

 ozdział 4. Postrzeganie zjawiska city palcement wśród włodarzy miast polskich –
R
analiza ankiety
W celu zbadania odczuć oraz sprawdzenia, czy włodarze polskich miast są świadomi zjawiska,
jakim jest city placement, wykorzystano krótką ankietę. Została ona rozesłana do rozesłałam do
kilkudziesięciu ośrodków miejskich.
Ankieta składała się z 6 pytań zamkniętych (5 pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie
wielokrotnego wyboru) oraz z jednego pytania otwartego, w którym respondenci zostali poproszeni
o wyrażenie swojej opinii na temat city placement i jego wpływu na rozwój miasta. Kwestionariusz
ankiety został umieszczony w Załączniku, znajdującym się na końcu niniejszej pracy.
Odzew na zadane pytania nie był zbyt duży, jednakże uzyskałam odpowiedzi od piętnastu
ośrodków miejskich różnych rozmiarów i zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Miastami,
które zechciały wypowiedzieć się na temat city placement były: Bydgoszcz, Inowrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Ostróda, Piekary Śląskie, Poznań, Rzeszów, Sandomierz, Szczecin,
Ustka, Zakopane, Zielona Góra.
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Rola city placement w promocji polskich miast
Większość z respondentów, bo aż 13 (co stanowi 86%) na 15 miast biorących udział w ankiecie, słyszało wcześniej o zjawisku, jakim jest city placement, z tego grona wyłamały się jedynie
Piekary Śląskie oraz Inowrocław. Ukazano to w tabeli 1 i na wykresie 1.
Tabela 1. Czy spotkali się Państwo wcześniej z terminem city placement?
N

%

Tak

13

86

Nie

2

14

Razem

15

100

Źródło: Badania własne.
Wykres 1. Czy spotkali się Państwo wcześniej z terminem city placement?

Źródło: Badania własne.

Wśród miast, które udzieliły informacji na pytania zawarte w ankiecie, zdecydowana większość,
bo aż 11 (czyli 73%) przyznała, że korzystała z tej formy promocji. Tylko 4 badane miasta (co stanowi
27%) nie korzystały z promocji w formie city placement. Dane te prezentuje tabela 2 oraz wykres.
Tabela 2. Czy korzystali Państwo z tej formy promocji?
N

%

Tak

11

73

Nie

4

27

Razem

15

100

Źródło: Badania własne.

481

IIczesc,6.Kuligowska_453-492.indd 481

4/29/18 10:46 AM

Aleksandra Kuligowska
Wykres 2. Czy korzystali Państwo z tej formy promocji?

Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie skierowane zostało do miast, które korzystały z promocji w formie city placement. Wszyscy respondenci z tej grupy (czyli 100%) zgodnie stwierdzili, że poniesione nakłady
były warte uzyskanych efektów. Dane te zaprezentowano w tabeli 3 i na wykresie.
Tabela 3. Czy poniesione nakłady były warte uzyskanych efektów?
N

%

Tak

11

100

Nie

0

0

Razem

11

100

Źródło: Badania własne.
Wykres 3. Czy poniesione nakłady były warte uzyskanych efektów?

Źródło: Badania własne.
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Kolejne pytanie również zostało skierowane zostało do miast, które korzystały z promocji w formie city placement. Wszyscy respondenci – 8 samorządów miast, czyli 72% tej grupy – zgodnie
przyznało, że planują ponownie skorzystać z tej formy promocji. Respondenci nie byli przeciwni
tej formie promocji, żaden z nich nie wybrał odpowiedzi przeczącej, jednak 3 samorządy miast
(czyli 28% badanych) nie jest pewnych, czy ponownie skorzystają z tego typu promocji. Dane te
ukazano w tabeli 4 i na wykresie.
Tabela 4. Czy planują Państwo ponownie skorzystać z tej formy promocji?
N

%

Tak

8

72

Nie

0

0

Nie wiem

3

28

Razem

11

100

Źródło: Badania własne.
Wykres 4. Czy planują Państwo ponownie skorzystać z tej formy promocji?

Źródło: Badania własne.
Tabela 5. Gdzie było promowane miasto?
N
Film

6

Serial

5

Program TV

7

Teledysk

4

Inne

3

Źródło: Badania własne.
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Wśród form promocji miasta respondenci wymienili najczęściej stosowane. Były to przede
wszystkim: programy telewizyjne (7 wyborów), filmy (6 wyborów) i seriale (5 wyborów), a także
teledyski (4 wybory). 3 respondentów wybrało odpowiedź „Inne”, wskazując na sesje fotograficzne,
reklamy, reklamy społeczne, książki, katalogi. Dane te zebrano w tabeli 5 przedstawiono na wykresie.
Zrezygnowano z rubryki „%” i „Razem”, ponieważ respondenci wybierali po kilka odpowiedzi
Wykres5. Gdzie było promowane miasto?

Ostatnie pytanie zamknięte zostało skierowane do samorządów miast, które zadeklarowały
wcześniej, że nie wykorzystywały city placement w swojej strategii promocyjnej. Respondenci
zostali zapytani o to, czy planują wykorzystanie tego typu promocji miasta. Odpowiedzi były
podzielone – 2 przedstawicieli samorządu miast (czyli 50% z tej grupy) stwierdziło, że tak, mają
w planach wykorzystanie city placement w swojej strategii promocyjnej, natomiast pozostałych 2
przedstawicieli miast (również 50%) – ze nie. Dane te prezentuje tabela 6 i wykres.
Tabela 6. Czy mają Państwo w planach wykorzystanie city placement w swojej strategii promocyjnej?
N

%

Tak

2

50

Nie

2

50

Razem

4

100

Źródło: Badania własne.
Wykres 6. Czy mają Państwo w planach wykorzystanie city placement w swojej strategii promocyjnej?

Źródło: Badania własne.
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Rola city placement w promocji polskich miast
Ostatnie pytanie było pytaniem otwartym i dotyczyło opinii przedstawicieli miast na temat city
placement i jego wpływu na rozwój miasta.
Wszyscy respondenci przyznawali, że city placement stanowi jedno z najskuteczniejszych,
a nawet najsilniejszych narzędzi stosowanych nie tylko w promocji ale również w obszarze public
relations w zakresie kształtowania wizerunku miasta. Dzięki działaniom z zakresu city placement,
zwiększa się rozpoznawalność miasta (Sandomierz). Zwracali również uwagę, że city placement
jest alternatywą do tradycyjnej reklamy telewizyjnej i radiowej. Dzięki city placement miasto zapisuje się w świadomości szerokiego grona odbiorców (Bydgoszcz). Ten rodzaj promocji miasta
się sprawdza i ma realny wpływ na rozwój szeroko pojętej turystyki. City placement jest jedną
z form reklamy, która ma duże możliwości. Dla miast, które nie mają dobrej marki, czy też są słabo
rozpoznawalne, to jeden ze sposobów dotarcia do szerokiego grona odbiorców z całego kraju,
jak również do różnej grupy wiekowej (Zakopane).
Wszyscy respondenci zwracali uwagę na to, że dzięki city placement zdecydowanie poprawił
się wizerunek ich miasta. Dane te zaprezentowano w tabeli 7 i na wykresie.
Tabela 7. Korzyści, jakie niesie dla miasta city placement
N
Zwiększa się rozpoznawalność miasta

8

Alternatywa do tradycyjnej reklamy

8

Ma wpływ na rozwój turystyki

8

Jeden ze sposobów dotarcia do szerokiego grona odbiorców

4

Poprawia wizerunek miasta

8

Jeden ze sposobów na zaprezentowanie się potencjalnym turystom i inwestorom

5

Okazja, by pokazać inne oblicze miasta samym jego mieszkańcom

4

Źródło: Badania własne.
Wykres 7. Korzyści, jakie niesie dla miasta city placement

Źródło: Badania własne.
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Zrezygnowano z tabeli „Razem” oraz „%”, ponieważ badani podawali po kilka odpowiedzi.
W przypadku Sandomierza dzięki zastosowaniu city placement nie tylko miasto zyskało popularność, ale też jego okolice. Dzięki temu również historyczny herb oraz nazwa miasta zakorzeniły
się w powszechnej świadomości społecznej, stając się rozpoznawalnym znakiem wzbudzającym
pozytywne skojarzenia. Rozpoznawalność oraz pozytywny wizerunek wpływają w znacznym
stopniu na zainteresowanie miastem wśród potencjalnych turystów czy też inwestorów.
Dla Łodzi city placement stał się przede wszystkim szansą na poprawę wizerunku zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego całego miasta. Przedstawiciele miasta przyznali, że chcąc
uzyskać te same korzyści wizerunkowe należałoby zainwestować w kampanie promocyjne dużo
większe środki finansowe. Z raportu Press-Service Monitoring Mediów wynika, że w 2012 r. (w
roku emisji pierwszych odcinków serialu) wspomniano o Łodzi 650 razy w kontekście serialu.
Ekwiwalent reklamowy wyniósł w tym przypadku przeszło 10 mln PLN, a w serialu zaprezentowano
niemal 300 łódzkich obiektów zdjęciowych, tych bardziej (np. łódzkie zabytki i mniej znanych np.
kanały miejskie). Przyczyniło się to do zdecydowanej poprawy wizerunku miasta, a dodatkowym
finansowym efektem były pozostawione w Łodzi środki przeznaczone m.in. na zaangażowanie
łódzkich aktorów, specjalistów, firmy świadczące usługi dla branży filmowej, statystów, hotele,
usługi transportowe czy cateringowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również organizowane wycieczki śladami Komisarza Aleksa, a aukcje w ramach WOŚP uzyskiwały wysokie ceny
(wizyta na planie). Największym łódzkim sukcesem była i jest, zachwycająca widzów i krytyków
na całym świecie, nagrodzona Oskarem „Ida” w reż. Pawła Pawlikowskiego. Film osiągnął sukces
frekwencyjny i uznanie krytyków na całym świecie, czego potwierdzeniem jest szereg zdobytych
nagród. W filmie wykorzystano łódzkie i podłódzkie plenery i wnętrza. Ponadto został wsparty
finansowo z Łódzkiego Funduszu Filmowego i organizacyjnie przez Łódź Film Commission, specjalną jednostkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi powołaną do współpracy z filmowcami.
Dzięki tak dużemu sukcesowi, który odnieśli twórcy i producenci filmu Łódź pojawiała się wielokrotnie w mediach ogólnopolskich w bardzo pozytywnym świetle. Wizerunek Łodzi jako miasta
filmowego bardzo się umocnił. To również olbrzymi atut w przyszłych rozmowach z producentami
filmów, którzy myślą o realizacji zdjęć w Łodzi.
Poprzez city placement Bydgoszcz się nie tylko promuje, ale również zmienia swój wizerunek.
Wykorzystanie tej formy promocji sprawia, że Bydgoszcz to nie „Brzydgoszcz”, tylko miasto dynamicznie rozwijające się, otwarte dla biznesu; to nowoczesny ośrodek medyczny, miasto ludzi
młodych; miasto zwracające się ku wodzie.
W przypadku Zielonej Góry city placement jako forma reklamy przełożyła się na większą
liczbę turystów odwiedzających miasto, w szczególności w święto Winobrania w Zielonej Górze.
Zwiększyła się również rozpoznawalność miasta na tle innych miast Polski. Zielona Góra jest
postrzegana jako Polska Stolica Wina oraz Zagłębie Kabaretowe.
Natomiast samorząd Szczecina ostrożnie korzysta z tej formy promocji miasta, do tego typu
ofert podchodzi z dystansem, ponieważ propozycje, które otrzymuje, nie odpowiadają przyjętej
wcześniej strategii promocji miasta. Ankietowani przyznali, że w przypadku tego miasta udanym
przykładem swoiście pojmowanego „city placement” może być np. współpraca przy realizacji
teledysku do utworu Radzimira Dębskiego. Materiał powstał w związku z otwarciem nowego
gmachu filharmonii w Szczecinie. Zdarza się, iż „city placement” zdarza się w literaturze. Jednak
miasto nie korzysta z tego narzędzia w przypadku literatury. Oczywiście Szczecin trafiał na karty
dzieł literackich. W ostatnich latach działo się tak w np. przypadku utworów Ingi Iwasiów, Daniela
Artura Liskowackiego czy Wojciecha Burgera. Były to jednak świadome wybory autorów, a nie
działania zainspirowane promocyjnie. Oddzielnym działaniem jest dotowanie publikacji związanych
z miastem lub zakup usług promocyjnych związanych z danym wydawnictwem. To działanie jest
częste i dotyczy na ogół wydawnictw albumowych lub różnego rodzaju przewodników.
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W Katowicach przedstawiciele miasta są zaangażowani w szereg prac związanych z realizacją
filmu czy teledysku, w których „grają” Katowice; udzielają wsparcia organizacyjnego i logistycznego. Jest to jeden ze sposobów na zaprezentowanie się potencjalnym turystom i inwestorom,
ale niejednokrotnie jest to też okazja, by pokazać inne oblicze miasta samym jego mieszkańcom,
pomóc im na nowo spojrzeć na miejsce, w którym żyją.
Dla władz Olsztyna city placement jest jak najbardziej trafną formą promocji miasta, ponieważ
zwraca uwagę na jego walony, a pozytywny wizerunek miasta w produkcji może przełożyć się na
wzrost odwiedzających i turystów korzystających z produktów i usług w mieście.
Władze Poznania zdają sobie sprawę z wielu rozmaitych korzyści płynących z zastosowania
city placement, dlatego zdecydowały się utworzyć i wspierać biuro filmowe Poznan Film Comission,
Władze Inowrocławia nie wymieniły zalet zastosowania city placement, jednak stwierdziły, że
być może w przyszłości skorzystają z tego typu reklamy dla miasta.
Jedynie Ostróda to miasto, które wprawdzie przyznało, że city placement to innowacyjna forma
promocji, która trafia do szerokiego grona odbiorców, jednak nie była ona dotychczas stosowana
przez Gminę Miejską Ostróda. W przypadku tej miejscowości mogłaby być przydatna w kontekście
promocji turystycznej Ostródy. Mimo to władze miasta nie przewidują w najbliższym czasie jej
wykorzystania, głównie z uwagi na wysokie koszty takiej promocji.
Miasta, mające świadomość istnienia tego narzędzia marketingowego, w większości skorzystała z jego dobrodziejstw. 11/15 miast poznała na własnej skórze działanie city placement.
Z tego grona, poza miastami, które wcześniej nie miały pojęcia o istnieniu omawianego zjawiska, wyłamały się Ostróda i Zakopane. Tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Zakopane
nie dołożyło starań ani budżetu to powstających tak produkcji, czy też emitowanych ze stolicy
polskich Tatr programów telewizyjnych? Serial „Szpilki na Giewoncie”, czyli produkcja Polsatu
z 2012 roku z pewnością miała wpływ na budowanie wizerunku Zakopanego, według „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” serial, bądź adnotacje o nim dotarły do 275 mln odbiorców.
Być może Zakopane, jako popularny ośrodek turystyczny oraz ciekawy kulturowo region jest
ciekawą lokalizacją dla producentów seriali, czy też programów telewizyjnych, bez dodatkowych
starań z ich strony, Prawdopodobnie, większość rodowitych Górali raczej była oburzona prezentowanym w Polsatowskiej produkcji wizerunkiem Podhala, czuli się oni ośmieszeni poprzez
uwypuklenie ich wad i folkloru.
Jeśli zaś chodzi o miasta, które świadomie zdecydowały się na promocję poprzez city placement wszystkie zgodnie uważają, że poniesione przez nich nakłady były warte swoich rezultatów
i większość z nich, tj. 8/11 planuje skorzystać z tej formy promocji ponownie. Pozostałe trzy
miasta nie wiedzą, czy będzie ku temu odpowiednia okazja i od tego uzależniają swoją decyzję.

Tabela 8. Decyzja o wykorzystaniu city placement w przyszłej promocji miasta
N

%

Tak

8

72

Nie wiem

7

28

Nie

0

0

Razem

15

100

Źródło: Badania własne.
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Wykres 8. Decyzja o wykorzystaniu city placement w przyszłej promocji miasta

Źródło: Badania własne.

Dwa z pozostałych czterech miast, które nie korzystały z city placement, planuje wypróbować tę
formę promocji.
Dane te zebrano w tabeli 8 i przedstawiono na wykresie
Czynnikiem zniechęcającym miasta, która nie korzystały i nie chcą skorzystać z city placement
są w główniej mierze wysokie koszty, jakie trzeba ponieść, by z korzystać z takiej formy reklamy. Pojawiają się również wahania, czy oby na pewno po skorzystaniu, uzyska się oczekiwane
rezultaty i zamiast poprawy wizerunku, nie zostanie on pogorszony. Ankietowani zwracali uwagę
na fakt, że wprawdzie city placement niesie ze sobą wiele korzyści w zakresie kształtowania
pozytywnego wizerunku miasta i jest dużo tańszy i skuteczniejszy niż reklama w innej formie, to
jednak mimo wszystko wymaga dużych nakładów finansowych i nadal wiele miast – zwłaszcza
tych mniejszych – wciąż nie może sobie na to pozwolić.
Dane te prezentuje tabela 9 i wykres. Zrezygnowano z tabeli „Razem” oraz „%”, ponieważ badani
podawali po kilka odpowiedzi

Tabela 9. Wady city placement
N
wymaga dużych nakładów finansowych

15

Propozycje, które otrzymuje miasto, nie zawsze odpowiadają przyjętej wcześniej strategii
promocji

4

Obawa o możliwość pogorszenia wizerunku miasta

4

Źródło: Badania własne.
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Wykres 9. Wady city placement

Źródło: Badania własne.

Zakończenie
Niniejsza praca nosi tytuł dotyczy roli city placement w promocji polskich miast. Zasadniczym
jej celem było dokonanie analizy wpływu zjawiska city placement na wzrost znaczenia danego
miasta. Analiza ta dokonana została na podstawie 15 miast polskich, których przedstawiciele
władz wzięli udział w krótkiej ankiecie.
Reklama miasta, czyli city placement jest sposobem porozumiewania się publiczności z rynkiem, stanowi również silnie przekonywującą formą komunikacji, której celem jest jak najlepsze
przedstawienie reklamowanego produktu. Jest ona integralną cechą gospodarki wolnorynkowej,
a także elementem wyraźnie odróżniającym ten typ gospodarki od pozostałych. To właśnie ona
odpowiada za proces psychologicznego wpływania na rynek. Obecnie nieczęsto zdarza się, aby
cechy konkretnego produktu były decydujące dla jego popularności, gdyż w dobie konsumpcjonizmu najpopularniejszym medium komunikowania się jest Internet, zarówno w sensie rynkowym,
jak też biznesowym. Globalna sieć powstała w celu zapewnienia szybkiej oraz skutecznej wymiany informacji między naukowcami, lecz z upływem lat do grona nielicznych użytkowników tego
medium dołączyli się również „zwykli” użytkownicy, a następnie organizacje, przedsiębiorstwa
i międzynarodowe korporacje. Również to medium nie oparło się reklamie. Obecnie twierdzi się,
że reklama trawi ideę Internetu, a komercja zalewa wartościowe informacje.
Funkcje reklamy komercyjnej miasta można najłatwiej opisać, gdy uwzględni się fakt, iż
mechanizmy konstruowania oraz cele przewidziane do osiągnięcia za pośrednictwem przekazu
reklamowego są o wiele bardziej skomplikowane i systemotwórcze, niż ma to miejsce w przypadku
prezentowania historii zagadnienia reklamy miasta. Główną różnicę dostrzec można w usytuowaniu
argumentów perswazyjnych, ponieważ nastąpiło przesunięcie od prostej informacyjności znaków,
wykorzystywanych w przekazie do narracyjności znaków reklamowych stosowanej w dzisiejszych
przekazach. Reklama miasta w obecnej formie stanowi znak kultury konsumpcyjnej lub, zdaniem
niektórych badaczy – pokonsumpcyjnej. Jest ona znakiem współczesności.
Mimo krótkiej historii city placement, można wskazać liczne przykłady wykorzystania tej formy
promocji w działaniach marketingowych polskich jednostek terytorialnych. Najczęściej ośrodki
miejskie lokowane są w serialach i filmach fabularnych. Nieco rzadziej analizowane zjawisko
dotyczy teledysków oraz innych programów telewizyjnych.
Wśród nośników city placement władze samorządowe coraz większą uwagę poświęcają serialom telewizyjnym, zabiegając o umieszczenie w nich własnych miast. Seriale należą bowiem
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do programów o największej oglądalności. Ich atrakcyjność wynika również z angażującej fabuły.
Ponadto widownia seriali jest przewidywalna, co jest istotne z punktu widzenia skuteczności aktywności promocyjnej. Seriale stwarzają szansę na powtarzalność przekazu – mogą być emitowane
codziennie, kilkukrotnie lub raz w tygodniu. Ośrodek miejski, jego cechy, atrakcje oraz produkty
mogą pojawiać się zatem regularnie w kolejnych odcinkach. Forma turystyki, polegająca na odwiedzaniu miejsc, które zostały dostrzeżone przez scenarzystów, zyskuje coraz większą popularność
nie tylko na świecie, ale również w Polsce. W miejscach, które zyskały dużą popularność dzięki
city placement, często rozwijane są elementy produktu terytorialnego nawiązujące do pokazanych
plenerów lub bohaterów filmów. Z reguły wzbogacana jest oferta kulturalna i rozrywkowa miasta
W Polsce pracownicy urzędów miast oraz urzędów marszałkowskich zaczynają dopiero dostrzegać promocyjny wymiar lokowania miejsc. Z inicjatywy samorządów powstało kilkanaście
regionalnych funduszy filmowych, których zadaniem jest wynajdywanie i zachęcanie producentów
do współpracy, a następnie pomaganie im przy realizowaniu filmów.
W najbliższym czasie city placement będzie coraz częściej wykorzystywane. Władze polskich miast świadome korzyści, jakie mogą uzyskać za pośrednictwem tej formy promocji, będą
chętniej uwzględniać ten instrument w swoich strategiach marketingowych. Jednak to od stopnia
znajomości determinant skutecznego stosowania city placement zależeć będą uzyskiwane efekty wizerunkowe – a tym samym zasadność wydatkowania na ten instrument promocji środków
finansowych z lokalnych budżetów.
Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano weryfikacji założonych wcześniej hipotez roboczych.
Prawdziwą okazała się hipoteza główna, zakładająca, że zjawisko city placement ma duży
wpływ na wzrost znaczenia danego miasta.
Prawdziwe jest założenie, że badani korzystali z formy promocji, jaką jest city placement.
Częściowo prawdziwe jest też założenie, że badane miasta były promowane w ramach city
placement przede wszystkim w serialach oraz teledyskach. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że oprócz seriali i teledysków miasta promują się również w programach
telewizyjnych, filmach, jak również poprzez sesje fotograficzne, reklamy, reklamy społeczne,
książki czy katalogi.
Potwierdziła się też hipoteza, że według badanych nakłady poniesione na city placement
były warte uzyskanych efektów, pozwoliły na zwiększenie rozpoznawalności miasta, przełożyły się na wzrost ruchu turystycznego oraz są wpisane w strategię promocji miasta.
Badani planują również w przyszłości ponownie skorzystać z tej formy promocji.
Wszyscy respondenci przyznawali, że city placement stanowi jedno z najskuteczniejszych,
a nawet najsilniejszych narzędzi stosowanych nie tylko w promocji ale również w obszarze public
relations w zakresie kształtowania wizerunku miasta. Zwracali również uwagę, że city placement
jest alternatywą do tradycyjnej reklamy telewizyjnej i radiowej. Dzięki city placement miasto zapisuje
się w świadomości szerokiego grona odbiorców. Ten rodzaj promocji miasta się sprawdza i ma
realny wpływ na rozwój szeroko pojętej turystyki. Ankietowani zwracali również uwagę na fakt, że
wprawdzie city placement niesie ze sobą wiele korzyści w zakresie kształtowania pozytywnego
wizerunku miasta i jest dużo tańszy i skuteczniejszy niż reklama w innej formie, to jednak mimo
wszystko wymaga dużych nakładów finansowych i nadal wiele miast – zwłaszcza tych mniejszych
– wciąż nie może sobie na to pozwolić.
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ZAŁĄCZNIK
Kwestionariusz ankiety
„Szanowni Państwo,
jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W związku ze zbliżającym się terminem obrony tytułu licencjata pragnę zadać Państwu
kilka pytań dot. city placement, czyli zjawiska polegającego na (zazwyczaj) odpłatnym lokowaniu
ośrodków miejskich w filmach, serialach, programach telewizyjnych itp. Państwa odpowiedzi będą
dla mnie niezwykle cenne i umożliwią mi stworzenie autorskiej analizy w temacie wykorzystania
city placement. Poniżej przedstawiam pytania:
1. Czy spotkali się Państwo wcześniej z terminem city placement?
2. Czy korzystali Państwo z tej formy promocji?
3. Jeśli tak, to czy poniesione nakłady były warte uzyskanych efektów?
4. Czy planują Państwo ponownie skorzystać z tej formy promocji?
5. Gdzie było promowane miasto
• FILM
• SERIAL
• PROGRAM TV
• TELEDYSK
• INNE (jakie?)
6. Jeśli nie, to czy mają Państwo w planach wykorzystanie city placement w swojej strategii promocyjnej?
7. Jaka jest Państwa opinia na temat city placement i jego wpływu na rozwój miasta?
Będę ogromnie wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
Z wyrazami szacunku, Aleksandra Kuligowska
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Narzędzia kreowania wizerunku marki
spersonalizowanej w mediach społecznościowych
na przykładzie profili Magdy Gessler
Streszczenie pracy
Praca opisuje wykorzystanie mediów społecznościowych jako przestrzeni kreowania wizerunku marek
spersonalizowanych. Przy omówieniu zjawiska, szczegółowo przedstawiony został temat narzędzi, umożliwiających osiągnięcie sukcesu wizerunkowego przez marki, będące jednocześnie ambasadorami przedsiębiorstw
medialnych. Dodatkowo podjęto staranie kompleksowego wyjaśnienia terminu „marka spersonalizowana”,
w celu systematyzacji roli przedstawicieli produktów medialnych na rynku. W pracy, w oparciu o obserwacje,
przedstawiono omawiane narzędzia kreowania wizerunku w mediach społecznościowych na przykładzie
konkretnej marki.
Słowa kluczowe: wizerunek, narzędzia kreowania wizerunku, marka, marka spersonalizowana, Internet,
media społecznościowe
Dziedzina pracy: 15.100 Logistyka mediów
Tytuł w języku angielskim: Tools of creating personalized brand’s image in social media based on example of profiles of Magda Gessler
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Narzędzia kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach...
Wstęp
Wizerunek marki traktowany jest obecnie jako jeden najważniejszych wartości, decydujących
o jej pozycji rynkowej. Wraz z postępem technologicznym oraz zmianami zachodzącymi w oczekiwaniach konsumentów, narzędzia kreowania obrazu marek w świadomości ich otoczenia uległy
znacznej modyfikacji, stawiając przez nimi nowe możliwości, ale również nieznane dotychczas
zagrożenia. Jednym z największych przełomów w planowaniu strategii wizerunkowych był rozwój
epoki WEB 2.0, pozwalającej na wejście w interakcję z interesariuszami w przestrzeni Internetu.
Media społecznościowe stały się popularnym nośnikiem narzędzi kreowania obrazu w świadomości odbiorców.
Do celów niniejszej pracy należy udowodnienie marketingowego znaczenia wizerunku ambasadorów produktów medialnych oraz faktu wykorzystania narzędzi jego kreowania przez te marki
spersonalizowane w przestrzeni mediów społecznościowych. Kolejnym celem jest systematyzacja
i objaśnienie terminu „marka spersonalizowana”. Głównym zadaniem pracy jest jednak pokazanie
na przykładzie znanej ambasadorki marki medialnej ról oraz funkcji narzędzi kreowania wizerunku.
Określone cele realizuje pięć rozdziałów pracy.
W pierwszym rozdziale autorka stara się kompleksowo przybliżyć temat wizerunku, jego obecnego znaczenia rynkowego oraz narzędzi jego budowania i kształtowania, z uwzględnieniem ich
funkcji. Traktowanie obrazu marki jako jej niematerialnej wartości jest punktem wyjścia do analizy
sposobów budowania i kształtowania go w świadomości otoczenia biznesowego.
W drugiej części pracy, zatytułowanej „Marka a osoba - analiza zjawiska”, zawarta została
charakterystyka marki ze szczególnym uwzględnieniem jej występowania na rynku medialnym
oraz klasyfikacja zjawiska w kategorii poziomu reprezentacji, prowadząca do zdefiniowania pojęcia
„marki spersonalizowanej” jako ambasadora przedsiębiorstwa medialnego. Celem rozdziału było
także przedstawienie korzyści i wpływów na sytuację rynkową marki wynikających z posiadania
silnego, stabilnego wizerunku.
Trzeci rozdział pracy poświęcono na scharakteryzowanie mediów społecznościowych jako
nowoczesnej przestrzeni promocji wizerunku marek. Omówione zostały najważniejsze serwisy
oraz ich potencjał promocyjny. Celem tej części pracy było opisanie korzyści wizerunkowych,
wynikających z wykorzystania social media jako nośników narzędzi kreowania wizerunku.
Za cel czwartego rozdziału, autorka postawiła sobie scharakteryzowanie Magdy Gessler,
przy jednoczesnym uwzględnieniu roli jej wizerunku dla marki medialnej z nią kojarzonej oraz
przedsiębiorstw z nią związanych. Zadaniem tej części pracy stało się także omówienie narzędzi
kreowania wizerunku wykorzystywanych do promowania ambasadorki oraz omówienie jej obecności w przestrzeni mediów społecznościowych.
Rozdział piąty powstał w oparciu o badania profili Magdy Gessler, przeprowadzonych przez
autorkę. Jego głównym zadaniem było przełożenie omawianych w pierwszych częściach pracy
elementów zarządzania wizerunkiem marek spersonalizowanych na konkretny przykład ambasadorki marki medialnej jaką jest Magda Gessler.
Do napisania pracy autorka korzystała z pozycji dotyczących zarówno ogólnej teorii zarządzania wizerunkami marek, jak i publikacji dotyczących bezpośrednio narzędzi kreowania obrazu
w przestrzeni portali społecznościowych, z uwzględnieniem raportów sporządzonych na podstawie danych dotyczących. Źródłem informacji dotyczących najnowszych nośników kreowania
wizerunku były specjalistyczne strony internetowe dotyczące mediów, Internetu oraz zarządzania
wizerunkiem w mediach społecznościowych. Dokładnie przeanalizowane materiały pozwoliły na
całościowe ujęcie zagadnienia.
Zjawisko, jakiego dotyczy niniejsza praca prawdopodobnie będzie ulegało pogłębianiu, w wyniku stałego rozwoju technologicznego oraz zmianach w strukturze wartości marek, w których
wizerunek zaczyna postrzegany być jako jedna z ich najważniejszych pozamaterialnych wartości.
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Rozdział 1. Kreowanie wizerunku
Poniższy rozdział dotyczy wizerunku oraz jego roli we współczesnym świecie. Zajmuje się
on analizą znaczenia obrazu utworzonego w świadomości odbiorców marek jako zjawiska marketingowego. Rozdział ma za zadanie przedstawić korzyści, wynikające z kreowania wizerunku,
ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi temu służącym i ich funkcji, wynikających z celów
budowania silnego obrazu marek.
1.1. Charakterystyka wizerunku
Słowo „wizerunek” [ang. image] w ujęciu marketingowym, na przestrzeni ostatnich lat zyskuje
na popularności w wyniku rozwoju gospodarczego w Polsce. Wizerunek jest jednym z niezbywalnych elementów składowych zarówno na etapie budowania, jak i prowadzenia przedsiębiorstwa.
Według „Słownika języka polskiego”, wizerunek to „sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest
postrzegana i przedstawiana 1”. Koncentracja na tym segmencie marki jest skutkiem podążania
za światowymi trendami zdobywania pozycji na rynku oraz postępu technologicznego - rozwoju
innowacyjnych sposobów wymiany informacji, pozwalających na wzrost jakości komunikacji
w nowych przestrzeniach promocji 2. Wizerunek budowany jest już nie tylko w świecie rzeczywistym, lecz również w Internecie, który poza niewątpliwymi szansami, otwiera także drzwi nowym
zagrożeniom, również wizerunkowym.
Wizerunkiem opisuje się zazwyczaj nacechowany emocjonalnie, ogólny i całościowy obraz
produktu, osoby lub organizacji 3. Może być kompletem skojarzeń, odbiciem realnego stanu rzeczy,
wykreowanym w pewnym zaprojektowanym procesie i wywoływanym symbolami, związanymi
z daną firmą. W ujęciu świadomego marketingu, wizerunek to pożądany obraz produktu, marki
lub osoby, utrwalony w świadomości interesariuszy, do którego dąży się w zaplanowanym cyklu
promocyjnym danego przedsiębiorstwa 4, jest konstruktem tego procesu, możliwym do poddawania ciągłym modyfikacjom 5. Powinien być reakcją na celnie przekazany i zrozumiały komunikat przedsiębiorstwa. Może być pozytywny, neutralny lub negatywny i analogicznie wpływać
na poprawę lub osłabienie kondycji firm lub osób na rynku. Warto zauważyć różnicę pomiędzy
wizerunkiem medialnym, o stosunkowo wysokim stopniu mierzalności i możliwości modyfikacji,
a wizerunkiem społecznym, wytwarzającym się dłużej i przy pomocy pewnych przekonań oraz
stereotypów, niosących za sobą emocje. Cechą charakterystyczną wizerunku jest to, że w procesie
jego tworzenia, głównym kryterium oceniania są właśnie emocje wywoływane u interesariuszy.
Problematycznym elementem przy próbie scharakteryzowania wizerunku, wynikającym z dużej
koncentracji na emotywnym odbiorze, jest fakt istnienia subiektywnego, a jednocześnie aktywnego,
efektu procesu postrzegania marki przez poszczególnych interesariuszy oraz kwestia braku możliwości zbadania stopnia autentyczności wysyłanych przez nią informacji 6. Z pojęciem budowania
wiarygodnego wizerunku nieodłącznie wiąże się samoświadomość osoby lub marki, zdolność
kompetentnego określenia jej zalet i wad oraz sposób i skala dzielenia się nimi z interesariuszami.
Istota przekształcania wizerunku w sposób jak najbardziej opłacalny jest sztuką takiego dzielenia
się informacjami o produkcie, firmie lub osobie, które trwale nada organizacji pewne powszechnie
1 sjw.pwn.pl, http://sjp.pwn.pl/slowniki/wizerunek.html
2 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 19-20.
3 M. Lisowska-Magdziarz, wizerunek [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s.
232 - 233.
4 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wrocław 1997, s. 23.
5 M. Grech, Badanie wizerunku –metody ankietowe. Metodologia badań [w:] Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, red. M. Grech, Łódź 2012, s. 12.
6 W. Budzyński, Public Relations zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006, s. 74.
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szanowane i właściwe dla oczekiwań danej jednostki cechy. Same informacje branżowe podawane przez organizację nie są wystarczające do osiągnięcia zadowalającego i wyróżniającego ją
na rynku obrazu. Ważnym elementem jest posiadanie odpowiednich do budowania i kreowania
wizerunku kwalifikacji.
Wizerunek rozumiany jest często jako odbiór tożsamości firmy przez interesariuszy. By
osoba lub marka mogła określić swój docelowy wizerunek, potrzebna jest spójność z tą tożsamością, konkretna misja oraz wizja. Misja jest podstawowym założeniem marki, określającym
jej charakter i preferencje, mające wyróżnić ją na rynku. Wyraża cele jej istnienia oraz sposoby
i kierunki działania. Wizja jest natomiast perspektywicznym wizerunkiem danego produktu,
usługi, firmy lub osoby 7. Tożsamość i wizerunek marki nie są, jak mogłoby się wydawać,
synonimami 8. Każde przedsiębiorstwo ma nieodłączny, niematerialny i niezbywalny element
wewnętrzny, o którym może w pełni decydować, i który pozwala na jego identyfikację, nadając
jej unikatowy styl i ton9. Jest nim właśnie tożsamość, której istnienie i wyróżnienie pozwala
na skuteczne wspieranie budowanego wizerunku, poprzez kategorię nadawczą tego elementu
w całkowitej świadomości marki 10. Według Wojciecha Budzyńskiego, „[...]tożsamość tworzona
jest poprzez techniki kontaktu wizualnego z grupami otoczenia przedsiębiorstwa 11”. Zawierają
się w niej zarówno części takie jak barwy, logo, wystrój czy stroje obsługi, jak i pozawizualne,
na przykład określone dla danej marki zachowania personelu, standardy i oprawa muzyczna.
Wizerunek jest zewnętrznym elementem odbiorczym, możliwym do kształtowania przez firmę,
lecz niebędącym pod jej pełną kontrolą. Opiera się na emocjach otoczenia marki i utrwala się
w jego świadomości. Celem organizacji jest przetransferowanie jej tożsamości do odpowiedniego miejsca w świadomości odbiorców, osiągalne dzięki procesowi pozycjonowania marki 12.
W przypadku optymalnym, wizerunek, tożsamość i wizja są jednolite oraz pozwalają na dalsze
działania, prowadzące do uzyskania obrazu pożądanego 13.
Ostatnim elementem wizerunku jest reputacja marki. Należy ją rozumieć jako przypisany do
organizacji lub osoby wynik indywidualnego postrzegania, zawierający opinie i oceny. Renoma
jest istotna ze względu na fakt, iż w ujęciu gospodarczym jest efektem prowadzonych działań
wizerunkowych marki, pozwalającym na ich ewaluację w taki sposób, by ich funkcjonowanie było
zgodne z otoczeniem w środku i na zewnątrz firmy 14.
Poza kreacją własną marek, na obraz oraz sposób ich odbioru wpływa także sytuacja
ekonomiczna i społeczna kraju lub regionu, w którym one działają oraz status osób, w których
świadomości jest on wytwarzany 15. Po reformach gospodarczych w Polsce, popularność
zaczęła zdobywać etyka biznesu, jednak wyjątkowa sytuacja historyczna kraju powodowała
pewien chaos w budowaniu obrazu nowej przedsiębiorczości. Zła sława prywatnych przedsiębiorców, wciąż występująca jako pozostałość po propagandowych hasłach socjalistycznych,
w specyficzny sposób wpływała na kondycję i wizerunek nowo powstałych firm. Na przestrzeni
7 T. Wawak, Misja i wizja, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Misja_i_wizja [dostęp:
21.06.2015].
8 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 11-18.
9 K. Mazurek-Łopacińska, Marketing 3.0 w kontekście rozwoju kreatywności, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8,
s. 131-134.
10 E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2000, s. 42.
11 W. Budzyński, Public Relations zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006, s. 74.
12 J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Kraków 1999, s. 9.
13 B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 58.
14 A. Celoch, G. Sobczyk, Zarządzanie produktem [w:] Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i
promocja, red. D. Filar, Lublin 2012, s. 77-85.
15 E. Cierniak - Szóstak, Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu [w:] Nierówności społecznea wzrost gospodarczy w kontekście spójności społecznoekonomicznej, red. M. Gabriel Woźniak, Rzeszów 2008, s. 401-408.
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lat wyobrażenie to ulega jednak zmianie, wynikającej z postępu społecznego oraz z dużego
udziału prywatnych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie spółek 16. Wyniki pokazują, iż w Polsce
od 1989 stale wzrasta poziom zaufania do przedsiębiorstw prywatnych, z wyszczególnieniem
firm rodzinnych. Jak podaje Instytut Spraw Publicznych, oceny z wyników badań wizerunku
prywatnych przedsiębiorców w roku 2004 cechowały się wyższą ambiwalencją niż te wykonane
w roku 2015 17. Obrazy ogólne i uproszczenia przestają negatywnie wpływać na odbiór firm
przez potencjalnych klientów, nie są wystarczającym komunikatem dla nowoczesnego odbiorcy.
Zmienia się podejście do wolnego rynku oraz poziom zadowolenia z funkcjonowania takiego
systemu gospodarczego w kraju.
W związku ze wzrostem gospodarczym, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy komunikatów zaczynają kłaść nacisk na wartości pozamaterialne, którymi są między innymi odczucia, jakie wzbudza marka. Otoczenie firmy poszukuje więcej niż tylko informacji. Konieczne jest wskazywanie
i zaspokajanie dotychczas nieznanych przez grupy docelowe potrzeb, z uwzględnieniem emocji
temu towarzyszących. W takim procesie, podczas kontaktu bezpośredniego wytwarza się obraz
marki, którego znaczenie marketingowe wciąż wzrasta.
1.2. Marketingowe znaczenie wizerunku
Wizerunek ma obecnie ogromne znaczenie dla organizacji. Świadczy o tym fakt, że budowanie
pozytywnego obrazu marki jest jednym z jej kluczowych dążeń. Uzyskanie go pozwala wywindować
markę na szczyt popularności i pokonać konkurencję przy podobnej ofercie produktowej lub usługowej. W podejściu postmodernistycznym, oceniana jest ona głównie poprzez obraz i podejście
emocjonalne 18. Do osiągnięcia go dąży się w zaplanowanym procesie komunikacji marketingowej
z otoczeniem, będącej częścią składową marketing - miksu. Niesie za sobą ogromne możliwości,
korzyści, ale i zagrożenia dla marki 19.
Opisany wcześniej wizerunek ma istotny wpływ na podejmowanie wyborów konsumenckich
przez obecnych i potencjalnych klientów marki. Odnajduje on zatem swoje znaczenie dla jej zaplanowanej, długookresowej strategii sposobu zaspokajania wzajemnych potrzeb organizacji i jej
interesariuszy, czyli marketingu 20. W dobie ogromnej konkurencyjności, możliwość wyróżnienia się,
wyrobienie o sobie pożądanej opinii często jest jednym z priorytetowych celów przedsiębiorstw21.
Pozwalają one na trwałe wzmocnienie pozycji marki na rynku, ale również ,analogicznie, jej osłabienie. Zgodnie z filozofią kapitalizmu, klient podczas podejmowania decyzji powinien kierować
się jedynie własnym interesem, biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby, oczekiwania oraz
możliwości i ograniczenia. Budowanie relacji, prowadzące do uzyskania konkretnego wizerunku,
pozwala na rozbudowanie procesu decyzyjnego tak, by wybór był korzystny (lub nie) dla marki22.
Powoduje to zmianę w postrzeganiu produktu, osoby lub usługi, jedynie poprzez pryzmat jego
jakości, ceny i ich wzajemnego stosunku, do sytuacji, w której konsument uwzględnia znane sobie
cechy marki 23.
16 Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2014, s.5, https://www.mr.gov.pl/
media/15513/Raport_o_przedsiebiorczosci_2014.pdf [dostęp : Wrzesień 2014].
17 B. Roguska, Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy [w:]
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2004,
s.103 - 110.
18 E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2000, s. 42.
19 tamże.
20 M. Daszkiewicz, P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010, s. 9.
21 H. Wojnarowska, Wizerunek a reputacja przedsiębiorstwa. Istota, znaczenie, wzajemne relacje, “ Edukacja
Ekonomistów i Menedżerów” 2013, nr 4, s. 11 - 23.
22 J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Kraków 1999, s. 9.
23 B. Roguska, Świadomość konsumencka: wizerunek firmy a decyzje konsumenckie [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2004, s. 204 - 206.
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O istotnej roli wizerunku świadczy chociażby sam fakt istnienia oddzielnej branży public relations, zajmującej się zarządzaniem komunikacją firmy z otoczeniem biznesowym i społecznym
w taki sposób, by efektem tego procesu był zaakceptowany i dobrze zrozumiany przez odbiorców
obraz obsługiwanej przez specjalistów PR marki 24. Zapotrzebowanie na takiego typu dodatkowe
profesjonalne działania generowane są czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Firmy inwestują
w nowe formy promocji własnej w wyniku przesycenia rynku reklamami tradycyjnymi, tracącymi na
jakości i efektywności. Zmianie ulega podejście zarządów firm do lokowania kapitału w sektorze
promocji wizerunkowej. Zaczynają one dostrzegać trendy i potrzeby rynkowe. Kolejnymi powodami
większego skoncentrowania na działaniach komunikacyjnych z otoczeniem są wzrost konkurencji
na rynku oraz wyższe możliwości finansowe przedsiębiorstw. Na popularności zyskują także
działania w strefie CSR i eksponowanie ich, opisane dokładniej w dalszych rozdziałach pracy,
prowadzące do wzrostu świadomości i oczekiwań grup docelowych. Zmienia się także sam profil
podmiotu zewnętrznego jako odbiorcy przekazu. Zarówno pozyskani jak i potencjalni klienci,
potrzebują indywidualnie przygotowanego komunikatu, wzbudzającego jego zainteresowanie
i zaangażowanie 25.
Prowadzenie świadomych i odpowiednio zaplanowanych działań autopromocyjnych może
znacząco wzmocnić pozycję rynkową osoby lub firmy 26. Działania takie wymuszają jednak sytuacje, w których osoba lub spółka promująca się posiada grono potencjalnych odbiorców - kierowane są do publiczności. Autopromocja jest niepełna, gdy nie występuje element oddziaływania
na innych. Interesariuszami nie są jedynie potencjalne grupy docelowe - do ich grona należą
również pracownicy oraz konkurenci danego przedsiębiorstwa. Reprezentują oni postawy oraz
poziom współuczestniczenia w zjawiskach rynkowych, generowane przez konkretne, wytworzone
w świadomości obrazy 27.
Odpowiednio wykreowany wizerunek ułatwia marce osiąganie jej celów i zaspokajanie potrzeb
użytkowników i konsumentów, stanowi jej siłę 28. Korzystanie ze znanych, konkretnych strategii
i technik wpływających na kontrolowane kreowanie wizerunku osób lub przedsiębiorstw przestaje
być wystarczającym elementem konstruktywnej promocji własnej. W obecnych czasach potrzebna jest również umiejętność korzystania z nowych kanałów komunikacyjnych oraz nastawienie
i energia, z jakimi dane przedsiębiorstwo lub osoba odnosi się do takich narzędzi 29.
Na poznanie i ocenę własnego wizerunku osoby lub firmy pozwalają rzetelnie prowadzone badania. Umożliwiają zarówno identyfikację marki wśród konkurencji, ale także dokładne odczytanie
jakości odbioru wśród jej otoczenia. Wyniki ułatwiają wartościowanie strategii promocyjnej oraz
planowanie zmian, dążących do ich optymalizacji 30. Nie prowadzone, lub prowadzone w sposób
nieodpowiedni działania wizerunkowe mogą zaważyć na sukcesie lub porażce marki. Podatność
na wizerunek ma swoje odzwierciedlenie w wyborach rynkowych. Aż 20% konsumentów deklaruje, że nie kupi produktu lub nie skorzysta z usług firmy w przypadku, w którym będzie miała
ona nadszarpniętą reputację 31.

24 M. Fleischer, Corporate identity i public relations, Wrocław 2003, s. 164.
25 W. Budzyński, Public Relations zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006, s. 13.
26 G. Harter, C.Ottl, Autopromocja czyli jak wykorzystać swoje atuty, Warszawa 2009, s. 5.
27 M. Biedermann, M. Urbaniak, Image – warunkiem sukcesu firmy, „Marketing i Rynek” 1998, nr 11.
28 M. Hajdas, R. Kłeczek, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Kraków 2008, s. 14.
29 tamże, s. 9.
30 M. Grech, Badanie wizerunku –metody ankietowe. Metodologia badań [w:] Badanie wizerunku: ludzie,
marki, branże, red. M. Grech, Łódź 2012, s. 14-15.
31 B. Roguska, Świadomość konsumencka : wizerunek firmy a decyzje konsumenckie [w:] Świadomość
ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2004, s. 204-206.
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1.3. Narzędzia kreowania wizerunku
W dobie społeczeństwa informacyjnego, próba scharakteryzowania i usystematyzowania
narzędzi wpływu na obraz marki w świadomości jej otoczenia nie jest łatwa. Ulegają one ciągłym
przekształceniom oraz innowacjom, jednocześnie pomnażając ilość różnych sposobów kreowania
wizerunku. Na stosowność konkretnych narzędzi wpływ mają różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak: motywacje i potrzeby klientów, stopień zainteresowania mediów i konkurencji
oraz cele i możliwości, zarówno kapitałowe, jak i technologiczne, samej marki 32.
Analizując narzędzia kreowania wizerunku, należy przytoczyć jedną z podstawowych koncepcji
w zarządzaniu marką - mieszankę marketingową „4P”, opracowaną w latach sześćdziesiątych
przez Edmunda Jerroma McCarthy’ego 33 i przedstawiającą „instrumenty, za pomocą których można oddziaływać na rynek 34”. Jest to konstrukt, będący bazowym narzędziem marketingowym35,
zawierający elementy strategii prowadzenia działalności, z uwzględnieniem czterech czynników
: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. 36 Pozwala on na łatwą i praktyczną dla przedsiębiorstwa
klasyfikację jego polityki i wizji 37, umożliwiającą dobranie odpowiednich segmentów mieszanki
do konkretnych celów marki. Każdy z elementów mieszanki marketingowej, w różnym stopniu,
zależnym od jej rodzaju i potrzeb, wpływa na wizerunek.
W związku z trendem dużej orientacji na klienta, stworzony został model równoległy do menadżerskiego 4P, ukazujący najważniejsze elementy marki z perspektywy jego odbiorcy - formuła
4C. Wartość zastępuje w nim produkt, koszt staje się istotniejszy od ceny, w miejscu dystrybucji
znajduje się wygoda nabycia, a promocję wypiera komunikacja. Koncepcja ta, opracowana przez
Roberta Lauterborna w l990 roku, opiera się całkowicie na punkcie widzenia konsumenta, jego
potrzebach i oczekiwaniach 38, najistotniejszych z punktu widzenia marketingu marki.
Najwięcej środków kreowania wizerunku zawiera się w szeroko pojmowanej promocji, ostatnim
segmencie „P” tradycyjnej mieszanki marketingowej oraz w elemencie „komunikacja” prokonsumenckiego 4C. Dotyczy promocji wizerunkowej produktu, usługi, firmy lub osoby, mającej na celu
podniesienie jej pozycji na rynku. Zawierają się w niej główne elementy, wpływające na kondycję
przedsiębiorstwa. Promocja, prowadzona z wykorzystaniem badań marketingowych, staje się
komunikacją przedsiębiorstwa z rynkiem 39. Jest najszerzej pojętym narzędziem kreowania wizerunku, zawierającym w swej strukturze zespół środków i działań, form i nośników przekazywania
informacji o marce do jej otoczenia 40. Odpowiednio prowadzona, pozwala usprawniać system
zarządzania marką oraz stanowi o jej powodzeniu wizerunkowym i finansowym. Bez elementu
promocyjnego, pozostałe części marketing-miksu, nawet świetnie prosperujące, nie gwarantują
marce zauważalności 41, a co za tym idzie, sukcesu. W celu osiągnięcia maksymalnego poziomu
zysków z promocji, marka powinna prowadzić zintegrowaną komunikację wewnątrz i za zewnątrz

32 K. Mazurek-Łopacińska, Wewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumenckich i ich wpływ na komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem [w:] Zarządzanie i marketing 16, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław
2000, s. 19-20.
33 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, Warszawa 2000, s. 58-67
34 G. Armstrong, P. Kotler, J. Saunders, V. Wong, Marketing podręcznik europejski, Warszawa 2002, s. 188
- 189.
35 S. H. Fine, The Marketing of Ideas and Social Issues, New York 1981, s. 41
36 Z. Waśkowski, Kształtowanie i zakres kompetencji menedżerów marketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku business to business, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 287-288.
37 C. Goi, A Review of Marketing Mix: 4Ps or More?, „International Journal of Marketing Studies 2009, nr 1, s. 2.
38 E. Kusek, Marketing mix, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix [dostęp
: 23.03.2016].
39 M. Daszkiewicz, P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010, s. 257-259.
40 A. Całka, B. Mróz - Gorgoń, Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej przykład marek modowych, „Marketing i rynek” 2014, nr 11, s. 123-125.
41 A. Jupowicz - Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 183.
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swojej struktury 42. Umożliwia ona budowanie i utrzymywanie spójnego wizerunku u wszystkich
odbiorców poprzez ujednolicenie treści i formy przekazu 43. Zawiera się w niej wiele instrumentów
służących popularyzacji, zawartych w promocyjnej mieszance 44.
Miks promocyjny jest kompozycją środków promocji, w skład której wchodzą: reklama,
PR, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni oraz promocja dodatkowa, uzupełniające się wzajemnie w procesie osiągania wizerunkowego sukcesu. W każdym
z tych segmentów kryje się potencjał, możliwy do wykorzystania przez markę. Ich zakres stale
się poszerza, wraz z postępem technologicznym oraz innowacjami, dając nowe możliwości
i płaszczyzny promocyjne.
Reklama jest pierwszym członem mieszanki promocyjnej. Pełni funkcję wspomagającą zaistnienie w świadomości odbiorców osób, produktów lub usług. Według definicji Amerykańskiego
Stowarzyszenia Marketingu (AMA), jest „płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania
produktów, usług i idei przez określonego nadawcę 45”. Należy do najstarszych znanych narzędzi
perswazji, wpływających pośrednio na wizerunek produktu, usługi lub osoby wśród klientów,
konkurentów, dostawców, kontrahentów i innych interesariuszy. Klasyfikuje się ją ze względu na
cel, jej podmiot i przedmiot, sposób finansowania oraz nośnik przekazu 46. Istnieje wiele środków,
form oraz nośników reklamy. Wyróżniają ją łatwość identyfikacji dla otoczenia zewnętrznego oraz
stosunkowo wysoki koszt prowadzenia. Cechy te powodują, iż ta forma promocji, pomimo wielu
swoich zalet, przestaje być zadowalająca dla przedsiębiorców.
Public relations jest specyficznym narzędziem, będącym jednocześnie częścią struktury firmy.
Może być prowadzony na różne sposoby, jednak nie powinien być pomijany w planowaniu strategii.
PR prowadzony jest długofalowo, w celu uzyskiwania i umacniania reputacji firmy lub osoby, poprzez
odpowiednio przygotowane działania wizerunkowe 47. W skład dziedziny public relations wchodzi
wiele obszarów, których jednoczesne opanowanie może prowadzić do osiągnięcia pożądanego
obrazu marki w świadomości otoczenia 48. Należą do nich strefy uwzględniające komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną, kontakty z mediami oraz relację ze społecznością, budowaną dzięki
kolejnemu narzędziu pośredniego wpływania na wizerunek - CSR. Specjaliści w dziedzinie publicity
dążą do zwiększenia zaufania wśród wszystkich uczestników otoczenia organizacji.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych narzędzi wizerunkowych jest sprzedaż osobista, czyli
kontakt bezpośredni, podczas którego marka prezentuje w praktyce jakość świadczonej przez
sobie usługi lub reklamowanego produktu. Generuje ona najtrwalsze relacje, w wyniku których
umacniają się więzi organizacji z otoczeniem. Proces ten opiera się na pozyskaniu, poznaniu
i utrzymaniu klienta 49. Wyróżnia się bezpośrednim kontaktem z potencjalnym nabywcą, niskim
kosztem ponoszonym przez markę oraz możliwością uzyskania trwałych, lojalnych i wartościowych
odbiorców jej świadomości.
Kolejnym narzędziem kreowania wizerunku, także wśród pośredników handlowych marki,
jest promocja sprzedaży. Wspomaga ona reklamę o dodatkowy kanał promocyjny. Oddziałuje
praktycznie na wszystkich interesariuszy, wzmacniając pozycję marki poprzez wprowadzanie
wielu środków, służących uatrakcyjnieniu jej oferty w ich świadomości 50.

42
43
44
45
46
47
48
49
50

W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2006, s. 60-61.
M. Daszkiewicz, P. Waniowski, D. Sobotkiewicz , Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010, s. 260-265.
Jerzy Altkorn, Marketing w turystyce , Warszawa 1994, s. 146-148.
E. M. Berkowitz , S. Hartley, R. Kerin, W. Rudeluis, Marketing, Boston 1992, s. 492.
M. Daszkiewicz, P. Waniowski, D. Sobotkiewicz , Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010, s. 276-287.
M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, str. 131.
I. Bielski, Współczesny marketing, Warszawa 2006, s. 410.
P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999, s. 650.
M. Daszkiewicz, P. Waniowski, D. Sobotkiewicz , Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010, s. 287-298.
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Marketing bezpośredni należy do instrumentów mieszanki marketingowej, dzięki wysokiemu
wpływowi na sytuację wizerunkową firmy51 . Polega on na bezpośrednim dotarciu do konsumentów,
z pominięciem etapu kontaktu ze sprzedającym. Zawiera precyzyjnie dopasowane, indywidualne
oferty, przekazywane w różnych formach grupie docelowej, w celu optymalnego dotarcia do jej
potrzeb i oczekiwań 52.
Ostatnim segmentem miksu jest promocja dodatkowa, wspierająca dotychczasowo podjęte
narzędzia promowania marki 53. Ma ona za zadanie uzupełniać proces tworzenia i kształtowania
wizerunku. Obejmuje wszelkie instrumenty, nie należące do poprzednich elementów mieszanki
promocyjnej, takie jak: CSR, sponsoring, merchandising 54.
Za wzrost popularności koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu odpowiada nowe
spojrzenie na znaczenie relacji marki z jej otoczeniem oraz zależności zachodzących wewnątrz
niej. Świadomość konsumentów wzrasta, wraz z ich oczekiwaniami oraz dostępem do informacji.
CSR staje się elementem decydującym o rynkowym wizerunku organizacji 55. Według Wojciecha
Gasparskiego, CSR wykracza poza dotychczasowe dążenie organizacji do zrealizowania jej celów
o równoczesne postępowanie zgodne z normami etyki biznesu 56. Zgodnie z funkcjami kreowania
tożsamości marki, prowadzenie działalności z uwzględnieniem elementu socjalnego, będące jej
narzędziem, daje wymierne korzyści wizerunkowe. Pozwala ono na wielowymiarową komunikację, uwzględniającą atrakcyjność wizerunku marki społecznie odpowiedzialnej. Odpowiednie
wykorzystanie wzrostu zainteresowania interesariuszy tematem CSR-u i poprowadzenie strategii
przedsiębiorstwa w jej duchu, umożliwia otwarcie kolejnego kanału zaspokajania oczekiwań
otoczenia 57. W teorii, wprowadzenie działań CSR w firmie, nie opiera się na chęci poprawienia
jej wizerunku, jednak w praktyce, 79% badanych stwierdziło, że jest to największa korzyść, wynikająca z takiej decyzji 58.
Merchandising jest metodą takiego pozycjonowania produktu lub oferty, by była ona lepiej
widoczna i przyswajalna dla potencjalnego klienta. Prowadzi on do pobudzenia sprzedaży oraz
zaistnienia marki w świadomości odbiorców w sposób przez nią kontrolowany i pożądany 59. Cechuje
się on wysoką skutecznością oraz szerokim zakresem możliwości zastosowania. Prowadzi do
otwartej komunikacji z konsumentem, poprzez zabiegi wywoływania dodatkowych emocji podczas
kontaktu z marką 60. Wzbogacając ofertę, pozytywnie oddziałuje na wizerunek osoby lub firmy,
nadając jej charakter organizacji innowacyjnej, kreatywnej i nastawionej na potrzeby otoczenia.
Sponsoring jest umową partnerską, polegającą na wzajemnej wymianie korzyści. Przewiduje
przekazanie kapitału jednej za stron w zamian za udostępnienie przestrzeni promocyjnej, należącej
do drugiego podmiotu umowy, w konkretnych miejscach i sytuacjach, określonych w porozumieniu.
Podejmowany jest w celu budowania zaufania, prowadzącego do wizerunkowego wzmocnienia
marki 61. Często jest kosztowny, dociera jednak do świadomości grupy docelowej, niemożliwej do
pozyskania innymi narzędziami kształtowania wizerunku 62.
51 J. Altkorn , Podstawy marketingu, Kraków 1996, s. 250-252.
52 K. Przybyłowski, Marketing, Warszawa 1998, s. 444-448.
53 A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004, s. 47.
54 tamże.
55 A. Czubała, Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009, s. 222.
56 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2004, s. 403.
57 A. Czubała, Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009, s. 222 - 229.
58 tamże.
59 L. Witek, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, Warszawa 2007, s. 4.
60 tamże, s. 12-16.
61 M. Kujawa, J. Polakowska - Kujawa, Sponsoring, Warszawa 1994, s. 9-10.
62 Z. Knecht, Zarządzanie public relations, Wrocław 2002, s. 49.

502

IIczesc,7.Lukawska_493-534.indd 502

4/29/18 10:47 AM

Narzędzia kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach...
Innowacyjną przestrzenią promocyjną, generującą powstawanie nowych instrumentów kreowania wizerunku, jest Internet. Wzrost jego znaczenia w życiu grup opinii organizacji spowodował
przeniesienie i przekształcenie części narzędzi do sieci. Traktowany jest jako nośnik narzędzi kreowania wizerunku, dzięki ogromnej ilości sposobów promocji 63, opisanych w dalszej części pracy.
Prowadzenie interaktywnego procesu komunikacyjnego, w którym dochodzi do symetrycznej
wymiany treści, jest najbardziej ogólnym narzędziem kreowania wizerunku. Aby był on optymalny,
konieczne jest zweryfikowanie grupy docelowej oraz określenie precyzyjnego celu biznesowego
i społecznego 64. Wykonanie tych czynności pozwala marce na dobranie odpowiednich narzędzi
komunikacyjnych oraz oszacowanie, potrzebnego do ich wykorzystania, budżetu 65. Opanowanie
zasad tego kanału pozwala na zrozumienie i poprawne odczytanie potrzeb potencjalnych klientów
oraz dopasowanie do nich strategii promocyjnej, w celu wpłynięcia na ich postawy behawioralne66.
Jest oparciem dla całego marketingu firmy 67.
1.4. Funkcje narzędzi promocyjnych w kreowaniu wizerunku
Funkcje wykorzystania narzędzi, służących kreowaniu wizerunku firmy lub osoby wynikają
z samych celów i korzyści osiągnięcia pozytywnego wizerunku. Jedną z głównych, najogólniej
ujętych funkcji jest zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez wykreowanie wizerunku, będącego
pożądanym odbiciem tożsamości marki, powstałym w jej procesie promocyjnym. Odpowiada ona
za informowanie o produkcie lub usłudze oraz pobudzanie popytu 68.
Mechanizmy, wykorzystywane do budowy pożądanego obrazu, umożliwiają kontrolowane
informowanie odbiorców w sposób korzystny wizerunkowo dla marki - pełnią funkcję informacyjną i identyfikacyjną. Pozwalają na udostępnianie informacji o jej tożsamości, misji i wizji oraz
cechach i podejściu do otoczenia zewnętrznego. Taki przepływ wiedzy pozwala na zbudowanie
relacji emocjonalnej, wytworzenia więzi i nici porozumienia między stronami 69. Ponadto funkcja
ta opisuje możliwości autokreacyjne firmy. Plan kreowania przekazu daje marce możliwości
dopasowania go do konkretnych odbiorców w celu wykreowania u nich pewnych preferencji.
Bieżące i kontrolowane informowanie otoczenia o ważnych dla marki kwestiach pozwala na
zdobycie przewagi informacyjnej i uniknięcia sytuacji, w której opinia publiczna dowiaduje się
czegoś z mediów, a nie od niej bezpośrednio. Dzielenie się informacjami z otoczeniem pozwala
na kontrolowane przekazywanie danych o sobie, a niejednokrotnie na ukazywanie pewnych
zachowań w sposób sugerujący spontaniczny wyciek informacji, będący w rzeczywistości
zaplanowaną taktyką wizerunkową 70. Odpowiednie przekazanie idei marki, prowadzące do
zrozumienia jej przez otoczenia, stwarza możliwości dalszego rozwijania komunikacji. Pokazuje to także podejście marki do jej odbiorców, jednocześnie umożliwiając jej kontrolowane
umacnianie ich wzajemnej relacji 71. Narzędzia kreowania wizerunku pozwalają na koordynację

63 M. Podkowińska, Tożsamość jednostki a proces komunikowania [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L.
Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 22-25.
64 W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2006, s. 77-78.
65 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa 2005, s. 107-111.
66 K. Mazurek-Łopacińska, Wewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumenckich i ich wpływ na komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem [w:] Zarządzanie i marketing 16, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław
2000, s. 19-23.
67 G. Armstrong, P. Kotler, J. Saunders, V. Wong, Marketing podręcznik europejski, Warszawa 2002, s. 199.
68 tamże.
69 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 25-29.
70 M. Podkowińska, Tożsamość jednostki a proces komunikowania [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L.
Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 25-27.
71 tamże.
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i stabilizację działań i powstających opinii oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym, możliwym
do pojawienia się w przyszłości 72.
Kolejną, jedną z ważniejszych ról działań wizerunkowych, jest pozytywne oddziaływanie
wewnętrzne na pracowników firmy, sposób postrzegania ich miejsca zatrudnienia, bezpośrednio wpływający na sam obraz organizacji. Prowadzenie zabiegów, mających na celu ocieplenie
wizerunku firmy wewnątrz jej struktury, wpływa na poziom usatysfakcjonowania zatrudnionych
z wykonywanej przez nich pracy, a co za tym idzie, staje się składową oceny obrazu przedsiębiorstwa 73. Wiąże się to bezpośrednio z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, polegającą
na altruistycznych działaniach prospołecznych, pośrednio przynoszących skutki wizerunkowe
wewnątrz i na zewnątrz firmy 74.
Planując strategię promocyjną, osoba lub firma skupia się w dużym stopniu na oczekiwanym,
wymiernym zysku finansowym, wynikającym z podjętych działań. Wpływ silnie ugruntowanego
obrazu wytworzonego w świadomości potencjalnych klientów, jest na tyle potężny, że w dużej
mierze decyduje o konkretnych wyborach konsumenckich nabywców 75. Można dzięki niemu
stymulować popyt na produkt lub usługę oraz wpływać na stopień znajomości marki przez kontrahentów 76. Funkcje perswazyjne 77, związane z tymi celami organizacji to uproszczenie oraz
wspomaganie decyzji 78. Wynikają one z celu strategicznego przekazywania informacji o walorach
marki, w celu zmiany oczekiwań i zachowań konsumentów, poprzez wzbudzanie u nich sympatii
79
. Trwała pozycja marki na rynku ułatwia ludziom wybór jej produktu lub usługi wśród licznych
substytutów. Jest mierzalną, pozytywną odpowiedzią ludzi na działania, mające ocieplać jej wizerunek. Przy sytuacji, w której obraz organizacji jest spójny z ideałem firmy konsumenta, dochodzi
to ułatwionej selekcji 80. Pozwala on także zminimalizować ryzyko wyboru marki w świadomości
klientów, stale gwarantując niezmienną jakość i powołując się na nienaganny wizerunek. Działania autopromocyjne umacniają świadomość marki, dzięki której tworzy się wobec niej lojalność
klienta 81. Zdobywanie rzeszy wiernych klientów jest istotną rolą samego kreowania wizerunku.
Gwarantuje ono posiadanie „konsumentów zagorzałych 82”, najcenniejszych z marketingowego
punktu widzenia interesariuszy, stających się nośnikami reklamy marki samymi w sobie.
Z celów wizerunkowych wynika wiele funkcji, których określenie na początku planowania
strategii marki pozwala w odpowiedni sposób dopasować ją do rynkowych oczekiwań. Wcześniej
przygotowany proces autopromocji umożliwia odpowiednie dobranie narzędzi kreowania wizerunku
do potrzeb i możliwości organizacji.

72 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 1997, s. 55-57.
73 M. Niemczyk, Wizerunek organizacji, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Wizerunek_
organizacji [dostęp: 23.06.2015].
74 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Warszawa
2011, s. 21.
75 A. Czubała, Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009, s. 222-229.
76 G. Armstrong, P. Kotler, J. Saunders, V. Wong, Marketing podręcznik europejski, Warszawa 2002, s. 199.
77 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 1997, s. 55-57.
78 M. Niemczyk, Wizerunek organizacji, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Wizerunek_
organizacji [dostęp: 23.06.2015].
79 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa 2005, s. 107-111.
80 B. Rozwadowska, Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 197-211.
81 J. C. Levinson, Marketing partyzancki, Warszawa 2011, s. 363.
82
M. Jędrzejak, Lojalność klienta, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Lojalno%C5%9B%C4%87_klienta [dostęp: 2.03.2016].
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Rozdział 2. Marka a osoba - analiza zjawiska
Rozdział poświęcony został marce, jej definicjom, historii i rodzajom, z naciskiem na brandy
personalne oraz spersonalizowane. Celem rozdziału jest przedstawienie zjawiska marki spersonalizowanej przy jednoczesnym opisaniu roli kształtowania marek własnych jako dodatkowego
elementu osiągania sukcesu marketingowego i, przede wszystkim, wizerunkowego.
2.1. Definicja marki
W literaturze słowo „marka” często stosowane jest w sposób nieprecyzyjny i niedopasowany
do swojego logicznego znaczenia. Niejednokrotnie rozumiane jest jako synonim słowa „przedsiębiorstwo”, bez uwzględnienia szerokiego spectrum posiadanych znaczeń. Przedsiębiorstwem jest
instytucja gospodarcza, posiadająca pewną strukturę organizacyjną 83. Na kształt przedsiębiorstwa
wpływ wywiera szereg czynników, takich jak: wiek oraz wielkość firmy, jej otoczenie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych, oraz władza, której ono prawnie podlega 84. Sposób, w jaki
dana firma chce być postrzegana, wynika z jej organizacji, rozumianej w ujęciu atrybutowym jako
„szczególny rodzaj stosunków części do siebie i do złożonej przez siebie całości […] 85”. Organizacja powstaje w celu osiągnięcia pewnych założeń 86. Znajomość ich oraz orientacja celowa są
istotnymi elementami, charakteryzującymi przedsiębiorstwa. Pożądane stany rzeczy, do których
one dążą, oraz sposoby ich osiągnięcia same w sobie definiują markę 87. Budowana jest ona przez
cały czas działania przedsiębiorstwa, a w trakcie kształtowania jego wizerunku, uwzględniane
są wszelkie aspekty związane z marką. Wraz z istnieniem marki, i z niego wynikający, następuje
wzrost doświadczenia oraz know-how 88, prowadzące do ciągłego rozwoju, mającego wpływ na
zarówno na strukturę firmy, jak i na jej markę.
Instytucja marki powstała już w czasach starożytnych, na potrzeby odróżnienia wytwórców
konkretnych produktów. Jej obecny charakter jest efektem lat rozwoju gospodarczego oraz przemian w postrzeganiu funkcji marketingu 89. Marka w rozumieniu potocznym jest identyfikatorem
organizacji lub produktu 90. Zawiera się w niej zestaw elementów, pozwalających na odróżnienie
danego przedsiębiorstwa na rynku, poprzez konkretne logo, nazwę, wzór lub ich połączenie 91.
W skład czynników, charakteryzujących firmę wchodzą znaki graficzne, językowe, dźwięki, litery
oraz liczby 92. Nazwa wywodzi się od angielskiego czasownika „to brand”, oznaczającego „wypalanie” i nawiązującego do etymologii słowa. Termin wziął swoje przesłanie od aktu oznaczania bydła
przez ówczesnych hodowców z terenów obecnych Stanów Zjednoczonych. Praktyka ta pozwalała
na ustalenie pochodzenia zwierząt oraz jakości ich mięsa 93, stąd też potrzeba zapewnienia sobie
rozpoznawalności przy pomocy marki.
Marka, co zostało wykazane wcześniej, ma bezpośredni związek z wizerunkiem, stała się
potężnym narzędziem komunikacji z otoczeniem, poważanym w dobie pozacenowych środków
83 G. Bełz, System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wrocław 2011, s. 76.
84 H. Mintzberg, J. B. Quinn, The strategy process. Concepts, contexts, cases, Englewoods Cliffs 1991,
s.340.
85 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969, s. 50.
86 M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004, s. 33-35.
87 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969, s. 359.
88 D. A. Nadler, M. L. Tushman, Competing by design.The power of organizational architecture, New YorkOxford 1997, s. 217.
89 M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 15-23.
90 J. Altkorn, Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Kraków 1999, s. 5.
91 J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1998, s. 12.
92 A. I. Baruk, Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?. Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu
na nabywców, Toruń 2006, s. 66.
93 J. Murphy, Brand valuation, Londyn 1991, s. 2.
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zdobywania przewagi konkurencyjnej 94. Po zakończeniu okresu gospodarki przemysłowej i nastąpieniu obecnej epoki informacyjnej, funkcje marki zmieniły się, dostosowując swą rolę do potrzeb
współczesnego rynku, nastawionego na indywidualne oczekiwania nabywców. W okresie produkcji
na masową skalę, konieczne stało się porozumiewanie się usługodawców z konsumentami za
pomocą charakteryzujących ich oznaczeń. W XIX wieku powstało pojęcie „znaku towarowego”,
stosowanego w literaturze prawniczej jako synonim marki 95. Termin ten zawiera wszelkie oznaczenia wskazujące na cechy i pochodzenie towaru lub usługi danej firmy, informacje gwarancyjnozabezpieczające oraz przekazy dodatkowe 96. Znak towarowy chroniony jest obecnie przez prawo
karne oraz cywilne 97 i rozumiany jest, zależnie od charakteru sytuacji, jako część lub całość marki.
Definicja marki zakłada jej wielopoziomowość, związaną ze stopniem zaangażowania otoczenia
w jej tożsamość 98. Jerzy Altkorn sugeruje, że słowo to ma więcej niż jedno znaczenie, wymieniając
trzy różne treści, które może nieść za sobą termin 99. Sposobem postrzegania marki, istotnym
z punktu widzenia wizerunkowej pozycji przedsiębiorstwa na rynku, jest wartościujący ją zestaw
skojarzeń 100. W tym ujęciu, traktowana jest jako część segmentu komunikacji przedsiębiorstwa
z otoczeniem, wpływająca na kierunek rozładowania ich siły nabywczej i postaw konsumpcyjnych 101.
Marka jest zbiorem cech przedsiębiorstwa, usługi lub produktu, który ma zadanie utwierdzenie
konsumenta w poczuciu słuszności jej wyboru spośród innych dostępnych marek 102. Przeświadczenie klienta o zasadności decyzji ulokowania swojego kapitału w produkt lub usługę marki jest
jednym z jej podstawowych celów. Odpowiednie komunikowanie się pozwala na wykreowanie
silnej marki, której wybór nie niesie za sobą dysonansu pozakupowego u jej odbiorców 103. Aby
wyrobić markę, nie wystarczy w konkretny sposób zarządzać swoim przedsiębiorstwem 104.
Określona struktura zarządzania wchodzi w skład jego tożsamości, opisanej dokładniej w poprzednim rozdziale, i ma silny wpływ na całościowy sposób prowadzenia działalności. Marka
posiada wiele ról i funkcji, wśród których najważniejsze, z perspektywy firmy, jest wyróżnienie
się na tle konkurencji, osiągalne właśnie dzięki wykreowaniu silnej marki. Za celem tym kryje się
chęć takiego podkreślenia cech charakterystycznych 105 marki, które zapewni jej zauważalność,
rozpoznawalność oraz zapamiętywalność w jej otoczeniu.
Marka niesie za sobą wszelkie korzyści praktyczne oraz dodatkowe wartości, cenione przez
konsumentów 106. Jak pisze Marek Zboralski, „[...]marki uważa się za najważniejsze inwestycje
i najwartościowszy, potencjalnie, majątek firm 107”. Jednym z najistotniejszych, opisanych we wcześniejszym rozdziale, celów przedsiębiorstw jest wytworzenie długotrwałej relacji z otoczeniem,
angażujące je emocjonalnie. Taki rodzaj więzi, odpowiednio budowanej, prowadzi do pozyskania
lojalnych klientów i partnerów biznesowych, dla których sam wybór marki będzie miał wartość
94 M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 18-23.
95 tamże, s. 24.
96 R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 3-25.
97 tamże.
98 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001, s. 12-14.
99 znaczenia marki według Jerzego Altkorna dzielą się na: oznaczenie konkretnego produktu, termin używany przez prawników jako synonim znaku towarowego oraz skrót myślowy, zawierający wartość wizerunkową
produktu lub firmy. Szerzej zob. J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1998, s. 11-12.
100 J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1998, s. 11-12.
101 M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 18-23.
102 J. Altkorn, Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Kraków 1999, s. 5-6.
103 dysonansem pozakupowym nazywa się „negatywny stan emocjonalny wywołany ujawnieniu się ujemnych
cech towaru (czy skutków zakupu) albo uświadomieniem sobie istnienia bardziej atrakcyjnych wariantów[...]”,
Szerzej zob. K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Warszawa 2002, s. 104.
104 M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004, s. 212-213.
105 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 77-81.
106 J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1998, s. 11-12.
107 M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000, s. 30.
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istotniejszą od mierzalnych parametrów produktów lub usług przez nią oferowanych 108. Zaufanie
i wierność klientów pozwala na bezpieczne poszerzanie oferty marki oraz zapewnia szersze
pole do testowania nowych rozwiązań, bez ryzyka utraty dotychczasowych odbiorców. Ponad to,
posiadanie silnej marki gwarantuje niższe koszty promocyjne oraz możliwość utrzymania zadowalającego, stabilnego poziomu sprzedaży 109. Sam przedmiot, usługa lub osoba to za mało - marka
powinna stać się wizją jakichś wartości, aspiracji czy fantazji swoich docelowych odbiorców 110.
Marki można klasyfikować ze względu na ich orientacje oraz podejście do ryzyka. W takim
podziale wyłaniają się liderzy rynku, marki niszowe, instytucje rzucające wyzwania oraz markinaśladowcy. Różnią się od siebie stopniem udziału w rynku, kulturą konkurowania między sobą,
sposobami wprowadzania optymalizujących zmian oraz przyjętą strategią marketingową 111.
W sytuacji, w której marka ma silną pozycję, organizują się w jej obrębie ludzie, chcący się tam
znajdować, skłonni realizować jej cele oraz zmieniający swoje postawy pracownicze 112 lub konsumenckie w wyniku oddziaływania marki 113. Siła marki pozwala na realizację celów przedsiębiorstwa,
determinuje wartość tworzonych przez nią produktów i usług oraz określa jej wartość rynkową
114
. Przejawia się poprzez mierzalne kryteria, do których należą: znajomość i rozpoznawalność
marki, skojarzenia z nią związane, stające się jej tożsamością zewnętrzną, jakość jej przypisywaną
oraz gwarancja lojalności jej otoczenia 115. Odpowiednio budowana marka umożliwia efektywne
poszerzenie oferty firmy 116.
2.2. Charakterystyka marki personalnej
Do niedawna termin „marka” odnosił się głównie do wizerunku przedsiębiorstw 117. Obecnie
niemal każdy uczestniczący we współczesnym świecie człowiek, w sposób uświadomiony lub nie,
buduje swoją indywidualną markę 118. W dobie dążenia do spersonalizowania swojego wizerunku
oraz dzielenia się prywatnością, ludzie mają silną potrzebę komunikowania własnej tożsamości119,
czyli swojej cechy nadawczej.
Marka personalna nieoderwalnie połączona jest z tożsamością, posiada konkretne cechy, do
których należą: postawy danej osoby, jej nastawienie, zachowanie, stanowisko i rola społeczna,
podejście do życia, sposób odnoszenia się do innych oraz do aktualnych sytuacji 120. O rodzaju
kreowanego przez osobę brandu świadczy też poziom jej wykształcenia, miejsce zamieszkanie oraz wykonywany zawód. Już podstawowe cechy, takie jak płeć i wiek, wzbudzają pewne
emocje u odbiorców, przypisując markom personalnym konkretne role społeczne 121. Czynniki te
bezpośrednio wpływają na grupę odbiorców danej marki oraz jej oczekiwany wizerunek. Jako,
że w przypadku tego rodzaju brandu, chodzi konkretnie o odbiór cech charakteryzujących ludzi,
108 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Kraków 2006, s. 11-32.
109 D. Wrona, Marka, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka [dostęp: 19.05.2016].
110 A. Duda, Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 183 - 189.
111 M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 47-50.
112 R. L. Kahn, D. Katz, Społeczna psychologia organizacji, Warszawa 1979, s. 521-523.
113 M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004, s. 212-213.
114 M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 50-51.
115 tamże, s. 52.
116 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Kraków 2006, s. 176-177.
117 S. Hyder, 7 Things You Can Do To Build An Awesome Personal Brand, Forbes, http://www.forbes.com/
sites/shamahyder/2014/08/18/7-things-you-can-do-to-build-an-awesome-personal-brand/2/#1ebfcab661cc [
dostęp: 17.05.2016].
118 tamże.
119 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000, s.560.
120 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000, s.560.
121 P. Siemieniak, Self-presentation dilemmas of women on managerial positions in the context of gender
stereotypes, Poznań 2011, s.64 - 87.
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wpływ na ostateczny obraz wykreowany w głowach zainteresowanego otoczenia wywiera także
wygląd zewnętrzny, ubiór, gesty oraz język, którym dana osoba się posługuje. Bez impulsu dotyczącego tożsamości nadawcy, dla odbiorcy nie byłoby możliwe zajęcie wobec niego własnego
stanowiska 122, najcenniejszym z punktu widzenia marki personalnej 123.
Gdy do procesu kreowania marki personalnej dochodzi w sposób kontrolowany i planowany,
osoba zakłada dziedziny, w których zaistnieć ma jej marka oraz konkretne cechy warte prezentacji 124. Konieczna jest znajomość swojego statusu oraz jasno określony punkt docelowy, w jakim
znaleźć powinna się formowana marka. Na kondycję wizerunkową marki personalnej, szczególnie
w dobie Internetu, wpływ ma każdy przekaz jej dotyczący. Zarówno informacje udostępniane
osobom z najbliższego otoczenia w sposób bezpośredni, jak i wszelkie materiały i dane, umieszczane w przestrzeni publicznej. Dobrym sposobem na budowanie stabilnej i silnej marki jest konsekwencja w utrzymywaniu jednego, autentycznego klimatu 125 i nawiązań do znanej wszystkim
historii marki, będącej fundamentem gwarantującym jej wiarygodność i zbliżającym tożsamość
otoczeniu. Dokładna znajomość swoich wad i zalet umożliwia dobranie optymalnie dopasowanej
do możliwości i potrzeb strategii kreowania własnego wizerunku. Raz zdobyta reputacja jest trudna
do zmodyfikowania i wymaga wiele wysiłku, dlatego też pozycje marek personalnych budowane są
stopniowo, a przy szerokiej grupie odbiorców ich wizerunku, proces często wspierany jest przez
specjalnie wykwalifikowane zespoły 126.
By nazwisko stało się marką powinno wzbudzać emocje, prezentować wzorce, pobudzając
wyobraźnię wszystkich swoich odbiorców. Dla przykładu, przedsiębiorca jest osobą zarządzającą
zatrudnionymi przez siebie pracownikami w firmie, której jest właścicielem, ale jednocześnie jej
głównym reprezentantem, ambasadorem wizji marki na zewnątrz. Reputacja jest składową wizerunków wytworzonych w świadomości wszystkich grup zainteresowanych. Pożądanym obrazem
marki własnej jest kojarzenie jej przez środowisko z sukcesem, wysokim wykształceniem oraz
stopniem zaangażowania w prowadzenie działalności ale także z chęcią rozwoju, umiejętnością
podążania za postępem technologicznym oraz profesjonalizmem. Jednoznaczna ocena obrazu
danej osoby jako marki jest jednak trudna ze względu na złożoność czynników branych pod uwagę
przez interesariuszy 127 oraz ich zróżnicowane oczekiwania.
2.3. Charakterystyka marki spersonalizowanej
Szczególnym przypadkiem rozpatrywania marki jest sytuacja, w której występuje ona w ujęciu
medialnym. Rynek mediów jest jednym z najbardziej ubrandowionych 128, na co wskazuje stopień
nastawienia na inwestycje w działania marketingowe w celu wyróżnienia swoich produktów na tle
innych. Czyni go to specyficzną przestrzenią promocyjną, rządzącą się własnymi prawami. Nic,
co należy do produktów w środkach przekazu nie może być anonimowe, ponieważ odnosić się
ma do emocji otoczenia i dzięki nim przyciągać jego uwagę 129.
122 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000, s.560.
123 J. Malinowska - Parzydło, Charakterny, charakterystyczny czy ucharakteryzowany?, Jesteś marką, http://
jestesmarka.pl/marka-osobista/charakterny-charakterystyczny-czy-ucharakteryzowany/ [dostęp: 22.05.2016].
124 S. Hyder, 7 Things You Can Do To Build An Awesome Personal Brand, Forbes, http://www.forbes.com/
sites/shamahyder/2014/08/18/7-things-you-can-do-to-build-an-awesome-personal-brand/2/#1ebfcab661cc [
dostęp: 17.05.2016].
125 J. Malinowska - Parzydło, Charakterny, charakterystyczny czy ucharakteryzowany?, Jesteś marką, http://
jestesmarka.pl/marka-osobista/charakterny-charakterystyczny-czy-ucharakteryzowany/ [dostęp: 22.05.2016].
126 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 1997, s. 55-57.
127 B. Roguska, Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy [w:]
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2004,
s.128 - 131.
128 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 71.
129 A. Duda, Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 183 - 189.
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Termin „marka spersonalizowana” wywodzi się bezpośrednio z kategorii marek rynku medialnego.
Marka medialna jest identyfikatorem konkretnego przedsiębiorstwa medialnego, jego produktem
i równocześnie środkiem promocji, odpowiedzialnym za swoją sprzedaż oraz popularność 130.
Taka charakterystyka wymaga klasyfikacji, w celu uporządkowania tego, co jest wyróżnikiem
konkretnych brandów. Przy podziale marki medialnej ze względu na poziom reprezentacji 131, dokonanym przez Annę Jupowicz-Ginalską wyraźnie widać, iż na każdym kolejnym z wymienionych
stopni, brand zostaje rozpatrywany w sposób coraz bardziej szczegółowy, co ułatwia zrozumienie
złożoności zagadnienia.
Brandy medialne o silnej pozycji rynkowej klasyfikuje się na poziomach: largo maksymalnym,
oznaczającym właściciela całego medium; largo medium, zawierający medialne marki-matki, będące
najważniejszymi podmiotami promocji; pochodne od marek-matek marki na poziomie largo mini,
oznaczającym wszelkie produkty medialne wyspecjalizowane w danej dziedzinie i przynależne
tożsamościowo do swojej marki largo; poziom stricte, czyli sam produkt medialny, posiadający
konkretne wyróżniające go cechy i będący przedmiotem promocji, stając się flagowym brandem
swojej marki largo. Ostatnim poziomem reprezentacji, często najbardziej cennym przy efektywnej
promocji, jest właśnie marka spersonalizowana 132.
Słowo „marka” występuje na tym etapie, ponieważ ludzie, będący brandem spersonalizowanym
danego przedsiębiorstwa medialnego, stają się dla niego cenniejsi niż zwykli pracownicy. Z markami spersonalizowanymi wiążą się ich cechy charakterystyczne, zapewniające rozpoznawalność
i wzbudzające, niejednokrotnie skrajne, emocje u ich odbiorców. Reprezentanci przedsiębiorstw
medialnych są niepowtarzalni, co czyni ich bardzo wartościowymi 133. Właściwie i konsekwentnie
kreowani, mogą stać się unikatowymi ambasadorami marki na każdym z jej poziomów. Odpowiednio budowane marki personalne, o których mowa była w poprzednim podrozdziale, niosą za
sobą wiele korzyści zarówno dla samych ambasadorów produktów medialnych, jak i dla mediów
z nimi związanych. Do promocji oferty medialnej przenoszone są wszelkie dobra wizerunkowe,
wynikające z posiadania silnej marki personalnej. Atrybutem medialnych gwiazd stacji jest ich
unikatowa osobowość oraz siła przekazu, jaką posiadają. Do grona marek spersonalizowanych
należeć mogą, zależnie od charakteru produktu medialnego z nimi związanego, ludzie z różnych
branż, o różnym wykształceniu oraz niezależnie od odgrywanej przez siebie roli 134.
Posiadanie przez przedsiębiorstwo medialne takich reprezentantów, poza szerokim wachlarzem korzyści, niesie za sobą również pewne ryzyko. Jednym z negatywnych dla medium
wyników kreowania gwiazd może być taki wzrost popularności samej osoby, który doprowadzi
do jej dominacji nad promowanym produktem i, w wyniku, marka spersonalizowana przestanie
być łącznikiem pomiędzy ofertą medium a jej odbiorcami 135. Kolejnym niebezpieczeństwem jest
możliwość przejścia znanego szerokiej publiczności ambasadora do konkurencyjnej stacji, rozgłośni lub magazynu. Znanym przypadkiem jest także sytuacja, w której człowiek, mimo swojego
potencjału promocyjnego, nie posiada kwalifikacji do pracy na danym mu stanowisku 136.

130 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 67-76.
131 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 70-72.
132 do przykładu podziału marek medialnych ze względu na poziom reprezentacji można wykorzystać stację
TVN. Odpowiadający jej podział, będzie zakładał Scripps Networks Interactive jako ukrytą markę largo maksymalną, następnie marką largo medium sam TVN, largo mini to wszelkie stacje pochodne, takie jak TVN24,
TVN7 czy TVNBiŚ, na poziomie stricte wymienić można program „MasterChef” oraz „Kuchenne rewolucje”,
a marką spersonalizowaną przy takim podziale zostanie Magda Gessler, Szerzej zob. A. Jupowicz-Ginalska,
Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 71-74.
133 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 72.
134 tamże.
135 tamże.
136 tamże.
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Pomimo zagrożeń, przedsiębiorstwa medialne doceniają potencjał, jaki kryje się w promocji
przy pomocy marek spersonalizowanych. Aby obniżyć poziom ryzyka i zwiększyć lojalność
swoich gwiazd, często kreują wizerunek swoich reprezentantów od podstaw, zamiast zatrudniać
do współpracy osoby znane z innych działalności. Gwarantuje to bezpośrednie utożsamianie
gwiazd z daną stacją oraz efektywną promocję, przekładającą się na sprzedaż oraz siłę marki
na poziomach largo.
2.4. Cechy i cele personal brandingu
Branding [ang.] jest specyficznym procesem oddziaływania na emocje dobranej grupy docelowej,
w celu wykreowania w ich świadomości konkretnych i trwałych skojarzeń związanych z marką137,
pozwalających jej na osiągnięcie swoich zaplanowanych dążeń i zbudowanie pożądanej sieci
kontaktów 138. Polega na marketingowym przekazywaniu idei marki, będącej spójnym i stabilnym
odniesieniem do jej wizji i misji 139. Służy do osiągnięcia celów, stawianych sobie przez firmy lub
osoby, wynikających z potrzeby posiadania silnej marki. W procesie do uzyskania przewagi na
rynku, wykorzystuje się samą markę, niezależnie od jej charakteru 140. Prowadzić ma do wykreowania unikalnej osobowości marki, niosącej za sobą wiele korzyści.
Jak wskazuje nazwa, branding personalny odnosi się do budowania wizerunku konkretnych
osób. Komunikacja, zachodząca w procesie personal brandingu, opiera się na dwóch rodzajach
przekazywanych treści: odnoszących się do rozumu oraz odnoszących się do uczuć odbiorców
procesu 141. Marki osobiste oddziałują na emocje otoczenia jeszcze silniej niż marki firm ze względu
na większe zaangażowanie emocjonalne obu stron komunikacji 142. Reakcje na działania znanej
jednostki są silne i bezpośrednio określają jej pozycję na rynku. Przywiązanie odbiorców do marki
jest dla niej sytuacją pożądaną ze względu na zachowania konsumenckie z niego wynikające oraz
szerzoną przez nich reputację. Interesariusze mogą być fanami osoby, jednocześnie zmieniając lub
ugruntowując swoje wybory, ze względu na emocje do niej odczuwane, a nie tylko cechy mierzalne
produktów lub usług związanych z tą marką personalną 143. Sympatycy znanej osoby odczuwają
wyższość jej oraz towarów z nią związanych ponad innymi dostępnymi markami. Odczuwają oni
dumę, wynikającą z posiadanej wiedzy o niej oraz korzystania z jej produktów i usług 144.
Odpowiednio prowadzony branding zapewnia również zdobycie zauważalności, rozpoznawalności oraz wyróżnienia się marki na tle jej konkurencji 145. Istotnym czynnikiem, przy badaniu
skuteczności i efektywności działań brandingowych jest sprawdzenie, na ile przynoszą one marce
zapamiętywalność oraz pożądane przez nią skojarzenia 146, znacznie istotniejsze od samej znajomości marki wśród konsumentów. Przywoływanie w świadomości otoczenia cech marki lub osoby
przez nią promowanych daje możliwość kierowania kapitałem społecznym w optymalny dla niej
sposób. Zyskiem, wynikającym z wykreowanych skojarzeń jest pozytywne umotywowanie wyborów
konsumenckich interesariuszy marki. Spójność wizerunku realnego i pożądanego prowadzi do
podniesienia pozycji marki w ujęciu sprzedażowym oraz popularności.

137 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Kraków 2006, s. 11-16.
138 P. Majewski, Czas na e-biznes, Gliwice 2007, s. 15.
139 M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000, s. 269.
140 tamże, s. 30.
141 G. J. Nix, Your Brand Is About the Feels, Entrepreneur, https://www.entrepreneur.com/article/275287 [dostęp: 22.05.2016].
142 tamże.
143 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Kraków 2006, s. 11-32.
144 tamże.
145 J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 77-81.
146 tamże.
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Jak wykazano wcześniej, branding ma wiele funkcji. Zgodnie z teorią marketingu, pożądanym skutkiem prowadzonego brandingu jest reputacja marki, wynikająca z jego działań 147.
Opieranie promocji o charakterystyczne i atrakcyjne, a jednocześnie wiarygodne dla odbiorców
cechy marki personalnej, jest prostą drogą do osiągnięcia sukcesu wizerunkowego-uzyskania integralnego, pozytywnego obrazu danej osoby w świadomości jej interesariuszy oraz
wytworzenie długookresowej relacji, otwierających perspektywy ekonomiczne i rozwojowe,
o których mowa była we wcześniejszym rozdziale. Budowanie świadomości marki pozwala na
zrzeszenie lojalnych społeczności odbiorców, będących zagorzałymi fanami i zaspokajających
swoje potrzeby społeczne w kontakcie z nią 148. Zbudowanie relacji z konsumentami oparte jest
o zdobyte u nich zaufanie, będące jednym z celów wejściowych przy wprowadzaniu brandingu
149
. Naturalną potrzebą ludzką jest wchodzenie w różnego rodzaju relacje. Zależności, zachodzące między marką osobistą a jej grupą docelową, mogą mieć decydujący wpływ na moc tej
więzi, a co za tym idzie, na pozycję marki.

Rozdział 3. Media społecznościowe jako przestrzeń promocji wizerunku
W tym rozdziale autorka pragnie poruszyć temat Internetu oraz mediów społecznościowych jako
nośników narzędzi kreowania wizerunku, przedstawionych w pierwszej części pracy. Na początku
opisane zostają cechy Internetu jako popularnego nośnika informacji, otwierającego markom
nowe perspektywy komunikacyjne i wizerunkowe, do których należą social media. Po wstępie
dotyczącym Internetu, rozdział przybliża zjawisko obecności i budowania wizerunku przestrzeni
mediów społecznościowych, z uwzględnieniem charakterystyki zjawiska.
3.1. Charakterystyka Internetu jako nowoczesnej przestrzeni promocji wizerunku
Internet jest globalną infrastrukturą łączności, opracowaną w Stanach Zjednoczonych w latach
sześćdziesiątych XX wieku, na potrzeby komunikacyjne zapowiadanej wówczas wojny nuklearnej.
Jego zasoby opierają się o połączenia między urządzeniami na całym świecie 150. Niedługo po
zbudowaniu pierwszej sieci komputerowej, zaczęto odkrywać nowe, poza potencjałem naukowym,
możliwości jakie oferował Internet. W Polsce dostępny jest od 1990 roku, a jego popularność stale
wzrasta. Obecnie, w różnych celach, korzysta z niego ponad 62% Polaków 151.
Internet to aktualnie najszybciej rozwijające się medium, cieszące się największą popularnością wśród użytkowników 152. Na świecie korzysta dziś z niego ponad 3,4 miliarda ludzi 153,
a przyrost użytkowników w skali roku wynosi 10%, dając 332 miliony nowych internautów rocznie 154. Internet otworzył szereg nowych perspektyw komunikacyjnych. Przestrzeń informacyjna,
jaką się stał, jest wolna od wielu występujących dotychczas granic, posiada globalny zasięg, ale
147 I. Pusz, Reputacja, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Reputacja [dostęp:
22.05.2016].
148 A. Duda, Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 183 - 189.
149 G. J. Nix, Your Brand Is About the Feels, Entrepreneur, https://www.entrepreneur.com/article/275287 [dostęp: 22.05.2016].
150 A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice 2004, s. 59.
151 aszw, mhr, Poziom czytelnictwa wśród Polaków najniższy od wielu lat, PAP, http://www.pap.pl/aktualnosci/
kultura/news,486912,poziom-czytelnictwa-wsrod-polakow-najnizszy-od-wielu-lat.html [dostęp: 21.04.2016].
152 K. Fabjaniak- Czeniak, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012, s. 173-175.
153 raport Digital in 2016, S. Kemp, Digital in 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[dostęp: 05.05.2016].
154 tamże
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generuje także nowe, nieznane dotąd zagrożenia. Charakteryzuje go teleobecność, nie występuje
potrzeba określania miejsca i czasu występowania wiadomości 155. Pozwala to na swobodny
przepływ informacji z dowolnych punktów geograficznych, wynikający z zapośredniczonej sprzętem obecności ludzkiej 156. Taki rodzaj niezależności prowadzi do powstawania abstrakcyjnych
więzi społecznych, niemożliwych do zawiązania w rzeczywistym miejscu i czasie. Multimedialny
charakter komunikacji przyciąga zróżnicowanych użytkowników. Internet wyróżnia występująca
w jego przestrzeni pozioma struktura społeczna. Nie istnieje niezmienna i nieprzekraczalna
zasada dostępu, występuje za to decentralizacja oraz możliwość wejścia podmiotu w interakcję
z informacją. Interaktywność jest jedną z cech najmocniej wyróżniających Internet na tle dotychczasowo znanych nośników informacji. Innymi, przyciągającymi rzesze aktywnych odbiorców
cechami globalnej sieci są : szybkość i łatwość dostępu do informacji, poczucie anonimowości
oraz wszechobecność Internetu. Charakterystyczny jest również rozwój międzynarodowej
sieci, który cechuje multilinearność. Postęp zależy od stopnia cyfryzacji w danym obszarze
oraz poziomu technologicznego struktur i narzędzi łączności bezprzewodowej157. Własnością
Internetu jest transportowalność i integralność jego urządzeń oraz stale prowadzone próby ich
miniaturyzacji 158. Sieć komputerowa jest nowym nośnikiem komercyjnym. Za jej pośrednictwem
możliwa jest dystrybucja różnych treści w jasno określone miejsca i do konkretnych odbiorców
przekazu. Zawiera szereg różnych sposobów dotarcia do grupy docelowej.
Na początku XXI wieku popularność zdobył termin „WEB 2.0”, określający nowy typ techniki
i ideologii witryn internetowych 159. Zawiera on portale i aplikacje, bazujące na interaktywnym
wykorzystaniu i wymianie informacji oraz danych przez użytkowników. Obejmuje wszelkie treści
tworzone oddolnie przez internautów i ich reakcje na nie. WEB 2.0 rozpoczął rewolucję w sposobach
wykorzystywania przestrzeni internetowej 160. Poprzedzający go etap rozwoju Internetu, zwany
w literaturze WEB 1.0, trwający do roku 2001, opierał się głównie o jednostronną komunikację,
prowadzoną poprzez strony internetowe marek oraz pocztę elektroniczną. Obecnie, niejednokrotnie
używany jest termin „WEB 3.0”, odnoszący się do mobilnego, niemal nieograniczonego dostępu
do Internetu. Warto wspomnieć o występujących wśród specjalistów sporach, dotyczących nazewnictwa poszczególnych etapów postępu w sieci, wynikających z dynamizmu zachodzących
zmian oraz stosunkowo niewielkich różnic między nimi 161.
3.2. Charakterystyka mediów społecznościowych
Po dostrzeżeniu ogromnego potencjału w komunikacji biznesowej za pośrednictwem globalnej sieci, marki zaczęły rozszerzać zakres promocji własnej o ten nośnik. Internet pozwala
na precyzyjne i efektywne wykorzystanie narzędzi kreowania wizerunku, dzięki swoim cechom
wyróżniającym go na tle starszych płaszczyzn promocyjnych. Media społecznościowe jeszcze
bardziej poszerzają zakres możliwości wykorzystania Internetu do promocji swojego wizerunku.

155 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J.
Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s.11-12.
156 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s.11-12.
157 A. Janowska, A. Kania, Otwarte zasoby edukacyjne jako przejaw altruizmu w gospodarce, czyli ekonomii
daru, e-mentor, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1018 [dostęp: 21.04.2016).
158 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J.
Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s.11-12.
159 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 16.
160 M. Drzazga, Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem [w:] Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak,
Katowice 2013, s. 104.
161 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 16
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Serwisy społecznościowe są witrynami, których zawartość składa się z treści generowanych
przez ich aktywnych użytkowników. Należą do grupy portali wspólnotowych, ze względu na sposób
dzielenia się informacjami oraz interaktywny charakter użytkowania 162. W przypadku social media,
granica między technologią a medium ulega zatarciu. Są one zarówno portalami internetowymi,
jak i mediami. Istnieją dzięki społecznemu wymiarowi tworzenia i dzielenia się danymi, nadającemu im nieosiągalną dotychczas w mediach dynamikę. Często przyjmują formę inforozrywkową,
ze względu na oddolny charakter źródła treści w nich zamieszczanych 163. Użytkownik przestaje
być bierny 164, staje się autorem, kreatorem i odbiorcą treści jednocześnie a relacja z mediami interaktywnym dialogiem.
Popularność mediów społecznościowych potwierdza liczba ich użytkowników na świecie,
wynosząca na początku 2016 roku ponad 2,3 miliarda osób 165, z przyrostem aktywnych profili,
równającym się 219 milionom, czyli około 10% w skali roku 166. W Polsce z social media korzysta
14 milionów internautów (36% populacji kraju), a przyrost roczny użytkowników wynosi 8% 167.
Wzrost powodzenia portali społecznościowych przyspiesza wraz ze stałym postępem w dziedzinie
doskonalenia urządzeń mobilnych 168.
Social media są kontrolowanymi przez społeczności mediami, czyli środkami przekazu komunikatów. Udział odbiorców w procesie wymiany treści staje się w nich dialogiem, wymianą zdań
użytkowników. Dzięki takiej formie, informacje pojawiające się w nich ulegają stałej modyfikacji.
Oficjalna publikacja przestaje być efektem końcowym komunikatu. Ponadto, znacząca zmiana
zachodzi w sposobie dystrybucji przekazywanej treści. Transmisja w social media odbywa się
poprzez oddziaływanie przekazu na jego grupę docelową.
Konwergencja mediów, zachodząca w mediach społecznościowych, polega na pojawianiu się
przepływu między platformami, metodami oraz rynkami medialnymi. Wykracza ponad zwykły postęp
technologiczny, prowadząc do współpracy różnych przemysłów, przekształcaniu się jasno określonych
ról nadawców i odbiorców. Dzięki konwergencji wytwarza się wspólna przestrzeń obiegu treści 169.
Materiały dostępne dotychczas w mediach tradycyjnych przechodzą w podobnej formie do mediów
nowych i, z wykorzystaniem ich możliwości, niejednokrotnie ulegają znacznemu wzbogaceniu. Spełniają one jednak w dalszym ciągu funkcje, przypisywane dotychczas radiu, telewizji czy prasie 170.
Użytkownik social media przestaje być masowy, jak miało to miejsce w mediach tradycyjnych
oraz epoce WEB 1.0, a staje się indywidualnym podmiotem, z którym można wejść w relację.
Następuje możliwość zbudowania o wiele trwalszej więzi oraz osiągnięcia wyższego poziomu
zaangażowania obu stron danej komunikacji. Cechą charakterystyczną mediów społecznościowych jest wyraźne występowanie kultury uczestnictwa. Przejawia się ona w zjawisku
łaknienia informacji oraz silnej chęci komunikacji. Jest to kultura tworzona oddolnie. Komunikacja zachodzi między ludźmi o podobnych upodobaniach, doświadczeniach i ambicjach 171.
162 T. Bonek, M. Smaga, Biznes na facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Warszawa 2013, s. 13-14.
163 A. Sugier - Szerego, Komunikacja globalna a rozwój “kultury uczestnictwa” [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 35-42.
164 D. Barefoot, J. Szabo, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych,
Warszawa 2014, s. 19.
165 raport Digital in 2016, S. Kemp, Digital in 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
[dostęp: 05.05.2016].
166 tamże.
167 tamże.
168 Ł. Majchrzyk, Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016r, mobirank, https://mobirank.pl/2016/01/27/
mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/ [dostęp: 05.05.2016].
169 A. Szynol, Konwergencja mediów w praktyce, „Media-kultura-społeczeństwo” 2012-2013, nr 7-8, s. 5-6.
170 th D. McQuail, Mass Communication Theory, 4 Edition, London 2000, s. 79-80.
171 A. Sugier - Szerega, Komunikacja globalna a rozwój “kultury uczestnictwa” [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s.35-42.
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Dzięki social media tworzone i podtrzymywane są nowe schematy tożsamości. Kreowane są
w nich wartości takie jak: indywidualizm, wolność, liberalizm, ale także materializm czy brak
poszanowania prywatności 172.
3.3. Cele promocji poprzez media społecznościowe
Jak wykazano wcześniej, media społecznościowe są innowacyjną przestrzenią komunikacji,
a co za tym idzie, kreowania wizerunku. Obszar treści w nich przekazywanych pozwala na niedrogi i bardzo skuteczny, przyzwalany przez współczesne społeczeństwo, sposób komunikacji
z istotnym dla firm lub osób otoczeniem 173. Przez fakt, że w mediach społecznościowych następuje
demokratyzacja mody, wyznań, stylu życia, wyrażania siebie, nie ma już homogenicznych grup
docelowych - jest za to wiele możliwości wyróżnienia się w branży 174.
Zmiana tej zależności wpływa na sposób dostosowania przekazów do indywidualnych
odbiorców. W danej przestrzeni nie ma możliwości określenia założeń segmentacyjnych, odnoszących się do grup z kanału komunikacyjnego, jak miało to miejsce w tradycyjnych narzędziach
kreowania wizerunku firm lub osób. Rodzi się nowa potrzeba skoordynowania przekazów tak,
by trafiały do sformułowanych społeczności z ofertą bezpośrednio dla nich przygotowaną.
Zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie możliwości oferowanych organizacjom w przestrzeni
mediów społecznych umożliwia optymalne wykorzystanie marketingu online 175, wpływającego
nie tylko na sprzedaż, ale również na wizerunek marki. Ten rodzaj marketingu jest najszybciej
rozwijającym się elementem, należącym do grupy marketingu bezpośredniego. Celem stosowania go w promocji wizerunku staje się zbliżenie marki do jej otoczenia, pokazujące firmę
lub osobę z innej, nieznanej wcześniej strony. Dzięki temu osiągany jest relacyjny charakter
tożsamości marki, a co za tym idzie, jej wizerunku wśród użytkowników Internetu.
Kolejnym celem, stawianym sobie przez firmy i osoby planujące promocję wizerunku własnego
poprzez social media, jest uzyskanie niemal pełnej kontroli nad kreowaniem docelowego obrazu
w świadomości odbiorców. Odpowiednio dobrana strategia wizerunkowa umożliwia decydowanie
o tym co, jak często i w jaki sposób będzie przekazywane opinii publicznej 176. Taka forma dzielenia
się informacjami, z wykorzystaniem ogromnej wiedzy o użytkownikach, przechowywanej przez
media społecznościowe, pozwala na dokładną identyfikację odbiorcy i osiągnięcie optymalnych
efektów prezentacji własnej oraz reakcji na nią.
Odzew na komunikat sam w sobie generuje nowe plany, możliwe do zrealizowania poprzez
nośnik przekazu, jakim są media społecznościowe. Komentarze oraz polemiki odbywające się
na różnych profilach firmowych prowadzą, z założeniem odpowiedniego postępowania osób
nimi zarządzających, do urealnienia wizerunku marki. Obecność w Internecie pobudza potrzebę
dzielenia się opiniami a osoby korzystające z social media są obecnie tak przyzwyczajone do
wizerunków wykreowanych w sieci 177, iż pokrywa się on z ich obrazami w świecie rzeczywistym.
Występuje pożądana przez marki harmonizacja odbioru w obu przestrzeniach.

172 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006, s. 141-142
173 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J.
Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 20.
174 A. Duda, Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów [w:] Tożsamość i komunikacja,
red. L. Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 179 - 182.
175 K. Białecki, Czy “rozproszenie” marketingu ma wpływ na jego “tożsamość” [w:] Tożsamość i wizerunek
marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009, s. 20-21.
176 M. Podkowińska, Tożsamość jednostki a proces komunikowania [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L.
Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 22-25.
177 H. Satynusz-Wolska, M. Wronka, Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania kapitału społecznego [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski,
Katowice 2013, s. 47-54.
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Jednym z najistotniejszych, z perspektywy marki, celów w procesie komunikacji z odbiorcą jest
oddziaływanie na zachowania konsumenckie. Jak wykazano wcześniej, odpowiednio prowadzone
działania wizerunkowe pozwalają na wpływanie na wybory rynkowe potencjalnych klientów. Media
społecznościowe, w których treść generowana przez markę przenoszona jest przez jej odbiorców,
jeszcze szybciej pozwalają dotrzeć do ich świadomości 178.
Uatrakcyjnienie kanału komunikacyjnego o profil marki w social media daje niepowtarzalną
możliwość dotarcia do młodszej grupy odbiorców, coraz rzadziej sięgających po media tradycyjne i takich, do których nie przemawiają klasyczne przekazy reklamowe 179. Pokolenia Y i Z
180
, stanowiące największą część użytkowników mediów społecznościowych 181, są atrakcyjną
do pozyskania grupą docelową dla odbioru wizerunku oraz wykorzystania siły nabywczej przez
markę. Celem pojawiającym się przy takiej możliwości jest stworzenie dostosowanej do potrzeb
i oczekiwań otoczenia marki tożsamości informacyjnej, prosperującej w przestrzeni mediów
społecznościowych 182.
Odpowiednio zarządzane profile marek pozwalają na utrzymanie długoterminowego sukcesu
wizerunkowego. Typowym, pożądanym efektem prowadzenia fanpage’a jest wytworzenie się
społeczności wokół firmy lub osoby. Do grup takich należą ludzie zaangażowani, mający poczucie
przynależności do bliskiego otoczenia marki oraz wspólnie odczuwanej sympatii lub niechęci do
niej. Wokół marki stworzona zostaje atmosfera uczestnictwa, utrzymywana dzięki interakcjom
jej członków. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest bardzo cenne dla marki, ze względu na przywiązanie danej grupy, jej wartość jako klienta oraz moc nośnika reklamowego, jakim się staje.
Spójność opinii i zainteresowań ukształtowanej grupy fanów profilu marki gwarantuje jej wierność
i stałe zainteresowanie, pożądane przez przedsiębiorcę 183.
Wzrost możliwych sposobów budowania i kształtowania wizerunku własnego, zapewniony
przez przestrzeń mediów społecznościowych, wymaga od przedsiębiorstw wysokiego poziomu
kreatywności marketingowej, w celu wyróżnienia się na tle konkurencji. Zdobywanie uwagi i wykorzystanie jej do celów biznesowych oraz wizerunkowych marki jest nowym zjawiskiem w marketingu, zwanym social media marketingiem. Uczestnictwo na tego typu portalach jest najczęściej
darmowe, dlatego zwiększa się liczba aktywnych profili firmowych, pragnących pozyskać uwagę
i przychylność grup docelowych. Social media z jednej strony ułatwią tworzenie i kształtowanie
obrazu marki w świadomości odbiorcy, z drugiej jednak, stawiają jej nowe wyzwania i generują
możliwe, nieznane dotąd, sytuacje kryzysowe.
3.4. Charakterystyka narzędzi kreowania wizerunku w social mediach
Serwisy społecznościowe są bardzo różnorodne. W Internecie jest ich wiele, a wybór nośnika
odpowiednio dopasowanego do potrzeb i celów wizerunkowych marki nie jest prosty. Niedawno
jeszcze organizacje zastanawiały się nad sensem istnienia w przestrzeni social media. Obecnie,
178 M. Moroz, Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe-badanie [w:] Wykorzystanie
nowych mediów w public relations, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Katowice 2013, s. 129-130.
179 I. Mendryk, Aktywność w mediach społecznościowych jako element kształtowania własnego wizerunku
dla potencjalnego pracodawcy. Wyniki badań [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. A.
Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Katowice 2013, s. 136-144.
180 „generacją Y” nazywa się ludzi urodzonych między rokiem 1984 a 1995, „pokoleniem Z” są natomiast
ludzie urodzeni po roku 1995, od początku obcujący z nowymi technologiami.
181 Ł. Zelezny, Facebook-interesujące fakty, social media.pl, https://socialmedia.pl/facebook-interesujacefakty/ [dostęp: 05.05.2016].
182 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L. Dyczewski, J.
Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 15.
183 M. Moroz, Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe-badanie [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Katowice 2013 s.
121-131.
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wątpliwość budzi jedynie pytanie na których portalach i w jaki sposób uczestniczyć, by osiągać
najbardziej optymalne efekty wizerunkowe.
Wikipedia jest jednym z najstarszych mediów społecznościowych. Została założona w styczniu
2001 roku, jako koncept wspierający nieistniejącą już Nupedię. Od 2003 roku, zarządzana jest przez
Wikimedia Foundation, organizację non-profit. Jest wielojęzyczną, otwartą encyklopedią internetową,
której treść zostaje publikowana i modyfikowana przez jej użytkowników 184. Idea ogólnodostępnego, wspólnie tworzonego źródła informacji przerodziła się w projekt zrzeszający wiele aktywnych
uczestników. W Polsce występuje około 200 kont stale edytujących użytkowników, którzy do 2015
roku zamieścili ponad 1,5 miliona artykułów 185. Średnio, dziennie serwis odwiedza około miliona
Polskich internautów 186. Problemami, jakie generuje charakter oddolnego powstawania treści
zamieszczanej w Wikipedii, tradycyjnego dla medium wspólnotowego, jest możliwość publikacji
przekazów nieprawdziwych lub niesprawdzonych oraz występowanie zjawiska „wojen edycyjnych”,
polegających na ciągłej modyfikacji treści jednego artykułu przez autorów dysponujących innymi
źródłami informacji 187. Cechy te sprawiają, iż Wikipedia nie jest łatwym do wykorzystania narzędziem
tworzenia i kształtowania wizerunku marki. Informacje w niej zamieszczane powinny być prawdziwe,
a wartość wizerunkowa portalu dla przedsiębiorców stosunkowo niska 188.
Kolejnym, najbardziej popularnym portalem, służącym kreowaniu obrazu tożsamości firm
i osób w Polsce i na świecie, jest Facebook. Serwis, założony na początku 2004 roku przez
Marca Zuckerberga, od lat należy do najbardziej popularnych portali społecznościowych na
świecie 189. Jest określany jako „narzędzie zrzeszające ludzi, w celu utrzymania relacji, publikowania zdjęć oraz materiałów filmowych 190”. Umożliwia on zakładanie profili zarówno osobom
prywatnym, jak i publicznym, z uwzględnieniem marek. Na świecie z jego usług korzysta ponad
1,5 miliarda ludzi 191, co czyni go najatrakcyjniejszym, ze względu na szerokie spectrum odbiorców, narzędziem kreowania wizerunku w sieci. Dzięki jego funkcjom, możliwe jest tworzenie
społeczności zorganizowanych w otoczeniu marki i jej profilu. Mobilizowanie ich do działań
poprzez sposób prowadzenia funpage’a oraz oferowanie dodatkowych aplikacji, powoduje
znaczny wzrost wizerunkowy 192.
Globalnym serwisem społecznościowym, założonym w celu umożliwienia budowania sieci
kontaktów zawodowych, jest LinkedIn 193. Od 2003 roku stanowi doskonałe narzędzie kreowania wizerunku własnego firm lub osób 194, niezależnie od zajmowanego przez użytkownika
stanowiska oraz jego branży zawodowej. Portal pozwala marce na budowanie silnego obrazu
184 K. Kopańko, Wikipedia od kuchni, Antyweb, http://antyweb.pl/wikipedia-od-kuchni/ [dostęp: 05.05.2016].
185 dane z raportu Statystyki Wikipedii z dnia 31.03.2016, https://stats.wikimedia.org/PL/Sitemap.htm [dostęp
08.05.2016].
186 [b.a], raport TOP 10 stron internetowych z ostatniego tygodnia 07.03.2016-13.03.2016, Gemius, https://
www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/top10-stron-internetowych-ostatniego-tygodnia.html [dostęp:
08.05.2016].
187 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2012, s. 138-139.
188 tamże, s. 142-148.
189 km, Facebook i YouTube najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi w Polsce, hyper social coraz mniej popularne, Wirtualne Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtubenajpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne
[dostęp:
08.05.2016].
190 [b.a], The top 500 sites on the web, Alexa, http://www.alexa.com/topsites [dostę: 08.05.2016].
191 Ł. Zelezny, Facebook-interesujące fakty, social media.pl, https://socialmedia.pl/facebook-interesujacefakty/ [dostęp: 05.05.2016].
192 T. Bonek, M. Smaga, Biznes na facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Warszawa 2013, s. 13-14.
193 K. Młynarczyk, Linkedin – 13 rzeczy, o których nie miałeś pojęcia, dodając tylko swoje “internetowe CV”,
Sprawny Marketing, http://sprawnymarketing.pl/llinkedin-marketing/ [dostęp: 08.05.2016].
194 J. Burke, Linked-In - Profile, alarm:clock, https://thealarmclock.com/2004/08/06/linkedin_hq_mou/ [dostęp: 08.05.2016].

516

IIczesc,7.Lukawska_493-534.indd 516

4/29/18 10:47 AM

Narzędzia kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach...
poprzez zamieszczanie informacji o sobie, pożądanych przez innych użytkowników 195. Na
polskiej wersji językowej portalu LinkedIn istnieje niemal milion kont użytkowników poszukujących informacji i kontaktów zawodowych 196. Poprzez dzielenie się wiadomościami o swojej
tożsamości, planach oraz ideach, marka przybliża swoją politykę i wizję odbiorcom. Zabieg
ten znacznie uwiarygodnia wizerunek przez nią kształtowany. Polskim odpowiednikiem portalu
LinkedIn jest serwis dla profesjonalistów Goldenline, o podobnych możliwościach prowizerunkowych, powstały w 2005 roku 197.
Innym przykładem popularnego social media jest YouTube. Formalnie zadebiutował on w 2005
198
roku i nadal stanowi jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się portali społecznościowych 199. Użytkownik tego serwisu może udostępniać, odtwarzać, pobierać, oceniać
i komentować materiały audiowizualne. Zgodnie z ideą twórców, „jest to platforma, na której
ludzie z całego świata mogą poznawać się, uczyć się od siebie i inspirować się nawzajem 200”.
Jako, że użytkownikiem może stać się każdy człowiek posiadający dostęp do Internetu, YouTube
stał się atrakcyjnym narzędziem autokreacji marek. Przekaz audiowizualny silniej i trwalej zostaje zapisany w pamięci odbiorców. Przygotowanie filmu promującego firmę lub osobę wymaga
większego, niż w przypadku wyżej wymienionych narzędzi, wkładu finansowego i czasowego.
Fakt ten rekompensuje jednak możliwy do osiągnięcia ogromny sukces wizerunkowy oraz dojście
do niedostępnych wcześniej grup konsumenckich z dowolnego obszaru geograficznego. Serwis
umożliwia różne formy promowania się, niekoniecznie polegające na udostępnianiu autorskich
materiałów. Istnieje możliwość nawiązania współpracy ze znanymi twórcami YouTube’a, polegającej na umieszczeniu przekazu marki w layoucie ich filmu lub w specjalnie zaadaptowanym
materiale 201. Występuje też opcja wstawienia przekazu tekstowego, graficznego lub wizualnego
marki przed lub w trakcie filmu 202, co zwiększa zasięg dotarcia, skupioną uwagę odbiorców oraz
zapamiętywalność kreowanego obrazu.
Faza wzrostu popularności wyżej opisanych nośników kreowania docelowego wizerunku przyspieszyła wraz z przeniesieniem ich do świata mobilnego. Skutkiem tego procesu jest powstawanie
nowych, jeszcze łatwiejszych w odbiorze mediów społecznościowych.
Twitter należy obecnie do najbardziej obleganych portali społecznościowych. Jest on mikroblogiem, służącym do udzielania krótkich informacji, udostępniania treści obserwującym
oraz dzielenia się opiniami między użytkownikami. Jego nazwa nawiązuje do słowa „tweet”,
znaczącego krótkie wiadomości tekstowe, przypominające rozmowy ludzi w świecie realnym.
Często publikowane treści oznaczone zostają specjalnym znakiem - hasztagiem, odnoszącym
odbiorcę do bardziej rozbudowanej informacji lub do treści o podobnej tematyce, poruszanej
przez innych. Zabieg ten jeszcze efektywniej motywuje do wejścia w interakcję z przekazem
wysyłanym przez markę. Twitter, bardziej niż inne narzędzia, ułatwia nadawanie przekazów
i skraca czas docierania komunikatu do docelowego otoczenia. Powszechność oraz prosty
195 A. Todorczuk, Łączymy świat profesjonalistów - rozmowa z Fredrikiem Bernselem, dyrektorem sprzedaży
na region EMEA w LinkednIn, PRESS, http://www.press.pl/wywiady/pokaz/299,Laczymy-swiat-profesjonalistow [dostęp: 08.05.2016].
196 P. Rosa, Aktualne dane na temat użytkowników social media w Polsce, infogr.am, https://infogr.am/aktualne_dane_na_temat_liczby_uzytkownikow_social_media_w_polsce_q4_2015 [dostęp: 08.05.2016].
197 [b.a], Tak się robi biznes, czyli Goldenline.pl, Mam Biznes, http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2363
[dostęp: 08.05.2016].
198 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2012, s. 98-99.
199 dane ze statystyk Youtube, YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [dostęp:
08.05.2016].
200 [b.a], Informacje o YouTube, YouTube, https://www.youtube.com/yt/about/pl/ [dostęp: 08.05.2016].
201 T. Bonek, M. Smaga, Biznes na facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Warszawa 2013, s. 92-95.
202 tamże.
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sposób użycia tego medium zwiększa szanse na zbudowanie i kształtowanie jednoznacznego,
pożądanego przez markę wizerunku 203. W Polsce jego popularność przez ostatnie lata wzrasta,
lecz jest to wzrost umiarkowany 204.
Tendencją na rynku mediów społecznościowych, po wielkim sukcesie Facebooka, jest stałe
upraszczanie i skracanie procesu komunikacji. Jako że, jak mówi Kazimierz Wolny-Zmorzyński
„Fotografia i prezentacje wizualne są uniwersalnym sposobem porozumiewania się między ludźmi
[..]” 205, świat social media poszedł w stronę komunikacji poprzez zdjęcia. O tą ideę oparty został
kolejny znany portal - Instagram. Jego fenomen polega na zupełnym zminimalizowaniu słowa
w przekazie. Głównym nośnikiem treści są zdjęcia, krótkie filmy i specjalnie oznaczone hasztagami słowa-klucze, zastępujące pełen opis przedstawianych obrazów. Instagram umożliwia
łatwe edytowanie zdjęć, nadające im niepowtarzalny klimat. Ukazywanie życia codziennego,
osiągnięć marki lub wielu innych sytuacji na portalu wzbudza zainteresowanie otoczenia 206.
Dzięki hasztagom, firmy mają ogromne możliwości prowadzenia różnorodnych akcji, aktywujących
swoich odbiorców do działania. Pozwalają one także na zebranie wszystkich postów dotyczących
konkretnego tematu w jednym miejscu i zmierzenie jego popularności, będąc dobrym narzędziem
badania prowadzonych projektów wizerunkowych marek 207.
Oddzielnym przykładem, należącym do grupy serwisów społecznościowych, ale spełniającym raczej funkcje nowoczesnego komunikatora, jest Snapchat. Korzystanie z niego umożliwia
przesyłanie i obserwowanie zdjęć oraz filmów, widocznych tylko przez określony czas (zwykle
do 10 sekund). Snapchat jest odpowiedzią na pojawiający się w Internecie problem trwałości raz
zamieszczonych, niejednokrotnie nieprawdziwych lub pozyskanych w nielegalny sposób treści.
Zapewnia pozorne znikanie materiałów uprzednio odtworzonych przez wybranego odbiorcę 208.
Usuwanie konwersacji jest funkcją idealnie dopasowaną do potrzeb współczesnych użytkowników
social media 209, dlatego aż 60% osób, posiadających smartfony w przedziale wiekowym 13-30
lat, korzysta ze Snapchata w celach komunikacyjnych 210. Aplikacja ta stawia nowe, nieosiągalne
wcześniej w mediach społecznościowych możliwości szerzenia wizerunku marki, z równoczesnym
utrzymaniem prywatności i indywidualnego podejścia do odbiorcy. Promocja wizerunku poprzez
Snapchata nie jest łatwa, ponieważ trudno jednoznacznie określić ilość realnych odtworzeń
przekazów 211.
Narzędzia kreowania wizerunku, opisane wyżej, udostępniają markom szereg różnych możliwości, zależnych od charakteru konkretnych serwisów. Odpowiednio dobrane płaszczyzny
autoprezentacji oraz dopasowana do potrzeb grupy docelowej strategia mogą zapewnić firmie
203 P. Zielewski, Jak wyćwierkać sukces firmy, forbes, http://pierwszymilion.forbes.pl/jak-wycwierkac-sukcesfirmy-budowanie-wizerunku-na-twitterze,artykuly,195764,1,1.html [dostęp: 12.05.2016].
204 T. Bonek, M. Smaga, Biznes na facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Warszawa 2013, s. 95-98.
205 K. Wolny-Zmorzyński, O sensie i funkcji fotografii dziennikarskiej [w:] Tożsamość i komunikacja, red. L.
Dyczewski, J. Szulich - Kałuża, R. Szwed, Lublin 2011, s. 97.
206 M. Moroz, Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe-badanie [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Katowice 2013 s.
121-131.
207 P. Zielewski, Jak wyćwierkać sukces firmy, forbes, http://pierwszymilion.forbes.pl/jak-wycwierkac-sukcesfirmy-budowanie-wizerunku-na-twitterze,artykuly,195764,1,1.html [dostęp: 12.05.2016].
208 snapchat.com, https://www.snapchat.com/ [dostęp: 12.05.2016].
209 T. Kurzak, Co to jest Snapchat i jak go używać - rzut oka na komunikator internetowy dla Ethana Hunta,
Softonet,http://softonet.pl/publikacje/rzuty_okiem/Co.to.jest.Snapchat.i.jak.go.uzywac-rzut.oka.na.komunikator.internetowy.dla.Ethana.Hunta,521 [dostęp: 12.05.2016].
210 snapchat.com/ads [dostęp: 12.05.2016].
211 T. Kurzak, Co to jest Snapchat i jak go używać - rzut oka na komunikator internetowy dla Ethana Hunta,
Softonet,http://softonet.pl/publikacje/rzuty_okiem/Co.to.jest.Snapchat.i.jak.go.uzywac-rzut.oka.na.komunikator.internetowy.dla.Ethana.Hunta,521 [dostęp: 12.05.2016].
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lub osobie sukces wizerunkowy, docierając z możliwie najlepiej przygotowanym przekazem do
konkretnych społeczności.
3.5. Zakres wykorzystania social media do promocji wizerunku marek
Social media na zawsze zmieniły podejście marek do promocji ich wizerunku. Są nieznaną
wcześniej przestrzenią komunikacji, która zawiera nowe narzędzia budowania obrazu marki
w świadomości jej interesariuszy. Wysoki wskaźnik aktywności na portalach społecznościowych
oraz wyższy niż w innych mediach poziom zaangażowania odbiorców w tworzenie i dystrybuowanie treści powoduje, że serwisy stały się najważniejszym nośnikiem przekazów kierowanych
od marki do konsumentów i odwrotnie 212.
Najbardziej popularne portale, poza ogromnym potencjałem wizerunkowymi, jaki posiadają,
wykorzystywane są w szerszym zakresie, dając firmom jeszcze więcej możliwości. O wielości
sposobów istnienia marki w mediach społecznościowych świadczy ilość firm i osób aktywnie korzystających z ich biznesowego potencjału. W Stanach Zjednoczonych, aż 96% marketerów prowadzi
działania promocyjne w social mediach 213. Media społecznościowe zaczęły być traktowane jako
przestrzeń zdobywania nowych klientów i kontrahentów 214, pozwalająca na budowę lub wzmacnianie
siatki kontaktów biznesowych. Pozwalają też na dokładne monitorowanie konkurencji, jej działań,
wyboru narzędzi promocyjnych, sposobu nadawania przekazów oraz zachowań społeczności wokół
niej utworzonych. Social media stały się nośnikiem różnorodnych przekazów, dostosowanych do
odmiennych grup docelowych i docierających do nich w dowolnym miejscu i czasie. Jeżeli chodzi
o komunikację wewnętrzną, portale społecznościowe z powodzeniem zastępują mniej wygodne
i wolniejsze sposoby porozumiewania się. Dodatkowym atutem wszechobecności portali społecznościowych jest możliwość natychmiastowej reakcji na sytuacje kryzysowe.
Badanie reakcji publicznej na dowolne działanie marki odbywa się w tej przestrzeni w sposób tani, bezpośredni oraz bardzo wiarygodny, co wynika z synergicznego charakteru wymiany
treści. Odmiennie niż w dotychczas prowadzonych działaniach promocyjnych, proces kreowania
wizerunku w mediach społecznościowych nastawiony jest na wymierny, łatwy do zbadania wynik,
niekoniecznie zgodny z wstępnymi założeniami i teorią promocji 215. Nowe narzędzia oraz nośniki
kreowania wizerunku zmieniają kryteria oceny skuteczności i efektywności promocji w mediach
społecznościowych.

Rozdział 4. Magda Gessler jako marka spersonalizowana
Niniejszy rozdział poświęcony został osobowości medialnej, jaką jest Magdalena Gessler,
ze szczególnym uwzględnieniem jej roli jako marki spersonalizowanej. Zadaniem rozdziału jest
odniesienie strategii wizerunkowych postaci do omawianych wcześniej narzędzi kreowania wizerunku, z naciskiem na media społecznościowe jako nośnik komunikacji marek z odbiorcami.

212 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2012, s.14-15.
213
dane z raportu portalu socialmediaexaminer.pl, http://www.socialmediaexaminer.com/ [dostęp:
13.05.2016].
214 H. Saryusz-Wolska, M. Wronka, Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania kapitału społecznego [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski,
Katowice 2013, s. 47-52.
215 L. Żabiński, Koncepcje naukowe a praktyczne marketingu. Konsekwencje ich relacji dla tożsamości i
wizerunku dyscypliny [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Warszawa 2009, s. 183 - 185.
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4.1. Charakterystyka postaci
Magda Gessler jest jedną z najbardziej znanych polskich restauratorek oraz najpopularniejszą
osobą związaną z przemysłem gastronomicznym w kraju 216. Posiada ponad dwadzieścia restauracji i kawiarni w całej Polsce 217. Przez dziennik „New York Times” określona została mianem
„kulinarnego guru, przekraczającego tradycyjną polską kuchnię 218”.
Urodziła się 10 lipca 1953 roku w szpitalu na warszawskiej Woli. W latach młodości mieszkała
wraz z dziadkami w Komorowie pod Warszawą 219. Od urodzenia jej życie związane było z gotowaniem i jedzeniem. Ojciec Magdy Gessler, Mirosław Ikonowicz, jest byłym korespondentem
Polskiej Agencji Prasowej a jej matka, Olga Borkowska, była zagorzałą komunistką. Ze względu
na zobowiązania zawodowe Ikonowicza, razem z rodziną mieszkali w wielu różnych miejscach
na świecie, między innymi w Sofii, Hawanie, Warszawie, Madrycie, w którym studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im św. Ferdynanda oraz w Lizbonie. Gessler wiele zawdzięcza podróżom.
Dzięki zwiedzaniu świata poznała jego różnorodność, kolory oraz smaki, co znacznie pomogło
jej w budowaniu biznesu gastronomicznego w zamkniętej, postkomunistycznej Polsce. Również
dzięki podróżom posługuje się obecnie siedmioma różnymi językami 220.
Magda Gessler powoli i konsekwentnie tworzyła swoja markę. Jej charakter oraz sposób prowadzenia biznesu były inne od tych znanych ówczesnym polskim realiom. Już w latach młodość miała
problemy z nauką oraz z przystosowaniem się do panujących zasad, wynikające z jej temperamentu.
Jej odmienność oraz artystyczne podejście do życia doprowadziły do wielokrotnych zmian szkół
polskich i zagranicznych. Po śmierci swojego pierwszego męża, korespondenta niemieckiego
tygodnika „Der Spiegel” 221 Volkharda Müllera, wróciła wraz z synem Tadeuszem do Warszawy.
Wtedy też poznała Piotra Gesslera, syna Zbigniewa Gesslera, popularnego cukiernika ze stolicy.
Stając się jego partnerką, równocześnie włączona została do rodzinnego biznesu restauracyjnego
tej rodziny. Piotrowi, jego bratu, Adamowi Gesslerowi oraz z ich trzeciemu wspólnikowi, pomagała
prowadzić ich restauracje: „Ogród Saski”, „Ściek” oraz lokal „Fukier”. Niedługo po urodzeniu się
córki Piotra, Lary, oraz po licznych sporach, zachodzących między właścicielami, postanowili oni
podzielić się po równo swoim dobytkiem. W związku z tym, Magdzie i Piotrowi przypadł „Fukier”,
znajdujący się na warszawskiej starówce. Restauratorka po latach przyznaje, że był to ówcześnie najgorszy lokal, który mógł im przypaść, wymagający pracy od zera. Jego oficjalne otwarcie
nastąpiło w marcu 1991 roku, a Magda Gessler została w nim szefową kuchni. W 1995 nastąpił
ślub Magdaleny Ikonowicz z Piotrem Gesslerem, co oficjalnie włączyło ją do jednego z najpopularniejszych warszawskich rodzin związanych z gastronomią 222.
Od otwarcia „Fukiera”, popularność Magdy Gessler rosła w bardzo szybkim tempie. Sława
dań z restauracji rozniosła się po całej Warszawie. Dodatkowo, sposób przyjmowania ludzi przez
szefową kuchni szybko stał się legendą. Magda Gessler zapraszała do swojej restauracji osoby
znane i szanowane w Polsce i na świecie, prowadząc jednocześnie promocję lokalu. Sama obecność Gessler stała się atrakcją dla gości „Fukiera”.

216 [b.a], Kulisty wyboru jury „Masterchef”, tvn.pl, http://www.tvn.pl/showbiz/kulisy-wyboru-jury-masterchef,50838,0,0.html [dostęp: 25.05.2016].
217 MZ, Wybierz mistrza smaku TVN!, tvn.pl, http://www.tvn.pl/showbiz/wybierz-mistrza-smaku-tvn,59220,0,0.
html [dostęp: 25.05.20160.
218 G. Brownell, Warsaw’s Restaurant Guru Moves Past Traditional Polish Cuisine, nytimes.com, http://www.
nytimes.com/2012/01/07/dining/07iht-magda07.html?_r=4&scp=1&sq=Magda%20Gessler&st=cse& [dostęp:
25.05.2016].
219 M. Gessler, M. Żakowska, Magda Gessler. Autobiografia apetyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 8-18.
220 tamże, s. 33-45, 62-63, 164-171.
221 tamże, 126-138, 164-170, 182-185.
222 tamże, 209.
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Biznesowy sukces małżeństwa Gesslerów doprowadził do otwierania przez nich kolejnych lokali
w Warszawie oraz całej Polsce 223. Małżeństwo nie przetrwało, ale Magda Gessler kontynuowała
rozbudowywanie swojego własnego imperium po rozstaniu. Ze znanym nazwiskiem, z powodzeniem kreowała swoją markę. Zdobyła opinię osoby kreatywnej, umiejącej zarządzać ale także
barwnej i ekscentrycznej. Znane stało się jej równoczesne poszanowanie tradycji, dostrzegalne
w menu oraz w wystroju należących do niej restauracji, jak i nowoczesna wizja oraz wykorzystanie
innowacyjnych metod zarządzania. Marka personalna, jaką stała się Magda Gessler była bardzo
znana w świecie branży kulinariów i nie przestała rosnąć w siłę.
W 2010 roku, bogate już życie zawodowe Magdy Gessler uległo zmianie za sprawą spotkania
Piotra Fromowicza, producenta programu „Kuchenne rewolucje” 224. Jest to produkcja oparta
o licencję brytyjskiej wersji show „Kitchen Nightmares”, prowadzonej przez budzącego kontrowersje szkockiego kucharza i restauratora, Gordona Ramseya 225. Przebieg programu polega na
czterodniowym wprowadzaniu przez specjalistę zmian w źle funkcjonujących zakładach gastronomicznych w całym kraju, w celu poprawienia ich sytuacji na rynku. Fromowicz zaproponował
szefowej kuchni współpracę ze stacją TVN, polegającą na prowadzeniu polskiej wersji programu.
Magda Gessler, mimo wielu zobowiązań zawodowych oraz braku doświadczenia telewizyjnego 226,
zgodziła się, uzasadniając wybór swoją ambicją wdrażania kuchni regionalnej oraz „odkrywania
na nowo i szerzenia bogactwa oraz wspaniałości kuchni polskiej 227”. Wybór producenta okazał
się słuszny, gdyż od pierwszego sezonu, „Kuchenne rewolucje” biją rekordy oglądalności 228 a
prowadząca stała się rozpoznawalna w całym kraju. Dzięki rozpoczęciu tej kooperacji, stacja TVN
zyskała nową markę personalną, najcenniejszą z wizerunkowego punktu widzenia, bo od początku
ze sobą kojarzoną i przez siebie wykreowaną.
Sama Magda Gessler twierdzi, że program stał się szansą dla polskiej gastronomii na powrót do
swoich korzeni. Prowadząca utrzymuje, że „Kuchenne rewolucje” nie są reżyserowane, a wszelkie
porażki i sukcesy przeprowadzonych przez nią działań są autentyczne 229. Wysoka oglądalność
programu doprowadziła do jego kontynuacji. Obecnie zakończony został już trzynasty sezon
„Kuchennych Rewolucji” 230.
Tożsamość Magdy Gessler, ukazywana stopniowo w programie, należy do wyrazistych i niejednoznacznych. Jak mówi o niej producent stacji Ewa Leja-Bysina, „Magdę Gessler się kocha albo
nienawidzi, ale nie można obok niej przejść obojętnie! Jest ikoną polskiej kuchni[...] 231”. Postać
budząca u odbiorców tak skrajne emocje idealnie wpasowała się w rolę gwiazdy stacji 232. Gessler
nie przebiera w słowach, zdarza jej się przeklinać na wizji, potrafi podnieść głos i zachowuje się
porywczo. Uparcie trzyma się swoich wizji, nie lubi kompromisów, szczególnie kiedy chodzi o smak
potraw w odwiedzanych przez nią restauracjach 233. Charakterystyczny jest również jej wygląd,
na który składają się kolorowe ubrania oraz burza jasnych loków. Wszystko to wzbudza emocje
223 tamże, 213.
224 tamże, 230-232.
225 [b.a], O programie, kuchennerewolucje.tvn.pl, http://kuchennerewolucje.tvn.pl/o-programie,77692,n.html,
[dostęp: 27.05.2016].
226 M. Gessler, M. Żakowska, Magda Gessler. Autobiografia apetyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 231-232.
227 tamże, 231-232.
228 M. Kurdupski, „Kuchenne rewolucje” zyskują widzów z tygodnia na tydzień. TVN liderem w grupie komercyjnej, wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kuchenne-rewolucje-zyskuja-widzow-ztygodnia-na-tydzien-tvn-liderem-w-grupie-komercyjnej [dostęp: 27.05.2016].
229 M. Gessler, M. Żakowska, Magda Gessler. Autobiografia apetyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 231-232.
230 [b.a], „Kuchenne Rewolucje” wracają na wiosnę!, kuchennerewolucje.tvn.pl, http://kuchennerewolucje.tvn.
pl/aktualnosci,849,n/kuchenne-rewolucje-wracaja-na-wiosne,191187.html, [dostęp: 27.05.2016].
231 [b.a], Kulisty wyboru jury „Masterchef”, tvn.pl, http://www.tvn.pl/showbiz/kulisy-wyboru-jury-masterchef,50838,0,0.html [dostęp: 25.05.2016].
232 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 200-201.
233 M. Gessler, M. Żakowska, Magda Gessler. Autobiografia apetyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 33-45.
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wśród widzów 234 i przekłada się na jej obraz własny oraz renomę programów z jej udziałem.
Wizerunkowy i sprzedażowy sukces „Kuchennych rewolucji” doprowadził do stałej współpracy
stacji TVN z restauratorką, polegającej na kontynuacji serii, stworzeniu produktu medialnego tła 235
„Kuchenne rewolucje. Powroty” oraz obsadzeniu Gessler w roli szefowej jury nowego kulinarnego
show TVN-u „Masterchef”. Oba produkty medialne cieszą się ogromną popularnością, zbierając
ponad dwumilionową publiczność 236. Prowadząca współtworzy produkty, jest spersonalizowanym brandem z nimi utożsamianym 237. Skojarzenie to jest pożądanym wynikiem zaplanowanej
strategii promocyjnej stacji. Gwiazda medialna o takiej sile oddziaływania na odbiorców staje
się cennym nośnikiem promocyjnym. Budowanie ambasadorów marek medialnych zawsze było
dla nich korzystne, mimo ryzyka wynikającego z ich posiadania, opisanego dokładniej w drugim
rozdziale. Zainteresowanie wokół konkretnej osoby zapewnia równocześnie rozgłos produktom
z nią związanym. Wpływa na prestiż przedsiębiorstwa związanego z gwiazdą.
Magda Gessler w pewien sposób łamanie stereotypu mężczyzny u władzy. Jest nie tylko
osobą z telewizji ale również właścicielką, szefową, przedsiębiorcą. Kobiety na stanowiskach
zarządzających zmagają się w większą ilością problemów w zakresie autopromocji niż mężczyźni.
Role społeczne, przypadające kobietom poza sferą zawodową, powodują powstawanie trudnych
do odparcia stereotypów 238. Restauratorka obala mit słabej kobiety, zyskując wizerunek osoby
w pełni odpowiedzialnej za swoje czyny i decyzyjnej w firmie, potrafiącej wydawać polecania,
udzielać pochwał i nagan pracownikom i podopiecznym programów telewizyjnych. Jako osoba po
sześćdziesiątce, uosabia pokolenie „baby boomers”, czyli osób urodzonych niedługo po wojnie.
Generacja ta znana jest z siły swojego doświadczenia, jednak niekoniecznie podążania za trendami
oraz rozumienia potrzeby wynikającej z budowania silnego wizerunku. Magda Gessler reprezentuje
mentalność osoby postępowej, energicznej i potrafiącej łączyć karierę z życiem prywatnym 239.
4.2. Narzędzia kreowania wizerunku wykorzystywane do promocji Magdy Gessler
Przy kreowaniu wizerunku, co było wykazane we wcześniejszych częściach pracy, istotne jest
wyróżnienie się wśród konkurencji. Proces autopromocji, oparty na cechach charakterystycznych
marki personalnej, pozwala na osiągnięcie lepszej zauważalności, zapamiętywalności oraz wyższy
stopień kojarzenia marki spersonalizowanej z odpowiednią marką largo 240.
Stacja TVN jest jedną z najbardziej nastawionych na kreowanie swoich ambasadorów przedsiębiorstw medialnych w kraju 241. Dlatego też, promowanie ich należy do jej priorytetowych celów.
Od początku wykorzystywany jest własny potencjał promocyjny TVN-u. Polega on na umieszczaniu
wizerunku ambasadora przez materiały autopromocyjne, adaptacje stron internetowych czy specjalne animacje antenowe. Gwiazda pojawia się też w ramówkach stacji. Częstym, w początkowej
fazie kreowania marki spersonalizowanej, zjawiskiem z zakresu działań auto-cross promocji jest
pokazywanie jej w innych programach stacji 242. Zgodnie z tym postępowaniem, Magda Gessler
niejednokrotnie gości na kanapie programu „Dzień dobry TVN” oraz w talk-show Kuby Wojewódzkiego, ze szczególną intensywnością w okresie promocji nowych produktów medialnych lub ich
234 B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków 1999, s. 127-142.
235 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 55-80.
236 Ł. Szewczyk, Duży spadek widzów “MasterChef”. TVN przegrał z TVP1, media2.pl, http://media2.pl/
badania/130439-Duzy-spadek-widzow-MasterChef.-TVN-przegral-z-TVP1.html [dostęp: 27.05.2016].
237 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 196-206.
238 P. Siemieniak, Self-presentation dilemmas of women on managerial positions in the context of gender
stereotypes, Poznań 2011, s. 57 - 64.
239 tamże, s. 92.
240 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 71.
241 tamże, s. 200-201.
242 tamże.
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kolejnych sezonów. Ciekawym i zaskakującym zabiegiem jest umieszczanie gwizdy jednego produktu w innym programie stacji, zwiększające zainteresowanie odbiorców obu z nich. Biorąc udział
w takiej niestandardowej promocji, Magdalena Gessler pojawiła się jako sprzątaczka w jednym
odcinku serialu rozrywkowego TVN „Niania” oraz w produkcji „Na Wspólnej”, grając samą siebie
przeprowadzającą rewolucję w barze głównych bohaterów.
Kolejnym, znacznie bardziej skomplikowanym sposobem promowania ambasadora marki,
jest włączenie do działań innych mediów. Kontrolowane przez markę largo, czyli podstawową
i najistotniejszą markę medialną, z którą związany jest brand spersonalizowany 243, działanie
polega na przenoszeniu kreowanego obrazu do innych środków przekazu, zapewniające szersze
grono odbiorców osoby, zwiększające jej ogólną rozpoznawalność 244. Magda Gessler przez lata
pisała powiązane tematycznie z kulinariami i hotelarstwem felietony „Newsweek Polska” oraz
przeprowadza wywiady dla tygodnika „Wprost”. Jest też redaktor naczelną serwisu internetowego „Smaki życia”, zawierającego przepisy kulinarne oraz porady i inspiracje z zakresu wystroju
wnętrz i sposobu bycia 245. Wydała kilka książek z przepisami, autobiografię oraz przewodniki po
miejscach, w których dokonała kulinarnych odkryć w Polsce.
Obecność w różnych mediach pozwala na nieprzerwane utrzymanie popularności. Niezaprzeczalnie, wygląd oraz sposób ubierania się Magdy Gessler wysyłają pewne informacje i mają
wpływ na postrzeganie jej przez odbiorców. Samo to staje się komunikatem dla widzów, klientów
i reklamodawców 246. Jej zachowania i gesty, mimika twarzy oraz makijaż wywierają emocje, prowadzące do wyciągania wniosków przez grupy docelowe 247. Na wizerunek osoby wpływ ma każdy
element jej tożsamości, taki jak: ton głosu, fryzura, sposób chodzenia, mówienia oraz zachowanie.
Magda Gessler kreowana jest na osobę konsekwentną i autentyczną. Wyraża siebie poprzez
swoje zachowanie w „Kuchennych Rewolucjach” oraz „Masterchefie”, a także za pośrednictwem
swoich restauracji, firmy oraz produktów, których używanie deklaruje. Części te składają się na
całościowy obraz postaci u odbiorców i mają wpływ na ich decyzje konsumenckie z nią związane.
Atrakcyjne dla odbiorców są także dodatkowe informacje, dotyczące interesującego ich
ambasadora marki medialnej. Częstym zjawiskiem jest rozpowszechnianie faktów dotyczących
dodatkowych działań gwiazd stacji zupełnie z nią niezwiązanych, ale wzbudzające emocje u grupy
docelowej jej reprezentanta 248. Stacja wspiera swoją gwiazdę, jednocześnie zapewniając sobie
materiał, na który występuje duży popyt wśród odbiorców. Zgodnie z tą ideą, w różnych programach
TVN promowane są nowe działania Magdy Gessler związane z otwieraniem nowych restauracji,
jak miało to miejsce w przypadku lokalu „Schronisko smaków” w Bukowinie Tatrzańskiej, rozpoczynającym swoją działalność na początku tego roku. Niejednokrotnie, w ścisłym powiązaniu
z promocją wiosennej ramówki, zawierającej nowy sezon „Kuchennych Rewolucji”, Magda Gessler
udzielała wywiadów dla programu „Dzień Dobry TVN”, opowiadając o konieczności uświadamiana
Polaków w potrzebie poznawania i szanowania tradycyjnej kuchni polskiej, dostępnej w najlepszej
jakości w „Schronisku smaków”. Wielokrotnie nagłaśniana w stacji była także współpraca marki
spersonalizowanej z Zakładami Mięsnymi Peklimar, prowadząca do powstania nowej marki wędliniarskiej „BESOS”, sygnowanej twarzą Magdy Gessler i spójnej z jej medialną tożsamością,
która bardziej szczegółowo opisana została w dalszej części pracy. Dzięki obecności w TVN-ie
Gessler zyskała nowy kanał wspierający rozbudowaną w social mediach oraz zewnętrznie promocję nowych produktów. Najnowszym hobby gwiazdy, nagłaśnianym w programie „Kuchenne
243 w tym przypadku marką largo jest stacja TVN.
244 tamże, s. 202.
245 Smaki życia, http://www.smakizycia.pl/ [dostęp: 31.05.2016].
246 B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków 1999, s. 103-106
247 G. Harter, C.Ottl, Autopromocja czyli jak wykorzystać swoje atuty, Warszawa 2009, s. 20.
248 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 204.
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Rewolucje”, na profilach w mediach społecznościowych oraz w śniadaniowym programie TVN,
jest projektowanie, którego efekty można będzie oglądać w stylizacjach przewodniczącej jury
w najnowszym sezonie „Masterchefa”, widniejącym w nadchodzącej jesiennej ramówce stacji
TVN. Magda Gessler promowała w programie oraz na stronach internetowych TVN-u także swoje
książki z przepisami, autobiografię oraz przewodniki po najlepszych jej zdaniem restauracjach
i hotelach w Polsce.
Wysoki wskaźnik popularności marki spersonalizowanej gwarantuje zainteresowanie ze strony
innych, niezwiązanych z nią mediów samą jej osobą, życiem zawodowym oraz prywatnym. Tak
jest też w przypadku Magdy Gessler, którą z pewnością nazwać można gwiazdą 249. Świetną
możliwością kreowania wizerunku marki jest informowanie o zdobywanych przez nią prestiżowych
nagrodach i tytułach.
Pośrednim narzędziem kreowania wizerunku marki spersonalizowanej są reklamy, w których bierze ona udział. Ambasadorka TVN-u uczestniczy w kampaniach promujących produkty
powiązane z kojarzonymi z nią tematami, co jest przemyślaną strategią i pozytywnie oddziałuje
na spójność jej wizerunku, umacniając skojarzenie z tematem kulinariów. Od ponad trzech lat
reklamuje środek ułatwiający trawienie „Ulgix” 250, a od 2014 roku wspiera promocję płynu do
mycia naczyń „Ludwik” 251.
Celem każdego działania promocyjnego jest osiągnięcie wizerunku spójnego z tożsamością
danej marki. Pomaga to osiągnąć status autorytetu, cenny z punktu widzenia reklamodawców oraz,
przede wszystkim, medium, z którym marka personalna jest powiązana. Prowadzący, dziennikarz
lub uczestnik programu staje się równocześnie nośnikiem, promującym medium innymi kanałami
komunikacyjnymi. Odpowiedni wizerunek medialny jest gwarantem dodatkowego wsparcia narzędzi
promocyjnych, prowadzonych przez stację.
4.3. Magda Gessler w mediach społecznościowych
Magda Gessler, kreując swój wizerunek wykorzystuje wiele różnych narzędzi autopromocyjnych.
Obecność w mediach zdecydowanie pomaga jej w uzyskaniu rozpoznawalności oraz sympatii
widzów. Świetnie odnajduje się w dobie Internetu, czyli najpopularniejszego nośnika kreowania
wizerunku własnego. Jest pewnego rodzaju fenomenem, o czym świadczy fakt, iż niecałe 10%
wszystkich użytkowników facebooka znajduje się w jej grupie wiekowej (55+) 252, zaś jedyne 4%
z nich używa Instagrama 253. Social media pozwalają na skuteczne poszerzenie promocji firm,
programów oraz stacji związanych z postacią, docierając do konsumentów, dla których Internet
jest główną przestrzenią komunikacji.
Restauratorka posiada oficjalne profile na najpopularniejszych portalach społecznościowych
w Polsce. Od 2011 roku aktywnie uczestniczy w życiu Facebooka, a jej profil należy do budzących
największe zainteresowanie wśród jego użytkowników oraz innych mediów. Posiada on niemalże
1,2 miliona fanów 254. Od niemal dwóch lat, bo od początku 2014 roku, aktywnie prowadzi swoje

249 tamże, s. 71.
250 tw, Magda Gessler znów reklamuje Ulgix Wzdęcia Max, Wirtualne Media, http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/magda-gessler-znow-reklamuje-ulgix-wzdecia-max-wideo [dostęp: 03.06.2016].
251 tw, Magda Gessler reklamuje Ludwika, Wirtualne Media, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/magdagessler-reklamuje-ludwika-wideo [dostęp: 03.06.2016].
252 tw, Polscy użytkownicy Facebooka coraz starsi i mniej wykształceni, wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polscy-uzytkownicy-facebooka-coraz-starsi-i-mniej-wyksztalceni [dostęp: 31.05.2016].
253 K. Majkowski, Media społecznościowe przez pryzmat wieku użytkowników, GEMIUS, https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-przez-pryzmat-wieku-uzytkownikow-1787.html [dostęp:
31.05.2016].
254 dane z oficjalnego profilu Magdy Gessler, facebook.com, https://www.facebook.com/Magda-Gessler112484985469400/?fref=ts [dostęp: 02.06.2016].

524

IIczesc,7.Lukawska_493-534.indd 524

4/29/18 10:48 AM

Narzędzia kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach...
prywatne konto na Instagramie, na którym obserwuje ją 148 tysięcy osób 255. Od lipca 2013 do maja
2014 roku wykorzystywała do komunikacji serwis Twitter, jej konto nie jest już jednak aktywne 256.
Jeszcze w sierpniu 2013 roku, facebookowy profil Magdy Gessler posiadał niespełna 300
tysięcy fanów. Przez dwa i pół roku, do stycznia 2016, ilość polubień zwiększyła się czterokrotnie.
Strona ta jest najintensywniej wykorzystywanym przez gwiazdę nośnikiem kreowania wizerunku
i utrzymywania kontaktu z odbiorcami. Marka, jaką jest Magda Gessler, osiągnęła rzadko spotykane
w mediach społecznościowych zjawisko, zbierając wokół siebie oddaną grupę fanów, połączoną
wspólną sympatią do niej, do jej podejścia oraz sposobu istnienia w mediach społecznościowych.
Obecność restauratorki na Facebooku nie ma wiele wspólnego z typowym fanpagem znanej
osobistości, niejednokrotnie prowadzonym przez grupę wykwalifikowanych specjalistów od public
relations. Magda Gessler osobiście prowadzi wszystkie swoje konta w social media 257 ,decydując
o tym co i kiedy pojawi się na wymienionych portalach. Fenomen jej popularności na portalach
społecznościowych doczekał się wielu komentarzy w mediach internetowych oraz tradycyjnych.
Naturalny język używany przez Gessler na swoim koncie oraz powtarzane używanie zwrotu besos
[z hiszp. „całuski”] jako pozdrowienia odbiorców doprowadziły do ogromnej popularności jej postów
i częstego ponownego udostępniania ich przez użytkowników Facebooka. Dzięki hasztagom,
o których mowa była przy charakteryzacji mediów społecznościowych w poprzednim rozdziale,
zwrot „besos” jest jednoznacznie kojarzony z tą osobą-marką. Za pomocą Facebooka, stał się
nawet inspiracją do nazwania tak nowopowstałej firmy wędliniarskiej.
Strategią uczestniczenia prowadzącej „Kuchennych rewolucji” w życiu Facebooka i Instagrama
jest stała aktywność. Twierdzi, że na sukces w mediach społecznościowych pracuje się codziennie, a popularność jej profili z początku była dla niej pozytywnym zaskoczeniem 258. Znana jest
z szybkiego odpisywania na komentarze, odpowiadania na pytania zadawane przez fanów oraz
częstego udostępniania treści związanych z życiem prywatnym i zawodowym.

Rozdział 5. Marka spersonalizowana Magdy Gessler w mediach społecznościowych
Rozdział poświęcony jest w całości przypadkowi występowania Magdaleny Gessler w mediach społecznościowych. Do opisu zjawiska wykorzystane zostały wszelkie omówione we
wcześniejszych rozdziałach elementy dotyczące narzędzi kreowania wizerunku, charakterystyki
marki spersonalizowanej oraz promocji poprzez social media. Dane, wykorzystane do opisania
zjawiska kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach społecznościowych pochodzą
z badania przeprowadzonego przez autorkę.
5.1. Badania profili Magdy Gessler na Facebooku i Instagramie
Na potrzebę rozdziału, autorka pracy przeprowadziła badanie profili Magdy Gessler. Portale,
na których najaktywniej udziela się gwiazda to Facebook oraz Instagram, dlatego też konta na
nich prowadzone stały się przedmiotem analizy. Metody badawcze, wybrane do poznania i zgłębienia strategii wizerunkowej prowadzonej przez markę to pomiar ilościowy oraz jakościowy.
255 dane z oficjalnego profilu Magdy Gessler, instagram.com, https://www.instagram.com/magdagessler_official/ [dostęp: 29.05.2016].
256 dane z oficjalnego profilu Magdy Gessler, twitter.com, https://twitter.com/Magda_Gessler?lang=pl [dostęp: 31.05.2016].
257 [b.a], Czy Magda Gessler prowadzi swojego Facebooka sama?, http://kuchennerewolucje.tvn.pl, http://
kuchennerewolucje.tvn.pl/wideo,847,v/czy-magda-gessler-prowadzi-swojego-facebooka-sama,1346817.html
[dostęp: 02.06.2016].
258 [b.a], Jak prowadzi się milionowy funpage?, masterchef.tvn.pl, http://masterchef.tvn.pl/wideo,1627,v/jakprowadzi-sie-milionowy-fanpage-pytamy-magde-gessler,1501564.html [dostęp: 26.05.2016].
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Przez miesiąc, autorka codziennie (08.03.2016-08.04.2016) obserwowała zmiany zachodzące na
profilach Magdaleny Gessler. Przy pomiarze ilościowym pod uwagę brany był dzienny wolumen
umieszczanych postów, liczba reakcji na nie oraz charakterystyka zmian ilości osób, obserwujących
profil. W przypadku analizy jakościowej, przedmiotem stał się rodzaj aktywności wykazywanej
przez markę oraz typ reakcji odbiorców.
Sytuacje, zachodzące danego dnia na portalach społecznościowych, opisywane były przez
autorkę kolejnego dnia rano, z powodu częstej nocnej aktywności gwiazdy. Na początku badań,
profile na Facebooku oraz Instagramie posiadały odpowiednio 1 110 498 polubień oraz 111 000
obserwujących fanów. Przez 31 dni obserwacji, liczby te rosły w stosunkowo stałym tempie, wynosząc średni wzrost o tysiąc osób dla Facebooka i pół tysiąca dla Instagrama dziennie.
Dzięki obserwacjom, zauważyć można wysoki poziom aktywności gwiazdy, niezależny ani od
dnia tygodnia, ani od jego pory, co jest niespotykane przy prowadzeniu oficjalnych fanpage’y, przy
których dokonywane są dokładne pomiary dziennego uczestnictwa użytkowników w życiu mediów
społecznościowych i od nich uzależniane zostają oficjalne wpisy. Przez cały czas trwania badania
nie było dnia, w którym restauratorka nie umieściła nic nowego na swoim fanpage’u na Facebooku
przez całą dobę. Najmniej, ponieważ jedyne po jednym poście dodała 19 marca oraz 30 marca.
W przypadku innych dni, na profilu pojawiało się średnio 4 posty, z których połowa często była
wzbogacona zdjęciem. Najwięcej materiałów zamieszczonych zostało 10 marca 2016, w liczbie
13 różnych publikacji, z czego aż 9 była zdjęciami. Są to niestandardowe dla ambasadorów marek
wyniki. Znacznie rzadziej niż na Facebooku, jednak nadal regularnie, bo przez 2/3 czasu trwania
pomiarów, marka udzielała się na Instagramie, udostępniając od jednej do aż 8 fotografii dziennie.
Jeżeli chodzi o popularność publikowanych przez gwiazdę „Kuchennych Rewolucji” na profilu na Facebooku treści, niemal zawsze wzbudzały one zainteresowanie tysięcy fanów, o czym
świadczyła ilość polubień, wahająca się od niespełna tysiąca do nawet 24 tysięcy jednorazowych polubień. Warto zaznaczyć, iż dane reakcji odbiorców, pobierane dzień po upublicznieniu
materiałów często w ciągu kolejnych dni ulegały zwiększeniu, następowało to jednak w znacznie
wolniejszym tempie i mniejszej skali niż przez pierwsze godziny od pojawienia się posta, dlatego
też nie były uwzględniane przez autorkę. W przypadku portalu Instagram, liczba polubień pod
postem wynosiła od średnio 2 do około 4 tysięcy. Kolejnym, istotnym dla analizy kreowanego
przez markę spersonalizowaną wizerunku w Internecie, jest ilość ponownych udostępnień zdjęć
oraz wpisów przez nią umieszczanych, świadcząca o zaangażowaniu odbiorców w życie marki.
Rozpowszechnianie treści „dalej” na prywatnych profilach fanów nie jest często stosowanym na
Facebooku zabiegiem, dlatego ilość wtórnych udostępnień oscylująca między kilkoma a kilkudziesięcioma, jaka występuje w przypadku postów jurorki „Masterchefa”, świadczy o wysokim stopniu
ich docieralności i zapamiętywalności.
Poza klasycznym wyznacznikiem popularności gwiazdy, możliwej do sprawdzenia poprzez
liczbę polubień jej oficjalnych profili oraz poszczególnych udostępnień, istotny jest również wolumen komentarzy ich dotyczących. Aktywność użytkowników, wchodzących w interakcję, jest
ważniejszym wyznacznikiem niż sama wartość liczbowa 259, szczególnie z perspektywy badania
efektywności strategii wizerunkowej gwiazdy, przy której niezwykle istotne jest budowanie stałej,
obustronnie angażującej relacji emocjonalnej. Posty Magdy Gessler są bardzo często i szeroko
komentowane, co potęgowane jest wysokim prawdopodobieństwem odpowiedzi ze strony osoby
publicznej, zarówno na pozytywne i neutralne, jak i negatywne opinie odbiorców. Taki rodzaj zainteresowania pobudza też inne media, szczególnie plotkarskie serwisy internetowe, do wykorzystania
danej aktywności gwiazdy jako materiału gwarantującego wysoką czytalność lub oglądalność.
Reakcje odbiorców, podobnie jak same posty, poddane zostały badaniu metodami nie tylko
ilościowymi, ale i jakościowymi. Wiele komentarzy ludzi dotyczy osoby Magdy Gessler oraz służy
259 S. M Stanuch, Zaangażowanie, głupcze!, „Press” 2016, nr 5, s. 81-83.

526

IIczesc,7.Lukawska_493-534.indd 526

4/29/18 10:48 AM

Narzędzia kreowania wizerunku marki spersonalizowanej w mediach...
okazaniu jej sympatii oraz podziwu. W dużej części przypadków fani używają zwrotu „besos”,
oczekując jedynie odpowiedzi od gwiazdy. Osobliwy jest sposób reagowania właścicielki konta na
tzw. „hejt”, czyli negatywne, niekonstruktywne i niekiedy agresywne reakcje na działalność oraz
aktywność marki personalnej. Magda Gessler nie stosuje żadnej z typowych dla osób znanych
dróg radzenia sobie z nienawiścią, polegających na otwieraniu wojen słownych lub, przeciwnie,
na unikaniu wejścia w interakcję. Prowadząca program „Kuchenne Rewolucje” stara się zarazić
negatywnie nastawionych odbiorców pozytywną energią, w przeciwnym przypadku sugeruje im
zaprzestanie obserwowania profilu oraz zarzuca im niezrozumienie jej ideologii. Stałe uczestniczenie
w życiu fanów prowadzi do kształtowania konsekwentnego, stabilnego i pozytywnego wizerunku.
Jeżeli chodzi o zagadnienie autentyczności wizerunku, Magda Gessler także odbiega od znanej na portalach społecznościowych normy autoprezentacji osób znanych. Wiele umieszczanych
przez nią zdjęć nie jest najlepszej jakości, często wstawia też kilka bardzo zbliżonych do siebie
obrazów. W publikowanych przez nią materiałach pojawiają się błędy ortograficzne i językowe,
pozwalające odnieść wrażenie, że były wstawiane szybko, bez przemyślenia ich ostatecznej formy
i sensu. Mimo tego, spotykają się z pozytywnym odbiorem i stale utrzymanym poziomem atencji
odbiorców. Kolejnym, ważnym z punktu widzenia wiarygodności marki i jej obrazu w świadomości
konsumentów i widzów, jest fakt dzielenia się wieloma zdjęciami prywatnymi, zrobionymi podczas
wakacji czy wraz z życiowym partnerem lub dziećmi, cieszącymi się ogromną popularnością.
Odważne intymne wyznania, na które decyduje się marka na swoim profilu sprawia, że jest on
najszybszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o niej.
Badanie profili Magdy Gessler pokazało w jaki sposób są one prowadzone. Analiza zjawiska,
przeprowadzana przez autorkę, pozwala na zrozumienie mechanizmów działania opisanych profili
oraz efekt wizerunkowy, jaki one wywołują.
5.2. Wykorzystanie omawianych mediów społecznościowych jako nośników narzędzi
kreowania wizerunku przez Magdę Gessler
Jednoznaczne przedstawienie narzędzi kreowania wizerunku, z których do budowania swojej
reputacji korzysta Magdalena Gessler nie jest proste, co wynika z jej niestandardowego podejścia
do prowadzenia fanpage’y. Poza przestrzenią telewizyjną, w której prezentacja marki spersonalizowanej oraz powiązanych z nią produktów opisana została w poprzednim rozdziale pracy, promocja gwizdy przeniesiona do realiów Internetu znacznie różni się od standardowych działań w tej
nowoczesnej przestrzeni. Zdecydowanie koncentruje się ona na autopromocji, o czym świadczy
przeważająca część postów dotyczących samej marki, jej wyznań prywatnych oraz zdjęć siebie,
swoich dzieci lub partnera. Mimo odbiegania formą oraz treścią od tradycyjnie spotykanych na
portalach społecznościowych postach oraz zdjęciach, Magda Gessler cieszy się bardzo dużą
popularnością, a co za tym idzie rozpoznawalnością oraz zapamiętywalnością.
Warto ponownie przypomnieć sam fakt wykorzystania przez restauratorkę mediów społecznościowych jako platformy kreowania wizerunku oraz sposobu komunikacji z młodszą częścią
odbiorców, prowadzących docelowo do umocnienia jej marki personalnej. Otwarcie na nowe
technologie stawia przed gwiazdą perspektywy promocyjne niedostępne w mediach tradycyjnych,
a praktyka osobistego doglądania profili na portalach gwarantuje zarówno jej, jak i jej odbiorcom
najwyższy możliwy poziom autentyczności i spójności wizerunku rzeczywistego z tym kreowanym
przy pomocy różnych narzędzi.
Po zdobyciu autentyczności, autorytetu oraz sympatii odbiorców, przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi kreowania wizerunku w przestrzeni Internetu oraz niekonwencjonalnych metod
prowadzenia profili w mediach społecznościowych, marka wykorzystuje potencjał swojej reputacji
do promocji firm oraz produktów medialnych z sobą związanych. Tak też, przy użyciu technik
dostępnych w social media, korzystając ze swojego medialnego wizerunku, reklamuje programy
w których bierze udział. Mimo, że na profilach gwiazdy trudno doszukać się swoistych systema-
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tyczności, podczas trwania emisji „Kuchennych Rewolucji” oraz „Masterchefa”, Magda Gessler,
przy pomocy zdjęć, zwiastunów stacji TVN oraz hasztagów, zachęca użytkowników mediów społecznościowych do oglądania programów. Natężenie komunikatów dotyczących danych produktów
medialnych zależne jest od dnia ich premiery. Zgodnie z tym założeniem, jeden lub dwa dni przed
emisją ambasadorka przypomina o jej nadchodzącej dacie, systematycznie publikując związane
z programem materiały aż do momentu pojawienia się go w telewizji. Udostępnia wywiady, których
udzieliła oraz zachęca do oglądania programów, w których gościnnie występuje 260.
Poza przestrzenią promocyjną wizerunku własnego oraz programów telewizyjnych, media
społecznościowe są dla marki łatwym i tanim sposobem reklamowania lokali do niej należących
oraz innych swoich działalności pozamedialnych. Niemal codziennie Magda Gessler, poprzez
umieszczanie zdjęć wnętrz lub dań ze swoich restauracji, zaprasza do ich odwiedzenia. Silnie
promuje także wydawane przez siebie książki, udostępniając informacje ich dotyczące, oraz tłumacząc fanom ideę ich powstania. Najbardziej charakterystyczną dotychczasowo aktywnością
promocyjną, stała się akcja wprowadzania na rynek produktów „Besos” sygnowanych twarzą znanej
restauratorki. Promocja odbywała się niemal całkowicie w przestrzeni portali społecznościowych,
dopasowując produkt do grupy docelowej nowopowstałej firmy. Fenomen Magdy Gessler oraz jej
charakterystycznego zwrotu, w połączeniu z konsekwentną kampanią w Internecie, doprowadziły
do ogromnego zainteresowania produktami wśród konsumentów.
Gessler podkreśla, iż ludzie wspierają ją w pozytywnej energii i w przekonaniu ,że to co robi,
jest dobre i odpowiada potrzebom Polaków. Dzięki mediom społecznościowym może wchodzić
z nimi w interakcje. Gwiazda zdaje sobie sprawę z wzajemnej potrzeby 261 utrzymywania kontaktów
z fanami oraz z istotnej roli wizerunku w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego, niezależnie
od uprawianej dziedziny. Jak było poruszane w trzecim rozdziale pracy, w mediach społecznościowych liczy się natychmiastowa reakcja, gdyż to ona gwarantuje nieprzerwanie budowaną więź
z potencjalnymi klientami marki. Reakcje odbiorców, najłatwiej i najszybciej możliwe do oceny
poprzez social media i ich statystyki, dopingują ją i motywują do kolejnych działań 262. Strategia
budowania wizerunku Magdy Gessler zdecydowanie należy do efektywnych, co widać w poziomie
zaangażowania jej fanów, wynoszącym niemal 40% 263.
5.3. Wnioski wynikające z badania
Magda Gessler zdobywa pod publikowanymi przez siebie na Facebooku postami i zdjęciami
więcej polubień, komentarzy i udostępnień niż inne polskie gwiazdy posiadające dwukrotnie więcej
fanów na tym samym serwisie. Niezaprzeczalnie świadczy to o skuteczności stosowanych przez
nią narzędzi nawiązywania interakcji z odbiorcami.
Społeczność zgromadzona wokół tej marki spersonalizowanej wykazuje wysoki poziom
zaangażowania w jej życie, wpływający na wybory konsumenckie grupy. Pośrednio przejawia
sie to w wysokości sprzedaży produktów związanych z Magdaleną Gessler oraz w oglądalności
programów telewizyjnych, których jest ambasadorką. Przy takim stopniu przywiązania do marki,
ponad milionowa liczba fanów jest imponująco wysoka 264.

260 częstym przykładem jest goszczenie na kanapie programu śniadaniowego „Dzień dobry TVN”, jednak dotyczy to również jednorazowych akcji, takich jak udział w odcinku programu „Masterchef junior”, w programie
u Kuby Wojewódzkiego oraz w serialu „Na wspólnej”.
261 [b.a], Jak prowadzi się milionowy funpage?, masterchef.tvn.pl, http://masterchef.tvn.pl/wideo,1627,v/jakprowadzi-sie-milionowy-fanpage-pytamy-magde-gessler,1501564.html [dostęp: 26.05.2016].
262 M. Gessler, M. Żakowska, Magda Gessler. Autobiografia apetyczna, Bielsko-Biała 2014, s. 233.
263 raport narzędzia analitycznego sotrender do badania Facebooka, YouTube i Twittera, Najbardziej angażujące strony, sotrender [dostęp: 30.05.2016].
264 S. M Stanuch, Zaangażowanie, głupcze!, „Press” 2016, nr 5, s. 81-83.
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Opisane przez autorkę różnice między typowo prowadzonymi profilami osobowości medialnych w mediach społecznościowych a kontami Magdy Gessler sugerują, że nawet dokładnie opracowana strategia wizerunkowa, przystosowana do potrzeb i realiów przestrzeni
nowych mediów nie zawsze skutkuje uzyskaniem najlepszego wyniku. Istotniejsze od zasad
zarządzania profilami oraz teorii pozyskiwania sympatii, będącej fundamentem kreowanego
wizerunku, okazuje się samodzielne, naturalne dzielenie się informacjami z fanami, przy jednocześnie prowadzonej promocji wszystkich marek powiązanych z ich ambasadorką. Można
wywnioskować, że Magda Gessler swoimi działaniami w pewien sposób zaprzecza zasadności
opracowywania każdego ruchu podejmowanego, często przy pomocy specjalistów, w social
mediach, osiągając własny sukces wizerunkowy stosując podstawowe narzędzia jego kreowania
oraz potencjał nowych mediów.

Zakończenie
Media społecznościowe, poza funkcjami rozrywkowymi oraz możliwościami prowadzenia
prywatnej komunikacji między użytkownikami, stają się na przestrzeni lat coraz częściej wykorzystywanymi platformami kreowania wizerunku marek, powalającymi im na wejście w interakcje
z otoczeniem rynkowym i wpłynięcie na jego postrzeganie danego brandu. Praca potwierdziła
tezę o istnieniu specjalnych narzędzi służących kreowaniu wizerunku, które, dobrze wykorzystane,
prowadzić mogą do osiągnięcia sukcesu marketingowego.
Badania przeprowadzone na potrzeby pracy oraz dokładna selekcja wykorzystanych do jej
stworzenia materiałów pozwoliły na zrealizowanie założonych celów. Kompleksowo opisane
zostało zjawisko budowania i kształtowania wizerunku oraz charakterystyka narzędzi jego
kreowania. Kolejnym zadaniem było scharakteryzowanie marki spersonalizowanej, będącej
zjawiskiem uzależnionym od mediów i w ich rynku występującym, możliwe do realizacji i kompleksowo omówione dzięki analizie dokładnej klasyfikacji marek medialnych ze względu na ich
poziom reprezentacji. Głównym celem było jednak przełożenie teoretycznych rozważań z czterech rozdziałów na realne profile w mediach społecznościowych, należące do ambasadorki
marki medialnej jaką jest, co udowodniono w pracy, Magdalena Gessler. Materiały badawcze
utworzone przez autorkę pozwoliły, dzięki wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych,
na skonfrontowanie praktyk kreowania wizerunku stosowanych przez gwiazdę z teoretycznym
podejściem do zagadnienia.
Najważniejszym wnioskiem, sformułowanym po zapoznaniu się z treścią pracy jest fakt istnienia narzędzi kreowania wizerunku marek, dostosowujących się do nowopowstałych nośników.
Istotną kwestią jest również różnorodność narzędzi oraz trudność ich jednoznacznego scharakteryzowania przy okazji omawiania mieszanki promocyjnej oraz możliwości oferowanych przez
media społecznościowe.
Na podstawie przykładu widać bezpośredni związek wizerunku marki personalnej ze stacją
TVN, której jej ambasadorką. Co więcej, zauważalne są obustronne korzyści posiadania silnej
marki przez Magdę Gessler, przekładające się na sukces finansowy i wizerunkowy obu stron.
Profile założone w mediach społecznościowych przez gwiazdę, mimo specyficznego sposobu
prowadzenia oraz braku wsparcia ze strony specjalistów, są świetnie wykorzystanymi platformami
budowania pożądanego obrazu w świadomości jej otoczenia.
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Społeczna odpowiedzialność
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Streszczenie
Praca dotyczy ukazania działań społecznie odpowiedzialnych prowadzonych przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. W pracy podjęto próbę wyjaśnienia terminu społecznej odpowiedzialności oraz jej
znaczenia dla funkcjonowania organizacji pozarządowej. Ukazano zaangażowanie społeczeństwa w działalność filantropijną oraz wolontariacką, jak również znaczenie zaufania i wizerunku organizacji podczas
wspierania fundacji i organizacji. Hipotezę tematu pracy podparto konkretnymi przykładami z zakresu
społecznej odpowiedzialności.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność, wolontariat, filantropia, zaufanie społeczne, organizacja
pozarządowa, media;
Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus): 15.100 Logistyka mediów ze specjalnością marketing w mediach
Tytuł pracy w języku angielskim: Social responsibility of The Great Orchestra of Christmas Charity
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Wstęp
Społeczna odpowiedzialność jest w dzisiejszych czasach tematem bardzo aktualnym oraz niezbędnym z uwagi na jej stosowanie przez różnorodne podmioty, zarówno w przestrzeni biznesowej,
jak i w działalności organizacji pozarządowych (tzw. trzeciego sektora), które obecnie jest często
wymogiem społecznym. Stanowi to o następstwie przemian społeczno–gospodarczych, zachodzących w społeczeństwach oraz jest odpowiedzią na potrzeby oczekiwań społecznych. Coraz częściej
widoczne jest wdrażanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w dziedzinie biznesu,
administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych (tzw. trzeciego sektora). Działania
te mają na celu wychodzenie naprzeciw społecznym oczekiwaniom, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego odpowiedzialnego za członków swojego społeczeństwa, zarządzanie organizacją
i jej relacjami z interesariuszami w sposób odpowiedzialny - mający na uwadze potrzeby, oczekiwania i interesy tychże osób. W celu wdrażania zmian w organizacjach oraz przedsiębiorstwach
niezbędny jest dialog społeczny pomiędzy tymi podmiotami, a społeczeństwem. Odpowiedzialność społeczna jest więc w dzisiejszych czasach bardzo istotna oraz nierozerwalnie związana
z przemianami gospodarczymi oraz społecznymi, które obecnie zachodzą.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest przykładem organizacji, której
misją jest działanie społecznie odpowiedzialne. Jej celem jest zwrócenie uwagi, odpowiedź na
potrzeby społeczeństwa i problemy, z którymi ono się zmaga. Prowadzone przez nią działania
są wsparciem dla administracji publicznej, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie oddziaływania
na szeroką skalę na zdrowie i życie społeczeństwa. Pobudzenie polskiego społeczeństwa do
zaangażowania społecznego jest dziełem Fundacji, która dzięki ludziom i ich wsparciu może mieć
realny wpływ na społeczeństwo i kontynuować swoją działalność przy pomocy innych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Pierwszy rozdział stanowi
charakterystykę pojęć, które wprowadzają w analizę treści niniejszej pracy. Zalicza się do nich:
społeczna odpowiedzialność, zaufanie społeczne, wolontariat oraz filantropia. Następnie przedstawiona zostanie Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - jej historia, jak również idea
(misja) przyświecająca jej działaniu. W rozdziale drugim ukazane zostaną najważniejsze działania
społecznie odpowiedzialne prowadzone przez WOŚP. Niemożliwością jest ukazanie wszystkich
inicjatyw, dlatego też scharakteryzowane zostaną te najbardziej, zdaniem autorki, istotne z punktu
widzenia społecznej odpowiedzialności oraz wkładu w ochronę i poprawę bytu społeczeństwa
polskiego. Należą do nich:
1) Pokojowy Patrol, który jest działaniem wolontariackim promującym pierwszą pomoc;
2) szkolenia „Ratujemy i uczymy ratować” rozpowszechniające wiedzę z zakresu pierwszej pomocy;
3) programy medyczne, dzięki którym obywatele są leczeni, a problemy medyczne są badane
w celu wyeliminowania przyczyn ich powstawania w przyszłości;
4) przekazywanie 1% podatku, czego konsekwencją są inwestycje mające na celu poprawę
bezpieczeństwa oraz wkład w tworzenie dobra wspólnego społeczeństwa, m.in. poprzez
zakup sprzętu medycznego;
5) Festiwal Woodstock, który jest podziękowaniem za organizację finału WOŚP, a podczas
którego promowane są działania z zakresu odpowiedzialności społecznej.
Zaprezentowany zostanie również finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki jego
organizacji, możliwa jest zbiórka pieniędzy na przeprowadzenie wszystkich wymienionych powyżej działań Fundacji. Jest on również przykładem mobilizacji społeczeństwa polskiego oraz
manifestacją poparcia udzielonego Fundacji i jej ideom. Wskazana zostanie rola mediów, dzięki
którym możliwe jest ukazywanie działań i promowanie ich na szeroką skalę, co przyczynia się
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do sukcesu WOŚP i ma wpływ na wsparcie udzielane Fundacji. Dzięki mediom Fundacja ma
możliwość dotarcia do szerokiego audytorium oraz poinformowania o prowadzonych akcjach.
W ostatnim trzecim rozdziale omówione zostanie zaangażowanie Polaków w działalność społeczną i wolontariat oraz gotowość do niesienia pomocy, jak również wizerunek wolontariatu.
Ukazana zostanie sylwetka wolontariusza i motywacje do podjęcia działań wolontariackich oraz
bariery, utrudniające podjęcie tego typu aktywności. Istotna dla omówienia działalności WOŚP
jest również filantropia oraz bariery przed jej podjęciem. Na koniec należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie Polaków w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co manifestuje
się poprzez wspieranie Fundacji, zaufanie do marki jaką jest WOŚP oraz jej znajomość na tle
innych organizacji pozarządowych.
Poruszone wątki będą służyły potwierdzeniu lub obaleniu hipotezy, która brzmi następująco:
Polacy chcą pomagać innym. Angażują się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
gdyż ufają tej organizacji. Przyjętą metodologią jest analiza przypadku działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rozdział 1. Historia i idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Misja Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest kluczowa dla omawiania tej organizacji, gdyż determinuje ona jej działania. Jej idee i wartości są podzielane przez obywateli, którzy
włączają się w prowadzone akcje, co ukazuje iż jest w społeczeństwie potrzeba pomocy i zaangażowania. Udzielane poparcie społeczne dla działań WOŚP jest motorem napędowym działań
Fundacji, która może funkcjonować i realizować swoje działania dzięki udzielonemu wsparciu.
1.1. Definiowalność pojęć
Zdefiniowanie pojęć, w tym szczególnie społecznej odpowiedzialności, jest kluczowe dla niniejszej pracy. Wokół tego zagadnienia zbudowane jest to opracowanie, które służy do jej przedstawienia na przykładzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Równie istotne jest wprowadzenie
definicji zagadnień: zaufanie społeczne, wolontariat, filantropia. Dzięki ich zastosowaniu będzie
możliwe omówienie społecznej odpowiedzialności w szerokim kontekście, uwzględniającym
łańcuch przyczynowo – skutkowy.
Pojęcie odpowiedzialności wyrosło z potrzeby człowieka do rozstrzygania o obowiązkach
jednostki i społeczeństwa, oraz ich powinnościach we wzajemnych relacjach.1 W zależności od
podejścia, można mówić o odpowiedzialności społecznej w różnych aspektach:
- korzyści ekonomicznych (zysku) – podejście ekonomiczne;
- budowaniu społeczeństwa na podstawie etycznych norm – podejście etyczne;
- wychodzeniu naprzeciw społecznym oczekiwaniom – podejście socjologiczne;
- zarządzaniu organizacją i jej interesami z interesariuszami w sposób odpowiedzialny – podejście teorii zarządzania;
- budowaniu reputacji organizacji – podejście public relations. 2
W zależności od interesującego badacza obszaru, można analizować różne aspekty odpowiedzialności, a mianowicie:
1. prawny – przestrzeganie przepisów prawa;
2. ekonomiczny – maksymalizowanie bogactwa udziałowców;
1 M. Kapias, Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie., „Śląsk”
Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2014, s. 15.
2 Ibidem, s. 14.
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3. etyczny – wywiązywanie się z moralnych obowiązków;
4. społeczny – wykraczanie poza obowiązkowe wymogi.3
Dla celu niniejszej pracy szczególnie istotne będzie omówienie aspektu społecznego i etycznego odpowiedzialności społecznej stosowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jest ona realizowana w działaniach podejmowanych przez WOŚP oraz wynika z idei,
którymi Fundacja się kieruje. Z uwagi na specyfikę tej organizacji oraz fakt, iż Fundacja należy do
organizacji trzeciego sektora, a nie jest przedsiębiorstwem, wynika że można wyłącznie wspomnieć
o aspekcie prawnym oraz ekonomicznym. Aspekty te nie są kluczowe w działalności organizacji
pozarządowych, których determinantą są wartości moralne i względy społeczne.
Definicji społecznej odpowiedzialności jest wiele. Różnią się między sobą zaakcentowaniem
poszczególnych aspektów odpowiedzialności i skupieniu się na nich. Również dziedzina wiedzy,
z której ona się wywodzi jest ważna, gdyż rzutuje to na opisie poprzez odwołanie się do wiedzy
danej nauki i korzystaniu z jej dorobku oraz użyciu specyfiki języka właściwej nauki. Ma to również
wpływ na składowe elementy danej definicji, która uwzględnia aspekty szczególnie istotne dla
danej dziedziny, pomijając bądź marginalizując inne.
Na potrzeby niniejszej pracy została przyjęta następująca definicja społecznej odpowiedzialności: „Odpowiedzialność społeczna to wolne, świadome i racjonalne działanie organizacji nastawione na kontakty z interesariuszami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, uwzględniające
aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne, a bazujące na przestrzeganiu zasad
etycznych wdrażanych w sposób metodyczny, zintegrowany i konsekwentny. Odpowiedzialność
ta ma wymiar zarówno pozytywny – przejawiający się w perspektywie wzięcia na siebie pewnych
zobowiązań, jak i negatywny – wyrażany poprzez ponoszenie konsekwencji za owe zobowiązania.” 4 .
Definicja ta została wybrana ze względu na fakt, iż akcentuje istotność aspektu społecznego,
który opiera się na przestrzeganiu zasad etycznych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bierze
na siebie zobowiązanie pomocy innym ludziom, z których jest rozliczana. Jej idee wywodzą się
z odpowiedzialności za inne jednostki, które Fundacja realizuje poprzez etyczne działanie na rzecz
innych. Definicja ta również przystaje do organizacji pozarządowych, gdyż aspekty ekonomiczne
i prawne nie są w niej akcentowane, w przeciwieństwie do społecznej powinności, na którą jest
położony nacisk.
Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania organizacji pozarządowych jest ich wizerunek
i efektywność działań. Dzięki posiadaniu tych cech organizacje darzone są zaufaniem przez członków społeczeństwa i wspierają je w ich działaniu. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie
definicji zaufania, zaufania uogólnionego oraz zaufania społecznego. Zostaną one zaczerpnięte
z dorobku Piotra Sztompki 5 – polskiego socjologa. Wydał on wiele opracowań z zakresu zaufania
i uchodzi za eksperta w tej dziedzinie. Definiuje on:
- z aufanie jako przekonanie i oparte na nim działanie, iż niepewne przyszłe działania innych
osób lub funkcjonowanie urządzeń bądź instytucji, będą dla danej jednostki korzystne;
- zaufanie uogólnione (anonimowe) jako przyjmowanie z góry założenia o wiarygodności
nieznajomych, obcych, ogółem wszystkich ludzi;
- z aufanie społeczne jako oczekiwania pod adresem kategorii społecznych, grup społecznych
i ról społecznych, niezależnie od indywidualnych cech konkretnych osób.

3 M. Kapias, op. cit., s. 118.
4 M. Kapias, op. cit., s. 24.
5 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa., Wydawnictwo Znak, Kraków, 2007, s. 99,148.
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W celu dalszej analizy danych, dotyczących zaufania społecznego w społeczeństwie polskim,
niezbędne jest użycie syntetycznego indeksu zaufania opracowanego przez CBOS6 , który opisuje
pewną zgeneralizowaną postawę w relacjach społecznych. Został on utworzony na podstawie
odpowiedzi na pytania o ogólne zaufanie do nieznajomych, ludzi oraz partnerów w interesach.
Uwzględnia on przekodowane i zagregowane deklaracje dotyczące podzielanych przekonań
w kwestii przyjmowanej postawy w relacjach społecznych, odpowiednio ufnej, bądź nieufnej.
Syntetyczny indeks zaufania przyjmuje wartości od -3 (bardzo duża nieufność i ostrożność) do
+3 (bardzo duże zaufanie i otwartość). Definicja zaufania społecznego jest istotna ze względu na
fakt, iż poziom zaufania przekłada się na potencjał społeczny danego społeczeństwa i gotowość
do niesienia pomocy innym. Zaufanie społeczne jest również ważne w odniesieniu do zaufania,
którym jednostki obdarzają organizacje pozarządowe, gdyż przekłada się to na udzielane im
wsparcie, zarówno finansowe, jak i w postaci wolontariatu na rzecz danej organizacji.
W niniejszej pracy została przyjęta następująca definicja wolontariatu: „bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne koleżeńskie, czy
przyjacielskie” 7. Istotne wydaje się również przywołanie społecznej definicji wolontariatu, która
została skonstruowana po uwzględnieniu opinii osób biorących udział w badaniu „Zaangażowanie
społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych”
przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2013 roku, brzmiącej następująco: „nieodpłatna pomoc świadczona na rzecz innych ludzi (pozostających w potrzebie)”.8
Elementem wspólnym obydwu definicji jest uwzględnienie bezpłatności działań oraz ich charakteru na rzecz innych osób.
Istotne jest również wprowadzenie terminu „wolontariat formalny”, który odnosi się do działalności na rzecz organizacji lub grup społecznych, w odróżnieniu od „wolontariatu nieformalnego”
wykonywanego na rzecz swojego otoczenia lub osób spoza kręgu rodziny i znajomych.9
Na potrzeby niniejszej pracy, wprowadzone zostaje również pojęcie filantropii. Przytoczona
definicja filantropii pochodzi z raportu z badania 2013 Stowarzyszenia Klon/Jawor, zatytułowanego
„Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, Filantropia, 1% i wizerunek organizacji
pozarządowych”. Filantropia jest to: ”przekazywanie pieniędzy lub darów rzeczowych na rzecz
lub za pośrednictwem organizacji lub grup społecznych” 10. Umożliwi ona ukazanie aktywności
Polaków i ich zaangażowania w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Powyższe definicje posłużą do analizy społecznej aktywności Polaków, dzięki której zostanie
otrzymany obraz społeczeństwa polskiego i będzie możliwe odniesienie tego do zaangażowania
w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1.2. Historia i idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ujęte zostaną tutaj najistotniejsze z punktu widzenia walorów niniejszej pracy momenty z historii
powstania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została założona przez Jerzego Owsiaka, zarejestrowana dnia 1 czerwca 1993
roku. Działa do dnia dzisiejszego organizując Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
prowadząc różnego rodzaju akcje oraz programy mające na celu dbanie o dobro ogółu i wspieranie społeczeństwa. Ich istotą jest promowanie zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, rozwoju
6 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 18/2016 Zaufanie społeczne, http://www.cbos.pl/

SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF, s. 4, [z dnia: 14.06.2016].
7 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Raport z badania 2013. Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych., http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/RAPORT_klon_zaangazowanie_spoleczne_2013.pdf s. 17, [z dnia: 14.06.2016].
8 Ibidem, s. 20.
9 Ibidem, s. 41.
10 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 68.
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medycyny poprzez prowadzenie badań i programów medycznych, jak również wspieranie idei
wolontariatu i działania na rzecz innych osób. Powstanie Fundacji poprzedzały istotne wydarzenia,
dzięki którym powstała idea WOŚP. Można powiedzieć, iż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
powstała z potrzeby chwili. W 1991 roku w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) uszkodzeniu uległo
urządzenie – płucoserce. Lekarze CZD opowiedzieli w TVP 2 o potrzebie zakupu tegoż urządzenia
oraz o zmodernizowaniu kardiochirurgii w Polsce. Pracujący wówczas w radiowej Trójce Jerzy
Owsiak zaczął promować tą ideę w swoim programie, zaapelował do ludzi, iż jest potrzeba zakupu
takiego urządzenia i podał dane bankowe, aby można było wspomóc tę inicjatywę. Wiele osób
zaangażowało się w pomoc, co ukazało, iż jest w społeczeństwie potrzeba pomocy i chęć zaangażowania się. Zbiórka na ten cel była równocześnie czynnie promowana przez Jerzego Owsiaka
w jego programie telewizyjnym „Róbta co chceta”. Program ten był tubą nagłaśniającą dla idei
zbiórki na sprzęt medyczny oraz dla późniejszych akcji. Również przedsiębiorcy poinformowani
o zbiórce funduszy, czynnie włączyli się w zbiórkę. Było to w ówczesnych czasach jedno z pierwszych działań prywatnego biznesu na cele charytatywne. 11 Kolejnym wydarzeniem, promowanym
przez WOŚP, był festiwal w Jarocinie w 1992 roku, podczas którego trzeci dzień festiwalu został
nazwany „Dniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” i był poniekąd finałem akcji zbierania
pieniędzy na sprzęt dla Centrum Zdrowia Dziecka. Informacja o tym wydarzeniu była nagłaśniana
w programie „Róbta co chceta”, który miał bardzo dużą oglądalność, był opiniotwórczy, szanowany
oraz zdobywał nagrody. 12 Telewizja Polska udostępniła po rozmowie z Jerzym Owsiakiem czas
antenowy w okresie zimowym, kiedy nie ma bogatej ramówki, na transmisję finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założeniem było jednorazowe przeprowadzenie dużej akcji telewizyjnej
w celu zebrania funduszy na sprzęt dla CZD. Zapowiedzi tego wydarzenia po raz kolejny były
nagłaśniane w radio i programie „Róbta co chceta”. Finał zaplanowano na 3 stycznia 1993 roku.
Przed finałem powstały pierwsze sztaby, w których zbierano pieniądze, ludzie rejestrowali się
jako wolontariusze. Zapisy były zbierane indywidualnie. Najczęściej przychodziły listy od redakcji gazet, radia i telewizji z propozycją utworzenia w poszczególnych miejscach punktów zbiórki
pieniędzy, które miały być zbierane do puszek. Regionalne ośrodki telewizji polskiej włączyły
się w organizację tego wydarzenia, dzięki czemu powstało widowisko, a idea pomocy uzyskała
większy zasięg. Finał ten był finansowany z pieniędzy TVP, która udostępniła sprzęt, studio oraz
ludzi potrzebnych do wyprodukowania programu. W studio na żywo występowały zespoły muzyczne, spontanicznie przychodzili ludzie i wspierali pieniężnie zbiórkę, łączono się również na
wizji z innymi ośrodkami, w których odbywały się koncerty na rzecz WOŚP. Pierwszy finał wywołał
wiele emocji wśród społeczeństwa, pokazał siłę i potencjał tkwiący w ludziach, którzy chętnie
wspierali działania WOŚP. Wydarzenie to przyjęło się i uzyskało poparcie społeczne, czym zapoczątkowało Orkiestrę i jej coroczne „granie”. Sprawdzianem tego finału były doniesienia mediów,
które wypowiadały się pozytywnie na temat tego wydarzenia. Należy w tym miejscu podkreślić,
iż w mediach nie ukazała się żadna krytyczna wypowiedź. Jerzy Owsiak w następujący sposób
podsumował pierwszy oficjalny finał WOŚP: „ Wszyscy byliśmy szczęśliwi i wszyscy czuliśmy,
że nam, Polakom, takie zdarzenie nie tylko było potrzebne, bo efekt zbiórki stał się namacalny,
ale przede wszystkim poprawiło nam nastroje i samopoczucie” 13. Wielka Orkiestra poruszyła
serca ludzi i robi to co roku do dnia dzisiejszego. Za pomoc i okazanie serca, darczyńcy dostają
przyklejane serduszka, które są symbolem pięknej idei.
Wielka Orkiestra wyrosła z potrzeby działania społeczeństwa. 14 Dzięki zaangażowaniu ludzi,
Fundacja może się rozwijać i realizować swoje cele. Bez poparcia społecznego oraz zaanga11 J. Owsiak, Róbta co chceta. Czyli z sercem jak na dłoni – 20 lat grania., Świat Książki Grupa Wydawnicza
Weltbild, Warszawa, 2011, s. 14.
12 J. Owsiak, op. cit., s. 20.
13 Ibidem, s. 37.
14 J. Owsiak, op. cit., s. 43.
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żowania, byłoby to niemożliwe. Misją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest działalność
w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, jak również promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Ważnym elementem aktywności
Fundacji jest wytyczanie nowych metod diagnozy oraz leczenia poprzez podnoszenie standardu
opieki zdrowotnej. Istotnym przedsięwzięciem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest nauka
i promowanie pierwszej pomocy, która zwiększa bezpieczeństwo 15. Ideą WOŚP jest pomaganie
innym, co Fundacja realizuje poprzez całe spektrum swoich działań. Istotą jest zaangażowanie
ludzi, którzy na każdym kroku wspierają WOŚP, dzięki czemu budowane jest społeczeństwo
obywatelskie, odpowiedzialne za swoich członków.
Pieniądze zbierane przez Fundację przeznaczane są na różne cele, w zależności od aktualnych potrzeb. WOŚP może kojarzyć się przede wszystkim z pomocą dzieciom, gdyż wiele działań
jest skierowanych właśnie na ten cel, natomiast nie jest to jedyna grupa, która jest wspomagana
poprzez tę organizację. Fundacja wspiera również cukrzyków oraz osoby starsze, jak również
ogół społeczeństwa poprzez działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, takie jak
m.in. zakup defibrylatorów, bądź promowanie pierwszej pomocy, która może niejednokrotnie
uratować komuś życie.
Celem Fundacji jest promowanie programów medycznych, dzięki którym wzrastają szanse
na wyleczenie poprzez wczesną diagnostykę, jak również programów mających na celu zapobieganiu schorzeniom, wkład w rozwój medycyny poprzez wprowadzenie innowacji, zakup sprzętu
do leczenia oraz prowadzenie badań mających na celu wyeliminowanie przyczyn problemów
zdrowotnych obywateli. Ważnym elementem polityki Fundacji jest założenie, iż zakupiony sprzęt
ma służyć wielu osobom i ma się przyczyniać do rozwoju dobra publicznego. Z uwagi na ten
fakt, Fundacja nie opłaca indywidualnego leczenia. Praktykowana jest idea powszechności oraz
dostępu do sprzętu i leczenia dla każdej jednostki. Innym celem Fundacji jest również promowanie
innych organizacji trzeciego sektora oraz ich działań, co ma skłaniać społeczeństwo do zaangażowania się również w ich inicjatywy. Dzięki temu założenia społecznej odpowiedzialności mogą
być aktywniej realizowane i prowadzone na większą skalę.
Istotna dla działania Fundacji jest transparentność podejmowanych przez nią działań, co jest
podkreślane wielokrotnie przez Jerzego Owsiaka. W tym celu ogłaszane są rozliczenia akcji. Ma
to na celu również promowanie tej organizacji wśród społeczeństwa oraz nakłonienie do wsparcia
jej działań. Niebagatelną rolę odgrywają w tym media, gdyż żywo interesują się zakupami Fundacji
i biorą udział w konferencjach prasowych, organizowanych w celu poinformowania o rozliczeniu
pieniędzy z finałów. Dzięki temu każdy obywatel wie, na co zostały przeznaczone pieniądze, które
zostały podarowane Fundacji i widzi efekty pracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których
bierze czynny udział poprzez ofiarowane datki, czy też udział w wolontariacie.

Rozdział 2. Działania społecznie odpowiedzialne prowadzone przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Należy zwrócić uwagę na liczne działania i programy prowadzone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zostaną one podzielone ze względu na podejmowaną działalność i ich tematykę.
Pierwszą grupę stanowią programy medyczne oraz program promujący pierwszą pomoc, w których
skład wchodzą: „Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków”, „Program
leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniaków”, „Infant Flow – Program nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków” , „Narodowy program wczesnej diagnostyki onkologicznej
15 Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji, http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=4773, [z dnia:
07.06.2016].
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dzieci”, „Program leczenia dzieci osobistymi pompami insulinowymi” – wprowadzony również dla
kobiet w ciąży oraz „Policz się z cukrzycą”, jak również „Ratujemy i uczymy ratować”, który jest
programem nauki pierwszej pomocy. Kolejną omawianą grupę stanowi Pokojowy Patrol, który jest
organizacją zrzeszającą wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następną omawianą
kwestią będzie przekazywanie 1% podatku na rzecz działalności WOŚP, dzięki czemu Fundacja
może rozwijać swoją działalność dobroczynną. Należy również zwrócić uwagę na rolę mediów,
które są istotnym czynnikiem w działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki którym
Fundacja może się promować i ukazywać ludziom swoje cele i działania, jednocześnie zachęcając
do udzielenia wsparcia. Ostatnim elementem jest organizowanie przez WOŚP Przystanku Woodstock, który jest podziękowaniem za udział społeczeństwa w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. We wszystkich omawianych kwestiach będzie ukazane realizowanie działań społecznie
odpowiedzialnych przez WOŚP.
2.1. Programy medyczne oraz działania promujące pierwszą pomoc
Celem Fundacji jest nie tylko leczenie, ale również prowadzenie badań, dzięki którym możliwe
będzie wyeliminowanie przyczyn powstawania problemu zdrowotnego 16. Działania te wspierają
administrację państwową i pozwalają na oszczędności w budżecie państwa. Dzięki możliwie jak
najwcześniejszej diagnozie i objęciu opieką medyczną chorego dziecka, taka osoba ma większe
szanse na powrót do zdrowia, co w przyszłości odciąża państwo poprzez mniejsze wydatki związane z leczeniem czy pokrywaniem świadczeń socjalnych w przyszłości 17. Również prowadzony
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy program „Ratujemy i uczymy ratować” ma na celu
naukę pierwszej pomocy oraz promowanie bezpieczeństwa, dzięki czemu WOŚP realizuje założenia społecznej odpowiedzialności, wynikające z jej misji.
Powszechnie znanym i zaliczanym do bardzo istotnych programów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest „Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków”. Jest on
skierowany do noworodków w celu wykrycia wady słuchu, który działa od 2002 roku. Prowadzony
jest w 416 ośrodkach I stopnia. Fundacja zakupiła sprzęt do przeprowadzania badań przesiewowych dla wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce. Aparat, który jest wkładany do ucha
niemowlęcia wysyła impuls i na podstawie sygnału zwrotnego ustala, czy dziecko dobrze słyszy.
Badanie musi być wykonane do trzeciej doby od momentu urodzenia. Po wykonaniu badania rodzice
dostają naklejki, które są wklejane do książeczki zdrowia, informujące czy dziecko dobrze słyszy,
czy też ma problemy ze słuchem i rodzice muszą zgłosić się na konsultacje do specjalistycznej
poradni. Jeżeli zostaje stwierdzony problem ze słuchem, noworodka można szybko skierować na
rehabilitację. Roczne dziecko może mieć wszczepiony implant czy aparat, a małą wadę można
szybko wyleczyć. Dzięki temu dzieci z wadą słuchu mogą lepiej funkcjonować, czy też zostać
wyleczone, co poprawia ich standard życia. Ten program medyczny jest dostępny w całej Polsce, dzięki czemu wszystkie noworodki mogą zostać przebadane. Rocznie wykonuje się ok. 350
tysięcy badań. Od początku programu przebadano 4 772 000 dzieci, co stanowi niemalże 100%
niemowląt przychodzących na świat w Polsce w czasie trwania programu 18. W 2010 roku WOŚP
wymieniła całą bazę komputerową oraz sprzęt do badań przesiewowych słuchu, tym samym modernizując polską medycynę 19. Dzięki staraniom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, program
przesiewowych badań słuchu stał się obligatoryjny we wszystkich szpitalach i zatwierdzony przez
decyzję Ministra Zdrowia - Marka Balickiego 20. Również ośrodki II (75 placówek) i III stopnia (24
16 J. Owsiak, op. cit., s. 250.
17 Ibidem, s. 250.
18 Strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/medycyna/nasze_programy/badania_sluchu, [z dnia: 06.05.2016].
19 J. Owsiak, op. cit., s. 252.
20 Ibidem, s. 253.
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placówki), do których są kierowane dzieci z wadami słuchu na konsultacje czy na rehabilitację, są
doposażane w sprzęt poprzez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotychczas do
tych placówek zostało skierowanych 278 955 noworodków z podejrzeniami wad słuchu. Szybka
diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia, w dużym stopniu zwiększa szanse dziecka na
skuteczne wyleczenie oraz często ratuje przed trwałym, pełnym lub częściowym uszkodzeniem
słuchu 21.
Kolejnym programem jest „Program leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniaków” działający od 2001 roku. Ma on na celu wczesne rozpoznanie retinopatii (jest to choroba siatkówki oka,
która dotyka tylko wcześniaki), dzięki czemu można zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom
oczu i uratować wzrok dziecku. Do momentu, w którym WOŚP zaczął prowadzić ten program,
w Polsce istniał tylko jeden ośrodek, który zajmował się leczeniem tej przypadłości, a mianowicie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziecko urodzone poza Warszawą nie miało szans
zostać zdiagnozowane, a jego wzrok uratowany. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła
najnowocześniejszy sprzęt laserowy dla ośrodków wojewódzkich oraz zorganizowała szkolenia
dla lekarzy, dzięki którym nauczyli się oni posługiwać zakupionymi urządzeniami. Do końca 2013
roku Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ufundowała oddziałom intensywnej terapii
noworodka w całej Polsce 121 wzierników pośrednich do badania dna oka oraz 23 urządzenia
laserowe. Program okazał się sukcesem, o czym świadczy odsetek dzieci, które miały to schorzenie i udało im się uratować wzrok wynoszący 97% 22. Do czerwca 2014 roku przebadano 179
265 wcześniaków 23.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwróciła również uwagę na problem osób chorych na
cukrzycę, które nie posiadają pomp insulinowych. Dzięki posiadaniu takiego urządzenia możliwe
jest prowadzenie normalnego życia, wolnego od codziennych zastrzyków z insuliny. W odpowiedzi
na tę potrzebę powstał „Program leczenia dzieci osobistymi pompami insulinowymi”, który działał
w latach 2001-2008. Objęte nim dzieci z cukrzycą do 10 roku życia otrzymały pompy insulinowe,
jak również otrzymały je osoby, które spełniły wymagania Fundacji (dzieci, których rodzeństwo
również było diabetykami, także otrzymywało sprzęt). Dzięki otrzymaniu pompy, dziecko nie musiało przyjmować insuliny w postaci zastrzyków, tylko nosiło przy sobie sprzęt, który dawkował
insulinę przez wenflon do organizmu. Urządzenie samo regulowało ilość potrzebnej insuliny oraz
czas jej podawania, pracując 24 h na dobę. Dotychczas zdarzało się, iż jedno z rodziców musiało
zrezygnować z wszelkiej aktywności zawodowej, aby zająć się dzieckiem 24. Posiadanie pompy
było dużym odciążeniem dla rodziców, dla których pompy były dużym ułatwieniem w zajmowaniu
się chorym dzieckiem, które potrzebowało więcej atencji, niż jego rówieśnicy. Dzięki temu dziecko
mogło w miarę normalnie funkcjonować, a obydwoje rodzice mogli pracować. Wielkim sukcesem
Fundacji i współpracujących z nią lekarzy diabetologów było podłączenie pompy insulinowej trzytygodniowemu niemowlakowi, co było fenomenem na skalę światową, gdyż Polska była pierwszym
krajem, w którym tego dokonano.
Na prośbę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ministerstwo Zdrowia zaczęło
refundować część kosztów za utrzymanie pompy insulinowej ( 350 zł z wydawanych na utrzymanie urządzenia 500 zł). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Fundacja zakupiła niezbędny sprzęt
(pompy insulinowe) dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych do programu. Jest to odstępstwo
od wyznawanych przez nią zasad, według których nie opłaca ona indywidualnego leczenia, ani
nie przydziela ona urządzeń wybranym osobom, tylko kupuje sprzęt, który może służyć całemu
21 Strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/medycyna/nasze_programy/badania_sluchu, [z dnia: 06.05.2016].
22 J. Owsiak, op. cit., s. 255.
23 Strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/medycyna/nasze_programy/retinopatia_wczesniakow, [z dnia: 06.05.2016].
24 J. Owsiak, op. cit., s. 257.
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oddziałowi, bądź szpitalowi. Motywacją do podjęcia takiego działania, był argument iż Fundacja
kupuje takie samo urządzenie dla wszystkich dzieci oraz fakt, iż poprzez ich zakup jest w stanie
globalnie rozwiązać problem braku pomp 25. Podobny program został przeprowadzony dla kobiet
w ciąży, u których wykryto cukrzycę, a które powinny korzystać z pomp insulinowych przez czas
trwania ciąży. Dzięki temu dziecko, które się urodzi ma duże szanse na uniknięcie wielu wad
wrodzonych. Pompy są wypożyczane kobietom na czas ciąży.
Sukcesem programów dla cukrzyków była zmiana nastawienia społeczeństwa do osób, które
używają pomp insulinowych. Wiele osób, które korzysta z tych urządzeń przestało się wstydzić, iż
noszą przy sobie codziennie pompę. Również w ramach promowania zmiany postaw społecznych,
WOŚP wprowadził akcję „Policz się z cukrzycą”. Z jednej strony była to zachęta do aktywności
fizycznej jako sposobu zapobiegania rozwojowi cukrzycy, gdyż w jej ramach odbywają się coroczne finałowe biegi „Policz się z cukrzycą”. Przesłaniem biegu jest również solidarność z osobami
chorymi na cukrzycę. Z drugiej strony była to akcja skierowana do przedsiębiorców produkujących
żywność, którzy byli proszeni o umieszczanie na opakowaniach swoich produktów informacji
dla diabetyków. Badania żywności przeprowadzane są przez Fundację, producent musi tylko
umieścić na opakowaniu przeliczniki węglowodanowe (WW) oraz białkowo – tłuszczowe (WBT)
wraz z serduszkiem Fundacji z napisem „Policz się z cukrzycą”. Jest to bardzo pomocne dla diabetyków, którzy widząc informację na opakowaniu, wiedzą jaki jest skład produktu, co pomaga
im w zachowaniu codziennej diety.
Problemem, na który zwróciła uwagę Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był niedobór urządzeń wspomagających pracę płuc wcześniaków. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał
„Infant Flow – Program nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków” . Program ten
skierowany do wcześniaków, wspomaga pracę płuc poprzez sprzęt, który podaje niemowlęciu
niezbędny tlen, jednocześnie monitorując jego oddech, oraz jego jakość (jak oddycha). Fundacja
WOŚP zakupiła niezbędny sprzęt dla oddziałów intensywnej terapii noworodków, dzięki któremu
lekarze mogą pomagać wcześniakom. Zakup wynikał z potrzeby, gdyż w Polsce były tylko 2 tego
typu urządzenia, a obecnie dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest ich 287 sztuk 26.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwróciła również uwagę na potrzebę wsparcia oddziałów
onkologicznych, które nie dysponowały dostateczną ilością sprzętu do wykrywania chorób nowotworowych. W ramach tej inicjatywy powstał program medyczny: „Narodowy program wczesnej
diagnostyki onkologicznej dzieci”. Fundacja WOŚP zakupiła 80 ultrasonografów i 6 tomografów
komputerowych do szpitali w całej Polsce. Dzięki tym maszynom można diagnozować pacjentów.
Jest to niezwykle ważne, gdyż wczesna diagnoza pozwala na szybsze podjęcie walki z chorobą
i zwiększa szanse na wyleczenie pacjenta 27.
Kolejnym projektem prowadzonym przez Fundację jest program „Ratujemy i uczymy ratować”,
który skierowany jest do nauczycieli dzieci z klas od 1. do 3. szkół podstawowych. W jego ramach
przeprowadzane są szkolenia z nauki udzielania pierwszej pomocy. Wiedza i umiejętności praktyczne podczas nich zdobyta jest następnie przekazywana przez pedagogów swoim uczniom.
Zajęcia są prowadzone przez instruktorów WOŚP. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują
sprzęt dydaktyczny, aby móc przeprowadzić w swojej szkole szkolenie i nauczyć dzieci zasad
udzielania pierwszej pomocy. W jego skład wchodzą następujące pomoce naukowe: fantomy,
podręczniki, plakaty, filmy DVD. Program „Ratujemy i uczymy ratować” (RUR) prowadzony jest od
kwietnia 2006 roku do dnia dzisiejszego. Objętym nim jest 27 701 nauczycieli z 12 216 szkół, co
stanowi 91% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Ponad 2,5 miliona dzieci uczy się podstaw

25 Ibidem, s. 256.
26 J. Owsiak, op. cit., s. 262.
27 Ibidem, s. 263.
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pierwszej pomocy dzięki tej inicjatywie 28. RUR organizowany jest z pieniędzy zebranych podczas
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego sponsorami były również dwie firmy 29: PKO
SA oraz Western Union, co jest przykładem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zaangażowania w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Następnym programem promującym udzielanie pierwszej pomocy i pomoc medyczną jest
Pokojowy Patrol, który zrzesza wolontariuszy. Szkolenia Pokojowego Patrolu są organizowane
przez WOŚP w miejscowości Szadowo Młyn, średnio co dwa - trzy tygodnie, w ośrodku zakupionym na potrzeby przeprowadzania tych kursów, nazywanym: Uniwersytetem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Odbywają się one przez cały rok. Uczestnicy szkoleń muszą dojechać na
miejsce na swój koszt. Program szkolenia obejmuje: szkolenie medyczne wg standardów AHA
(American Heart Association) oraz szkolenie z zasad bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, które odbywają się pod okiem instruktorów. Kurs jest wypełniony zadaniami survivalowymi
i pozoracjami wypadków samochodowych, katastrof budowlanych czy też wypadków na polu
namiotowym. Dzięki tym zadaniom grupa uzyskuje wiedzę i integruje się ze sobą. Zwieńczeniem
szkolenia w Szadowie jest końcowy egzamin, po którego zaliczeniu otrzymuje się certyfikat kursu
pierwszej pomocy oraz kursu służb informacyjnych na imprezach masowych. Po zdaniu egzaminu
otrzymuje się również czerwoną koszulkę z napisem „Pokojowy Patrol”, która uprawnia do udziału
w festiwalu Woodstock w ramach struktur organizacyjnych. Pokojowy Patrol bierze także udział
w zabezpieczaniu imprez masowych, takich jak maratony, rajdy off-road, enduro, czy imprezy
plenerowe, takie jak pikniki organizacji pozarządowych. Ideą WOŚP jest wpajanie uczestnikom
kursu Pokojowego Patrolu, zasad związanych z wolontariatem, takich jak: pomaganie innym czy
wspólna praca, jak również zasad działań na rzecz lokalnej społeczności 30.
Pokojowy Patrol są to wolontariusze, którzy pilnują porządku na festiwalu Woodstock organizowanym przez Jerzego Owsiaka. Do ich zadań należy: opiekowanie się tłumem, informowanie
oraz wskazywanie drogi, pilnowanie wyznaczonych miejsc, pomoc innym. Dzięki wolontariuszom,
wielkie kilkuset tysięczne wydarzenie, jakim jest festiwal Woodstock, może przebiegać w spokojnej
atmosferze. Wolontariusze są podzieleni na grupy, a każdą grupą przewodzi lider. Wśród tych grup
są również grupy wyspecjalizowane do działania w razie nagłych awarii. Do porozumiewania się
między sobą, liderzy mają specjalny system łączności. Przystanek Woodstock jest monitorowany
przez Pokojowy Patrol przez 24 godziny na dobę, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas festiwalu
jego uczestników oraz stałą kontrolę nad niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić. Obecnie
nad festiwalem Woodstock czuwa co roku 1000 wolontariuszy, którzy swoją pracę wykonują za
darmo. Dostają oni tylko miejsce na rozłożenie namiotu oraz posiłki.
Równie ważną inicjatywą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, propagującą udzielanie pierwszej pomocy wśród społeczeństwa był zakup defibrylatorów AED do placówek publicznych w 2005
i 2006 roku. Zakup ten został zrealizowany z pieniędzy przekazanych przez podatników na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Było to możliwe dzięki temu, iż WOŚP została wpisana do
rejestru organizacji pożytku publicznego, na rzecz której można przekazać 1% podatku dochodowego.
Na stronie Fundacji znajduje się numer konta, jak również oprogramowanie, dzięki któremu można
rozliczyć PIT. Dzięki uzyskanym przychodom z przekazanego podatku, Fundacja co roku przeznacza
pieniądze na specjalny cel. Defibrylatory AED służą do ratowania ludzkiego życia, ich powszechność zapewnia obywatelom bezpieczeństwo. Z uzyskanych pieniędzy z przekazania 1% podatku,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła 200 defibrylatorów, które zostały rozdysponowane.
Otrzymały je grupy ratownicze pracujące wolontariacko, takie jak: GOPR, czy TOPR, jak również
28 Strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/o_
programie, [z dnia: 04.05.2016].
29 J. Owsiak, op. cit., s. 366.
30 Ibidem, s. 317.
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zostały przydzielone do takich miejsc jak: muzea, duże biblioteki, szkoły policyjne, szkoły straży
granicznej, zawodowa straż pożarna, urzędy niektórych miast, jak również prom żeglugi wielkiej, czy
korporacja taksówkowa w Łodzi. Oprócz zakupu urządzeń, WOŚP przeprowadziła również szkolenia
z ich użycia. Instytucje typowały swoich pracowników, którzy uczyli się, jak stosować defibrylator
oraz uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy, a następnie, zdawali egzamin. Po ukończeniu kursu
otrzymywali urządzenie, które miało być umieszczone w widocznym miejscu.
Prowadzone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy programy medyczne oraz szkolenia
pierwszej pomocy są działaniami istotnymi z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności. Dzięki
nim Fundacja ma duży wkład w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez instruowanie
ludzi, jak można komuś uratować życie oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Stanowią one
również wkład w promowanie idei wolontariatu i pomocy innym. Fundacja edukuje społeczeństwo
i jest wzorem godnym naśladowania, popularyzującym dobroczynność i zaangażowanie społeczne. Programy medyczne są istotnym wkładem w rozwój polskiej medycyny poprzez doposażanie
szpitali i placówek medycznych, jak również poprzez szerzenie dostępu społeczeństwa do pomocy
medycznej. Dzięki prowadzonym działaniom możliwa jest poprawa jakości życia obywateli.
2.2. Rola mediów w działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Media są bardzo ważną częścią funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dzięki pokazywaniu
swojej działalności w środkach masowego przekazu, informują o niej członków społeczeństwa.
Dzięki temu taka organizacja może zaistnieć w świadomości odbiorców, jak również beneficjentów,
którzy mogą zwrócić się do niej o pomoc. Bardzo ważnym elementem jest również kreowanie
swojego wizerunku, niesamowicie istotnego dla odbiorców. Jeżeli organizacja jest transparentna,
to wzbudza publiczne zaufanie, co prowadzi do wsparcia jej przez ludzi. Wsparcie może zostać
udzielone w formie pieniężnej, jak również w formie wolontariatu na rzecz danej instytucji. Organizacje, o których rzadko, bądź wcale się nie słyszy, nie są widoczne, co prowadzi do braku wsparcia ich działań. Równie istotne, co obecność w mediach, jest informowanie o swoich sukcesach,
które prowadzą do przekonania społeczeństwa, iż organizacja jest efektywna i warto ją wspierać.
Jak już uprzednio wspomniano początki WOŚP wiążą się z programem telewizyjnym prowadzonym przez Jerzego Owsiaka „Róbta co chceta”. Program ten był tubą nagłaśniającą i informacyjną
dla działań Orkiestry, dzięki czemu idea działań prowadzonych przez Fundację przekazywana
była szerokim rzeszom odbiorców. Równolegle do występów w telewizji, Owsiak nagłaśniał akcje
pomocy w radiowej Trójce, gdzie też miał swoją audycję. Skutkiem współpracy z radiem i telewizją
było powstanie wydarzenia medialnego jakim jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przy realizacji pierwszego finału powstała jego formuła. Centrum dowodzenia akcją mieściło się
w Warszawie, z którego też podczas finału następowały łączenia z ośrodkami regionalnymi.
W Warszawie utworzono otwarte studio, w którym przyjmowani byli goście, toczyły się rozmowy
na temat potrzeb Centrum Zdrowia Dziecka. Były w nim, niezmiennie pozostające w tym samym
układzie: scena, stanowisko liczenia pieniędzy, obszar przeznaczony dla biura Fundacji oraz miejsce
z operatorami odbierającymi telefony od osób licytujących złote serduszka. Ważnym założeniem
było aby zbiórka pieniędzy była wydarzeniem barwnym, bez pokazywania wizerunku chorych,
biednych dzieci. Kolorowa scenografia będąca dekoracją studia, ma na celu pokazywanie radości
i entuzjazmu towarzyszącym temu wydarzeniu. Również program „Róbta co chceta” był połączeniem akcji dobroczynnej z programem rozrywkowym. Okazało się, iż publiczności spodobał się ten
mariaż i akcja promocji dobroczynności, stosująca niezwykłą formułę, okazała się sukcesem 31.
Podczas Finału, jak już wspomniano, odbywają się łączenia z innymi polskimi miastami, w których
są sztaby. Organizowane w nich są koncerty, eventy, dobroczynne biegi i happeningi. Ze względu na
swój propagandowy charakter, Finał jest bardzo dobrym miejscem do promowania różnego rodzaju
31 J. Owsiak, op. cit., s. 95.
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działań prozdrowotnych, informacyjnych oraz charytatywnych – w tym działań innych fundacji. Każde
z miast samo przygotowuje się do finału i we własnym zakresie zatrudnia występujących artystów.
WOŚP zachęca, aby wszyscy artyści występujący podczas wydarzenia nie pobierali za to swojego
honorarium i w ten sposób wspierali dobroczynność. W trakcie Finału w Warszawie, która jest sercem
imprezy, artyści zawsze grają za darmo. Są oni najważniejszym ogniwem wydarzenia, gdyż to dzięki
nim, uczestnicy wytrzymują kilkugodzinną zabawę w zimowej aurze pod gołym niebem. Dodatkowo,
warto w tym miejscu wspomnieć, iż ZAIKS co roku zwalnia WOŚP ze wszystkich opłat za koncerty,
co pozwala na zaoszczędzenie milionów złotych. Jest to również przykład działania społecznie odpowiedzialnego tego Stowarzyszenia Autorów, które regularnie wspiera akcję. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy jest wielkim wydarzeniem medialnym, podczas którego pokazywane miasto,
w którym mieści się sztab, ma możliwość wypromowania się w środkach masowego przekazu. Oprócz
sztabów w Polsce, ludzie oddolnie organizują ośrodki na całym świecie, gdzie zbierają pieniądze
na rzecz WOŚP, tym samym pracując na sukces Fundacji. O zasięgu akcji może świadczyć sztab,
który powstał w Iraku, gdzie stacjonowali polscy żołnierze.
Po pierwszym finale Jerzy Owsiak stał się osobą rozpoznawalną w całej Polsce. Ludzie
poznali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zobaczyli jej działania. Akcja stała się widoczna
i zauważana przez społeczeństwo, a także cieszyła się poparciem społecznym 32. Image Jerzego
Owsiaka w postaci żółtej koszuli i czerwonych spodni towarzyszy finałom od lat 33. Owsiak jest
osią WOŚP i to wokół jego osoby zbudowano wizerunek i rozpromowano ideę pomocy innym.
Jest on showmanem, potrafiącym zmobilizować dziesiątki tysięcy ludzi na żywo i miliony przed
telewizorami do udziału w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 34. Fakt, iż jest on osobą
publiczną, pomagał w uzyskaniu rozgłosu medialnego i wsparcia. Jako osoba publiczna, często
udziela się w różnego rodzaju wywiadach, informując o działaniach różnych organizacji pozarządowych oraz o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Obecnie informacje o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej działalności oraz
przeznaczanych na różnorodne cele funduszach można znaleźć na jej stronie internetowej 35.
Mieści się na niej wiele istotnych informacji, które ukazują całościowo aktywność WOŚP. Między
innymi można przeczytać o akcjach, programach medycznych, wolontariacie. Jest umieszczona
informacja w jaki sposób można wesprzeć Fundację oraz jak rozpocząć w niej działalność. Swoją zakładkę ma również Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, w której umieszczone są
rozliczenia akcji, cele na które były przeznaczone pieniądze ze zbiórki, jak również informacje
o wydarzeniach mających miejsce podczas finału oraz ich całe transmisje. Na stronie WOŚP widnieją także filmiki i newsy dotyczące spraw najważniejszych i najbardziej aktualnych dla Fundacji.
Przystanek Woodstock również jest opisany na swojej, osobnej stronie internetowej 36. Podane są
tam newsy dotyczące koncertów, zaproszonych zespołów, przewidzianych atrakcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest znacznie obecna w social media: ma swoją stronę na Facebooku37

32 J. Owsiak, op. cit., s. 37.
33 Ibidem, s. 31.
34 J. Besala, M. Jamkowski, J. Marczyński, K. Sołtyk, P. Wierzbowski, W. Zaczek, Polskie Symbole. 100
miejsc, postaci, wydarzeń, osiągnięć ważnych dla Polski, Europy i świata., MULTICO Oficyna Wydawnicza
Sp. z o. o., Warszawa, 2011, s. 118.
35 Strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/, [z dnia: 01.06.2016].
36 Strona internetowa Festiwalu Woodstock, http://woodstockfestival.pl/pl/, [z dnia: 01.06.2016].
37 Oficjalny fun page Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Facebooku, https://www.facebook.com/
wosp/, [z dnia: 01.06.2016].
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oraz konto na Twitterze 38, Pintereście 39, jak również Instagramie 40 i kanał na YouTube 41. Bardzo
mocno wykorzystuje ona siłę mediów społecznościowych w komunikacji i możliwość dotarcia do
szerokiego grona odbiorców. Świadczy to również o tym, iż WOŚP wykorzystuje wszelkie kanały
komunikacji, aby dbać o swój wizerunek i reklamować swoją działalność. Wspomaga to również
budowanie ścisłych i stałych relacji z odbiorcami. Media społecznościowe są również miejscem,
w którym komunikacja odbywa się dwustronnie, obserwujący ludzie mają możliwość komentowania, udostępniania treści, oznaczania się w postach. Można poruszać ważne tematy i uzyskać
odpowiedź na interesujące kwestie. Dzięki temu wytwarza się bliskość i zaufanie do organizacji.
Jerzy Owsiak prowadzi obecnie również swojego wideobloga Kręcioła.Tv 42, na którym umieszcza swoje vlogi, czyli filmiki. Opowiada w nich o życiu codziennym Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zakupach na jej rzecz, swoim życiu prywatnym i przemyśleniach. Porusza
także aktualne tematy z życia społecznego i komentuje je. Vlog Jerzego Owsiaka otrzymał nagrodę
„Blog firmowy roku 2014” za zajęcie 3 miejsca w kategorii „Blog profesjonalny” 43. Jest to ważne
wyróżnienie, gdyż pokazuje iż Owsiak bardzo sprawnie posługuje się nowoczesnymi narzędziami
komunikacji, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Jest to również przykład wykorzystania
CEO do komunikacji z odbiorcami oraz jeden z nielicznych wideoblogów, prowadzonych przez
polskie organizacje 44. Kręcioła.Tv ma również swój kanał na YouTube 45, gdzie są umieszczane
filmiki dotyczące Przystanku Woodstock oraz Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są
tam również wywiady czy filmiki Jerzego na temat aktualnych ważnych kwestii, czy też materiały
informacyjne na temat działań prowadzonych przez Fundację.
Media odgrywały i nadal odgrywają szczególną rolę w promowaniu działalności WOŚP.
Dzięki pokazywaniu finałów, zakupionego sprzętu, rozliczeń akcji, czy też filmików promocyjnych
Orkiestry wpływają na rozpoznawalność akcji. Dzięki temu odbiorca może się zapoznać z programem działalności Fundacji i podjąć decyzję o jej wsparciu. Obecność w mediach przekłada
się na promocję akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co ma bezpośrednie przełożenie
na jej masowość, a co za tym idzie na zbiórkę pieniędzy i możliwość zakupu jak największej ilości
sprzętu medycznego. Również zainteresowanie mediów rozporządzaniem pieniędzmi zebranymi
od darczyńców jest medialnym wsparciem dla WOŚP. Fundacja organizuje konferencje prasowe,
podczas których informuje o zakupionym sprzęcie i rozlicza finał. Sprawozdania z tego wydarzenia
ukazują się w różnych środkach masowego, co wspiera transparentność działań prowadzonych
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
2 .3. Przystanek Woodstock jako podziękowanie za Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Przystanek Woodstock organizowany przez Jerzego Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy jest podziękowaniem dla wolontariuszy oraz osób wspierających Wielką
38 Konto na Twitterze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, https://twitter.com/fundacjawosp/media?lang=pl&lang=pl, [z dnia: 01.06.2016].
39 Konto na Pintereście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, https://pl.pinterest.com/fundacjawosp/, [z
dnia: 01.06.2016].
40 Konto na Instagramie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, https://www.instagram.com/fundacjawosp/,
[z dnia: 01.06.2016].
41 Kanał YouTube Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, https://www.youtube.com/user/orkiestra, [z dnia:
01.06.2016].
42 Vlog internetowy Jerzego Owsiaka Kręcioła.Tv, http://kreciola.tv/, [z dnia: 01.06.2016].
43 Vlog internetowy Jerzego Owsiaka Kręcioła.Tv, http://kreciola.tv/page/o_vlogu, [z dnia: 01.06.2016].
44 B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015, s. 101-102.
45 Kanał YouTube Jerzego Owsiaka Kręcioła.Tv, https://www.youtube.com/user/Owsiaknet/, [z dnia:
01.06.2016].
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Orkiestrę Świątecznej Pomocy za udział w Finale WOŚP. Festiwal tworzy z Finałem pewną całość
- są to „dwie strony tego samego medalu” 46, jak powiedział Jerzy Owsiak. Przystanek Woodstock jest ważnym przedsięwzięciem, gdyż pozwala wziąć udział młodzieży w szeregu inicjatyw
promujących społeczną odpowiedzialność. Przystanek Woodstock został zainspirowany przez
amerykański Woodstock 1969, natomiast idea Pokojowego Patrolu, który czuwa nad wydarzeniem, została przeniesiona z festiwalu Woodstock 1994, organizowanego z okazji 25. rocznicy
tamtego wydarzenia. To właśnie tam nad festiwalem czuwał „Peace Patrol”, który był wzorem
dla polskiego Patrolu. Pokojowy Patrol odgrywa kluczową rolę w organizacji festiwalu, który ma
miejsce od 1995 roku. Wolontariusze czuwają nad bezpieczeństwem gości festiwalu, pracując 24
godziny na dobę. Koncert ten jest finansowany w całości z pieniędzy sponsorów 47. Dotychczas
zorganizowano 21 Przystanków 48.
Podczas tego przedsięwzięcia występuje wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Prowadzona jest akcja STOP NARKOTYKOM, która jest programem walki z narkotykami oraz
służy propagowaniu życia bez narkotyków. Co roku na górce ASP (Akademia Sztuk Przepięknych),
swoje stoiska mają organizacje zajmujące się profilaktyką uzależnień, gdzie można dowiedzieć
się o zagrożeniach niesionych przez używanie substancji psychoaktywnych. Prowadzone są
również prelekcje na ten temat.
W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbywają się spotkania z wybitnymi osobistościami
świata kultury, polityki i sportu. Woodstokowicze mogą wysłuchać, co te osoby mają do powiedzenia, wziąć udział w dyskusji, zachowując prawo do odmienności opinii 49. Uczestnicy festiwalu mogą również uczestniczyć w różnych formach warsztatów artystycznych (m.in. warsztaty
malowania, lepienia w glinie, grania na gitarze, czy też warsztaty filmowe), bądź angażować się
w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock obecnych jest
wielu przedstawicieli organizacji pożytku publicznego. Realizowane są również projekty edukacyjne i sportowe. Przedsięwzięcia realizowane w ramach ASP można podzielić na trzy rodzaje:
warsztaty (czyli spotkania z zaproszonymi na festiwal gośćmi ze świata kultury i życia publicznego),
wioski (namioty i strefy organizowane przez różne instytucje) oraz projekty (pokazy i wystawy).
Szczególnie ważnym miejscem, promującym społeczną odpowiedzialność jest strefa organizacji
pozarządowych, w której znajdują się stoiska, gdzie można otrzymać informacje na temat: wolontariatu, pomocy w uzależnieniach, radzeniu sobie z agresją, planowaniu rodziny, odnawialnej
energii, problemie transplantologii, braku czystej wody, czy też więzieniach politycznych 50. Akademia Sztuk Przepięknych jest miejscem, w którym „setki tysięcy młodych ludzi tworzą przez kilka
dni prawdziwe społeczeństwo obywatelskie” 51.
Podczas Woodstocku promowana jest również ekologia 52. Na terenie festiwalu rozmieszczone są pojemniki segregacyjne na różne rodzaje odpadów. Prąd i woda są oszczędzane poprzez
stosowanie przez organizatorów energooszczędnych rozwiązań. Uczestnicy są zachęcani do
przyjazdu na festiwal środkami transportu publicznego, co ma ograniczyć emisję spalin. Na terenie znajduje się również EkoWioska, w której umieszczona jest stacjonarna ładowarnia solarna,
w której można naładować telefon czy tablet, a korzystanie z niej jest możliwe dzięki wykorzystaniu
46 J. Owsiak, J. Skardziński, Przystanek Woodstock. Historia najpiękniejszego festiwalu świata., Świat Książki Sp. z o. o., Warszawa, 2010, s. 68.
47 J. Owsiak, op. cit., s. 113.
48 Strona internetowa Festiwalu Woodstock, http://woodstockfestival.pl/pl/przystanek_woodstock/o_przystan-

ku/historia_przystankow, [z dnia: 04.05.2016].
49 J. Owsiak, op. cit., s. 112.
50 Strona internetowa Przystanku Woodstock, http://woodstockfestival.pl/pl/przystanek_woodstock/akademia_sztuk_przepieknych/strefa_ngo, [z dnia: 04.05.2016].
51 J. Owsiak, op. cit., s. 112.
52 Strona internetowa Festiwalu Woodstock, http://woodstockfestival.pl/pl/przystanek_woodstock/woodstockowe_zycie/eko, [z dnia: 04.05.2016].
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odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku energii słonecznej. Proekologiczne organizacje
pozarządowe, takie jak Greenpeace, czy Klub Gaja prowadzą i prezentują swoją działalność podczas Przystanku. Można wynieść wiedzę i skorzystać z doświadczenia tych instytucji z zakresu
ekologii. Organizowane są również akcje i happeningi, które mają zachęcić uczestników festiwalu
do zachowań proekologicznych. W ich ramach odbyły się m.in.:
1) „ Allegro gra Eko” – akcja ta miała zwrócić uwagę na problem marnowania wody (Woodstockowicze pompowali wodę, by zasilić ekran wodny oraz zbierali puste butelki PET na terenie
festiwalu i wymieniali je na butelki pełne wody);
2) śmieciowa orkiestra Allegro – miała na celu uzmysłowienie uczestnikom istotności recyklingu
i segregacji odpadów (polegała na celu przygotowanie instrumentu muzycznego ze śmieci
i odpadów oraz zagraniu na nim utworu).
Festiwal Woodstock jest miejscem, w którym setki tysięcy młodych ludzi tworzy co roku tętniące życiem miasto na czas trwania festiwalu. Jest to okazja do poznania nowych, ciekawych
ludzi i nawiązania dialogu. Przebywanie na Woodstocku jest nauką współżycia z innymi ludźmi
i dzielenia z nimi wspólnego miejsca, co jednoczy i wytwarza wspólnotę. Jest to kolorowa mozaika
różnych osobistości, takich jak: hippisi, punki czy skinheadzi, wspólnie przeżywająca koncerty
muzyczne i chłonąca atmosferę festiwalu, który jest miejscem gdzie może przyjechać każdy. Jest
to również przestrzeń wypełniona wieloma akcjami promującymi społeczną odpowiedzialność
w zakresie: wiedzy o organizacjach pozarządowych, promowania kultury, ekologii, radzenia sobie
z problemami czy propagowania wolontariatu.

Rozdział 3. Społeczna aktywność Polaków
Społeczne zaangażowanie jest podstawą działalności organizacji pozarządowych. Ich wsparcie może być udzielone poprzez zaangażowanie obywateli w wolontariat, jak również poprzez
działalność filantropijną na ich rzecz. Jest ono uzależnione od zaufania społecznego, jakim
obdarzona jest organizacja. Wizerunek organizacji wpływa na decyzje darczyńców dotyczące
wsparcia prowadzonych przez nie inicjatyw. Dzięki akceptacji społecznej i zaufaniu, organizacje
mogą prowadzić swoją działalność i rozwijać się.
3.1. Gotowość Polaków do niesienia pomocy oraz społeczne zaangażowanie
Aby móc mówić o społecznym zaangażowaniu oraz społecznej odpowiedzialności, ważne jest
przedstawienie danych, które charakteryzują społeczeństwo polskie i odwołują się do gotowości
Polaków do niesienia pomocy na rzecz innych, potrzebujących osób. Dzięki temu można otrzymać
obraz społeczeństwa i zobaczyć jego potencjał w zakresie społecznego zaangażowania. Omawiając aktywność społeczną Polaków należy również podkreślić rolę zaufania, które jest bardzo
istotnym czynnikiem wpływającym na udział ludzi w różnych rodzajach aktywności społecznej.
Dzięki wierze w uczciwość innych osób oraz organizacji i instytucji wytwarza się zaufanie. Dzięki
niemu możliwe jest podjęcie współpracy i udzielenie wsparcia innym osobom, bądź organizacjom.
W przypadku braku zaufania pojawia się przekonanie, iż pomoc nie zostanie efektywnie dostarczona innym oraz nie warto się społecznie angażować.
W komunikacie z badań CBOS z 2016 roku, zatytułowanym „Potencjał społecznikowski oraz
zaangażowanie w pracę społeczną” 53, przedstawione zostały wyniki badań, ukazujące prospołeczne postawy Polaków i ich gotowość do współdziałania. W badaniu tym respondentom zostało
53 Centrum Badań Społecznych, Komunikat z badań nr 15/2016 Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_015_16.PDF, s. 7-8, [z dnia: 14.06.2016].
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Tabela 1. Gotowość Polaków do niesienia pomocy

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 15/2016 Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_015_16.PDF, s.7, [z dnia: 14.06.2016].
zadane pytanie: „Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodziny, której gotów (gotowa) był(a) by
Pan(i) pomagać w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz środowiska, osiedla, wsi, miasta albo
na rzecz potrzebujących?”. W badaniu tym 51% ogółu badanych odpowiedziała, iż zna aktywną
społecznie osobę, która byłaby gotowa pomagać w bezinteresownej pracy na rzecz środowiska
lub osób potrzebujących, natomiast prawie połowa (45%), nie zna nikogo, komu mogłaby pomagać. 4% badanych odpowiedziało, iż „trudno powiedzieć”. Poniżej przedstawiona została tabela,
w której ukazane są wyniki tego samego badania, przeprowadzonego kolejno w latach: 2002,
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016.
Prezentacja powyższych danych pozwala na przedstawienie konkluzji dotyczących gotowości
Polaków do niesienia pomocy. W latach 2006-2010 można było zaobserwować trend wskazujący
na systematycznie malejący odsetek respondentów, znających osobę działającą społecznie,
z którą byliby skłonni współpracować i pomagać jej w działalności społecznej. W latach 2012-2016
nastąpiło odwrócenie tej tendencji, co ukazuje większy potencjał społecznikowski oraz gotowość
do niesienia pomocy. We wszystkich badaniach odpowiedź respondentów „trudno powiedzieć”, na
zadane powyżej pytanie wahała się w granicach od 4% do 6%. Istotne różnice w danych występowały na linii odpowiedzi „tak, znam” oraz „nie, nie znam”. Poziom gotowości do współdziałania
z innymi jest zróżnicowany społecznie. Deklarowana przez respondentów znajomość społeczników,
którym byliby oni gotowi pomagać w ich działalności, jest zazwyczaj tym częstsza, im: wyższy
poziom wykształcenia, większe zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej, oraz niższy wiek respondentów. Również większą gotowość do niesienia pomocy charakteryzują osoby mieszkające
w największych miastach, osiągające najwyższe dochody per capita, praktykujące religijnie kilka
razy w tygodniu oraz osoby deklarujące lewicowe poglądy polityczne. Osoby o najwyższym potencjale społecznikowskim należą zazwyczaj do kolejno wymienionych grup zawodowych: kadra
kierownicza, specjaliści wyższego szczebla, uczniowie i studenci, pracownicy administracyjno
– biurowi oraz prywatni przedsiębiorcy.
Jak już wspomniano, zaufanie społeczne jest bardzo ważnym czynnikiem podczas omawiania
zaangażowania społecznego, gdyż kształtuje ono postawy jakie są przyjmowane w stosunku do
innych ludzi oraz organizacji. Zaufanie jest elementem kapitału społecznego tworzonego przez
społeczeństwo. Im większe zaufanie, tym większy kapitał społeczny oraz odpowiedzialność
jednostki za członków społeczeństwa, czego konsekwencją jest chęć pomocy innym. Centrum

551

IIczesc,8.Mrozowicz_535-564.indd 551

5/1/18 2:46 PM

Daria Mrozowicz
Badania Opinii Publicznej przeprowadziło badanie 54 w styczniu 2016 roku, które ukazuje zaufanie
Polaków do innych ludzi, nieznajomych, partnerów biznesowych oraz instytucji i organizacji. Dla
celów niniejszej pracy ważne jest przedstawienie wyników badania dotyczących uogólnionego
zaufania społecznego, czyli zaufania do innych osób ogółem oraz zaufania do partnerów biznesowych, gdyż dane te są składowymi syntetycznego indeksu zaufania. Określa on zgeneralizowaną postawę w relacjach społecznych i ukazuje ufność, bądź nieufność społeczeństwa. Bardzo
ważne jest również omówienie zaufania do organizacji, gdyż przekłada się ono bezpośrednio na
ich wspieranie i udzielaną innym osobom pomoc.
Wyniki badania ukazują, iż ankietowani są w relacjach społecznych raczej nieufni. Za zachowaniem ostrożności w stosunkach z innymi ludźmi opowiada się 74% osób, natomiast 23%
uważa, iż większości ludzi można ufać. Wśród ankietowanych 3% osób nie ma na ten temat zdania
deklarując iż „trudno powiedzieć”. W ankiecie zapytano również o nastawienie respondentów do
nieznajomych, z którymi stykają się oni w różnych sytuacjach. Również tutaj zaobserwowano
nieufność, gdyż 8% osób zdecydowanie nie ma zaufania, a 39% badanych raczej nie ma zaufania.
Ankietowani mający zaufanie stanowili 32% ogółu badanych, natomiast można przyjąć iż jest to
ograniczone zaufanie, gdyż 31% osób uważa, że „raczej ma zaufanie”. Odsetek respondentów nie
mających zdania wyniósł 21%. W relacjach biznesowych Polacy również wyrażają przekonanie, iż
należy zachować ostrożność. Wśród badanych 40% osób zadeklarowało, iż zaufanie do partnerów
w interesach na ogół źle się kończy, a 35% iż zaufanie do nich się opłaca. 25% respondentów nie
miało na ten temat zdania. W oparciu o powyższe dane został sporządzony syntetyczny indeks
zaufania, który przyjmuje wartości od -3, charakteryzującą bardzo dużą ostrożność i nieufność,
do +3 wyrażającą bardzo duże zaufanie i otwartość. Indeks ten opisuje zgeneralizowaną postawę
przyjmowaną w relacjach społecznych. W 2016 roku średnia wartość indeksu zaufania wyniosła
-0,72, co oznacza iż obecnie w społeczeństwie polskim nieufność i brak otwartości przeważa
nad otwartością i zaufaniem. Warto również wspomnieć, iż indeks zaufania przyjmował wartości
dodatnie jedynie wśród badanych z wyższym wykształceniem, mieszkających w największych
miastach, posiadających miesięczne dochody netto na osobę wynoszące co najmniej 2000 zł, jak
również wśród osób z kadry kierowniczej oraz specjalistów z wyższym wykształceniem.
W badaniu dotyczącym zaufania, zostały zebrane również dane dotyczące stosunku do
instytucji oraz organizacji życia publicznego. Badanym przedstawiono listę 24 instytucji oraz
organizacji i zapytano jak dalece im ufają. Wyniki ankiety wskazują, iż największym zaufaniem
Polacy obdarzają organizacje zajmujące się pomocą charytatywną. Najwięcej respondentów,
bo aż 85%, ufa Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Następnie plasują się kolejno Caritas,
który wskazało 83% badanych oraz PCK, który zaufaniem obdarza 79% respondentów. Również
dużym zaufaniem obdarzone zostały instytucje takie jak: wojsko (79%), harcerstwo (73%) oraz
Kościół rzymskokatolicki (70%). Najmniejszym zaufaniem zaś darzone są: gazety (30%), Sejm
i Senat (30%), Kościoły innych wyznań (29%), związki zawodowe (26%) oraz partie polityczne
(20%). Podsumowując niniejsze badanie, ankietowani najbardziej ufają WOŚP spośród instytucji
i organizacji sfery życia publicznego. Fakt, iż pierwszymi trzema organizacjami darzonymi największym zaufaniem wśród badanych są organizacje dobroczynne może świadczyć, iż Polacy
widzą efektywność ich działań i dlatego im ufają.
Raport z badania 55 „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1%
i wizerunek organizacji pozarządowych” również wskazuje na ważną rolę zaufania w podejmowaniu
społecznej aktywności. Badanie wykazało, iż zaangażowanie społeczne Polaków jest związane
z uogólnionym zaufaniem do innych, skłonnością do polegania na obcych oraz z wiarą w sens
współpracy. Większy poziom uogólnionego zaufania oraz wiary w sens działań zespołowych
54 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 18/2016…, op. cit., s. 1-15.
55 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 41-44.

552

IIczesc,8.Mrozowicz_535-564.indd 552

5/1/18 2:46 PM

Społeczna odpowiedzialność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
prowadził do większego zaangażowania w aktywność społeczną. Respondenci, którzy twierdzili,
iż w razie problemów mogą liczyć tylko na siebie i swoich najbliższych rzadziej:
- włączali się w działalność społeczną ( 32% z nich i 41% z pozostałych);
- zostawali wolontariuszami ( 16% z nich i 23% z pozostałych);
- angażowali się w aktywność na rzecz osób spoza kręgu swoich znajomych i rodziny, bądź
na rzecz okolicy (25% z nich i 33% z pozostałych).
Badani, którzy byli przekonani, że większości ludzi można ufać, częściej:
- byli zaangażowani społecznie (39% z nich i 30% pozostałych);
- podejmowali się działalności wolontariackiej (20% z nich i 15% pozostałych);
- angażowali się w działania na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego (12% z nich i 6%
pozostałych).
Ankietowani, którzy wyrażali przekonanie, iż zwykli obywatele działając wraz z innymi ludźmi
mogą pomóc potrzebującym, bądź rozwiązać problemy swojego środowiska lub okolicy, częściej:
- byli aktywni społecznie (39% z nich i 23% pozostałych);
- angażowali się w wolontariat „formalny” (19% z nich i 15% pozostałych);
- podejmowali się działania na rzecz osób spoza kręgu swoich znajomych i rodziny, bądź na
rzecz swojej okolicy (31% z nich i 18% pozostałych);
- działali na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego (11% z nich i 5% pozostałych).
Analizując powyższe wyniki, można zauważyć iż zaufanie jest bardzo ważnym czynnikiem,
mającym wpływ na zaangażowanie w aktywność społeczną. Zaufanie do innych powoduje, iż
ludzie są skłonni pomagać innym, a nie tylko osobom z kręgu rodziny i znajomych. Przyczynia się
ono również do podejmowania działań wspólnie z innymi ludźmi, prowadząc do pomocy innym.
Z analizy badania wynika, iż w 2013 roku aktywnych społecznie było 34% Polaków. Jest to
wartość, która na przestrzeni lat 2011 – 2013 znacząco się nie zmieniła, gdyż co roku wynosiła
ona nieco powyżej jednej trzeciej badanych. W wolontariat „formalny”, czyli działalność na rzecz
organizacji lub grup społecznych, zaangażowanych było 18% Polaków. Na rzecz swojego otoczenia
lub osób spoza kręgu rodziny i znajomych działało 27% osób, a 9% respondentów działała na
rzecz kościoła lub związku wyznaniowego. Warto wspomnieć, iż w aktywność społeczną częściej
angażowały się kobiety (37%), niż mężczyźni (31%). Działalność społeczna jest również bardziej
charakterystyczna dla respondentów z wyższym wykształceniem.
3.2. Wolontariat „formalny” - czynniki motywujące oraz bariery
Czynniki motywujące do zaangażowania w wolontariat „formalny” są istotne ze względu na
fakt, iż poprzez ich analizę można stworzyć sylwetkę wolontariusza. Pobudki osób społecznie
aktywnych są informacją zwrotną dla organizacji pozarządowych. Równie istotne są bariery, które
informują dlaczego ludzie nie chcą się aktywizować społecznie. Ich znajomość może prowadzić
do konfrontacji społecznych wyobrażeń z rzeczywistością oraz do rozwiania obaw i niepewności
związanych z wolontariatem, czego konsekwencją może być większe zaangażowanie społeczne.
Do analizy tych czynników posłużono się badaniem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/
Jawor w 2013 roku, zatytułowanym: ”Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat,
filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych” 56. Użyto go ze względu na fakt, iż zostały w nim wnikliwie omówione motywacje i bariery wolontariatu, których nie można było znaleźć
w innych badaniach i raportach dotyczących zaangażowania społecznego.

56 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 53-65.
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W badaniu przedstawione zostały czynniki motywujące do aktywności społecznej. Dane zostały zebrane tylko wśród osób aktywnych społecznie. Jest to istotna informacja, która ukazuje
powody, dla których ludzie angażują się. Udzielone odpowiedzi można pogrupować i wskazać
z czego wynikają, dzieląc je kolejno na: korzyści psychologiczne, wartości i normy społeczne,
relacje towarzyskie oraz społeczne, bezpośrednie korzyści, pasja, oportunizm. Zostaną one
omówione w powyższej kolejności.
a) Korzyści psychologiczne
Ponad połowa badanych odpowiedziała, iż angażuje się w działalność na rzecz innych osób,
gdyż chce się czuć przydatnymi i potrzebnymi (51%). Bezpośrednim motywatorem do społecznego
zaangażowania była przyjemność, jaką sprawia badanym tego typu działanie (46 %). Korzyści
psychologiczne są czynnikiem, w którym wystąpiły najwyższe odsetki wszystkich udzielonych
odpowiedzi, które wskazało łącznie 66% respondentów.
b) Wartości i normy społeczne
Drugą pod względem liczności, jest grupa czynników normatywnych, które decydują o zaangażowaniu społecznym, którą wskazuje 65% respondentów. 46% badanych uważa, iż innym należy
pomagać oraz w życiu należy być pożytecznym, co stwierdziło dwie piąte badanych (40%). Nieco
ponad jedna czwarta (28%) respondentów jest zdania, iż warto współdziałać z innymi, a niemal
jedna czwarta (24%) działając społecznie dąży do tego, aby świat stał się lepszy. Prawie tyle samo
respondentów deklaruje, iż nie są im obojętne ważne kwestie i problemy społeczne (23%). Dla 22
% badanych powodem aktywności społecznej jest brak zgody na obecność niesprawiedliwości
i cierpienia. Wszystkie te czynniki można powiązać z normatywną motywacją do działania i wartościami wyznawanymi przez osoby czynnie zaangażowane w wolontariat „formalny”.
c) Relacje towarzyskie oraz społeczne
Następną grupą czynników motywujących badanych do aktywności społecznej są relacje
towarzyskie i społeczne. Wskazuje je ponad połowa respondentów (51%). Dla niemal jednej
trzeciej osób (30%) motywatorem do podjęcia aktywności jest możliwość uzyskania szacunku lub
sympatii innych osób. Tyle samo osób (30%) deklaruje iż działa, oczekując wzajemności i licząc
w przyszłości na pomoc innych. 28% badanych stwierdziła, iż powodem zaangażowania jest
możliwość bycia w grupie i nawiązania kontaktów.
d) Bezpośrednie korzyści
Dla 44 % badanych powodem zaangażowania społecznego jest możliwość czerpania z aktywności społecznej bezpośrednich, osobistych korzyści. Ponad jedna czwarta respondentów
odpowiedziała, iż istotna jest dla nich możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności
(życiowych lub zawodowych). Prawie jedna czwarta (23%) respondentów stwierdziła, iż bezpośrednim powodem do działania jest fakt, że to, co robią może przydać się im lub ich rodzinom.
Prawie jedna piąta (17%) uczestników badania zadeklarowała, iż działanie na rzecz innych pomaga
im rozwiązać własne problemy.
e) Pasja
Niemal dwie piąte respondentów (36%) stwierdziło, iż motywatorem ich społecznej aktywności
jest pasja. 28% badanych zadeklarowało, iż poprzez działanie na rzecz innych może ciekawie
spędzić czas. Prawie jedna piąta (18%) respondentów odpowiedziała, iż dzięki działalności społecznej realizuje swoje zainteresowania.
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f) Oportunizm
Najmniejszą grupę tworzą osoby, których aktywność wynika z motywów oportunistycznych
(29%). Prawie jedna piąta (18%) respondentów odpowiedziała, iż działa społecznie na rzecz
innych, gdyż ich znajomi też to robią. Taki sam odsetek (18%) badanych deklaruje, iż podejmuje
się aktywności społecznej, gdyż nie potrafi odmawiać.
Poniżej zostaną przeanalizowane czynniki, które zniechęcają lub uniemożliwiają Polakom
zaangażowanie się w wolontariat. Dane zostały zebrane wśród osób nieangażujących się w wolontariat „formalny”. Odnoszą się one do osób, które nie angażowały się w działalność wolontariacką
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie.
Wśród czynników, które wpływają na brak zaangażowania w wolontariat można wyróżnić
następujące:
a) Czynniki egocentryczne
Jako przyczyny braku zaangażowania w wolontariat 87% respondentów wskazało czynniki
które można określić egocentrycznymi. Najczęstszą odpowiedzią, której udzieliło niemal dwie
trzecie respondentów (64%) było stwierdzenie, iż muszą zatroszczyć się przede wszystkim o rodzinę, natomiast ponad połowa (53%) badanych jako powód braku zaangażowania w wolontariat
odpowiedziała, iż muszą zatroszczyć się przede wszystkim o siebie. Niemal trzy piąte (59%) respondentów oświadczyło, iż ma wystarczająco dużo własnych problemów. Prawie połowa (49%)
badanych odpowiedziała, iż ma zbyt wiele obowiązków w pracy lub w szkole. Z powyższych
odpowiedzi wynika, iż wolontariat jest odrzucany jako aktywność, która wiąże się ze zobowiązaniem czasowym oraz będącym alternatywą dla zajmowania się własnymi sprawami, czy też dla
pracy i nauki.
b) Niewiedza i nieporadność
Kolejną, bardzo istotną grupę, tworzą czynniki związane z deklarowanym brakiem wiedzy
oraz pomysłu na działanie społeczne, jak również z nieporadnością, na co wskazało łącznie
79% respondentów. Ponad dwie trzecie (67%) badanych odpowiedziało, iż nie angażowało się
w wolontariat, gdyż nikt ich o to nie poprosił. Niewiele mniej, bo 63% osób zadeklarowało, iż nie
myślała i nie interesowała się wolontariatem. Połowa badanych (50%) odpowiedziała, iż nie zna
ludzi ani organizacji, z którymi mogłaby zacząć działać. Ponad dwie piąte (43%) osób stwierdziło,
iż nie wie jak się zaangażować oraz gdzie znaleźć informacje na ten temat. Badani uważają, iż
zaangażowanie w wolontariat jest łatwiejsze w ramach organizacji, z innymi ludźmi, jak również
ich zdaniem, koordynacja wolontariatu przez organizację pozarządową powoduje, iż łatwiej jest
się zaangażować w tego typu aktywność 57.
c) Obawy i idealizacja wolontariatu
Inną grupę czynników, którą tworzą barierę dla zaangażowania w wolontariat, stanowią obawy
wynikające z postrzegania wizerunku wolontariuszy oraz ze sposobu myślenia o wolontariacie, na
co wskazuje niemalże cztery piąte (79%) respondentów. Prawie trzy piąte (58%) badanych postrzega
wolontariat jako stałe zobowiązanie, którego nie chce podejmować. Również wśród respondentów
funkcjonuje przekonanie, iż jest to zobowiązanie moralne, które może być trudne psychicznie albo
przytłaczające, co wskazało 54% osób. Niemal połowa (49%) badanych odpowiedziała, iż nie ma
odpowiednich kompetencji i wiedzy, aby zostać wolontariuszami. Prawie tyle samo osób (46%)
stwierdziło, iż nie posiada odpowiednich cech charakteru. 49% uczestników badania zadeklarowało,
iż woli inaczej spędzać wolny czas, a 45% osób odpowiedziało, iż nie czuje potrzeby angażowania
się w działania wolontariackie. Powyższe odpowiedzi wskazują na rozumienie wolontariatu jako
57 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 32.
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aktywności, której mogą się podjąć osoby o specjalnych predyspozycjach i postawie moralnej,
posiadające fachową wiedzę i kompetencje, dzięki którym mogą pomagać innym. Wiąże się to
z idealizacją wolontariusza jako osoby charakteryzującej się wyjątkową postawą moralną oraz
osobowością, predysponującą do podjęcia się działań wolontariackich na rzecz innych osób.
d) Czynniki fizyczne
Barierę dla podjęcia wolontariatu stanowią problemy natury fizycznej, które wskazało 41%
badanych. Niemal jedna trzecia (30%) respondentów zadeklarowała, iż podjęcie działań wolontariackich utrudnia im kondycja fizyczna lub zły stan zdrowia. Prawie tyle samo(29%) osób wskazało,
iż jest w nieodpowiednim wieku [za młody(a) lub za stary(a)].
e) Aspołeczność i brak zaufania
Ostatnią grupę czynników, decydujących o braku zaangażowania w wolontariat, tworzą czynniki
związane z postawą aspołeczną, która wynika z braku uogólnionego zaufania do innych ludzi
oraz organizacji (działania fundacji i stowarzyszeń), na które wskazało w sumie 37% badanych.
Jedna czwarta (25%) badanych zadeklarowała, iż nie ma zaufania do działań organizacji. Jedna
piąta (20%) angażuje się społecznie w inny sposób, poza organizacjami. Znamienita dla postawy
aspołecznej jest również odpowiedź ankietowanych, którzy wykazują przekonanie, iż jeżeli nikt
im nie pomaga, to oni również nie widzą powodu, aby pomagać innym, co stanowi ponad jedną
piątą odpowiedzi (21%). Prawie jedna piąta respondentów (18%) nie lubi działać w grupie. Taki
sam odsetek (18%) badanych zadeklarował, iż nie miałby wystarczających korzyści z uczestnictwa
w wolontariacie. 16% ankietowanych w ogóle nie wierzy w sens wolontariatu. Najmniej, bo 11%
osób, odpowiedziało iż w przeszłości miało złe doświadczenia z takim rodzajem pracy.
Wyniki niniejszego badania są istotne ze względu na fakt, iż ukazują myślenie Polaków
o wolontariacie, zarówno bariery, jak i motywacje do jego podjęcia. Najważniejszą i najczęściej
wymienianą pobudką udzielania się w wolontariacie jest chęć pomocy innym, co jest bardzo ważne
dla charytatywnych organizacji pozarządowych, których motywem działania jest dobroczynność.
Częstą przeszkodą dla podjęcia się wolontariatu jest jego idealizacja. Według opinii społecznej
wolontariusze są jednostkami o wyjątkowych cechach charakteru, predysponujących je do tego
rodzaju aktywności. Takie postrzeganie wolontariatu prowadzi do braku zaangażowania. Organizacje trzeciego sektora powinny dołożyć wszelkich starań, aby zmienić wizerunek wolontariatu,
tak by stał się on przystępny dla wszystkich chętnych do pomocy innym.
3.3. Filantropia i jej bariery
Filantropia jest kolejną, obok wolontariatu, aktywnością społeczną na rzecz pomocy innym
ludziom. Mianem filantropii określa się przekazywanie pieniędzy lub darów rzeczowych celem
pomocy innym ludziom. Filantropia jest istotna dla działania organizacji pozarządowych, gdyż
dzięki zebranym środkom i przedmiotom, mogą one sprawnie funkcjonować, rozwijać się i działać
charytatywnie. Im większa udzielona przez obywateli pomoc, tym większej ilości potrzebujących
dana organizacja może udzielić wsparcia.
Raport z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor 58 z 2013 roku wskazuje, iż prawie trzy czwarte
(73%) Polaków przekazało, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, pieniądze lub dary
rzeczowe na rzecz lub za pośrednictwem organizacji lub grup społecznych. Największym beneficjentem tej działalności była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą wsparło 61% badanych. Niemal jedna piąta (19%) ankietowanych przekazała pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz
pomocy charytatywnej dla potrzebujących dzieci, osób najuboższych, bezdomnych i chorych
58 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 68-71.
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(np. Caritas). Prawie jedna dziesiąta (8%) respondentów zadeklarowała wsparcie dla organizacji
zajmujących się pomocą humanitarną oraz pomocą ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Fundusze bądź dary rzeczowe dla organizacji religijnych, wspólnot parafialnych, kościelnych
i misji przekazało5% osób. Prawie tyle samo badanych (5%) wsparło organizacje ekologiczne,
ochrony środowiska oraz zajmujące się opieką nad zwierzętami. Ochotnicza Straż Pożarna,
GOPR, WOPR i inne organizacje ratownicze były beneficjentem pomocy 3% respondentów. Dary
rzeczowe lub pieniężne na rzecz ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w
tym na rzecz wsparcia placówek medycznych) przekazało 2% badanych. Tyle samo osób (2%)
udzieliło wsparcia na rzecz edukacji, oświaty, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą (w tym
również pomoc udzielona komitetom rodzicielskim, radom rodziców oraz wsparcie dla placówek
oświatowych i wychowawczych).
Analizując wyniki badania warto zauważyć bardzo dużą dysproporcję pomiędzy odsetkiem
Polaków wspierających WOŚP, a odsetkiem badanych wspierających inne organizacje. Wśród 61%
respondentów, którzy zadeklarowali wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 66%
z nich nie wspiera już poza nią żadnych innych organizacji. Wynik ten oznacza, iż dla dwóch piątych
(40%) Polaków zaangażowanie w filantropię polega tylko i wyłącznie na wsparciu działań WOŚP.
W filantropię angażują się częściej osoby z zamożniejszych gospodarstw domowych (których
dochód miesięczny przekracza 4000 zł). Również częściej filantropami są osoby z wykształceniem
wyższym. Wiek respondentów okazał się ważną zmienną, gdyż w większym stopniu zaangażowane
w nią są osoby przed 50 rokiem życia (76%), niż seniorzy (70%). Z przeprowadzonego badania
wynika również, iż materialne wspieranie organizacji lub grup społecznych jest skorelowane z aktywnością społeczną. Wśród osób aktywnych społecznie filantropów jest 90%, natomiast wśród
pozostałych odsetek ten wynosi 65%.
Filantropami są niemal wszyscy (96%) wolontariusze „formalni” i tylko 69% osób nieangażujących się w taką działalność. Również działalność w wolontariacie „nieformalnym” sprzyja
filantropii, co ukazuje odsetek osób działających na rzecz osób spoza kręgu rodziny i najbliższych
znajomych lub na rzecz okolicy, będących jednocześnie filantropami, wynoszący 91%. Osoby
zaangażowane w wolontariat na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego częściej materialnie
wspierają organizacje lub grupy społeczne (91%) niż pozostałe osoby (72%). Bardzo istotną
konkluzją wynikającą z niniejszego raportu, jest również fakt, iż chętniej swoje pieniądze i dary
rzeczowe przekazują osoby, którzy wierzą w sens wspólnych działań (79%), niż pozostali (63%).
Dla opisania filantropii bardzo ważne jest wskazanie barier, które powstrzymują Polaków
przed udzieleniem pomocy innym. Z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor 59 z 2013 roku wynika,
iż istotne znaczenie dla wspierania filantropii ma dostrzeganie efektów działania organizacji pozarządowych. W celu efektywnego pozyskiwania funduszy, organizacje muszą dbać o przejrzystość
swojej działalności. Istotna jest również komunikacja z odbiorcami, którzy muszą być informowani
o potrzebach, jak i osiągnięciach organizacji. Barierą dla uczestnictwa w takiej aktywności może
być wizerunek organizacji pozarządowych . Najważniejszym warunkiem przekazywania pieniędzy
lub darów rzeczowych na rzecz organizacji lub grup społecznych jest przekonanie o ich uczciwości
oraz skuteczności, co manifestuje się poprzez widoczność rezultatów ich działań. Więcej filantropów (79%) jest wśród respondentów, którzy na co dzień dostrzegają efekty działań organizacji
(stowarzyszeń, fundacji) lub grup społecznych. Wśród badanych, którzy zgadzają się, iż organizacje
społeczne rozwiązują ważne problemy społeczne, również występuje większy odsetek filantropów
(79%), niż wśród osób, które nie zgadzają się z tą opinią, bądź nie mają zdania na ten temat. Wśród
badanych występuje również więcej filantropów wśród osób, które są przekonane, iż organizacje
społeczne na ogół skuteczniej dostarczają pomocy potrzebującym niż instytucje państwowe
(76%). Do barier rozwoju filantropii należą, według opinii zaczerpniętych z wypowiedzi badanych:
59 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 72-74.
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a) irytacja badanych - respondenci twierdzą, iż zbiórki pieniędzy kojarzą im się z natarczywością i żebraniem;
b) obawa przed oszustwem – badani mają wątpliwości, jaka część środków trafia rzeczywiście
na cele zbiórki, a jaka jest przeznaczana na koszty administracyjne; niektórzy respondenci
opowiedzieli się również za stanowiskiem, iż łatwiej jest pomóc konkretnym osobom, pomijając
pośrednictwo organizacji w tym procesie; w ich opinii można w ten sposób ominąć koszty
administracyjne i zminimalizować ryzyko oszustwa; część ankietowanych uważa iż lepiej
jest przekazać dary rzeczowe niż pieniężne, a przekazując pieniądze lepiej jest wspierać
innych poprzez wysłanie smsa, niż wrzucenie datku do puszki kwestora;
c) brak wiary w sens działań – niektórzy badani są przekonani, iż wspieranie organizacji małymi
kwotami, którymi mogliby je zasilić, nie ma sensu („Co to zmieni, że wrzucę dwa złote!?” 60);
d) pomoc niewielkim kosztem – część ankietowanych określa filantropię, jako „pomoc niewielkim
kosztem” 61; przyznają oni, iż często przy małych donacjach nie wiedzą na jaki cel dają datki
i komu przekazują środki, zarówno poprzez wsparcie poprzez sms, jak i w formie pieniężnej;
taka pomoc może być zarówno motywatorem, jak i barierą filantropii, gdyż z jednej strony
jest to pomoc, której łatwo udzielić, z drugiej zaś społeczna zasługa wynikająca z takiego
wsparcia udzielonego organizacji jest niewielka; dla części respondentów udzielenie takiej
pomocy jest również spełnieniem obowiązku;
Pomimo barier związanych z filantropią, odsetek Polek i Polaków wspierających materialnie
organizacje i grupy społeczne rośnie. W 2009 roku wśród Polaków, odsetek filantropów wynosił
50% i urósł do niemalże trzech czwartych (74%) społeczeństwa w 2013 roku. Również odsetek osób
wspierających największego beneficjenta działalności filantropijnej Polaków - Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, sukcesywnie wzrósł z 42% społeczeństwa w 2009 roku, do 61% filantropów
przekazujących pieniądze lub dary rzeczowe na cel Fundacji WOŚP w 2013roku. Wzrasta również
wsparcie dla organizacji lub grup społecznych innych niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W 2009 roku organizacje inne niż WOŚP wspierało 20% społeczeństwa. Odsetek ten wzrósł w roku
2013 do 34%. Wzrost wsparcia filantropii w Polsce świadczy, iż społeczeństwo widzi potrzebę
prowadzenia działań przez organizacje trzeciego sektora i ich wsparcia. Dzięki tej aktywności
Polaków, organizacje mogą się rozwijać i pomagać coraz większej ilości potrzebujących osób
oraz prowadzić więcej działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
3.4. Organizacje pozarządowe. Działalność i ich wizerunek
Świadomość istnienia organizacji pozarządowych jest bardzo istotna. Dzięki ich znajomości
i wiedzy na temat ich działalności, są one rozpoznawalne. Następstwem tego jest wsparcie udzielone im przez darczyńców, którzy są poinformowani o ich funkcjonowaniu i efektywności. Bardzo
ważną cechą organizacji trzeciego sektora jest ich wizerunek, czyli to jak są postrzegane. Ma
to wpływ na poparcie, jakie jest im udzielane, czego konsekwencją jest możliwość ich rozwoju.
Istotne jest szerzenie wiedzy o istnieniu organizacji oraz nagłaśnianie ich dokonań, dzięki czemu
stają się one transparentne. Zaufanie do tych organizacji przekłada się na udzielane im poparcie.
Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor 62 wskazuje, iż w 2013 roku 93% Polaków miało możliwość
zapoznania się z działaniami różnych organizacji i grup społecznych. Dane te dotyczą udziału
w organizowanych przez nie wydarzeniach, korzystaniu z ich usług, znajomości ich działalności
z mediów lub poprzez znajomych, jak również ich wspieraniu (finansowym i niefinansowym). Po-

60 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 70.
61 Ibidem, s. 74.
62 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 75-82.
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równując rok 2013 z latami poprzednimi, znajomość organizacji i grup społecznych lub ich działań
stale rośnie. W 2011 roku zadeklarowało ją 88% badanych, a w 2012 roku już 92%.
Badanie wskazuje, iż najbardziej rozpoznawalną organizacją była Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, z której działalnością miało kontakt 85% Polaków. Z organizacjami i grupami prowadzącymi działalność charytatywną zetknęło się 63% Polaków, natomiast 49% słyszała o działaniach
o charakterze humanitarnym. Największą rozpoznawalnością cieszą się organizacje angażujące
się w pomoc potrzebującym (chorym, ubogim, wykluczonym, pokrzywdzonym przez los). Zaledwie
71% Polaków miało kontakt z działalnością organizacji lub grup społecznych innych niż pomocowe (WOŚP, angażujące się w pomoc charytatywną lub humanitarną). Ponad dwie piąte (42%)
Polaków zetknęło się z organizacjami i grupami społecznymi zajmującymi się ekologią, ochroną
środowiska oraz opieką nad zwierzętami, natomiast 36 % osób miało kontakt z działalnością
organizacji ratowniczych tj.: Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR czy WOPR. Nieco ponad jedna
czwarta (26%) słyszała o religijnej działalności organizacji lub grup społecznych prowadzonych
przez organizacje religijne, wspólnoty parafialne, kościelne czy misje. Z aktywnością organizacji
działających w sferze ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych spotkało się 23%
Polaków, a jedna piąta (20%) miała kontakt z działaniami na polu edukacji, oświaty, czy wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Porównując zestawienie najważniejszych branż III sektora z badaniami dotyczącymi znajomości organizacji pozarządowych można zauważyć, iż pomimo, że największa część organizacji
w Polsce zajmuje się przede wszystkim sportem, turystyką, rekreacją i sportem oraz hobby, wiedza
o istnieniu tych organizacji jest w dużej mierze ograniczona. Stowarzyszenia i fundacje zajmujące
się działalnością pomocową, charytatywną i humanitarną, stanowiły zaledwie 6 % sektora pozarządowego w 2012 roku, a mimo to organizacje te były najlepiej rozpoznawalne przez największą
część społeczeństwa. Należy dodać, iż znajomość organizacji społecznych i ich poczynań rośnie
wraz z wykształceniem respondentów. Wśród badanych z wykształceniem wyższym, 99% spotkało się z działaniami organizacji pozarządowych. Natomiast wśród pozostałych respondentów
słyszało o nich 93%.
Respondenci badania mieli problem z wymienieniem więcej niż kilku znanych organizacji
pozarządowych. Stowarzyszenia są znacznie mniej znane i rozpoznawalne niż fundacje. Możliwe jest, iż uprzywilejowana pozycja fundacji wynika z ich obecności w mediach oraz powiązań
z celebrytami. Najczęściej wymienianymi fundacjami były Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
oraz Caritas, jak również duże fundacje często reklamujące swoją działalność w środkach masowego przekazu. Najczęściej w mediach ich ukazywaną działalnością jest pomoc potrzebującym
i chorym, co kształtuje świadomość badanych na temat działalności organizacji pozarządowych.
Ten profil aktywności, najsilniej obecny w środkach masowego przekazu, sprawia iż właśnie te
organizacje są najbardziej rozpoznawalne. Respondenci wyrażają przekonanie, iż działają one na
szeroką skalę i rozwiązują problemy konkretnych osób. Utożsamianie organizacji niemal wyłącznie
z pomocą i zbieraniem funduszy, prowadzi do postrzegania ich jako „przekaźnika”, którego funkcją
jest redystrybucja dóbr, czyli zbierania pieniędzy od ludzi i przekazywania potrzebującym. Dużo
mniej znane i rozpoznawalne są stowarzyszenia, których w Polsce jest ponad sześciokrotnie
więcej niż fundacji. Są one określane przez badanych jako skupiające ludzi o zbliżonych celach,
zainteresowaniach oraz przekonaniach. W ich opinii działają na mniejszą, lokalną skalę i dążą
one do realizacji wspólnych celów, które jawią się jako bardziej sprecyzowane, niż w przypadku
fundacji. Zdaniem części respondentów ich celem jest praca na rzecz idei lub rozwijania pasji.
Niektórzy z badanych twierdzili, iż celem stowarzyszeń jest działanie przede wszystkim na rzecz
„swoich” przybierająca postać dbania o własne interesy, organizacji samopomocy, czy też wzajemnego wsparcia.
Dla działania organizacji pozarządowych bardzo ważne znaczenie ma ich wizerunek. Organizacje
obdarzone zaufaniem są wspierane przez darczyńców. Jego brak powoduje wątpliwości i pytania
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o ich uczciwość. Zbieranie i zarządzanie dużymi sumami pieniędzy budzi obawę przez oszustwami
i jak ankietowani sami wskazali „przekrętami”, co powoduje iż zaufanie do organizacji trzeciego
sektora jest ograniczone. Fundacje budzą również skojarzenia badanych 63 z dużą instytucją,
biurokracją oraz jak określili to respondenci - „ciepłymi posadkami” i zatrudnianiem znajomych.
Część ankietowanych wręcz uważa, iż zakładane one są w celu stworzenia miejsc pracy dla
znajomych, co jest związane z kosztami administracyjnymi, które muszą być poniesione. Część
badanych wyraża opinię, iż organizacje nie przekazują całych zebranych kwot na kwestowany
cel, a pieniądze są pożytkowane w dużej mierze na pokrycie kosztów organizacji, co powoduje
straty dla beneficjentów. Prawie połowa (44%) respondentów uważa, iż w organizacjach często
dochodzi do nadużyć, w opozycji do tego stwierdzenia jest niemalże jedna piąta badanych (19%).
Nie ma na ten temat zdania 37% osób, co może świadczyć o niskim poziomie wiedzy na temat
organizacji pozarządowych. Pomimo zastrzeżeń i obaw, badani są przekonani iż organizacje robią
pożyteczne rzeczy, a ich działalność budzi szacunek. Według 63% respondentów organizacje
dostarczają pomocy potrzebującym skuteczniej niż instytucje państwowe do tego przeznaczone.
Wiarygodność organizacji jest oceniana poprzez efektywność jej działania. Jest to element,
który prowadzi do zaufania, którym jest ona darzona. Wiarygodność jest czynnikiem motywującym do wsparcia fundacji lub stowarzyszenia. Widoczność efektów zwiększa poczucie sprawstwa, czyli osobistego oddziaływania na poprawę określonej sytuacji. Mniej niż połowa Polaków
(45%) dostrzega na co dzień efekty działania organizacji, a prawie jedna trzecia badanych (28%)
stwierdza, iż ich nie widzi. W badaniu 41% respondentów twierdzi, iż organizacje pozarządowe
rozwiązują problemy w ich najbliższym sąsiedztwie. Opinii tej sprzeciwia się niemal jedna czwarta
osób (24%). Prawie połowa badanych (48%) jest natomiast zdania, iż fundacje i stowarzyszenia mają duży wpływ na rozwój kultury w Polsce. Powyższe wyniki badań mogą sugerować, iż
organizacje pozarządowe mają problem ze skutecznym informowaniem o swoich osiągnięciach,
pomimo skutecznego komunikowania swoich potrzeb. Brak informacji o efektach działań rzutuje
na wiarygodność, która jest bardzo ważna dla organizacji. Szczególnie istotna w jej kreowaniu
jest obecność organizacji w mediach. Dzięki pokazywaniu się w środkach masowego przekazu,
możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i pokazanie organizacji oraz jej działalności. Sama obecność w mediach uwiarygadnia fundacje i stowarzyszenia, które przestają być
anonimowe. Inną formą uwiarygodnienia jest obecność w ich działaniach celebrytów. Wsparcie
znanych osób jest odbierane jako potwierdzenie uczciwości danej organizacji. Skala działania jest
również istotnym czynnikiem świadczącym o wiarygodności, co przejawia się w większym zaufaniu
badanych do organizacji działających na skalę ogólnopolską. Podobnie jest ze stażem działania,
który im dłuższy, tym bardziej działa na korzyść organizacji. Takie przeświadczenie stanowi istotne
zagrożenie dla małych, lokalnych organizacji, które rzadko są ukazywane w mediach i działają
na zdecydowanie mniejszą skalę. Szczególnie ważnym czynnikiem wizerunku organizacji jest
jawność i przejrzystość jej działania oraz niskie zarobki i wysokie kompetencje jej pracowników.
Oczekiwanie niskich zarobków w połączeniu z wysokimi kompetencjami jest problematyczne ze
względu na fakt, iż znalezienie dobrych specjalistów, gotowych pracować za najniższe stawki może
być bardzo trudne. Opinia ta może wynikać z poglądu respondentów, którzy uważają iż koszty
administracyjne organizacji są za wysokie, co ma wpływ na ilość pieniędzy przeznaczanych na
cele statutowe organizacji.
Jak już wspomniano, wizerunek jest bardzo istotny dla funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Dzięki transparentności działań, budowane jest zaufanie społeczne, co skłania ludzi do wsparcia
jej funkcjonowania. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest również marką, dla której wizerunek
jest bardzo istotny, gdyż świadczy o pozycji jaką zajmuje w świadomości polskiego społeczeństwa.

63 Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit., s. 78.
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Cechy cenione jakie powinna posiadać marka to według Brand Asset Evaluator: otwartość,
szczerość, innowacyjność, kreatywność, entuzjazm i energia. Silne marki spełniają cztery warunki określane jako Filary Kondycji Marki: wyróżnialność, adekwatność, szacunek oraz wiedza.
Wyjątkowość jest esencją marki, stanowi unikalny sens jej istnienia i jest podstawą wyboru
konsumenta, który ceni sobie wartość dodaną oferowaną przez markę. Adekwatność jest spełnieniem założenia o pozostaniu w zgodzie z oczekiwaniami klienta. Szacunek do marki wynika
z dotrzymania obietnicy składanej przez markę. Jeżeli jest spełniona, konsument obdarza ją
osobistym zaufaniem. Ostatnim Filarem Kondycji Marki jest wiedza. Jest ona gromadzona przez
lata i jest głębokim zrozumieniem tego, czym jest dana marka oraz sumą wszystkich doświadczeń
konsumenta w obcowaniu z nią. W 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była jedną
z marek o najwyższej wyróżnialności, szacunku oraz wiedzy.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zajęła 1 miejsce w badaniu marek Brand Asset Evaluator 2013// Kondycja marek w Polsce 64, przeprowadzonym przez Millward & Brown na przełomie
sierpnia i września 2013 roku. Badanie objęło niemal 1500 marek z blisko 100 kategorii. Badanie
zostało skonstruowane według poniższej metodologii:
- wielkość próby netto wynosiła powyżej 3000 osób netto;
- badanie przeprowadzone zostało metodą kwestionariuszy oraz face to face;
- próba została dobrana w sposób losowy warstwowany ze względu na region, wielkość miejscowości, płeć oraz wiek; próba była ogólnopolska i reprezentatywna dla populacji w wieku
18-69 lat;
- dane były ważone zgodnie ze statystykami GUS;
Najsilniejszymi cechami wizerunku marki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy według
badania były: odpowiedzialna społecznie, z osiągnięciami, najlepsza, niezawodna, przyjazna,
postępowa, zdrowa, wyjątkowa, wyróżniająca się, śmiała i odważna. Cytując socjologa - Mirosława
Pęczaka 65: «W ciągu 20 lat swojego istnienia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zyskała rangę
powszechnie rozpoznawalnej marki, a zarazem najpopularniejszej – obok Caritasu – organizacji
zajmującej się działalnością charytatywną. (…) W polu skojarzeniowym wokół WOŚP mamy, co
oczywiste, pieniądze, ale także szereg wartości społecznych, takich jak wrażliwość, zaufanie,
uczciwość i wiarygodność, stanowiących podstawę modelu dobrze funkcjonującego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. (…) Idea Orkiestry uruchomiła to, co wydaje się dla
Polaków typowe – akces do podejmowanej ad hoc akcji zakładającej pozytywny cel, zdolność do
okazjonalnej mobilizacji, chęć wykazania się dobrą intencją i „dobrym sercem”».
Swój sukces Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawdzięcza temu, iż jest potęgą zrodzoną
z ludzkiej empatii. Jest marką, z którą społeczeństwo chce się identyfikować i brać udział w jej
działaniach. Dzięki akceptacji społecznej i zaufaniu, którym jest obdarzana, może się rozwijać.
Bardzo ważny w jej funkcjonowaniu jest wizerunek, dzięki któremu jest ona ceniona i wspierana.
Pozycja, którą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zajmuje wśród innych marek i organizacji,
świadczy o bardzo dużym poparciu społecznym dla jej idei oraz mocnym zakorzenieniu w świadomości odbiorców.

64 Brand Asset Valuator 2013, Raport z badania Kondycja marek w Polsce, http://yr.pl/sites/default/files/
BAV_2013_v3.pdf, [z dnia: 14.06.2016].
65 Broszura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wielka Orkiestra w oczach Polaków, http://s.wosp.org.
pl/Files/WOSP_broszura_210x148.pdf, s. 4, [z dnia: 14.06.2016].
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Zakończenie
Celem niniejszej pracy było przedstawienie działań społecznie odpowiedzialnych prowadzonych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zostały one ukazane i omówione na
podstawie najważniejszych inicjatyw Fundacji. Wśród nich znajdowały się następujące programy medyczne: Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków, Program
leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniaków, Program leczenia dzieci osobistymi pompami
insulinowymi oraz ten sam program skierowany do kobiet w ciąży, Infant Flow – Program nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków, Narodowy program wczesnej diagnostyki
onkologicznej dzieci, jak również akcja „Policz się z cukrzycą”. Ukazano również działania mające
na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez promowanie nauki pierwszej pomocy
w ramach szkoleń „Ratujemy i uczymy ratować” oraz zakupy dokonane z pieniędzy otrzymanych
w ramach przekazania 1% podatku w postaci defibrylatorów AED służących do ratowania ludzkiego
życia. Bardzo ważnym elementem aktywności Fundacji jest prowadzenie działań wolontariackich w ramach Pokojowego Patrolu, co przyczynia się do upowszechnienia idei wolontariatu, jak
również popularyzacji pierwszej pomocy. Swego rodzaju podsumowaniem całorocznej działalności Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podczas niego pokazywane są zrealizowane zakupy, społeczeństwo jest informowane
o prowadzonych programach medycznych i działaniach Fundacji. Ważnym elementem są również
działania informacyjne dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem,
jak również uświadamianiem społeczeństwa w ważnych społecznie kwestiach, między innymi
na temat niepełnosprawności i jej postrzegania. WOŚP promuje również podczas Finału inne
organizacje pozarządowe, dzięki czemu cele charytatywne mogą być realizowane na szerszą
skalę. Wszystko to ma na celu uwrażliwienie Polaków i wskazanie im drogi, którą mają podążać
aby dokonać zmian, zarówno w swoim życiu, jak i innych ludzi. Jest to włączanie obywateli w działania społecznie odpowiedzialne, których inicjatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Przeprowadzenie akcji nie byłyby możliwe bez społecznego wsparcia. Finał WOŚP jest działaniem
wielu osób, dzięki którym możliwe jest jego przeprowadzenie. Nie są to wyłącznie wolontariusze,
lecz również przedsiębiorstwa, które wspierają akcję poprzez dotacje, zakupy niezbędnych materiałów, pomoc w przeprowadzeniu wydarzenia, między innymi poprzez realizację techniczną,
organizację aukcji, czy rozsyłanie paczek. Finał jest jednym dniem w roku w przypadku tej Fundacji,
kiedy społeczeństwo może prawdziwie zjednoczyć się w działaniu i wykorzystać tkwiący w nim
potencjał. Podziękowaniem za udział w Finale jest festiwal muzyczny - Przystanek Woodstock,
podczas którego prowadzone są również działania z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Przykłady działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak również przywołane badania
naukowe miały na celu potwierdzenie, bądź obalenie hipotezy postawionej w tejże pracy: Polacy
chcą pomagać innym. Angażują się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
gdyż ufają tej organizacji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyrosła z potrzeby działania
społeczeństwa. Jej idea spotkała się z akceptacją społeczną i poparciem, dzięki czemu Fundacja
może nadal działać i się rozwijać, jak również zgodnie ze swoją misją pomagać innym i promować
dobroczynność wśród obywateli. Z badań wynika, iż w 2013 roku było 34% społecznie aktywnych
Polaków, w tym 18% zaangażowanych w „wolontariat formalny”. Główną motywacją osób angażujących się w wolontariat była chęć pomocy innym, jak również przyjemność płynąca z pomocy
innym. Istotne również były motywatory wynikające z wartości i norm panujących w społeczeństwie,
iż innym należy pomagać. Jest to bardzo żyzny grunt, na którym można budować społeczeństwo
obywatelskie i zachęcać do działalności charytatywnej. Wśród głównych przeszkód przed zaangażowaniem się, wymieniana była potrzeba zadbania o siebie i swoją rodzinę, jak również niewiedza
dotycząca sposobu, w jaki dana jednostka może się zaangażować w działanie na rzecz innych.
Ukazuje to przestrzeń dla działań organizacji, które poprzez lepszą komunikację i informowanie
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Społeczna odpowiedzialność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
społeczeństwa o swojej aktywności, mogą zwiększyć zaangażowanie w prowadzone inicjatywy.
Również gotowość Polaków do niesienia pomocy jest istotną informacją, czy społeczeństwo chce
się angażować na rzecz innych. Badanie tego aspektu, wykazało iż w 2016 roku, ponad połowa
ogółu badanych (51%) zadeklarowała proaktywną postawę.
Bardzo istotny dla wspierania organizacji pozarządowych jest ich wizerunek. Poprzez transparentność działań budowane jest zaufanie do organizacji. Przekłada się to na udzielane wsparcie,
zarówno w postaci angażowania w wolontariat na jej rzecz, jak również wsparcie finansowe. Badania wykazują, iż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bardzo rozpoznawalną organizacją.
W 2013 roku z jej działalnością miało kontakt 85% Polaków, co stawia ją na pierwszym miejscu
wśród innych organizacji. Jest to efektem dbania o swój wizerunek, jak również możliwe jest dzięki
informowaniu społeczeństwa o swoich osiągnięciach i potrzebach. Komunikacja z otoczeniem
umożliwia ocenę działalności Fundacji i wpływa na zaufanie, którym jest ona obdarzana. Jest ona
osiągana dzięki zaangażowaniu mass mediów. Spełniają one rolę tuby informacyjnej dla działań
WOŚP, co kreuje jej wizerunek w oczach społeczeństwa poprzez pokazywanie publicznych rozliczeń i zakupów Fundacji, zaświadczających o efektywności prowadzonych akcji.
W kwestii zaufania Polacy są w stosunkach z innymi ludźmi raczej nieufni, o czym świadczy
indeks zaufania, który wynosi w 2016 roku -0,72. Wskazuje on, iż w społeczeństwie polskim
postawa nieufności i braku otwartości góruje nad postawą otwartości i zaufania. Jest to istotne
z punktu widzenia organizacji, gdyż zaufanie jest ściśle związane z angażowaniem się w aktywność
społeczną. Badania wykazały, iż Polacy obdarzają największym zaufaniem organizacje zajmujące się pomocą charytatywną, a w największym stopniu ufają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Zaufanie, którym obdarzane są organizacje przekłada się na udzielane im wsparcie
w postaci filantropii. W 2013 roku największym beneficjentem tej działalności filantropijnej była
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą wsparło 61% badanych. Należy zwrócić uwagę, iż
duża część respondentów nie wspiera innych organizacji poza WOŚP.
Oznacza to, iż dla 40% Polaków, zaangażowanie w filantropię polega tylko i wyłącznie na
wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważniejszym warunkiem przekazywania
pieniędzy lub darów rzeczowych jest przekonanie o uczciwości oraz efektywności działań, co
świadczy o tym, iż wspierane organizacje muszą cieszyć się zaufaniem. Barierą filantropii jest
obawa przed oszustwem oraz przekonanie o zawyżonych kosztach administracyjnych organizacji. Z badań wynika, iż pomimo barier związanych z filantropią, odsetek osób wspierających
materialnie organizacje rośnie. Świadczy to, iż społeczeństwo ma potrzebę pomocy innym oraz
widzi potrzebę prowadzenia działań na rzecz innych osób przez organizacje pozarządowe. Dzięki
wsparciu, organizacje trzeciego sektora mogą się rozwijać, pomagać większej ilości osób oraz
prowadzić więcej działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Podsumowując, w społeczeństwie polskim jest potrzeba i chęć angażowania się na rzecz dobroczynności. Szczególnie widać to w działaniach Polaków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jest to organizacja najbardziej rozpoznawalna i najczęściej wspierana przez społeczeństwo, jak wykazują badania. Zaufanie odgrywa niebagatelną rolę w udzielanym wsparciu. Fundacja
cieszy się zaufaniem i poparciem społecznym swoich idei, co przekłada się na udzielane wsparcie.
Jest to potwierdzeniem postawionej hipotezy. Należy jednak zauważyć, iż społeczeństwo polskie
cechuje się niskim zaufaniem. Lepsza komunikacja organizacji z otoczeniem, mogłaby prowadzić
do zmian wizerunkowych, a w efekcie do ich wsparcia. Posiadany potencjał społecznikowski
świadczy, iż skuteczna mobilizacja społeczeństwa i wzbudzenie zaufania, mogłyby przyczynić
się do rozbudzenia działalności Polaków na rzecz innych ludzi.
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