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Wprowadzenie
Recepta na sukces w biznesie poszukiwana jest od zarania dziejów. Upatruje się jej w cenie
produktu, jakości oferowanych towarów, zajęcia niszy na rynku, przewadze nad konkurencją,
współpracy z cenionymi już przedsiębiorstwami a przede wszystkim w dobrej reklamie. Pomysłu
na dobry biznes firmy poszukują również w obserwacji ocen społeczeństwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów lub narzucając im gotowe produkty wskazując na ich niezbędność.
Istotnym, efektywnym sposobem na zdobycie informacji o potrzebach rynku jest analiza dużych
zasobów danych zawartych w sieci – Big Data. Stanowi ona odpowiedź na troski biznesu i nie
tylko. Stało się to możliwe dzięki temu, iż sami użytkownicy sieci zamieszczają tam informacje na
każdy temat. Wiedza gdzie szukać i czego szukać, a w konsekwencji trafna i umiejętna interpretacja informacji uzyskiwanych za pośrednictwem internetu, niemal zawsze warunkują przewagę
na rynku i sukces.
Receptura biznesu XXI wieku pisana jest właśnie przez społeczeństwo sieciowe. Rafinacja
informacji – forma wyłuskiwania wartościowych informacji z sieci - stanowi dzisiaj klucz szerzej
otwierający drzwi do nauki i biznesu. Rafinacja polega na pozyskiwaniu informacji z internetu, jej
przetwarzaniu, segregowaniu i analizowaniu. Wskazuje ona stosunek - pozytywny lub negatywny
- ludzi do analizowanego tematu. Pozwala przewidywać reakcje konsumentów, ocenę produktu,
firmy a także interpretacje odczuć i spostrzeżenia społeczne w badanej problematyce. Korzystając z potencjału, jaki daje Big Data – sieciowy surowiec informacyjny rafinacji - można wydobyć
cenne informacje ukryte w zasobach sieci. Jest to wiodący przedmiot prac badawczych i usługowych Centrum Rafinacji Informacji (CRI) - spin off Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale
Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów studenci,
w ramach swoich pierwszych badań, pisząc prace dyplomowe, skutecznie korzystają z narzędzi
udostępnianych przez CRI. Dzięki temu zdobywają unikalną wiedzę i doświadczenie pomocne
w odniesieniu sukcesu we współczesnym biznesie.
Efektem współpracy dyplomantów z CRI są prace publikowane w Antologii Tekstów Katedry
Technologii Informacyjnych Mediów. Stanowią one aktualny materiał rozwoju nauki w tematyce
technologii informacyjnych z wykorzystaniem narzędzia do rafinacji Big Data. Tematyka zawartych
w publikacji prac wskazuje na różnorodność zastosowania analizy rafinacji danych.
Oddając do rąk użytkownika 3 Tom Antologii należy uwrażliwić wszystkich, niezależnie od
profesji i zainteresowań, na rozwój, istotę działań i zastosowanie narzędzia Big Data w XXI wieku.
Agata Opolska-Bielańska
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
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Paulina Cieślik

Narzędzia promocji i ich efektywność
w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Triumph
Streszczenie pracy
Praca ma na celu pokazanie, że najefektywniejsze wyniki podczas kampanii promocyjnej daje połączenie
wielu narzędzi promocyjnych.
Zaczynając od I rozdziału, który nam pokazuje jak istotną funkcje w działalności marketingowej firmy
pełni jeden z elementów, jakim jest promocja.
Kolejny II rozdział charakteryzuje każde z narzędzi promocji. Zawiera również krótki opis hierarchii
poszczególnych instrumentów promocyjnych, która pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji podczas
ustalania kampanii marketingowych. Rozdział ten zawiera również wzór na mierzenie efektywności promocji.
Ostatni III rozdział na przykładzie wyników autentycznej kampanii promocyjnej firmy Triumph potwierdza
hipotezę znajdującą się we wstępie pracy.
Słowa kluczowe: Marketing mix, narzędzia promocji, efektywność promocji, kampania promocyjna
Tytuł w jęz. angielskim: Promotional tools and their effectiveness in the corporation - the Triumph example
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Narzędzia promocji i ich efektywność w przedsiębiorstwie - na przykładzie firmy Triumph
Wstęp
Stale zmieniający się sytuacja polskiego rynku, wzrost konkurencji, rosnące ceny, a także
coraz bardziej wymagający konsumenci są wyzwaniem dla każdej firmy.
Od kilku lat promocja przedsiębiorstwa na rynku jest bardzo istotnym elementem każdej strategii marketingowej. Biorąc pod uwagę specyficzną charakterystykę branży bieliźniarskiej, bo to
na niej będzie się skupiać praca, warto zauważyć, że dotarcie do coraz to bardziej wymagających
konsumentek, nastawionych, na jakość, wygląd a przede wszystkim dopasowanie produktu jest
wyzwaniem, a promocja daje możliwość pośredniej, jak i bezpośredniej komunikacji z otoczeniem
firmy. Stosując odpowiednie instrumenty promocyjne przedsiębiorstwo staje się rozpoznawalne na
rynku, zyskuje nowych klientów jak i przychylne spojrzenie stałych nabywców. Każdy z instrumentów
promocji składa się z poszczególnych elementów, które dają lepszy bądź gorszy efekt w zależności czy ich działanie ma charakter wzrostu wartości ekonomicznych czy np. wizerunkowych.
Celem pracy będzie weryfikacja hipotezy: najefektywniejsze wyniki w promocji uzyskuje się
dzięki połączeniu kilku narzędzi promocyjnych. Osiągnąć cel pomogą odpowiedzi na pytania:
• Z jakich instrumentów składa się promocja?
• Czym charakteryzują się poszczególne instrumenty?
• Realizacja założonych celów podczas kampanii Amourette?
• Które instrumenty zostały zastosowane podczas kampanii w firmie Triumph?
• Czy podobne efekty można osiągnąć tylko jednym, wybranym narzędziem spośród tych
użytych podczas kampanii?
Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania jak i analiza wyników kampanii Amourette, pozwolą
osiągnąć cel pracy, a tym samym potwierdzą hipotezę, iż najbardziej efektywny wynik realizacji
założonych celów podczas kampanii daję połączenie wszystkich instrumentów promocyjnych.
Jest to spowodowane ich szeroko pojętym zintegrowaniem, gdzie komunikacja z rynkiem działa
na różnych płaszczyznach, jedne instrumenty są narzędziem pomagającym zwiększyć sprzedaż,
natomiast inne służą poprawie wizerunku firmy. Każdy z instrumentów łączy w sobie funkcje
ekonomiczne jak i społeczne.
Rozdział 1. Promocja w działalności marketingowej firmy
1.1 Promocja, jako element marketingu-mix
Marketing-mix z definicji jest to „zbiór poddających się sterowaniu taktycznych instrumentów
marketingowych, których kompozycję firma przygotowuje w celu uzyskania zamierzonej reakcji
na rynku docelowym. Marketing-mix składa się ze wszystkiego, czym firma może wpływać na
popyt na swe produkty.” 1 Warto wspomnieć również, że marketing-mix jest to jedna z najpowszechniejszych idei nowoczesnego marketingu. W książkach poświęconych temu zagadnieniu,
najczęściej spotykamy się z czteroelementową kompozycją marketingu-mix tzw. 4P - product,
price, place, promotion (produkt, cena, dystybucja, promocja). Każde narzędzie marketingowe
składa się z poszczególnych instrumentów (rysunek 1).

1
P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2002, str 59
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Rysunek 1. Instrumenty poszczególnych elementów marketingu-mix (4P)

Źródło: Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing Podręcznik Europejski,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, str 59
Jednym z głównych elementów marketingu-mix jest promocja, której zadaniem jest wpływanie
na aktualnych bądź przyszłych nabywców. Wielu autorów literatury przedmiotu uważa, że wyprodukowanie dobrego produkty w korzystnej cenie dostępnego dla docelowych nabywców nie jest
wystarczające. Przedsiębiorstwo musi porozumiewać się ze swoimi konsumentami, pełnić rolę
komunikatora i promotora nie tylko role sprzedawcy i dystrybutora. Firmom udaje się to zrealizować
za pomocą różnych środków przekazów, zaczynając od telewizji, prasę, Internet, poprzez outdoor
kończąc na bezpośrednich kontaktach sprzedawcy z klientem.2
Identyfikacja i charakterystyka odbiorców promocji
Zidentyfikowanie odbiorców promocji pozwoli firmie na dotarcie do wybranej grupy ludzi, tak
aby nie komunikować przypadkowym odbiorcom treści promocyjnej. Kluczowym zganieniem jest
określenie docelowej grupy własnych klientów.3
Konsumentów można pogrupować na wiele sposobów, przyjmując za kryterium czynniki: 4
• geograficzne (kraj, miasto),
• demograficzne (płeć, wiek, dochody),
• psychograficzne (klasa społeczna),
• behawioralne (skłonność do promocyjnych zakupów).
Proces podziału rynku nazywamy segmentacją, dzięki niej możliwy jest podział rynku na ludzi
bardziej przychylnych do kupna danego produktu lub na ludzi zupełnie nim niezainteresowanych.
Gdy firma przeprowadzi już proces segmentacji wybiera grupę ludzi najbardziej odpowiadającą
jej oczekiwaniom. Będę ich cechowały podobne zachowania i potrzeby.
Dzięki temu przedsiębiorstwo kieruje swoje działania promocyjne do potencjalnego nabywcy.
Należy pamiętać, że konieczne jest dopasowanie celów promocyjnych do docelowego audytorium.
A. Pabian, Promocja, nowoczesna środki i formy, Difin, Warszawa 2008, str 22
M. Drzazga, Systemy promocji w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006,
str 73
4
P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing Podręcznik Europejski, op. cit, str 71
2
3
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Narzędzia promocji i ich efektywność w przedsiębiorstwie - na przykładzie firmy Triumph
Cele promocji
Ustalenie celów promocji jest jednym z kluczowych etapów działań promocyjnych, ustalone
cele powinny być spójne i nawiązywać do ogólnych celów przedsiębiorstwa.
Ze względu na czas realizacji danych celów wyróżniamy ich dwa typu długookresowe oraz
krótkookresowe.5
Przyjmuje się jednak, że ich podstawowym rozróżnieniem jest podział na cele:
• ekonomiczne – skupiające się na osiągnięciu odpowiednio wysokiego zysku, obrotów,
udziału w rynku oraz obniżeniu kosztów własnych.
• psychograficzne – skupiające się na osiągnięciu odpowiedniej rozpoznawalności firmy lub
marki jej produktów.
Powyższe cele działań z zakresu komunikacji promocyjnej zwykle są ze sobą powiązane
i występują w symbiozie. Określenie odpowiednich celów działań promocyjnych daje możliwość
wybory przedsiębiorstwu odpowiedniej strategii komunikacji marketingowej, w zależności od
różnokierunkowego oddziaływania na rynek 6:
• Strategia pull (ssania produktu) – polegająca na tworzeniu popytu na produkty będące
przedmiotem promocji. Oddziałuję bezpośrednio na nabywcę i ma na celu natychmiastowe skłonienie go do zakupu produktu. Dominującymi narzędziami promocyjnymi w tej strategii są reklama
i promocja sprzedaży (rysunek 2).

Rysunek 2. Model strategii pull

Źródło: M. Drzazga, Systemy promocji w przedsiębiorstwie, op. Cit, 2006, Rys 15, str 70

• Strategia push (pchania produktu) – prowadząca do kierowania działań promocyjnych
do kolejnych pośredników tak by ostatecznie trafiły one do konsumenta. Strategię tą stosuje się
w przypadku produktów powszechnych, mało zróżnicowanych cenowo i jakościowo. Instrumenty
promocyjne, jakie stosuje się w tej strategii czyli sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży mają
za zadanie podważyć atrakcyjność produktu. Strategia ta jest wykorzystywana na rynku znacznie
rzadziej niż strategia pull (rysunek 3).
Powyższe strategie nie odnoszą się tylko i wyłącznie do działań promocyjnych, występują też
w odniesieniu do innych instrumentów marketingu mix przedsiębiorstwa.7

M. Drzazga, Systemy promocji w przedsiębiorstwie, op. Cit, 2006, str 74
R.Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.,
Warszawa 2002, s. 47
7
M.Drzazga, Systemu promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktura i funkcjonowanie, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach 2004, str 70
5
6
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Rysunek 3. Model strategii push

Źródło: M. Drzazga, Systemy promocji w przedsiębiorstwie, op. Cit, 2006, Rys 15, str 70

Funkcje Promocji
Traktując promocję, jako element komunikacji z klientem możemy zauważyć, że względu na
rozłożenie akcentów w przekazie promocyjnym wyróżniamy jej trzy podstawowe funkcje 8:
• informacyjną.
• perswazyjną.
• Konkurencyjną.
Funkcja informacyjna jest pierwotną funkcją promocji, która polega na wymianie informacji
pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, w przypadku rynku dóbr głównymi odbiorcami
są obecni i potencjalni nabywcy. Jednym z najważniejszych aspektów funkcji informacyjnej jest
edukowanie konsumentów.
Ta komunikacja marketingowa jest zazwyczaj stosowana przy pojawianiu się nowego produktu na rynku lub w przypadku informowania konsumenta o nowych możliwościach związanych
z produktem. 9
Funkcja perswazyjna jest wykorzystywana, gdy komunikacja marketingowa ma na celu
zachęcenie oraz pobudzenie odbiorców do nabycia produktu danej firmy. Głównym celem funkcji jest zdobycie klientów i pozyskanie ich zaufania i lojalności. Większość aktualnych działań
promocyjnych przedsiębiorstw przybiera właśnie taki charakter, głównie spowodowane jest to
dynamicznym charakterem rynku a co za tym idzie stanem permanentnej konkurencji.
Funkcja konkurencyjna, która jest mocno związana z funkcją perswazji a wyraża się w rywalizacji rynkowej przedsiębiorstw. Ich walka coraz częściej toczy się na płaszczyźnie promocji
firmy, gdyż pomysły osiągnięcia przewagi w innych komponentach marketingu-mix (cena, dystrybucja, produkt) zostały wyczerpane. Podejmowanie nowatorskich działań, ·które zwrócą uwagę
konsumenta może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę rynkową.
Za pomocą działań promocyjnych można wywołać zjawisko „szumu”, którego efektem jest
„zagłuszenie” działań konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Wszystkie opisane powyżej funkcje wzajemnie się uzupełniają a także wielu przypadkach
przenikają się nawzajem w taki sposób, że niemożliwa staje się ich identyfikacja.

8
9

M. Drzazga, Systemy promocji w przedsiębiorstwie, op. cit, str 54
H. Meffert, Marketing…, s 832
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Rozdział 2. Narzędzia promocji i ich hierarchia
Polityka komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem obejmuje zespół środków o zróżnicowanych funkcjach i różniej strukturze. Wszystkie składowe instrumenty promocji zostały wymienione
już w Rysunku 1, każdy z elementów można krótko scharakteryzować 10 :
• Reklama – czyli płatna, bezosobowa forma prezentacji i promocji ofert.
• Promocja sprzedaży – która za zadanie ma zwiększyć zainteresowanie ofertą poprzez
przekazywanie dodatkowych treści.
• Sprzedaż osobista – która poleca na bezpośredniej komunikacji treści promocyjnych przez
przedstawiciela firmy (np. sprzedawca ) z potencjalnym nabywcą.
• PR (Public Relations) – czyli kreowanie pozytywnej opinii o firmie, w tym poprzez wpływanie
na środki masowego przekazu tj. telewizje, prasę, radio.
Przekaz promocyjny może dotrzeć do odbiorów dzięki wcześniej wymienionym instrumentom,
każda działalność promocyjna może być prowadzona przez dwa, wyróżnione poniżej kanały
komunikacyjne (rysunek 4):
Rysunek 4. Kanały komunikacyjne poszczególnych narzędzi promocyjnych

Źródło: R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Centrum Doradztwa
i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 47

• Osobowe – gdy pojawia się bezpośredni kontakt z odbiorcą.
• Nieosobowe – gdy kontakt z odbiorcą odbywa się za pośrednictwem mediów, a przekaz
nie ma indywidualnego charakteru.
Szczegółowe opisane każdego z instrumentów promocji pozwoli określić, na jakich płaszczyznach działa każdy z nich oraz jakie aktywności je charakteryzują.

10

A. Pabian, Promocja, nowoczesna środki i formy, Difin, Warszawa 2008, str 32
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2.1. Reklama
Najbardziej rozpowszechniona i zauważalna forma komunikowania się z rynkiem. Zgodnie
z oficjalną definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) z 1948 roku, reklama to
wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez
określonego nadawcę.11
W dobie rozwoju rynku i konkurencji reklama staje się źródłem sukcesu rynkowego. Coraz
częściej przedsiębiorstwa sięgają po nią nie bacząc na wysokie koszty jej stosowania, gdyż
jej wykorzystywanie wielokrotnie pomnaża zysk firmy jak i utrwala pozytywny wizerunek firmy
w świadomości konsumentów.
Reklamie można przypisać wiele celów komunikacyjnych i sprzedażowych.
Ze względu na cel reklamy wyodrębnia się jej trzy rodzaje:
• Reklama pionierska (wprowadzająca) – wprowadza nowy produkt, zapowiada zmianę ceny.
• Reklama konkurencyjna (aktywizująca) – buduje preferencję marki, przyciąga nabywców
konkurencyjnych marek.
• Reklama przypominająca (utrwalająca) – utrzymuje dominację produktu w danej kategorii,
przypomina historię produktu, podkreśla korzyści danej marki. 12
Współczesna reklama łączy w sobie funkcje ekonomiczne jak i społecznie.
Cele społeczne obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z:
• Przedsiębiorstwem, jako podmiotem (nadawcą) promocji - zwiększenie stopnia znajomości
firmy, poprawa jej wizerunku, przedstawienie zamierzeń
przedsiębiorstwa itp.
• Konsumentem - edukacja rynkowa, pozycjonowanie wierności i lojalności nabywców, kształtowanie stanów zadowolenia itp.
• Produktem - kształtowanie produktu przez pokazywanie w pozytywnym świetle jego cech,
właściwości, informowanie o sposobach użytkowania 13
Rysunek 5. Ogólna struktura mediów reklamy

Źródło: Opracowanie własne.
P. Kotler, Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether&S-ka, Warszawa 1996, op. Cit., s. 546
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.,
Warszawa 2002, s. 54
13
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.,
Warszawa 2002, s. 39
11

12
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Reklama niezależnie od jej celu, musi zostać w odpowiedni sposób przekazana odbiorcy,
jest to możliwe dzięki mediom reklamy, którymi nazywamy grupę środków przekazu o podobnym
charakterze i sposobie oddziaływania na odbiorcę 14. Rysunek 5 obrazuje strukturę właśnie tych
mediów.
Najpopularniejszymi mediami reklamy są: telewizja, radio, prasa codzienna, czasopisma, reklamy zewnętrzne, kino, Internet, miejsce sprzedaży. Każde z mediów reklamy składa się z środków
reklamy (czyli środków przekazu) w których można wykorzystywać odpowiednie nośniki reklamy.
15
Na przykład, gdy jako medium reklamy zostało wybrane miejsce sprzedaży to witryny sklepowe
lub ekspozycja w punkcie sprzedaży są możliwymi środkami reklamy, natomiast nośnikiem danej
reklamy mogą być ulotki, plakaty, stojaki reklamowe lub upominki.
Każde z mediów reklamy pełni funkcję kanału komunikacji z docelową grupą odbiorców
w określonym czasie i z pożądaną częstotliwością. Wynika to z faktu, że każde z medium trafia
do innej grupy odbiorców oraz charakteryzuje się różną precyzją docierania przekazów. 16 Łatwo
można zauważyć, że odbiorcy audycji radiowych różnią się od czytelników prasy codziennej, jeżeli
natomiast chodzi o precyzję dotarcia do grupy docelowej billboard możemy wynająć wybierając
jedynie datę początkową i końcową, natomiast czas emisji spotu w telewizji, możemy zaplanować,
co do minuty.
2.2. Promocja sprzedaży
Promocja sprzedaży jest to kompleks działań i środków służących podwyższeniu atrakcyjności
produktu poprzez dodanie do niego różnorakich form, które w materialny sposób lub za pomocą
innych bodźców mają zachęcić potencjalnych nabywców do zakupu produktu, tym samym przyczyni się to do wzrostu sprzedaży w firmie. 17
Istotę promocji sprzedaży można opisać przez wyróżnienie poniższych cech:
• Posiada ograniczony zakres czasowy.
Działa krótkookresowo. Jej głównym zadaniem jest podniesienie sprzedaży produkty w bardzo krótkim czasie i nie jest nastawiona na osiągniecie celów długookresowych. Po zakończonej
promocji, sprzedaż znów się obniża.
• Zachęca do zakupu „tu i teraz”.
W przeciwieństwie do reklamy, która zachęca do zakupu w ogóle, promocja za zachęcać do
zakupu natychmiastowego.
• Stosowana jest „pulsacyjnie”.
Nie może być przypisana ciągle do jednego produkty, gdyż wtedy w oczach konsumenta nie
będzie już wyjątkową ofertą, tym samym straci swój silny walor promocyjny.
• Obejmuje głównie wybrany produkt.
Skupia się na sprzedaży wybranych produktów nie całej grupy produktowej. Podstawą wzrostu
znaczenia promocji sprzedaży są głownie rosnące problemy ze zbytem produktów. 18
Promocja sprzedaży w systemie komunikacji firm z nabywcami w ostatnich latach cieszy się
coraz większą popularnością. Spowodowane jest to ogólnym wzrostem cen, pojawieniem się na
rynku większej ilości nowych produktów i skróceniem przeciętnego cyklu życia, a także malejącej
skuteczności klasycznej reklamy. 19
14
15
16
17
18
19

R. Nowacki, Podręcznik Reklama, Difin Sp. z o.o., Warszawa, 2006, str 85
R. Nowacki, Podręcznik Reklama, op. cit, str 86-88
R. Nowacki, Podręcznik Reklama, op. cit, str 85
R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, op. Cit., s.20
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, op. cit, s. 35
H. Meffert, Marketing, Gabler, Wiesbaden Niemcy, 1989 s.490
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Wyróżnia się trzy główne środki promocji sprzedaży:
• związane z operowaniem ceną: przeceny, bony, rabaty
• związane z produktem: wzory, próbki, degustacje
• związane z oferowaniem korzyści niezwiązanych bezpośrednio ze zmianą ceny: konkursy,
sprzedaż premiowana innym produktem. 20
Podsumowując promocja sprzedaży powinna znaleźć swoje zastosowanie w przedsiębiorstwie
okazjonalnie, jest to gwarancja skuteczności jej działania.
Nadmierna powszechność mogłaby doprowadzić do wzrostu oczekiwań nabywców
na dodatkowe korzyści płynące z zakupu. Istotne jest zatem staranne dawkowanie promocji
sprzedaży gdyż tylko wtedy wywoła ona oczekiwane zainteresowanie wybranym produktem.
2.3. Sprzedaż osobista
Sprzedaż osobista zgodnie z literaturą przedmiotu jest to osobista i bezpośrednia prezentacja
produkty, idei lub usługi przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy.21
Wyróżniamy dwa rodzaje sprzedaży osobistej pod kątem miejsca jej występowania:
• Sprzedaż bezpośrednia – głównie opierająca się na sprzedaży u klienta, sprzedawcą jest
wykwalifikowany akwizytor, którego zadaniem jest jak największy utarg.
• Sprzedaż detaliczna – czyli prezentacja produktów w punkcie sprzedaży przez sprzedawcę,
w taki sposób który ma nakłonić konsumenta do zakupu. Sprzedawca w pełni kontroluje przekaz
informacji, przez co może ukształtować nastawienie konsumenta do produktu.
Instrument ten zajmuje wiodącą pozycje w strukturze narzędzi promocyjnych wielu przedsiębiorstw. Pozwala on dokładnie wytłumaczyć konsumentom specyfikacje produktu lub zasad
użytkowania. Ponadto przepływ informacji między klientem a przedsiębiorstwem odbywa się
bezpośrednio, od razu dostajemy informację zwrotną, co daje możliwość szybkiej reakcji i adaptacji polityki komunikacja (nawet całej strategii marketingowej) do zmieniających się warunków
rynkowych. 22
2.4. Public Relations ( PR )
Z definicji jest to zamierzony i długotrwały wysiłek w celu zdobycia i utrzymania reputacji
organizacji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy nią a jej otoczeniem.
Public Relations to wszystkie kontakty i stosunki firmy z otoczeniem, służące wytworzeniu
pozytywnych postaw wobec niej. 23
Patrząc w ten sposób public relations staje się instrumentem zbliżonym do reklamy, jednakże
nie są to pojęcia tożsame. Różni je grupa odbiorców, reklama jest skierowania do dużego grona
potencjalnych nabywców, natomiast działania PR trafiają do określonych środowisk, które są
liderami opinii społecznej i wywierają na nią znaczący wpływ, np. dziennikarze, wydawcy, artyści
oraz szeroko pojęci ludzie biznesu.24
Głównym narzędziem public relations do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego
zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie są stosując m.in. publicity, czyli wszelkiego rodzaju informacje na temat firmy lub jej oferty ukazujące się bezpłatnie np. w prasie. Informacje upowszechniane są na koszt massmediów, co również stanowi cechę odróżniającą PR od
20
21
22
23
24

R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, op. cit, s. 36
W. Wrzosek, Badanie i kształtowanie rynku, PWE, Warszawa 1987, s.242
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, op. cit, s. 34
F. Jefkins, Advertising, Pitman Publishing, Londyn 1985
R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w przedsiębiorstwie, op. cit, s. 32
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reklamy. Nie jest to jednak równoznaczne, że działania związane z PR są całkowicie bezpłatne
dla firmy, wydatki głównie związane są z przygotowaniem spotkań z liderami opinii lub materiałów
informacyjnych.
Aby kształtować opnie publiczną, zwłaszcza środowisk opiniotwórczych, public relations
wykorzystuje następujące środki 25:
• informacje ogólne w mediach,
• wizyty i spotkania z dziennikarzami, a także ludźmi działającymi w social mediach,
• wywiady, wykłady, materiały audiowizualne,
• Broszury firmowe a także upominki związane z firmą lub produktem,
• Dni otwarte służące poznaniu firmy.
Warto również zauważyć, że działania PR nazywane są „reklamą społecznego zaufania” lub
„polityką sympatii”, wynika to z faktu, że żadne hasło czy apele reklamowe nie wzbudza takiego
zaufania konsumenta, jak treści przekazywane przez massmedia w ramach propagandy marketingowej.26
Podstawowymi funkcjami public relations w komunikacji firmy z otoczeniem są funkcje:
• Informacyjna – pośrednictwo w przekazywaniu informacji do wewnątrz przedsiębiorstwa
i na zewnątrz ( do konsumentów),
• Decyzyjna – budowanie i podtrzymywanie relacji firmy z otoczeniem,
• Kształtowania image’u – tworzenie wizerunku firmy (kreowanie pozytywnych wyobrażeń
i opinii o przedsiębiorstwie,
• Harmonizująca – uporządkowanie stosunków gospodarczych i społecznych zarówno wewnątrz jak i zewnątrz instytucji,
• Stabilizacyjna – wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych dzięki
stabilnym kontaktom z rynkiem,
• Koordynacyjna – zabezpieczenie jednolitego kierunku działania firmy w różnych warunkach,
zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości,
• Wspierająca sprzedaż – zwiększanie stopnia świadomości potencjalnych konsumentów.27
Pomimo wyraźnej specyfikacji jak i szczegółowo określonej struktury funkcjonalnej narzędziowej,
public relations nie może stać się odrębnym, niezależnym instrumentem działań przedsiębiorstwa.
Wszelkie działania PR powinny być dostosowane i podporządkowane do ogólnych celów strategii
rynkowej, także dobór konkretnych środków powinien być dostosowany do pozostałych elementów
systemu komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, tj. rynkiem. 28
2.5. Hierarchia instrumentarium promocyjnego
W procesie tworzenia komunikatów promocyjnych z zakresów reklamy, promocji sprzedaży,
sprzedaży osobistej oraz public relations ważne jest podejmowanie odpowiednich decyzji, które
będą odpowiedzialne za spójny przekaz promocyjny kierowany do docelowego audytorium.29
Kolejność tych decyzji wynika z hierarchii przedstawionej na rysunku 6. Rozszerzanie się ku
dołowi trójkąta, symbolizuje coraz to większą ilość możliwości, jaką w kampanii może zastosować
projektant od głównych składowych do dowolnych treści i wyglądu komunikatów.

25
26
27
28
29

H. Kronhuber, Public Relation, Wien, KÖln und Graz 1972, s 42
Podstawy marketingu, Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992 s. 354-355
H. Meffert, Marketing, op. cit., s. 494
T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji, Business Press, Warszawa 1997
A. Pabian, Promocja, nowoczesna środki i formy, Difin, Warszawa 2008, str 33
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Rysunek 6. Hierarchia instrumentarium promocyjnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Pabian, Promocja, nowoczesna środki i formy,
Difin, Warszawa 2008, str 33
Pierwszy poziom hierarchii składa się z czterech głównych instrumentów promocji tj. reklamy,
promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej i PR. Twórca kampanii musi się zastanowić czy chce
użyć wszystkich instrumentów czy wybrać tylko niektóre z nich. Kolejnym etapem jest dobór
odpowiednich środków i form promocji każdego z wybranych instrumentów.
Środki promocji są utożsamiane z szeroko pojmowanymi mediami, czyli środkami przekazu,
które pozwalają dotrzeć do obecnych i potencjalnych odbiorców.30
Warto zauważyć, że media to nie tylko bezosobowe kanały komunikacji (prasa, telewizja, Internet), to także sprzedawcy, hostessy inaczej zwane osobiste kanały komunikacji z konsumentem.31
Formą promocji nazywamy postać jaką nadamy danemu przekazowi promocyjnemu w danym
medium, w którą zostaną wpisane odpowiednie treści marketingowe. Na rynku pojawiają się
coraz to nowsze formy promocji np. outdoor to nie tylko billboardy ale także citylighty, neony,
inforscreeny a Internet nie oferuje tylko nieruchomych bannerów, ale także pop-upy czy scrolle.
Ostatnim szczeblem hierarchii instrumentarium jest treść i wygląd komunikatów, ich tworzenie
można rozpocząć dopiero po ustaleniu formy promocji, dzieję się tak ze względu na parametry
techniczne lub odpowiedni dobór komunikatu, który nie byłby możliwi na pierwszym etapie podejmowania decyzji.
2.6. Pomiar efektywności promocji
Ostatnim z etapów działań promocyjnych jest określenie efektywności danych działań promocyjnych. Pomiar polega na określeniu efektów zastosowanych narzędzi promocyjnych kompleksowo
(ocena łączna wszystkich narzędzi) lub każdego z nich oddzielnie.
Warto zauważyć, że efektywność nie jest pojęciem równoznacznym z pojęciem skuteczności
(stopień realizacji w stosunku do założonych celów) 32.
Efektywność ma charakter ilościowy, zdefiniowana, jako wzajemna relacja nadkładów finansowych poniesionych na działania promocyjne do efektów, jakie przyniosły dane działania.33

B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996, str.321
J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, str. 548
32
S. Kaczmarski Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, PWN, Warszawa 1996, str 86
33
M. Drzazga, Systemu promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktura i funkcjonowanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004, str 84
30
31
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Podsumowując działanie jest efektywne, jeśli w rzeczywistości przyniosło nadwyżkę mierzalnych
efektów nad kosztami.34

Efektywność działań promocyjnych definiowana jest, jako re¬lację między nakładami, jakie
zostaną wykorzystane do realizacji tych działań, a osiągąniętymi efektami.
Działania promocyjne można badać na dwa sposoby: 35
• Ekonomiczny ¬(ocena rezultatów ekonomicznych) – wpływ działań promocyjnych na
parametry ekonomiczne, np. obrót lub zysk.
• Pozaekonomiczny (ocena oddziaływania pozaekonomicznego) – wpływ działań promocyjnych na gotowość do zakupu lub znajomość marki przez odbiorów.
Rozdział 3. Narzędzia promocji firmy Triumph podczas kampanii Amourette
3.1. Historia firmy Triumph w Polsce i na świecie
Firma Triumph powstała w 1886 roku, jako wspólny projekt dwóch założycieli Johanna Gottfrieda
Spiesshofera oraz Michaela Brauna. Pierwsza fabryka powstała w niemieckim Heubach w Württembergu, wyposażona była w sześć maszyn do szycia i taką same liczbę pracowników. Ówczesna
nazwa firmy składała się z połączenia dwóch nazwisk założycieli – Spiesshofer&Braun. W 1902
roku założyciele zdecydowali się na zmianę nazwy firmy, jako inspiracja posłużył im paryski łuk
triumfalny. Nazwa miała być krótka oraz łatwa do zapamiętania. Wraz z ekspansją na inne europejskie rynki w 1948 roku nazwa ewoluowała z Triumph na obecną nazwę firmy Triumph International.
W 1960 roku firma rozszerzyła swoją działalność na rynek azjatycki, otwierając swoje filie
m.in. w Hong Kongu, Singapurze, na Tajwanie, w Tajlandii, Chinach i Indiach.
Fabryki w Austrii, Niemczech i Hong Kongu potwierdzają pozycję firmy Triumph, jako producenta mody high-tech stanowiąc ośrodki informacyjne dla techników tekstylnych i specjalistów
krawieckich z całego świata. W 1972 roku Triumph wkracza na rynki Brazylii, Australii i RPA. 36
W 2008 roku zostało wprowadzone nowe korporacyjne logo Triumph (Rysunek 7), które miło
za zadanie pokazać zupełnie nowe oblicze firmy, dla której najważniejsi są klienci i ich potrzeby.
Świadczą o tym nie tylko materiały, z jakich wykonana jest bielizna, ale także dzisiejsze kampanie
reklamowe Triumph, przygotowywane przez światowej sławy fotografów, ukazujące wizję kobiety
niezależnej i pewnej siebie. 37
W 2013 roku Triumph International rozszerzył swoją globalną działalność na rynek Amerykański oraz Meksykański. W chwili obecnej Triumph posiada 2000 sklepów w 120 krajach na całym
świecie zatrudniając ponad 33 tysięcy ludzi i osiąga obroty wysokości 1.9 miliardów CHF. 38
A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 349.
35
M. Drzazga, Systemu promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktura i funkcjonowanie, op. Cit, str 88
36
Czas ekspansji – Triumph International, http://www.triumph.com/pl/pl/14693.html#.V0bZLJGLTIU, dostęp:
20.05.2016
37
Wizje przyszłość – Triumph International, http://www.triumph.com/pl/pl/14703.html, dostęp: 20.05.2016
38
Triumph dzisiaj – Triumph International, http://www.triumph.com/pl/pl/16221.html#.V0bbgJGyOko, dostęp:
20.05.2016
34
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Rysunek 7. Od lewej: Stare i nowe korporacyjne logo firmy Triumph

Źródło: http://misc.at/thesedays/misc-at_cd-trends_triumph.gif, dostęp: 26.05.2016
Główna siedziba firmy znajduje się w mieście Bad Zurych w Szwajcarii, obecnie jej głównymi
członkami zarządu są Markus Spiesshofer, Oliver Spiesshofer oraz Roman Braun, potomkowie
pierwszych założycieli firmy Triumph.
Dzięki swoim innowacyjnym projektom oraz świeżemu spojrzeniu na cielesność kobiety,
przedsiębiorstwo od małej rodzinnej firmy stało się międzynarodową korporacją w Polsce, Triumph
pojawił się w 1992 roku, od tamtej pory powstało 121 sklepów – w tym 18 sklepów własnych,
95 prowadzonych przez franczyzobioców oraz 8 sklepów outletowych – zatrudniających łącznie
ponad 490 pracowników. Firma zajmuje się również zaopatrzeniem sklepów multibrandowych,
w których oprócz bielizny marki Triumph dostępna jest również bielizna innych producentów.
Kapitał zakładowy firmy wynosi 9 000 000 PLN. 39
Aktualnie główna siedziba firmy znajduję się w Warszawie, kompleks głównych magazynów
firmy zlokalizowany jest w podwarszawskich Błoniach. Łącznie biuro i magazyn zatrudnia około
170 pracowników.
Firma Triumph, dzieli się na submarki, których obecność na rynku dobierana jest do potrzeb
konsumentów. Rysunek 8 przedstawia wszystkie submarki firmy Triumph te, które występują na
polskim rynku zostały zaznaczone przerywaną linią.
3.2. Grupa docelowa
Nawiązując do Rysunku nr 8 na polskim rynku znajdziemy tylko dwie submarki
- Triumph oraz Sloggi. Każda z nich ma za zadanie dotrzeć do innej grupy nabywców.
Rysunek 8. Triumph International – submarki firmy

Źródło: Logo family tree, http://tams-international.com/triumph/, dostęp: 20.05.2016
KRS Triumph International (Polska) Sp. z o.o.: http://www.krs-online.com.pl/triumph-international-polskasp-z-o-o-krs-118653.html, dostęp: 04.06.2016
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Marka Sloggi skierowana jest do kobiet w przedziale wiekowym od 16 do 35 roku życia, dostrzegających piękno w różnych aspektach życia i zazwyczaj widzących tylko pozytywne strony
w różnych sytuacjach. Konsumentki kupujące produkty Sloggi poszukują bielizny wygodnej i wykonanej z niezawodnych materiałów.
Marka Triumph jest odpowiedzią na potrzeby kobiet eleganckich w przedziale wiekowym od
20 do 45 roku życia, podążających za najnowszymi trendami, prowadzących zdrowy tryb życia.
Konsumentki wybierające produkty Triumph, kupują taką bieliznę, dzięki, której będą czuły się
atrakcyjne i pewne siebie. Stawiają na najwyższą, jakość, która będzie odpowiadał ich wizerunkowi. Cena nie stanowi decydującego kryterium wyboru.
3.3. Kampania Amourette
W 2015 roku Triumph zaprezentował globalną kampanię “Znajdź swój Ideał” - jedną z największych kampanii marketingowych i komunikacyjnych przemysłu bieliźniarskiego. Kampania
wspierała kobiety w poszukiwaniach perfekcyjnie dopasowanego ideału biustonosza. 40
Podczas trwania tej kampanii we wrześniu na polskim rynku przeprowadzona została również
kampania Amourette z komunikacją „Znajdź swój Ideał – w kolekcji Amourette”, trwała ona od
28.08 do 27.09.2015 roku (rysunek 9).
Rysunek 9. Kalendarz z uwzględnieniem poszczególnych narzędzi promocji

Źródło: Oprac. własne, Find The One – Post Buy Kampanii Wrzesień 2015/Budżet,
Dom Mediowy Carat

Strategia kampanii opierała się na mechanizmie pull, który miał zaowocować podniesieniem
sprzedaży produktów z kolekcji Amourette - jest to bestsellerowa seria marki Triumph wcześniej
znana już konsumentką.
Kampanię charakteryzował spójny komunikat pojawiający się w publikacjach prasowych, komunikacji internetowej czy na witrynach sklepowych. Animowany spot był globalnym pomysłem
dla całego europejskiego rynku, ciekawą piosenką opowiadał o zmaganiach głównej bohaterki
Hanny oraz jej dwóch koleżanek w poszukiwaniach ideału biustonosza. W polskiej wersji językowej
głosu użyczyła ambasadorka marki Triumph Barbara Kurdej-Szatan. Podczas kampanii w kinach
emitowany była pełna wersja animowanego spotu reklamowego Triumph trwająca 120 sekund,
w telewizji jego krótsza 30 sekundowa wersja
40
Triumph dzisiaj – Triumph International, http://www.triumph.com/pl/pl/16221.html#.V0bbgJGyOko, dostęp:
20.05.2016
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Podczas kampanii zostały użyte następujące narzędzia promocyjne:
• reklama kinowa,
• reklama telewizyjna,
• e-mailing,
• promocja sprzedaży.
3.4. Narzędzia promocji firmy Triumph podczas kampanii Amourette
Na sfinansowanie pozostałych narzędzi użytych podczas kampanii Amourette przeznaczony
został budżet wynoszący 1 254 325 zł netto.
Największa jego część została przeznaczona na reklamę telewizyjną tj. 87,4%, prawie dziesięciokrotnie mniejsza kwota - 110 225 zł stanowiąca 8,7% budżetu została przeznaczona na emisję
spotu w kinach, zaledwie 3,9% całego budżetu została przeznaczona na e-mailing (rysunek 10).
Rysunek 10. Wykres przedstawiający podział budżetu na poszczególne narzędzia promocji

Źródło: FIND THE ONE – POST BUY KAMPANII WRZESIEŃ 2015/BUDŻET, Dom Mediowy
Carat
3.4.1. Promocja sprzedaży
Podany wyżej budżet pokazuje rozłożenie kosztów na wyżej wymienione narzędzia, oprócz
nich podczas kampanii ruszyła akcja promocji sprzedaży nastawiona na podniesie sprzedaży
produktów z serii Amourette, rabat działał na wszystkie produkty z serii. Jeśli na paragonie znajdowały się rzeczy z poza serii Amourette, rabat nie był na nieprzyznawany. Mechanizm promocji
nie był skomplikowany, udzielana zniżka wahała się od 10% do 50% rabatu od kwoty zakupów.
Najmniejszy rabat 10% udzielany był przy zakupie jednej rzeczy, rabat 50% przyznawano przy
zakupie pięciu lub więcej produktów.
3.4.2. Reklama telewizyjna
Emitowana była przez cały czas trwania kampanii tj. 28.08-27.09.2015, łącznie w telewizji
zostały wyemitowane 2 626 spoty w 31 równych stacjach telewizyjnych.
Rysunek 11 pokazuje procentowe podział emisji reklamy na poszczególne stacje. Największa
ilość spotów została wyemitowana w podstawowych kanałach TVP Telewizji Polskiej, drugą stacją
pod względem liczby wyemitowanych spotów reklamowych była komercyjna stacja TVN.
Reklama ze względu na treść (była to reklama animowana) miała ekonomiczne jak i psychograficzne cele. Nie skupiała się tylko na pokazaniu, iż marka posiada zaprezentowany pod koniec
reklamy model biustonosza a w humorystyczny sposób pokazać zmagania kobiet w poszukiwaniu
odpowiedniego biustonosza.
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Rysunek 11. Procentowy podział emisji spotu telewizyjnego na poszczególne stacje telewizyjne

Źródło: AGB/Nielsen Measurement, wrzesień 2015
Spot telewizyjny w sumie dotarł do 27 mln osób w całej populacji. Wyszczególniony zasięg
obrazuje rysunek 12, zaprezentowane liczby to osoby, które chociaż raz widziały spot reklamowy
w telewizji.
Rysunek 12. Szczegółowy zasięg kampanii telewizyjnej

Źródło: AGB/Nielsen Measurement, wrzesień 2015

Założeniem reklamy telewizyjnej było:
• Osiągnięcie skuteczności oglądalności na poziomie 765 punktów (współczynnik GPR), liczy
się go na podstawie wzoru 41:
GRP = częstotliwość * ilość odbiorców z grupy docelowej (wyrażona w procentach)
41

Słownik pojęć, http://www.mediaon.pl/slownik/telewizja/grp-gross-raiting-point/, dostęp: 26.05.2016
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• Zasięg 1+ wynoszący 84,5% - czyli procent grupy docelowej (K30+ c50+,INC 2k+) który
chociaż raz podczas trwania kampanii zetknął się z komunikatem reklamowym.
• Zasięg 3+ wynoszący 69,3% - czyli procent grupy docelowej, która co najmniej trzy razy
zetknęła się z reklamą podczas trwania kampanii.
• Średnia liczba kontaktów z reklamą osób z grupy docelowej wynosząca 9,1 (współczynnik
OTS).42
Poniższy rysunek 13 pokazuje wyniki telewizyjnej kampanii, jak łatwo można zauważyć wszystkie
założenia zostały spełnione, nawet przynosząc lepsze rezultaty niż zakładano.

Rysunek 13. Wyniki kampanii telewizyjnej Amourette – Plan vs realizacja

Źródło: AGB/Nielsen Measurement, wrzesień 2015

3.4.3. Spot kinowy
Od 28 sierpnia 2015 ruszyła kampania promocyjna w kinach. Założeniem było dotarcie do
grupy widowni liczącej 180 000 odbiorców. Aby spełnić założenia wizerunkowy spot w pełnej
wersji (120 sekund) emitowany był w 54 kinach na terenie całej Polski.
Spot puszczany był podczas specjalnych bloków tematycznych, np. Kino Na Obcasach, aby
jeszcze lepiej dotrzeć do preferowanej grupy docelowej.

Rysunek 14. Wykres przedstawiający liczbę widzów z podziałem na tygodnie emisji

Źródło: FIND THE ONE – Post Buy Kampanii Wrzesień 2015/Kampania Kinowa, Dom Mediowy
Carat
42

Słownik pojęć, http://www.mediaon.pl/slownik/telewizja/ots-opportunity-to-see/, dostęp: 26.05.2016
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Dzięki tak optymalnie dobranej strategii, przy danym budżecie, udało się zrealizować założenia
w 103%, co oznacza, że liczba osiągniętej widowni była większa o 4 531 osób od zaplanowanej.
Rysunek 14 pokazuje w tygodniowym rozłożeniu liczbę widzów, którzy obejrzeli kinowy spot.
Największą liczbę widowni możemy zaobserwować w pierwszym i trzecim tygodniu emisji.
3.4.4. E-mailing
E-mailing, na który została przeznaczona najmniejsza część budżetu, został wysyłany trzykrotnie podczas trwania kampanii, za każdym razem zawierał inną komunikację.
Łącznie w terminie od 4 do 18 września, zostało rozesłanych 2 395 000 e-maili.
Adresy do wysyłki pochodziły z trzech różnych tragetowanych baz adresów e-mail, co pozwoliło dotrzeć do tak rozległej grupy odbiorców. Dokładne podsumowanie e-mailingu przedstawia
rysunek 15.
Rysunek 15. Tabela podsumowująca narzędzie promocji - e-mailing

Źródło: FIND THE ONE – Post Buy Kampanii Wrzesień 2015/E-Mailing, Dom Mediowy Carat

Pierwszy e-mialing wysłany został 4 września 2015 roku, adresy e-mail pochodziły z bazy
wydawcy Onet, wysyłka liczyła 750 000 e-maili. E-mailing miał na celu zachęcenie konsumentki
do odwiedzenia salonu Triumph i skorzystania z bezpłatnego brafittingu, przy okazji zyskując
prezent. Analizując dane z rysunku 15 wskaźnik otwarcia e-mail był na poziomie 7,22%, a koszt
każdego e-maila, który został nie tylko otwarty, ale odbiorca także kliknął w podlinkowany adres
strony WWW wyniósł 1,48 zł za każdą akcje odbiorcy.
Kolejny tura e-maili licząca łącznie 1 000 000 adresów, wysłana została 11 września 2015.
Adresy e-mail pochodziły od wydawcy La Moda. Tym razem e-maile informowały o promocji
sprzedaży, która trwała w salonach Triumph. Promocyjny przekaz zachęcił do otwarcia około 12%
odbiorców, a koszt CPC wyniósł uśredniając 1,25 zł za każde kliknięcie w link przez odbiorcę.
Ostatnia tura liczyła 600 000 adresów pochodzących od wydawcy Dotpay, e-mailing również
informował o promocji sprzedaży. Wypadł on najlepiej ze wszystkich wskaźnik otwarcia wynosił
14,91%, zapewne było to następstwem tytułu maila, który informował tylko o dostępnej promocji,
aby poznać jej szczegóły należało przeczytać maila. Koszt kliknięcia wynosił 1,06 zł.
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3.5. Podsumowanie kampanii i wyników sprzedaży
Podsumowując, łącznie wszystkie narzędzia użyte podczas kampanii pozwoliły dotrzeć do
3 529 507 kobiet z targetowanej grupy – kobiety w wieku 30+, pochodzące z miast powyżej 50
tysięcy mieszkańców, zarabiające powyżej 2 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki tej liczbie Zasięg1+
uplasował się na poziomie 91,5% zakładanego dotarcia.
Wyniki sprzedażowe porównując je do tego samego okresu w roku 2014 (rysunek 16) przyniosły
wzrost o 40% całkowitej sprzedaży, a o 33% wzrost sprzedaży netto, od rozpoczęcia kampanii.
Liczba paragonów wzrosła o 26%.
Rysunek 16 Wyniki kampanii Amourette – Liczba sprzedanych sztuk

Źródło: AGB/Nielsen Measurement, wrzesień 2015

Rysunek 17. Wykres podsumowująca liczbę wejść do sklepu vs rok 2014

Źródło: FIND THE ONE – Post Buy Kampanii Wrzesień2015/Podsumowanie kampanii, Dom
Mediowy Carat
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Analizując dane, ze szczególnym uwzględnieniem promocji sprzedaży, którą objęte były tylko produkty z serii Amourette, zanotowano wzrost sprzedaży produktów z tej serii na poziomie
454% w porównaniu do roku 2014. Jest to bardzo wysoki wynik a mechanizm promocji zachęcał
konsumentki do zakupy większej liczby produktów, aby uzyskać większy rabat.
Na rysunku 16 zaznaczone zostały również cykliczne wydarzenie, w którym udział biorą wybrane salony Triumph, mechanizm promocji podczas Stylowych Zakupów jest taki sam – z kuponem
-20% na wszystkie, nieprzecenione produkty. Liczba sprzedanych produktów jest prawie dwa
razy większa niż w roku poprzednim, gdzie nie była prowadzona żadna kampania wizerunkowa
Liczba wejść do sklepów Triumph podczas trwania całej kampanii urosła o 33% z liczby 212 119
klientów (w roku poprzednim), do 282 281 klientów roku 2015. Dokładne porównanie z podziałem
na dni trwania kampanii wyszczególnione zostały w rysunku 17.
Na powyższym rysunku 17, żółtymi ramkami zaznaczone są dni wysyłki e-mailingów, w te dni
liczba odwiedzin sklepów w tych dniach była najwyższa.
Zakończenie
Analizując faktyczne dane przeprowadzonej kampanii przez firmę Triumph zauważalny jest
fakt, że najefektywniejsze wyniki w promocji, firma uzyskuje dzięki połączeniu kilku narzędzi
promocyjnych. Wynika to z różnych płaszczyzn działania, poszczególnych narzędzi. Zakładając
scenariusz, że cały budżet kampanii zostałby przeznaczony na najtańsze z narzędzi promocyjnych–
e-mailing, to kampania nie przyniosłaby takich wyników, jakie dało połączenie wszystkich z nich.
Nie tylko pod względem zasięgu do liczby osób (to kryterium prawdopodobnie mogłoby zostać
spełnione patrząc na liczby adresów e-mail baz, jakie posiadają wydawcy), ale pod względem
odbioru firmy.
Z ekonomicznego punktu widzenia na konsumentów najlepiej działa narzędzie promocji
sprzedaży, są nim najbardziej zainteresowani. Jednakże bez odpowiedniego poinformowania
konsumenta o promocji, można tylko gdybać, że konsument się o niej dowie, na przykład przypadkowo odwiedzając sklep.
Wizerunkowa kampania, która była prowadzona przez firmę Triumph w telewizji oraz w kinie,
odbiła się na świadomości konsumentek z grupy docelowej, a liczba dotarcia do tak dużej liczby
osób nie udałaby się w tak krótkim czasie, posiłkując się innymi narzędziami. Promocja osobowa
jak i nieosobowa muszą działać w symbiozie, aby przynieść najefektywniejsze rezultaty. A kierując
się tylko ekonomicznymi wartościami, firma pokazałaby swoje nastawienie tylko na zysk, a nie
rozpoznawalności w odpowiedniej grupie docelowej.
Połączenie wszystkich narzędzi pozwoliło spełnić wszystkie trzy funkcje promocji, informacyjną
oraz konkurencyjną, dzięki reklamie wizerunkowej w telewizji i kinie, a także perswazyjną przez
e-mailing, który zachęcał do skorzystania z promocji sprzedaży.
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Wpływ kultury narodu na funkcjonowanie
organizacji, jako wyznacznik jakości produktu
Streszczenie
Założeniem pracy było zbadanie relacji pomiędzy kulturą narodu a kulturą organizacji. W tym celu skupiono
się na marce produkującej samochody – Toyota Motor Corporation oraz wpływach wynikających z pochodzenia
marki z Japonii. W części teoretycznej zawarto najważniejsze informacje dotyczące modelu produkcyjnego
i ludzkiego Toyoty oraz czynniki kulturowe i historyczne wpływające na powstanie największych japońskich
korporacji. Część teoretyczną zestawiono z informacjami, zebranymi poprzez rafinacje danych, pochodzącymi z największych internetowych serwisów dotyczących motoryzacji, w celu potwierdzenia słuszności tezy:
Kultura i historia Japonii miała znaczący wpływ na ukształtowanie się unikalnego modelu funkcjonowania
Toyoty oraz produktów znanych na świecie z wysokiej jakości.
Słowa kluczowe: Toyota, kultura organizacji, kultura narodu, kaizen, jakość, just in time, dom Toyoty,
gospodarka Japonii, kultura Japonii, Toyota Production System
Tytuł pracy w języku angielskim: The impact of nation’s culture on working organisation as determinant
of the product quality.
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Wstęp
Kultura organizacji jest jednym z kluczowych elementów tworzących tożsamość przedsiębiorstwa.
Według B. Nogalskiego kultura organizacji to normy społeczne i systemy wartości stymulujące
pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole,
schematy poznawcze oraz wymogi zachowania 1. Kultura organizacyjna jest ściśle powiązana
z kulturą danego narodu, z którego wywodzi się przedsiębiorstwo. Wpływ, jaki wywiera środowisko, w którym została utworzona organizacja, niewątpliwie ma kluczowe znaczenie dla kierunku,
w którym podąża dana firma. Jednakże w obecnym czasie przy dominacji na rynku ogromnych,
międzynarodowych korporacji, nasuwają się pytania czy kultura narodowa nadal ma tak duży wpływ
na organizacje? Czy pojawia się zjawisko zanikania tożsamości na rzecz uniwersalizmu marki?
Autorka w pracy skupi się na weryfikacji wpływu kultury narodowej na kulturę organizacyjną na
przykładzie globalnej marki Toyoty, firmy produkującej samochody. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie wypowiedzi internautów oraz analizy literatury dotyczącej przedsiębiorstwa
i gospodarki kraju, z którego wywodzi się ta firma. Celem pracy będzie rozważenie zależności,
pomiędzy jakością produktu wynikająca z cech wyniesionych z kultury narodu a wpływem, jaki
ma tożsamość narodowa na daną markę.
Wielowątkowość problematyki tematu, wymusza sprecyzowanie kierunku badań oraz ograniczenia się do poniżej wyszczególnionych zagadnień. Dla celów pracy przyjęte zostały następujące założenia:
1.
występuje związek kultury narodowej z kulturą organizacji.
2.
kultura narodu wpływa, na jakość produktów.
3.
ocena produktu wpływa na wizerunek narodu.
Odniesienie się do powyższych zagadnień na przykładzie Toyoty i Japonii, pozwala na postawienie hipotezy, która brzmi: Kultura i historia Japonii miała znaczący wpływ na ukształtowanie się unikalnego modelu funkcjonowania Toyoty oraz produktów znanych na świecie
z wysokiej jakości.
Celem poznawczym pracy jest sprawdzenie, w jakim stopniu kultura wpływa na przedsiębiorstwo. Ponadto, zlustrowanie, w jakim zakresie stereotypy na temat danego narodu wpływają na
opinie o produktach, które z niego pochodzą. Badanie pozwoli na częściową weryfikację poglądów
w kwestii rzetelności opinii użytkowników wypowiadających się w Internecie.
Celem praktycznym pracy jest przedstawienie, w jaki sposób model zarządzania wykorzystywany w Toyocie wpływa, na jakość produkowanych przez nich samochodów, co w konsekwencji
przekłada się na rzesze zadowolonych konsumentów i ich opinie dostępne w sieci.
Głównym celem pracy jest wskazanie zależności, jakie zachodzą pomiędzy organizacją
a środowiskiem, w jakim powstała. Do przestawienia tego zjawiska została wybrana Japonia
i Toyota, ze względu na specyfikę kultury, spowodowaną historią Japonii oraz innowacyjny model
zarządzania Toyoty.
Do zbadania przedstawionej problematyki zostanie zastosowana innowacyjna metoda badawcza,
polegająca na rafinacji treści umieszczanych w sieci, na temat produktów Toyoty. Ze względu na
tendencję panującą od czasu szerokiego dostępu do sieci, najskuteczniejszą metodą zdobywania
informacji jest Internet. Przez swoją funkcjonalność i łatwy dostęp oraz nieskomplikowaną obsługę,
ludzie zaczęli tworzyć wirtualne społeczności, w których mogą się wymieniać informacjami na

B. Nogalski, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s.105
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praktycznie każdy temat. Już w 2010 r. po raz pierwszy suma cyfrowych informacji wyprodukowanych na świecie w ciągu jednego roku przekroczyła jeden zeta bajt (1021) 2.
Z powyższego trendu wynika, że najbardziej wydajnym sposobem na zdobycie informacji na
temat danego produktu, jest znalezienie opinii jego użytkowników.
Niezwykle pomocna staje się tu metoda rafinacji treści sieciowych, polegająca na pozyskiwaniu
informacji z Internetu, przetwarzaniu, segregowaniu i analizowaniu ich, w celu zbadania pozornie
nieistotnych treści, jednakże wskazujących na stosunek pozytywny lub negatywny autora do tematu.
Pozwala to na przewidzenie reakcji konsumentów w danej kwestii, aktualnej oceny produktu, firmy
lub marki oraz interpretacje odczuć społecznych w badanej problematyce. Korzystając z potencjału,
jaki daje Big Data 3, w celu odpowiedzi na powyżej postawioną tezę oraz zagadnienia ukierunkowujące, w pracy wykorzystano najbardziej popularne i łatwo dostępne strony internetowe oraz fora
dotyczące marki Toyota. Za pomocą programu stworzonego na Wydziale Dziennikarstwa Informacji
i Bibliologii, zebrano treści dotyczące producenta oraz jego produktów i wyselekcjonowano pod
względem sentymentów, rozumianych, jako słów określających stosunek autora do zagadnienia.
Następnie, przeprowadzona została analiza pozyskanych informacji. Główne słowa, które zostały
wzięte pod uwagę w badaniu to, „profesjonalizm”; „niezawodność”; „funkcjonalność” oraz
„elastyczność”. Umożliwiło to wykazanie zależności założonych w hipotezie.
Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały będą miały charakter
teoretyczny, opisujący historię rozwoju gospodarczego Japonii oraz elementy religijne i kulturowe,
które ukształtowały współczesne społeczeństwo. Następnie zostanie przedstawiona charakterystyka
korporacyjna w Japonii oraz wpływy tradycji i obyczajów na jej ewolucję. Pozwoli to na określenie
problematyki i wprowadzenie w unikatowy dla Europejczyków grupizm 4, będący niejednokrotnie
podstawą ich sukcesów społecznych i gospodarczych.
Rozdział drugi dotyczy historii powstania Toyoty; jej rozwoju na rynku oraz opisuje terminologię
zarządzania jakością według Toyoty. Przedstawiono w nim również powody zapotrzebowania na
zarządzanie jakością, cel twórców i procesy, jakie jej dotyczą. Znajduje się tam aktualna pozycja
Toyoty na rynku oraz obecnie prowadzone przez nią działania, w celu doskonalenia utworzonego
modelu oraz utrzymania pozycji rynkowej.
Trzeci rozdział dotyczy celu badania i metodologii. Przedstawia, w jaki sposób zostały zebrane
dane oraz proces rafinacji danych. Obrazuje segregowanie i klasyfikację danych, pozwalających
na ich późniejszą analizę oraz prezentacje za pomocą wykresów i grafów.
Głównym bodźcem do napisania pracy na ten temat są osobiste przesłanki autorki - zainteresowanie się kulturą Japonii oraz nauka języka japońskiego. Zdobyte podczas podróży do tego
kraju doświadczenia były fundamentem do poszerzania wiedzy teoretycznej w tym zakresie.
Napisanie tej pracy dało możliwość konfrontacji osobistych wiadomości z zasobami literatury
i wynikami badań.
Podsumowując można zauważyć, że sekretem sukcesu Toyoty jest kultura organizacyjna
skupiona na najwyższej jakości usług oraz interesariuszach.

W. Gogołek, P.Kuczma Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 1.
Blogi, fora, analiza sentymentów, „Studia Medioznawcze” 2013, nr.53, s.89-104
W. Gogołek, P.Kuczma Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 2.
Portale internetowe, konteksty medialne i merytoryczne, „Studia Medioznawcze” 2013, nr.54, s.154-156
3
IBM charakteryzuje Big Data za pomocą czterech atrybutów: objętość (volume), szybkość przetwarzania
(velocity), różnorodność,(variety) oraz wiarygodność (veracity) [www.ibm.com]., http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-4ddaf5af-25c9-4aef-b4b9-6074aa8db46d/c/BI_2013_1_31_138to153.
pdf [z dn. 28.06.17]
4
R.Iwata, Japanese — Style Management: Its Foundations and Prospects, Asian Productivity Organization,
Tokyo, 1982, s.39—40. Grupizm według R.Iwaty oznacza pracowanie na własne korzyści, poprzez pracę dla
korzyści całej grupy. Interes grupy jest tożsamy z interesem jednostek do tej grupy należących.
2
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Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca w stopniu zadowalającym przybliży czytającym zagadnienie i specyfikę kultury narodu oraz organizacji.
Rozdział 1. Japonia – kraj, który ukształtował największe korporacje
Japonia jest krajem o powierzchni 377.835 km2 oraz ok. 127 milionach mieszkańców. W porównaniu z Polską o powierzchni 312 679 km², daje to prawie 3,5 krotnie więcej ludzi przypadających
na km2. Ludność głównie koncentruje się w dużych aglomeracjach, ze względu na położenie
geograficzne kraju. Ponadto ¾ terenu jest górzyste, co powoduje znikomą ilość gruntów uprawnych i surowców naturalnych. W związku z tym gospodarka Japonii funkcjonuje jedynie dzięki
importowi surowców. Warto podkreślić, istotną dla rozwoju rolę umiejscowienia geologicznego
kraju. Japonia jest krajem wyspiarskim, znajdującym się na Pacyfiku, odgrodzonym od kontynentu
Morzem Japońskim. Ponadto znajduje się w strefie wstrząsów sejsmicznych, które powodują, że
dla mieszkańców tego kraju lawiny, trzęsienia ziemi i tsunami 5, są codziennością.
Historia kraju również nie sprzyjała jego rozwojowi gospodarczemu. Japonia była krajem trudno
dostępnym dla obcokrajowców. W związku z tym wszystkie nowinki techniczne średniowiecza
docierały tam z wyraźnym opóźnieniem, a sami mieszkańcy skupiali się na przemyśle rolniczym.
Ze względu na bliskość terytorialną, Japonia utrzymywała stosunki jedynie z Chinami i to oni
stymulowali jej rozwój. Dopiero w 1543 roku Europejczycy pojawili się na ich ziemiach. Jednak
wojna domowa trwająca w kraju spowodowała, że Szogunat, będący w tamtym czasie u władzy,
w 1636 roku zdecydował o zamknięciu kraju na ludność napływającą z zagranicy. Spowodowało to
ogromne zacofanie technologiczne Japonii na okres prawie 200 lat. Dopiero wojsko amerykańskie
zarządziło o otworzeniu granic w 1853 roku.
Aktualnie Japonia jest uważana za potęgę technologiczną na świecie. Według wiadomościom
z informatora ekonomicznego organizacji rządowych do najważniejszych gałęzi przemysłu należą przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, maszynowy, farmaceutyczny, stalowy i chemiczny.
“Japoński przemysł samochodowy zajmuje wysoką pozycję zarówno pod względem udziału
w rynku światowym (samochody, urządzenia elektroniczne oraz silniki), jak i udziału w japońskim
PKB oraz wielkości zatrudnienia. Do największych firm japońskiej branży motoryzacyjnej należą:
Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda i Mitsubishi. Wszystkie te firmy znajdują się w światowej
czołówce producentów samochodów.” 6
Niezwykłość przemian, jakie zaszły w społeczeństwie i gospodarce Japonii jest przypisywana
nietypowemu dla krajów europejskich podejściu, jakie zastosowała Japonia po II wojnie światowej. Kraj zniszczony, zacofany ekonomicznie i gospodarczo zbudowano na podwalinach ścisłej
współpracy administracji państwowej i sektora prywatnych przedsiębiorstw. Państwo, żeby mogło
przetrwać, musiało rozpocząć eksport swoich produktów. Jednak, aby móc to uczynić, z kraju mającego niewiele do zaoferowania, był zmuszony w szybkim tempie stworzyć towary, wyróżniające
się na rynku, pod względem jakości i ceny oraz zmienić swoją opinie o tandetnych produktach.
1.1 Rozwój gospodarczy po II wojnie światowej
Japonia po II wojnie światowej skupiła swoje polityczne działania na inwestycjach państwowych
i dofinansowywaniu wybranych inwestycji prywatnych. Od roku 1949 zaczęto wykorzystywać
oszczędności społeczeństwa, korzystając z tak zwanej polityki pozabudżetowej. Pozwoliło to za
5
Tsunami - jap. 津波 tsunami, tsu – port, przystań; nami – fala, określenie na fale oceaniczną wywołaną
wstrząsami sejsmicznymi
6
http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/japonia/?printMode=true [z dn. 14.05.2017]
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pomocą zasad zrównoważonego budżetu uniknąć pokrywania deficytów państwa i wykorzystać
fundusze na rozwój przemysłu.
Z historii wynika, że w przypadku krajów zacofanych, bardzo ważna jest ingerencja państwa,
przede wszystkim za pomocą środków finansowych. Japonia kierując się tą praktyką, zaczęła
wspierać najbardziej rentowne gałęzie przemysłu. Jednakże i tutaj jej kierunek był dość innowacyjny.
Japońscy politycy czerpali ze znanych w tamtych czasach doktryn ekonomicznych, dostosowując je
do własnych, krajowych potrzeb. Wykorzystywali różne narzędzia fiskalne i monetarne tak, aby z ich
pomocą utrzymać stabilność cenową. Spowodowało to między innymi fakt, że pomimo głębokiego
kryzysu, japońskie społeczeństwo mogło prowadzić względnie oszczędne, ale stabilne życie. Po
za wyżej wymienionymi narzędziami makroekonomicznymi, stosowano rozwiązania mniej konwencjonalne, w postaci misji gospodarczej, polityki pro kartelowej, systemu udziałów inwestycyjnych
oraz rynkowych, a także nadzór administracyjny. Głównymi założeniami polityki przemysłowej po
wojnie, było odbudowanie kraju, w związku z tym, starano się za wszelką cenę dać równą szanse
każdemu przedsiębiorstwu i stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju.
Interwencja państwa ograniczała się do określonych dziedzin życia przemysłowego kraju. Po
pierwsze państwo częściowo decydowało o rentowności danej gałęzi przemysłowej za pomocą
alokacji zasobów, wytyczając kierunki, w których przedsiębiorstwa mogły liczyć na wsparcie.
Wiązało się to z pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom w utrzymaniu się, a później rozwijaniu i modernizowaniu, pod warunkiem, że z długookresowego punktu widzenia było to opłacalne
społecznie lub gospodarczo. Państwo miało także jasno wytyczone plany odnośnie stref społecznych gospodarki, aktywnie dbało o kwestie ochrony środowiska. Wpływ tych decyzji, aktualnie
można zaobserwować w podejściu najbardziej znanych marek wywodzących się z japońskiego
rynku. Państwo ingerowało również w kształt infrastruktury gospodarczej oraz potencjalne kryzysy
związane z konfliktami handlowymi na poziomie międzynarodowym. Regulowało kwestie eksportu,
żeby łagodzić napięcia związane z obrotem handlowym.
System podatkowy miał istotne znaczenie dla rozwoju powojennej gospodarki Japonii. Począwszy
od funkcjonowania korporacji, kończąc na małych i średnich przedsiębiorstwach. W polityce podatkowej,
głównym założeniem, było utrzymanie 20% dochodu PKB z opodatkowania. Duże przedsiębiorstwa od
czasu wojny między Japonią a Koreą były objęte 42% podatkiem od dochodu, regularnie obniżanym
po zakończeniu wojny. Dopiero w 1966 został utrzymany na wysokości 35%, do roku 1971. Wobec korporacji stosowano szereg instrumentów, mających pobudzić gospodarkę. Wydzielono część dochodów
przedsiębiorstw, które zostały zwolnione z opodatkowania oraz zastosowano korzystne opodatkowanie
kosztów amortyzacji. W latach 70, w momencie zatrzymania się obniżek podatku dochodowego dla
dużych przedsiębiorstw, spowodowanych trudnościami w utrzymaniu “zrównoważonego rozwoju”,
polityka fiskalna została ukierunkowana na kredyty o dotowanej stopie procentowej.
Do lat 90 XX wieku, Japonia przeżywała złoty czas swojej gospodarki. Były to najlepsze czas
dla wszystkich znanych japońskich firm na arenie międzynarodowej. Japonia rozkwitała, tworząc
nowe standardy dla sukcesywnego tempa wzrostu gospodarczego, płac i notowań giełdowych.
Ziemie i nieruchomości osiągały zawrotne ceny. Jednak, jak można się było spodziewać, tak
gwałtowny i niezrównoważony proces wzrostu gospodarczego, musiał w końcu opaść. Dla zobrazowania sytuacji w latach 1986-1991 wykorzystano termin opisujący tego typu zjawiska, znany
pod nazwą bańki spekulacyjnej.
„Bańka spekulacyjna (ang. speculative bubble) – samonapędzający się proces niezrównoważonego wzrostu cen dóbr na rynku. Często związany z „nadaktywnością rynkową”, która ma
charakter przejściowy. Po okresie stosunkowo szybkiego wzrostu cen dóbr następuje gwałtowny
ich spadek, często nazywany „pęknięciem bańki” (krachem), co najczęściej związane jest z radykalnym spadkiem wartości zasobów wielu inwestorów.” 7
7

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/banka-spekulacyjna [z dn.01.06.2017]
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Definicja przedstawia to jako niezrównoważony wzrost cen jakiegoś produktu na rynku, jednak
w przypadku Japonii, nie chodziło jedynie o produkt, efekt bańki spekulacyjnej dotyczył całej
gospodarki państwa. Zjawisko wystąpienia bańki spekulacyjnej w Japonii, było największym do
tej pory efektem bańki spekulacyjnej zanotowanej w historii. 8
W drugiej połowie lat 80, nastąpił gwałtowny wzrost cen aktyw finansowych, a następnie ich
spadek. Był to gigantyczny cios dla banków, głównych instytucji sprawujących kontrole i wspierających największe przedsiębiorstwa. Kryzys banków, oznaczał kryzys dla firm. Japoński system
finansowy, opierał się głównie na kredytach i pożyczkach, ze strony banków, jednakże za sprawą
Bank of International Settlements polecono, aby wstrzymać się z kredytowaniem i zachować odpowiednie rezerwy. W związku z tym zatoczono krąg nie do przełamania. Banki nie chciały pożyczać
pieniędzy firmom, nie wprowadzały nowych funduszy na rynek, firmy znalazły się w stagnacji i nie
przynosiły nowych dochodów bankom 9 . W drugim kwartale 1991 roku, tempo wzrostu gospodarczego spadło z o 3,8%, a w kolejnych dwóch latach wzrost nie przekroczył nawet 0,5%, regularnie się
obniżając. Japoński system bankowy zaczął się rozpadać, bankrutujące banki próbowano ratować
za pomocą państwowych pieniędzy oraz fuzjami z większymi bankami. Po roku 1995 zdecydowano
o zaprzestaniu finansowania, dopuszczając mechanizmy rynkowe do uregulowania niesprawnego
systemu. Bezpośrednie skutki w gospodarce, wynikające z pęknięcia bańki spekulacyjnej można
było odczuć do końca lat 90. Japonia stanęła przed wyzwaniem, modernizacji swojego systemu
i ponownego podniesienia się z kryzysu. Korzystano z szeregu narzędzi fiskalnych, mających na
celu pobudzenie gospodarki, jednakże większość z nich nie odniosła zaskakujących efektów. Pomimo tego na przełomie XX i XXI wieku, wysokość średnich zarobków była w Japonii w czołówce
najwyższych na świecie. W celu wsparcia eksportu, Bank of Japan skupował akcje zadłużonych
przedsiębiorstw, tak, aby przebić się przez barierę, jaką stworzyła rosnąca cena jena. Zreformowano
podatek konsumpcyjny do 5% oraz wprowadzono akcyzę, licząc na dodatkowy dochód do budżetu
państwa. W roku 2003 i 2004 próbowano interweniować na rynku walutowym, poprzez sprzedaż
prawie 31bln jenów, co spowodowało utrzymanie się waluty 109 jenów, w stosunku do dolara.
Regularnie obniżano stopę procentową, dochodząc do 0,1 % w 2008 roku. Japonia zaczęła powoli
wychodzić z recesji. Jednak problemy związane z ogromną deflacją, która hamuje eksport, stanowi jej
największą bolączkę. W związku z interwencją państwa, produkcja przemysłowa zaczynała osiągać
lepsze wyniki. W maju 2009 roku osiągnęła wynik 20,2%, jednakże pomimo prognoz, w roku 2010
zanotowano spadek 0,1 % mdm. Bank of Japan po raz kolejny interweniował, w celu zbicia przytłaczającej ceny jena, skupując papiery wartościowe o łącznej kwocie 5 bilionów jenów. Wszystkie
powyższe wysiłki spowodowały wzrost PKB 3,9 %. Niestety w dalszym ciągu japońscy ekonomiści
nie znaleźli jednoznacznej drogi dla japońskiej gospodarki. Na pogłębienie problemów gospodarczych
w drugim dziesięcioleciu XXI wpłynęło trzęsienie ziemi, powodujące tsunami niszczące elektrownie
atomową w Fukushimie. Oszacowane koszty w 2013r. to 22 biliony jenów, które zdecydowano się
pokryć poprzez podwyższenie cen elektryczności. W 2012 roku nowy premier Shinzo Abe zaczął
konsekwentnie wprowadzać własną strategie na pobudzenie gospodarki, nazywany Abenomiką lub
Strategią trzech strzał. Głównymi założeniami jego polityki jest krótkookresowa stymulacja fiskalna,
reforma struktur rynku pracy i produktów oraz luźna polityka pieniężna. W praktyce oznacza to zamiast
redukować deficyt, Abe postanowił podnieść wydatki publiczne, jednocześnie masowo skupywać
akcje oraz wprowadzić reformy, takie jak szersze wprowadzenie kobiet na rynek pracy. Wszystkie
te narzędzia są w Japonii znane, jednak Abe, jako pierwszy zastosował je razem, tworząc terapie
E. Potocka, Japonia Mocarstwo na rozdrożu, Japonia – przemian wewnętrzne w ostatnim dziesięcioleciu XX
wieku. Od społeczeństwa grupowego do zagubionej jednostki, Łódź 2004, s.154
9
J. Mołdawska, Japonia Mocarstwo na rozdrożu, Instytucyjne uwarunkowania kryzysu Japonii państwo – banki – biznes, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2004, s. 58-68
J. Mołdawska, Japonia Państwo a sektor prywatny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 1999,s.4157,s. 74-105
8
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szokową dla gospodarki. Niestety po ostatnich analizach rynku pod koniec 2016 roku wynika, że
pomimo chwilowego pobudzenia, nie jest to jednoznaczne lekarstwo na problem stagnacji z jakim
boryka się japońska gospodarka. Największym problemem, z którym musi sobie poradzić Japonia
jest ciągle rosnący deficyt budżetowy oraz starzenie się społeczeństwa. 10
1.2 Kultura korporacyjna
Japońska gospodarka, w przeciwieństwie do ogólnego trendu tamtego okresu, koncentrowała się wokół dużych przedsiębiorstw oligopolistycznych. Konkurencja na rynku odbywała się
przede wszystkim na poziomie nowych rozwiązań produkcyjnych, źródeł zaopatrzenia czy technik
zarządzania.
“Korporacja - [łac.], ekon., Prawo zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych wspólnych
zadań, uznane przez prawo za osobę prawną; powstaje z inicjatywy osób, zwanych założycielami,
i działa na podstawie statutu;” 11 Japoński sposób postępowania w tym temacie wychodzi na przeciw
zasadom neoklasycznego podejścia do struktury korporacji. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw,
w których właściciele zatrudniają menadżerów, mających za zadanie kierowanie organizacją tzw.
kapitalizm dla kapitalistów, Japończycy zastosowali inny rodzaj podziału władzy. Według kapitalizmu
dla pracowników, to pracownicy opłacają właściciela, z tytułu użytkowania kapitału, co pozwala
na pewnego rodzaju autonomię, w tym, w wybieraniu przedstawicieli zarządzających całą grupą.
Wiąże się to także z systemem płac. W związku z tym, że władza w korporacjach “należy do pracowników”, różnice w płacach nie mogą być między sobą zbyt drastyczne, ze względu na ogólne
poczucie niesprawiedliwości i wewnętrzną solidarność, wynikającą z grupizmu, jakim charakteryzuje
się japońskie społeczeństwo. Powoduje to, że przeciętna płaca na podobnym stanowisku jest nawet
do 3 razy niższa, niż w przedsiębiorstwach o przeciwnym podejściu. Czynnik historyczny, który uwarunkował takie podejście to ogromne bezrobocie, z jakim spotkało się japońskie społeczeństwo po
drugiej wojnie światowej. Głównym celem gospodarczym w tamtym okresie, było zminimalizowanie
bezrobocia i stworzenie jak największej ilości miejsc pracy. Strategia, jaką przyjęły przedsiębiorstwa
w Japonii, opierają się na przekonaniu o kluczowej roli kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki
państwa, dlatego w niego inwestują poprzez zatrudnienie i edukację 12 .
Japoński model zatrudnienia zakłada trzy podstawowe cele:
• dożywotnie zatrudnienie
• system awansowania wewnątrz firmy, na podstawie stażu pracy
• organizacje związków na poziomie organizacji

Dożywotnie zatrudnienie wynika z wcześniej wspomnianego problemu bezrobocia. Japończycy
otrzymujący pracę w danym przedsiębiorstwie, starają się utrzymać za wszelką cenę. Jednocześnie, przedsiębiorca, werbujący młodego pracownika, mając na uwadze ogólnospołeczny problem
z bezrobociem, kierował się podejściem, że wraz z zapewnieniem dożywotniego zatrudnienia,
pracownik będzie wobec niego lojalny, co oznacza, że warto w niego inwestować. Zakładając, że
10
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/bank-japonii-daje-33-mld-dol--na-pobudzenie-gospodarki,4688,1
[z dn. 06.06.2017]; https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/japonski-dylemat-gospodarczy/ [z
dn. 06.06.2017]; http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19852492,kleska-abenomiki-fatalne-nastroje-japonskich-przedsiebiorcow.html?disableRedirects=true [z dn. 06.06.2017]; http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/produkcjaprzemyslu-japonii-gorsza-od-oczekiwan,5124,1 [z dn. 06.06.2017]; http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/
pkb-japonii-pozytywnie-zaskoczyl,8187,1 [z dn. 06.06.2017]
11
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/korporacja;3925941.html [z dn.14.05.2017]
12
J. Mołdawska, Japonia Państwo a sektor prywatny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1999,s.68
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każdy pracownik to inwestycja w dobrą przyszłość firmy, przedsiębiorstwa inwestują w szkolenia
i wytyczają jasne ścieżki kariery i rozwoju każdego z pracowników. Pracownik z kolei, identyfikuje
się z daną marką i nawiązuje poza biznesowe więzi i relacje, budujące poparcie dla przedsiębiorstwa. Wszystkie te elementy powodują, że ze względu na ogromne przywiązanie obu stron do
siebie, rośnie efektywność pracy.
System awansowania wewnątrz firmy, jest fundamentem dla “kapitalizmu dla pracowników”.
Pracownicy firmy, razem tworzą jej strukturę i z własnego grona wybierają osoby stające się menadżerami. Dzięki takiemu założeniu, pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu firmy, ponieważ
na stanowiskach kierowniczych znajdują się koledzy z pracy, z którymi przepracowało się wspólnie
wiele lat, nie zaś właściciele i nadzorcy. Ma to zasadniczy wpływ na identyfikację z firmą i jej celami.
Ponadto, Japończycy przykładają ogromną wagę do szacunku dla osób starszych od siebie stażem
i wiekiem. System awansu pod względem stażu wynika z przeświadczenia, że kwalifikacje i umiejętności nabywa się z wiekiem, a firmę i zasady funkcjonowania można poznać jedynie poprzez lata
pracy wewnątrz tego przedsiębiorstwa. Podkreślenie szacunku dla osób znajdujących się wyżej
w hierarchii jest w kulturze Japonii mocno zakorzenione. Język japoński, w swoich strukturach,
wyraźnie wyróżnia osoby starsze wiekiem i stażem. Przekłada się to w ogromnym zasobie słownictwa, określającym konkretne stanowiska w hierarchii oraz strukturach gramatycznych, specjalnie
dostosowanych do określenia miejsca, jakie zajmuje się w grupie. 13
Japońskie związki zawodowe, poza podstawowymi celami, związanymi z ochroną praw pracowników przedsiębiorstw, blisko współpracują z korporacjami i popierają utożsamianie się z miejscem
pracy. Wszyscy pracownicy wraz z wejściem do środowiska przedsiębiorstwa, są wcielani do
związku zawodowego, znajdującego się wewnątrz przedsiębiorstwa i do momentu zajęcia stanowiska kierowniczego, są jego częścią. W praktyce oznacza to, że cele związków są powszechnie
znane i rozumiane przez menadżerów firm, a związki znają i akceptują przedstawicieli wyższego
szczebla. W związku z tym, nawiązała się między nimi dość nietypowa relacja, polegająca na wzajemnej współpracy, między obiema grupami. Związki zawodowe dbają o kondycję ekonomiczną
przedsiębiorstwa, natomiast kierownictwo przedsiębiorstwa raportuje członkom związków o stanie
spraw korporacyjnych 14 .
Kolejnym istotnym elementem systemu pracy w korporacjach jest rotacja na stanowiskach.
Japońskie przedsiębiorstwa, ze względu na dożywotnie zatrudnienie pracowników etatowych, mogą
pozwolić sobie na długofalowe planowanie ścieżek kariery. System zakłada, że pracownik zostaje
przyjęty do pracy świeżo po studiach i to firma go kształtuje na własne potrzeby, zapewniając
szkolenia oraz zapoznając z nowymi stanowiskami. W związku z tym, zakłada się, że pracownik
powinien mieć styczność z różnymi działami firmy. Przykładowo, jeśli do firmy trafia młody inżynier,
to najlepszą drogą do tego, aby jego projekty były możliwie najbardziej wydajne, musi najpierw zapoznać się z pracą na maszynach, które w przyszłości ma usprawniać. Jest to także istotne z punktu
widzenia elastyczności pracowników. Ze względu na dożywotnią karierę pracowników w jednej
firmie, japońskie korporacje stawiają przede wszystkim na elastyczność w różnych dziedzinach,
która pozwala na dopasowanie pracowników do zmian na rynku, przesuwając ich na stanowiskach,
bez potrzeby zwalniania. Jest to zasadnicza różnica, względem modelu zachodniego, w którym
firmy szukają wysoko wykwalifikowanych pracowników, w wąskich dziedzinach, których w razie
Język japoński posiada specjalne formy gramatyczne, dostosowane do osób, o których i do których się
mówi. Wyróżniamy: Sonkeigo (尊敬語): język pełnego szacunku, kiedy mówimy o swoim przełożonym; Kenjōgo (謙譲語); język pełnej pokory, kiedy mówimy o sobie w rozmowie z przełożonym; Teineigo (丁寧語): język
grzecznościowy, kiedy rozmawiamy z osobami na podobnym stanowisku. W zależności od wieku/stażu od
czasów szkolnych, podkreślana jest senioralność w grupie. Przykładowo, do starszych dzieci ze szkoły, młodsi
używają określenia „senpai”, oznaczającego starszego kolegę. Młodsi są określani mianem „kohai”, oznaczającym młodszego kolegę. Są to pozostałości po senioracie powstałym za czasów dominacji konfucjanizmu.
14
http://rynekpracy.pl/artykuly/co-oferuja-zwiazki-zawodowe-za-granica [z dn. 15.05.17]
13
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zmiany trendu zastępują innymi o odpowiednich do aktualnych potrzeb umiejętnościach. Wszystkie
powyższe aspekty, składają się na dwudzielną rotację pracowników na stanowiskach. Ze względu
na zapotrzebowanie na rozwijanie i awansowanie zatrudnionych, często poza klasycznym awansem
pionowym, w przedsiębiorstwach dochodzi do awansów poziomych. Pracownicy są wymieniani
między sobą i pomiędzy działami na podobnych stanowiskach, a ich płace podnoszone. Wynika
to z nacisku, jaki japońskie przedsiębiorstwa kładą na docenianie stażu pracy. Niejednokrotnie
przy wysokim zatrudnieniu pracowników etatowych, ilość stanowisk menadżerskich bezpośrednio
wspinających się w górę, jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które według zasady
starszeństwa powinny awansować. Dlatego firmy podejmują decyzje o przesuwaniu ich między
sobą, żeby pozwolić na awans, nie tworząc sztucznie dodatkowych stanowisk. 15
Ze względu na zastosowanie w korporacjach modelu kapitalizmu pracowniczego, występuje obawa o nadużycia, ze strony kierownictwa firm. Stosunkowo słaba pozycja akcjonariuszy
w przedsiębiorstwa, nie pozwala im na efektywne kontrolowanie interesów firmy. W związku z tym
państwo zostało zaangażowane, w przeciwdziałanie korupcji oraz przestrzeganie zasad etycznych
i moralnych biznesu. Kontrola efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa została powierzona
bankom komercyjnym. Poprzez finansowanie działań przedsiębiorstw, sprawowały kontrolę nad
ich efektywnością, angażując swoje działania jedynie w firmy rentowne.
Bardzo istotną kwestią w japońskim modelu korporacyjnym jest jej misja i filozofia. Niejednokrotnie
są one porównywane do modelu rodziny, gdzie wszyscy pracują na wspólne cele i wzajemnie się
wspierają. Pracownicy zatrudnieni dożywotnio, przestają być jedynie kolegami z pracy. Zatrudnieni
świeżo po studiach, mogą zakładać, że spędzą z resztą współpracowników większość swojego
życia. Firma w celu utrzymania takich idei, stara się o zapewnienie jak największego wsparcia wewnątrz firmy. Dzięki takiemu podejściu, pracownicy bardziej identyfikują się z planowanymi przez
przedsiębiorstwo celami oraz czują większą motywację do pracy na rzecz “pracowniczej rodziny” 16 .
Przed II wojną światową, od roku 1868, aż do końca wojny, na rynku japońskim dominowały
bogate i wpływowe przedsiębiorstwa rodzinne, znane pod nazwą zaibatsu. Za pomocą akcji,
podporządkowały sobie firmy i wpływały na kluczowe kwestie ich działania. Kierownictwo było
uzależnione od ich decyzji, a pomniejsi wytwórcy funkcjonowali na zasadzie piramidy, w której
zaibatsu znajdowały się na szczycie.
W czasie amerykańskiej okupacji, zabroniono praktyk zaibatsu sprzed wojny. Amerykanie uważali, że bez ukrócenia potęgi, jaką stanowiły zaibtsu, nie będą mogli rozbroić kraju, ani wprowadzić
demokracji. 17 Pakiety kontrolne zostały zakazane, a firmy odzyskały względną kontrolę. Szereg
praktyk wspierających sieć wzajemnych relacji, wykształcił nowy sposób oddziaływania na siebie
pomiędzy przedsiębiorstwami. Keiretsu stało się obroną w stosunku do wprowadzonych przez
okupantów założeń. Keiretsu są to ogromne grupy konglomeratów, skupiające firmy z różnych
dziedzin gospodarczych oraz podwykonawców w postaci pomniejszych przedsiębiorstw. Powiązanie firm można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich dotyczy udziałów w firmach.
Żeby uniknąć zakazu, wprowadzonego przez Amerykanów, firmy wzajemnie, wewnątrz danego
keiretsu inwestowały we własne akcje, doprowadzając do ścisłych zależności własnościowych
między sobą. Dużą rolę odgrywał bank, finansujący przedsięwzięcia, sprawujący funkcję kontrolną nad elementami keiretsu, reagując w czasie sytuacji kryzysowych. Jednakże, wpływy między
firmami nie ograniczały się do poziomu wzajemnych własności. Wraz z rozwojem największych
keiretsu, tworzyły sieci powiązań, zwłaszcza w przemyśle produkcyjnym. Firmy nawzajem wykoA.Jerzewska Japonia Mocarstwo na rozdrożu, Zmiany w japońskim modelu zarządzania na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s.79-82
16
M.Kowalik, Japonia na początku XXI, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.125-157J.Mołdawska,
Japonia Państwo a sektor prywatny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999,s.57-64
17
J. Grabowiecki, Zaibatsu conglomerates as organisational innovations at the time of the modernisationof
Japan’s economy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Wrocław 2012, s. 132-143
15
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nywały dla siebie usługi, tworząc jeden organizm. W tamtym czasie, najbardziej skorzystały na
tym małe przedsiębiorstwa, świadczące dla danego elementu keiretsu usługi podwykonawcze.
Dzięki wejściu w system zależności, podporządkowując się, dostawały praktycznie dożywotnie
kontrakty na wytwarzanie półproduktów, wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony głównych
filarów konglomeratów 18 .
Przez lata keiretsu się sprawdzało, będąc jednym z filarów cudu gospodarczego w Japonii do
końca lat 70. Jednak po przebiciu bańki spekulacyjnej, system doznał ogromnego uszczerbku.
Banki finansujące i kontrolujące całe grupy nie mogły już wpływać na pozostałych członków keiretsu, ponieważ ich pozycja była za słaba. Brak wpływów nowych pieniędzy na rynek zahamował
wzrost przedsiębiorstw, które utrzymywały dochody banków. Pojawiło się wiele opinii, że system
keiretsu się wyczerpał, spełnił swoją role w odbudowie kraju po II wojnie światowej, jednak teraz
jest już nieskuteczny. Jednakże są to opinie przede wszystkim o firmach, adoptujących keiretsu
na innych kontynentach. Japonia wytworzyła specyficzny „mikroklimat” gospodarczy, powodujący, że niektóre z zastosowanych rozwiązań są trafne, tylko na gruncie ich własnego państwa.
Japonia posiada wieloletnią tradycje o współpracy sektora publicznego z prywatnym. Wyklucza
się tą idee w przeniesieniu takich rozwiązań na przykład do Polski, gdzie władza ugruntowała
swoje stanowisko jako opozycja dla prywaty. Japończycy stanęli przed wyzwaniem zmodernizowania całego systemu keiretsu. Pomimo że, sam system keiretsu nie jest problemem. Wykazuje
szereg korzyści, w przypadku odpowiedniego zarządzenia jego elementami. Przykładem firmy,
która pomimo problemów gospodarczych kraju, nie załamała się, może być Toyota. Dzięki
strukturze mieszanej, o charakterze wertykalno-horyzontalnym, udało się jej przystosować do
nowych warunków. Toyota skorzystała na zależnościach keiretsu, wprowadzając jej elementy
na rynek globalny. Ścisła współpraca pomiędzy podwykonawcami i dostawcami, spowodowała
ugruntowanie cen półproduktów dla Toyoty na porównywalnym poziomie, do dostawców globalnych. Keiretsu wpłynęło korzystnie na strategie sprzedaży globalnej, ponieważ sieć zależności
między firmami, pozwoliła na określanie wspólnego celu dla całej marki, a nie tylko oddziałów
krajowych. Warto również podkreślić wartość zaufania, która jest fundamentem keiretsu. Kontrakty
pomiędzy przedsiębiorcami współpracującymi z Toyota, zazwyczaj nie są z góry ujednolicone, co
do oczekiwań wobec cen. Ponadto dostawcy są zachęcani do sugerowania własnych rozwiązań
i wykorzystywania kaizen 19 na poziomie lokalnym. W tym celu Toyota wspiera finansowo i edukacyjnie swoich podwykonawców, tak, aby cały system mógł wzajemnie ewoluować i poprawiać
jakość funkcjonowania. 20
1.3 Czynniki kulturowe
Japonia jest znana w Polsce ze swojej odmienności kulturowej. Niejednokrotnie w analizach
na temat funkcjonowania tego kraju piszę się o wpływie czynników kulturowych na ukształtowanie
współczesnej Japonii. Łatwo się domyślić, że tak jak w Europie, głównym powodem kształtowania
się zasad moralnych i etycznych była religia, a co za tym idzie filozofi a życia.
Główne wpływy religijne, jakie można znaleźć w Japonii to buddyzm, taoizm animizm, konfucjanizm oraz shintoizm. Religijność Japończyków, to mieszanka wszystkich powyższych. Jako

J.Mołdawska, Japonia Państwo a sektor prywatny,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999,s.74.
M.Kowalik, Japonia na początku XXI, Wydawnictwo Adam Marszałek ,Toruń 2008, s.125-157
19
Kaizen – jap. 改善 – kai – zmiana, zen – dobro –w Japonii, filozofia, styl życia, na podstawie której powstał
model zarządzania w biznesie. Kaizen – jap. カイゼン – filozofia prowadzenia biznesu w ten sposób, aby ciągle
udoskonalać firmę, poprzez udoskonalanie produktów, procesów i rozwijanie pracowników.
20
B.Elert, Toyota, czyli jak znaleźć keiretsu jeszcze raz , Production Manager, nr.6, grudzień 2016,
18
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naród nie przywiązują szczególnej wagi do monogamii religijnej. 21 Jednakże na tle pozostałych
krajów, na rozwój mentalności społeczeństwa największy wpływ miał shintoizm oraz konfucjanizm.
Japonia wykształciła własną, unikalną dla świata religię, nazwaną shintō, czyli droga bóstw.
Głównym filarem, powodującym unikalność shintō dla Japonii jest, że według wierzeń, bogowie
stworzyli jedynie Japończyków, nie zaś wszystkich ludzi. Zdeterminowało to fakt, że shinto nie
zostało wyparte przez napływające do państwa religie oraz nie znalazło swoich wyznawców poza
granicami kraju. Wierzenia opierają się na kulcie bóstw zamieszkujących przyrodę ożywioną
i nieożywioną oraz kulcie duchów przodków. Bóstwa mogą objawiać się we wszystkich formach
przyrody, takich jak zjawiska pogodowe, ziemia czy słońce. Ponadto są one dużo bardziej “dostępne” dla ludzi, mogą kontaktować się z nimi, oraz nie mają jednoznacznie określonej roli, dobrej
lub złej. W naukach shintō, w odróżnieniu od europejskich wierzeń, bóstwa nie są wszechmocne,
ich siła, warunkuje miejsce w hierarchii, a wraz z jej wzrostem, mogą zajmować wyższe szczeble. Dō 22 zawarte w nazwie religii, oznacza ścieżkę postępowania, jest to ta sama droga, użyta
w bushidō, kodeksie samurajów. W shintō nie jest sprecyzowane jak wygląda życie pozagrobowe oraz nie wyróżnia się pojęcia grzechu. Religia nie warunkuje, co konkretnie jest grzechem,
kieruje się zasadami społecznej moralności. Mówi jednak o rytuale oczyszczenia, w przypadku
gdy złamie się zasady prawne, społeczne lub religijne oraz gdy znajdzie się w sytuacji takiej jak
śmierć czy choroba. Mit stworzenia Japonii zawarty w shintō, poza opisem w jaki sposób powstały
wyspy, odnosi się także do bogini, która zapoczątkowała ród cesarski, kształtując w umysłach
Japończyków boskość pochodzenia cesarza. Wszystkie te elementy bardzo wpływają na osobowość społeczeństwa japońskiego. Odnosząc się do roli jaką shintō spełniło w stosunku do pracy
Japończyków, można zauważyć odniesienia, w ich ogromnym szacunku dla hierarchii, stażu
pracy i samodoskonalenia się. Japończycy to naród nieustannie dążący do perfekcji, w każdej
dziedzinie życia, jakość ma dla nich niebywałe znaczenie. W ten sposób powstało uwielbienie dla
ceremoniowania najprostszych, często nieznaczących dla Europejczyków rzeczy dnia codziennego
i w drodze do perfekcji określono je mianem do. 23
Na japońskie społeczeństwo duży wpływ miał konfucjanizm, rozumiany jako filozofia życia,
wyznaczająca dekalog dla całego społeczeństwa. Podstawowym założeniem konfucjanizmu jest
patrzenie na człowieka, przez pryzmat społeczności. Jednostka sama w sobie jest na tyle słaba,
że jedynie w grupie nabiera znaczenia i to grupa, w której się znajduje go definiuje. Podstawową
komórką społeczną jest rodzina, o modelu patriarchalnym, hierarchicznie podporządkowana głowie rodziny. Stąd można wnioskować, że rynku pracy w Japonii, w dalszym ciągu kobiety raczej
przybierają rolę matek i opiekunek domu. Według Konfucjusza, kluczową różnicą, kształtującą
człowieczeństwo istoty żywej jest poczucie sprawiedliwości. Zakłada się, że człowiek z natury jest
istotą dobrą, jednakże posiada wolną wolę i to za jej sprawą musi umieć prawidłowo ocenić, co
jest dobre i złe. W związku z tym, powstało 5 cnót, którymi każdy powinien się kierować.
Dotyczą one humanitarności, w rozumieniu pozostawania człowiekiem kierującym się sercem,
miłością do bliźniego, powinności w stosunku do obowiązków wobec rodziny, pracodawcy i społeczeństwa, obyczajności w stosownym zachowaniu, wiedzy na temat kraju i własnej historii oraz
wierności wobec grupy, w której się znajdują. Konfucjusz proponował przeniesienie tych samych
Japończycy nie mają w swojej kulturze zakorzenionej jednej religii, tak jak w przypadku Polski, gdzie fundamentalną religią jest chrześcijaństwo. Niezrozumiałym może być fakt, że w Japonii różne obrzędy obchodzi się
w różnych świątyniach. Przeciętny Japończyk na nowy rok, aby prosić o pomyślność skieruje się do świątyni
shintō, ślub weźmie w obrządku chrześcijańskim, a pogrzeb w buddyjskim. Wszystko to wynika z tego, że
rdzenno japońscy bogowie, nie wykluczają istnienia innych i dopuszczają ich czczenie, pod warunkiem uznania odpowiedniej hierarchii wartości.
22
Do - czytanie znaku, oznaczającego drogę, sposób postępowania. Japońskie znaki posiadają zazwyczaj
kilka czytań, w związku z tym w zależności od słowa, w którym znajduje się znak. W przypadku znaku znajdującego się w słowie shintō czytanie może brzmieć “to” lub “do.
23
http://japonia-info.pl/shinto/ [z dn. 28.05.17]
21
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idei na sposób funkcjonowania państwa. Krajem powinna zarządzać osoba mądra i cnotliwa,
a jej władza powinna być absolutna. Społeczeństwo rozumiane, jako członkowie rodziny, podporządkowuje się władcy, w zamian za to, jego rolą jest służenie rodzinom i krajowi. 24 Japończycy
adoptowali myśl Konfucjusza do własnych realiów i przekształcili ją do swoich potrzeb. Pomimo
aktualnego ustroju demokratycznego państwa oraz problemów społecznych w umiejscowieniu
rodziny na odpowiednim miejscu w porządku społecznym, widać ogromny wpływ konfucjanizmu
na funkcjonowanie narodu. Podstawowe cnoty, tworzące konfucjanizm zostały przez Japończyków przekształcone. Według nich najważniejszą cnotą jest lojalność wobec rodziny, pracodawcy
i społeczeństwa. Następnie jest powinność wobec obowiązków i odwaga, która odróżnia japoński
konfucjanizm od chińskiego. Japońscy konfucjaniści uznali za bardziej użyteczne, propagowanie
odwagi, było to z historycznego punktu widzenia, wygodniejsze, przede wszystkim dla właścicieli
ziemskich, którym dawało to nowe możliwości utrzymywania władzy. Na końcu znajdują się szczerość
i mądrość. Kolejność jest tutaj nie przypadkowa. Różnice w japońskim i chińskim konfucjanizmie,
są spowodowane innym wyśrodkowaniem, jednakże tych samych wartości.
Japońskie społeczeństwo jest ukierunkowane na życie grupowe. W procesie ewolucji mentalnej
narodu, konfucjanizm wytyczał nowe ścieżki postępowania. Postawił w centrum zainteresowania
dobro grupy, zakładając, że interesy jednostki mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez dążenie
do celów całej grupy, a interesem grupy są cele jednostki. W związku z tym praca jednostki dla
grupy, w gruncie rzeczy jest pracą na wspólne dobro, a grupa bierze swoje istnienie ze względu
na wspólny cel. Po drugiej wojnie światowej, Japonia potrzebowała zjednoczenia, aby odbudować
zniszczony wojną kraj. To właśnie dzięki solidarności wobec narodu i wspólnej pracy udało jej się
wyjść z kryzysu i przekształcić porażkę w sukces. Podwaliną dla cudu gospodarczego, stała się
jednomyślność interesów całego społeczeństwa.
Gloryfikacja lojalności z czasem przekształciła się w jeden z podstawowych elementów bushidō, kodeksu postępowania samurajów, japońskiego odpowiednika rycerzy.
„Bushidō [jap., ‘droga wojownika’], w tradycji japońskiej zespół norm etycznych, którymi powinien
się kierować samuraj.” 25 Na podwalinach kodeksu bushidō, po drugiej wojnie światowej powstał
w mentalności Japończyków, korporacyjny odpowiednik rycerzy. Japończycy nie dopuszczają
porażek w swoich działaniach i pracują tak długo i tak ciężko, aż osiągną założony cel. Jest to
spowodowane, zakorzenionym w mentalności przełożeniem wartości bushidō na aktualne realia.
Bushidō warunkuje także cierpliwość w drodze, której się podjęło oraz cierpliwe znoszenie niedogodności z tym związanych. Współczesne przełożenia można zauważyć w sposobie postępowania
Toyoty, której głównym celem stała się ekspansja na rynkach zagranicznych. Pomimo przeszkód
związanych z utrudnionym wejściem na rynek, cierpliwie dążyła do sukcesu, który teraz możemy
zauważyć, chociażby w statystykach najlepiej sprzedających się aut na świecie. Aktualny zasięg
sprzedaży Toyoty, jest większy niż najbardziej znanej na świecie sieci fast food Macdonald’s 26 .
Kodeks kładł ogromny nacisk na lojalność i ofiarność samurajów, wobec swoich panów, rodziny
i społeczeństwa. Oczekiwano pełnego zaangażowania i poświęcenia na rzecz spraw grupy, do
której przynależał. Niejednokrotnie tworzyło to konflikty na poziomie pana i rodziny. Czego wynikiem było seppuku, rytualne popełnienie samobójstwa, w celu okazania lojalności zwierzchnikowi
lub oczyszczenia rodziny z dyshonoru, na jaki skazał ją popełniający. Przełożenie tych wartości,
można dostrzec w podejściu pracowników do wykonywanych obowiązków, charakterystycznych
dla Japonii spędzonych w pracy nadgodzin oraz wzajemnej trosce o dobro zespołu. Współczesny
samuraj, wzorem swoich przodków, musi wykazywać się empatią i dbałością o współpracowników,
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78929/06_Klitynska_P_Mysl_Konfucjusza.pdf [z dn. 28.05.17]
http://www.religie.malutki.pl/religie_konfucjanizm_1.html [z dn. 28.05.17]
25
http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/bushido.html [z dn. 05.05.17]
26
http://www.focus.pl/technika/10-rzeczy-ktorych-nie-wiesz-na-temat-toyoty-11454 [z dn. 29.05.17]
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bo według bushidō nikt nie pójdzie za przywódcą, który nie wykazuje zainteresowania swoimi
podwładnymi. Według bushidō, największą wartością, jaką posiadał wojownik było dobre imię, a co
za tym idzie honor. Obecnie przekłada się to na bardzo osobiste traktowanie wszelkiego rodzaju
porażek. Japończycy bardzo personalnie traktują każde niepowodzenie, w związku z tym każda
niedoróbka produktu, jest traktowana, jako dyshonor. Stąd ogromne przywiązanie do perfekcji,
które świadczy o dobrym imieniu rodziny i marki 27 .
We współczesnej Japonii, można odnaleźć wiele odniesień do konfucjanizmu i kodeksu bushidō.
Nie tylko sytuacja gospodarcza, spowodowała ogromny szacunek i lojalność, jaką wykazują się
pracownicy wobec pracodawcy. Jest to wynik wpływów, jakie wniosła historia średniowiecznej
Japonii. Ukształtowała mentalność Japończyków, skupionych na dążeniu do doskonałości, poprzez pełne zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych im obowiązków. Japończycy są znani
ze swojego bezwzględnego oddania pracy, co niejednokrotnie powoduje tragedie, takie jak śmierć
z przepracowania. Wielokrotnie wynika to z presji społecznej, narzuconej przez standardy, jakie
utworzyły się w świadomości społeczeństwa. Pokolenie drugiej połowy XX wieku, aby podnieść
się po wojennych klęskach i odbudować kraj, powróciło do wartości wyznawanych i kultywowanych przez przodków. Stąd powstało połączenie samuraja z pracownikiem korporacyjnym, dając
początek sararimanom 28, biało kołnierzykowym wojownikom o nową Japonię. 29
Pozostałości feudalizmu są we współczesnej Japonii mocno obecne, co widać w powyższych
elementach kształtujących japońską kulturę korporacyjną. Po rozbrojeniu Japonii, Amerykanie
zdecydowali o wprowadzeniu demokracji, w związku z czym siłą rzeczy społeczeństwo musiało
przystosować się do nowego modelu społeczeństwa, na wzór Stanów Zjednoczonych i Europy.
Japończycy jednak ze względu na panujące w tamtym czasie nastroje w państwach takich jak
Anglia, z których czerpali bezpośrednie wzorce, nie byli przychylnie nastawieni do rozwiązań społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym, wytworzyli na podstawie doświadczeń Europy, własny
odpowiednik społeczeństwa obywatelskiego, dostosowując go do realiów kraju. Główną różnica,
jaka zaszła pomiędzy Japonią a Europą w temacie społeczeństwa obywatelskiego, jest zasadnicza
rola państwa, kształtująca się w odmienny dla naszego kontynentu sposób. W Japonii państwo
nigdy nie było traktowane wrogo, ze względu na obecność własnych przedstawicieli u szczytu
kraju, tworząc jego autonomiczność. Wszystkie decyzje odnośnie narodu były podejmowane przez
przedstawicieli wybranych z pośród narodu. Japońscy politycy zdawali sobie sprawę ze skutków,
jakie przyniosły wojny, w których Japonia wzięła udział, w związku z tym dążyli do zjednoczenia
i umocnienia kraju wewnątrz oraz na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak podejście rządu
do służby społeczeństwu, wynika ze specyficznych cech kulturowych, znanych na tak szeroką
skale jedynie w Japonii. Wpływy konfucjanizmu, cechującego się podporządkowaniem w zamian
za opiekę, spowodowały, że rząd nigdy nie czuł się zagrożony, pod warunkiem wykonywania misji,
którą niósł konfucjanizm. Główną cechą, jaką przypisuje się japońskiemu społeczeństwu jest
grupizm. Wedle ogólnie rozumianego grupizmu, jednostkę definiuje grupa i to ona determinuje
zasady oraz normy społeczne i moralne. W zamian za podporządkowanie, grupa daje poczucie
bezpieczeństwa i identyfikacji. Jest to głęboko zakorzenione w świadomości społeczeństwa. Model tego typu relacji w Japonii został określony, jako „kultura wstydu”. W japońskiej mentalności,
wstyd pochodzi od skazy na honorze, który jest tak bardzo kultywowany przez wartości wyznawane w bushido, kodeksie powstałym na wzór średniowiecznej klasy wyższej, będącej wzorem
dla współczesnego społeczeństwa. Japoński system wartości może wydawać się niezrozumiały
B.Diffenderffer, The Samurai Leader: Winning Business Battles with the Wisdom, Honor, and Courage of
the Samurai Code, Surcebooks.Inc., Naperville 2005. http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,5955 [z dn. 29.05.17]
28
Sarariman - słowo pochodzące od angielskiego salary man, pracownika biurowego.
29
M.Sfugier, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Idea bushido nitobe inazo w koncepcji przywództwa służebnego, kilka słów o wartościach we współczesnym zarządzaniu, 2014, s.69-79. https://www.konnichiwa.pl/
konfucjanizm-chiny-a-japonia,3,152.html [z dn.20.05.2017]
27
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dla państw zachodnich. Najmocniej kultywowana w grupie cecha to honor, jednak jest on rozumiany w inny sposób niż europejskie poczucie honoru. Tutaj granice wstydu za popełnione winy
wyznacza grupa, a jej opinia jest najważniejsza. System moralny opiera się na tym, w jaki sposób
grupa ocenia jednostkę, w związku z tym jednostka będzie dążyć do tego, aby za wszelką cenę
wypadać w oczach grupy jak najlepiej. Następstwa grupizmu można, na co dzień obserwować
w życiu społecznym Japonii 30. Stąd niezwykła zmiana, jaka dotknęła japońskie społeczeństwo
po otwarciu granic. Japonia przed przegraniem wojny i interwencją Ameryki, była krajem rolniczym, a społeczeństwo uznawane było raczej za leniwe. Aktualnie Japończycy posiadają opinię
najbardziej pracowitego narodu na świecie. Na całym świecie znane są przypadki pracowników,
umierających z przepracowania. Jest to wynik wpływów, jakie spowodowało zaszczepienie
społeczeństwu na masową skalę honoru samurajów. Jeśli grupa w negatywny sposób ocenia
wyjście z pracy bez przepracowania przynajmniej dwóch dodatkowych nadgodzin, to nikt w ten
sposób nie postąpi, bo jest to moralnie niedopuszczalne. Jednakże, po za negatywnymi aspektami
wstydu w kulturze Japonii, można zaobserwować cechy, które w kulturze korporacyjnej powodują
sukces, który jest trudny do przełożenia na płaszczyźnie innego kraju. Wstyd hamuje rywalizację
wewnątrz grupy oraz wzmacnia poczucie więzi z współpracownikami. Grupa nie toczy między
sobą rozgrywek, w postaci wyścigów o stanowiska, kosztem dobra całego działu. Dzięki takiemu
podejściu, Japończykom zdecydowanie łatwiej wychodzi współpraca na poziomie operacyjnym.
Ponadto prowadzi to do samodyscypliny w pracy, która jest tak trudna do osiągniecia w krajach
zachodnich, bez odpowiednich nagród i zachęt. W połączeniu z powszechnym perfekcjonizmem
i doskonaleniem procesów, wstyd staje się cechą konkurencyjną, na tle dobra całej organizacji.31
Wnioskując z powyżej przytoczonych elementów, wpływających na współczesne społeczeństwo
japońskie, można zauważyć jak wielu zmian, doświadczyła Japonia, od czasu otwarcia granic.
Z państwa o wyjątkowo niskim potencjale geograficznym oraz słabym rozwinięciu gospodarczym,
dokonała cudu na skale światową, mobilizując obywateli i formując swoją gospodarkę praktycznie
od nowa. Niestety historia pokazała, że aspiracje Japonii, z biegiem czasu ją przerosły i ponownie musi mierzyć się z szukaniem nowej drogi do realizacji założonych celów. Warto zauważyć,
że największym problemem dotyczącym Japonii, jest starzenie się społeczeństwa. Japończycy
z dużą czcią podchodzą do rangi i wieku, co powoduje, że mają problem z elastycznością, za
wszelką cenę utrzymując tradycje, które nie pozwalają jej się dopasować do aktualnych trendów
rynkowych. Jednakże, nie należy oceniać tego jedynie poprzez pryzmat wady. Japończycy, co
można zauważyć w ich historii, kreowali rzeczywistość pod własne standardy i aby dotrzeć do
postawionych celów, tworzyli własne unikalne podejście. Jedną z firm, która w ten sposób postąpiła była Toyota, aktualnie jedna z najbardziej popularnych marek globalnych, która zaczynała
z pozycji przegranego, względem ugruntowanych już na rynku marek amerykańskich.

Japonia jest krajem raczej nieufającym obcokrajowcom przyjeżdżającym do pracy( zwiedzający są traktowani w zupełnie innych kategoriach, Japończycy są bardzo znani z gościnności i chęci pomocy przyjezdnym)
W związku z tym przejaw izolacji ich od grup społecznych jest dość powszechny. Dobrym przykładem są
warunki jakie trzeba spełnić, żeby podjąć pracę dorywczą w Japonii na wyjazdach okresowych. Jeśli obcokrajowiec ubiega się o pracę w mieście mniejszym niż Tokio, jest społecznie zobowiązany do przedstawienia
„gwaranta”. Gwarant jest osobą, która poświadczy przed właścicielem sklepu/restauracji, że ten obcokrajowiec starający się o pracę jest uczciwy i rzetelny, a w razie jakiś problemów, weźmie odpowiedzialność za
przewinienia obcokrajowca. Niejednokrotnie w mniejszych miastach, odnośnie mieszkania, wynajmu roweru
i innych tego typu czynności, także potrzebny jest gwarant. Wszystko jest na zasadzie umowy ustnej, opartej
na zaufaniu, że „Japończyk Japończyka nie oszuka”.
31
B.Bochrodycz,Japonia na początku XXI wieku, Społeczeństwo obywatelskie w Japonii – rozwój i cechy
charakterystyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.17-41. R.Benedict, Chryzantema i miecz,
PIW, Warszawa 1999, s.207-215
30
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Rozdział 2. Toyota Motors Corporation
2.1 Rys historyczny
Według aktualnych danych Toyota Motors Company 32 jest 3 największym światowym producentem w przemyśle motoryzacyjnym. Jednakże, jej początki sięgają unowocześnienia przemysłu
tkackiego w XX wieku. Sakichi Toyoda, zdolny, młody wynalazca zdecydował się poświęcić unowocześnieniu przemysłu tekstylnego. Pierwszy z jego wynalazków to drewniany warsztat tkacki
oraz automatyczne krosno. W 1918r. założył Toyoda Spinning and Weaving, Co. Ltd oraz stworzył
prototyp automatycznej maszyny tkackiej. Przez kolejne lata pracował wraz z synem Kiichirō
Toyodą. W 1924r. zbudowali zautomatyzowany warsztat tkacki, spełniając marzenie właściciela.
Dwa lata później, w 1926r. założyli warsztat tkacki pod nazwą Toyoda Automatic Loom Works,
który działa do dnia dzisiejszego.
Saikichi Toyoda, dzięki swoim osiągnięciom i wkładowi w rozwój technologii, został okrzyknięty
jednym z największych konstruktorów XX wieku oraz ojcem rewolucji przemysłowej w Japonii.
Przyczynił się do powstania filozofii dzisiejszej Toyoty, dając wzór pod jidoke (autonomizację
procesów), jednemu z filarów współczesnego Systemu Produkcyjnego Toyoty. Ponadto stworzył
jedną z wykorzystywanych w Kaizen, metodę rozwiązywania problemów, z angielskiego 5 Why,
polegającą na zadawaniu odpowiednich pytań, w celu wykrycia istoty problemu.
Przełomowym momentem, kluczowym dla decyzji zainwestowania Toyod’ów w przemysł motoryzacyjny, był wyjazd syna założyciela, Kiichirō Toyody do Stanów Zjednoczonych w 1929r. Pod koniec
lat 20 XX wieku, podróżował po Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie branża motoryzacyjna
wzbudziła jego duże zainteresowanie. W 1929r. po raz pierwszy miał okazję do zapoznania się
z wytwórstwem przedsiębiorstw produkujących samochody. Rok później powstał pierwszy z jego
prototypów silnika spalinowego. W 1933r. w firmie powstaje dział motoryzacyjny oraz pierwszy silnik
sześciocylindrowy o pojemności 3389 cm³. Dwa lata później powstał pierwszy samochód stworzony
przez przedsiębiorstwo, model osobowy A1. Jednocześnie Toyoda zdecydował się na wytwórstwo
samochodów ciężarowych oraz autobusów. Sprzedał prawa patentowe, do stworzonego przez
swojego ojca, automatycznego warsztatu tkackiego. Za uzyskane pieniądze, w 1937r. powstaje
Toyota Motors Company, już w całości skoncentrowana na produkcji samochodów. Był to trudny
okres dla gospodarki Japonii, II wojna światowa spustoszyła kraj, a jego mieszkańcy skupiali się
na zaspokajaniu podstawowych potrzeb, w związku z tym samochody były użytkowane głównie
w celach biznesowych, a nie, jako prywatny środek transportu. W latach 40 XX wieku, na rynku
japońskim rosło zapotrzebowanie na samochody dostawcze, a ze względu na stosunkowo młody
segment przemysłu motoryzacyjnego firma skupiła się w tamtym okresie głównie na produkcji
prostych samochodów ciężarowych. Do 1947r. wyprodukowano łącznie około 100 000 pojazdów.
Jest to relatywnie mała skala sprzedaży w porównaniu do gigantów światowych tamtego okresu.
Jednakże pomimo kryzysu, jaki spowodowała II wojna światowa, spółka nie zrezygnowała z samochodów osobowych, dopracowując powstałe wcześniej prototypy. W 1947r. powstał pierwszy
mały samochód miejski, model SA. Jednakże nie było to największe osiągniecie Kichiro Toyody.
Problemy, jakimi były małe zasoby kapitałowe oraz nieinnowacyjne technologie, wymusiły na
producencie ustrukturyzowanie firmy i optymalizację procesów produkcji, tak, aby w przyszłości
odnosić sukcesy, a w tamtym czasie móc utrzymać się na rynku. Pod koniec lat 50 XX wieku podjęto decyzje o modernizacji zakładów, tak, aby firma mogła pozwolić sobie na większą produkcję.
Jeśli koncern miał się rozwijać, musiał wejść na rynki zagraniczne, co oznaczało przede wszyst32
Nazwa marki pochodzi od nazwiska założycieli, zapisywanego w języku japońskim, jako 豊田(pl. Urodzajne
pole ryżowe). Różnice w zapisie marki wynikają ze sposobu odczytywania znaków w języku japońskim. Drugi
człon składający się na słowo posiada dwa czytania: „ta” oraz „da”.
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kim konfrontacje z amerykańskimi produktami. “Aby w takiej konfrontacji Toyota w ogóle miała
jakieś szanse, musiała stworzyć metody produkcji, które pozwoliłyby jej produkować samochody
po porównywalnie niskich kosztach, jak koncerny amerykańskie i nie gorszej jakości.” Sytuacja
była o tyle trudna, że firma nie mogła sobie pozwolić na nakłady finansowe, porównywalne do
amerykańskich, a jednocześnie musiała podnieść jakość produktów oraz efektywność pracy. 33
Był to impuls, który wymusił na Toyocie wytworzenie własnej drogi organizacyjnej, znanej i nauczanej teraz na całym świecie. Tak powstał system produkcyjny Toyoty, który jest unikatowym
rozwiązaniem, charakterystycznym dla kultury japońskiej.34
Rysunek 2.1 Toyota przegląd historyczny

Źródło: Opracowanie własne na podst.
http://lean.org.pl/o-lean-troche-bardziej-naukowo/ [z dn. 04.06.2017]
http://www.motofakty.pl/artykul/toyota-historia-marki.html [z dn. 04.06.2017]
33
D. Wieczorek, Zrozumieć organizacje na przykładzie systemu produkcji Toyoty, Lean Lectures, Poznań,
2012.
34
Broszura Toyota Production System TPS, http://www.toyota-forklifts.pl, [z dn.25.04.2017], s.6-7
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2.2 Toyota Production System
Toyota opisuje swój system produkcyjny w dostępnych na swojej stronie materiałach w następujący sposób: ”System produkcyjny Toyoty daje członkom zespołu możliwość optymalizacji
jakości poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz eliminację niepotrzebnych strat w obszarze
zasobów naturalnych, ludzkich i korporacyjnych. System produkcyjny Toyoty ma wpływ na każdy
aspekt organizacji Toyota i obejmuje zbiór wartości, jak również wiedzę i procedury. W ramach
systemu każdemu pracownikowi przydziela się na każdym etapie produkcji jasno wydzielone
zadania i zachęca się każdego członka zespołu do dążenia do ogólnego doskonalenia.” 35
W praktyce, najłatwiejszym sposobem na zrozumienie przenikających się elementów tego
systemu, jest przyjrzenie się modelowi “Domu Toyoty” opracowanego przez szefa Toyota Motor
Corporation, Fujio Cho w 1970 roku. 36
Analizując system produkcyjny Toyoty należy zwrócić uwagę na następujące elementy. Dachem domu Toyoty są jej cele: najwyższa jakość, najniższe koszty oraz najkrótszy czas dostawy.
Pod tymi trzema kierunkami kryją się lata pracy nad udoskonalaniem procesów, które utrzymują
„dom” i pozwalają w dalszym ciągu Toyocie utrzymywać się na najwyższym poziomie świadczonych usług. Filarami tego domu są zagadnienia Just-in-time(JIT) oraz Jidoka. Pierwszy z nich ma
na celu utrzymanie przepływu procesów i zapewnienie dostawy produktów dokładnie na czas.
Zadaniem drugiego jest odnajdowanie problemów i zapobieganie im. We wnętrzu „domu” znajduje się Kaizen, czyli filozofia ludzi pracujących w Toyocie, spajająca cały dom. Utrzymuje JIT,
Jidokę oraz cele, a także dostosowuje je do nowych potrzeb rynku. Podstawą jest standaryzacja
pracy, Heijunka oraz kontrola wizualna. Wszystkie trzy są elementami utrzymującymi pozostałe
procesy w równowadze. Standaryzacja pracy odpowiada za czytelność procesów dla każdego
pracownika firmy oraz utrzymywanie jakości według założonych standardów. Heijiunka równoważy
procesy potrzebne do spełnienia JIT oraz eliminacji potencjalnych strat. Kontrola wizualna jest
drogowskazem dla pracowników firmy, gdzie znajdują się w danym momencie i w jaki sposób
mogą poprawić aktualne działania. 37
Rysunek 2.2 Dom Toyoty

Źródło: Opracowanie własne na podst. D.Wieczorek, Zrozumieć organizacje na przykładzie
systemu Toyoty, Poznań 2012, s.79
Broszura Toyota Production System TPS, http://www.toyota-forklifts.pl, [ z dn. 25.04.2017], s.5
M. Imai, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007, s.153-182
37
M. Imai, Gemba kaizen: zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes,
Warszawa 2006, s. 330-339
35
36
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Wszystkie te elementy tworzą kulturę Toyoty, która spowodowała ogromny sukces firmy i zdobyła na całym świecie rzesze zwolenników i naśladowców. Dzięki niej niskim kosztem Toyota
z małej i niedocenianej w latach 50 marki, stała się międzynarodowym gigantem oraz synonimem
najwyższej jakości. Każdy element tej wyjątkowej kultury wymaga szczegółowego wyjaśnienia,
tak aby móc spojrzeć głębiej i docenić jej unikatowość.
Kaizen jest filozofią ludzi pracujących w Toyocie, ale obecnie coraz mocniej rozpowszechnianym
i wykorzystywanym w przez inne firmy szukające innowacji i możliwości rozwoju.
Podstawowym założeniem Kaizen w biznesie jest doskonalenie każdego pracownika. Dzięki
takiemu podejściu kolejne elementy “domu Toyoty” mogą funkcjonować na najwyższym poziomie
jakości. 38
Kaizen jako filozofia, wywodzi się z historii Toyoty na rynku. W czasie, kiedy firma walczyła
o znaczenie w przemyśle motoryzacyjnym, jej konkurenci mieli już ugruntowaną pozycję. Jedyną
droga do sukcesu było ciągłe doskonalenie się i znalezienie przewagi, której nie mieli zachodni
producenci.
Kaizen w biznesie opiera się na czterech krokach opisanych przez Cykle PDCA oraz SDCA
Deminga 39.
Rysunek 2.3. Cykl PDCA W.E. Deming

Źródło: Opracowanie własne

Usprawnianie:
• Krok I: PLAN - zaplanuj swoje działania;
• Krok II: DO - wprowadź działanie do firmy;
• Krok II: CHECK - sprawdź czy wprowadzone działania pokrywają się z założeniami kroku I;
• Krok IV: ACT - zadziałaj korygując działania i plan.
Rysunek 2.4 Cykl SDCA W.E. Deming

Źródło: Opracowanie własne
J. Grabowiecki, Grupy kapitałowo – przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, UwB, Białystok 2006, ss. 29-30.
39
A. Mazur, H,Gołaś, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010, s. 41
38
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Kiedy pierwszy z cykli zostanie wprowadzony, dla jego utrzymania w środowisku firmy, bez
obaw pracowników przed zmianami, zostaje wprowadzony drugi, który ma go uzupełnić.
Utrzymanie:
• Krok I: STANDARD - standaryzuj przeprowadzone wcześniej działanie;
• Krok II: DO - wprowadź działanie do firmy;
• Krok II: CHECK - sprawdź czy wprowadzone działania pokrywają się z założeniami kroku I;
• Krok IV: ACT - zadziałaj korygując działania i plan.
W ten sposób cykl zatacza koło, dzięki czemu nie pozwala stanąć w miejscu, prowadzi do
ciągłego doskonalenia, które jest istotą Kaizen.
Elementy Kaizen: Just-in-time, Heijunka, Kanban, SMED, TPM
Toyota ze względów ekonomicznych i stosunkowo małego zapotrzebowania na rynku japońskim,
musiała stać się elastyczna i dopasować się do tamtejszych realiów. Nie mogła pozwolić sobie na
bardzo wydajne, ale niezwykle drogie maszyny produkcyjne, stosowane w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym. Rynek wymagał od niej elastyczności i dopasowania się do różnych grup
odbiorców, przy relatywnie małym popycie. Wymusiło to zoptymalizowanie linii produkcyjnych tak,
aby przy jak najmniejszych wydatkach, mogły produkować różne części, do różnych produktów.40
Aby w pełni zrozumieć strategię działania Toyoty, po krótce zostaną przybliżone elementy
działania Kaizen.
Just-in-time
Just in time jest to strategia produkcji, polegająca na wyeliminowaniu magazynowania produktów, potrzebnych do wytworzenia produktu. W japońskich realiach jest to o tyle istotne, że ziemia
była i jest tam bardzo droga, w związku z tym, aby Toyota mogła zmniejszyć koszty produkcji,
musiała zrezygnować z magazynowania dużych ilości pre i półproduktów. Zasadniczo odbiega
od sposobu zarządzania amerykańskich przedsiębiorstw. Zapasy w magazynach międzyoperacyjnych nie mogły, jak w przypadku konkurentów z zagranicy pełnić roli buforów, które pozwalały
na spokojny przepływ procesów i zabezpieczenie. Stąd powstał pomysł na strategię produkcji
Just-in-time. Proces produkcyjny w Toyocie zaczęto postrzegać holistycznie, nie, jako elementy
niezależne, tworzące finalnie produkt. Za główny cel w produkcji postawiono sobie maksymalizację płynności procesów oraz wyeliminowanie przestojów do minimum, jednocześnie nie tworząc
zapasów, tak by wszystko było na czas i działało płynnie 41.
„W praktyce koordynowanie pracy poszczególnych procesów w zakładach Toyoty odbywa się,
co do idei, w następujący sposób: niejako na końcu każdego procesu produkcyjnego znajduje
się niewielki magazynek, w którym przechowuje się pewną ilość wyprodukowanych przez dany
proces części lub półproduktów. Ilości części poszczególnych rodzajów znajdujące się w tych
magazynkach są ściśle określone. Są to przy tym ilość niewielkie, przynajmniej w porównaniu
z zapasami w firmach amerykańskich stosujących system produkcji masowej. Gdy jakiś proces
produkcyjny potrzebuje do pracy części lub półproduktów określonego rodzaju pobiera je z magazynku końcowego procesu i uzupełnia stanu zapasów do ustalonej, czyli wcześniejszej wielkości
(za każdym razem dany proces produkuje dokładnie takie części i w takich ilościach, jakie zostały
pobrane) i to w ściśle określonym czasie.” 42
D. Wieczorek, Zrozumieć organizacje na przykładzie systemu produkcyjnego Toyoty, Lean Lectures,
Poznań 2012, s. 183-187
41
M. Krynke, Toyotaryzm : elementy TPM w metodzie BOST, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2014, s.101-168
42
D. Wieczorek, Zrozumieć organizacje na przykładzie systemu produkcji Toyoty. Lean Lectures, Poznań
2012,
40
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Realizacja produkcji przy zastosowaniu JIT staję się niezwykle oszczędna, jednakże wymaga
doskonałego zorganizowania działań, gdyż w przypadku braku jednego z elementów może stanąć
cała produkcja. Głównym założeniem JIT jest stwierdzenie, że każdy zapas jest potencjalnym
marnotrawstwem. W związku z tym Just-in-Time koncentruje się na niewielkich, jednak regularnie
uzupełnianych zapasach oraz krótkich cyklach realizacji zamówień, przy utrzymaniu najwyższej
jakości. Dlatego, aby zoptymalizować cały proces, utworzono pomniejsze metody działań, dające
w rezultacie minimum magazynowania, przy pełnej kontroli czasu wszystkich produkowanych
elementów. 43
Kanban
„Kanban - metoda zarządzania produkcją, która w prosty sposób pozwala na wizualizację
przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Kanban ma za zadanie sterowanie zapasami. System
ten pozwala na prawie całkowitą eliminację magazynów. Magazynowanie przedprodukcyjne,
poprodukcyjne jak i międzyoperacyjne jest znikome, gdyż wszelkie materiały od dostawców są
dostarczane dokładnie na czas i to samo dzieje się, jeśli chodzi o wysyłkę wyrobu gotowego.” 44
Samo słowo Kanban pochodzi od japońskiego Kan, oznaczającego kartę oraz Ban - sygnał.
W przypadku Toyoty jest to uzasadnione, bo pochodzi od procesu oznaczania specjalnymi kartami
informacyjnymi zapotrzebowania na dane półprodukty. W Toyocie proces przewidywał dwa rodzaje
kart, kanbany pobrania oraz kanbany produkcji. Pierwsze z nich informowały o zapotrzebowaniu
na określoną ilość danych półproduktów na konkretnym stanowisku, drugie o potrzebie wyprodukowania brakujących w danym magazynku części, tak, aby przywrócić ich ilość do założonej
wcześniej rezerwy. Dzięki takiej praktyce, powstaje idealna synchronizacja pomiędzy zamówieniem a produktem, jednakże wymaga to od pracowników maksymalnego zaangażowania oraz
najwyższej jakości, ponieważ system nie przewiduje niedoróbek.
Heijunka
System Just-in-time wymaga od firmy produkcji na bieżąco danych produktów, dokładnie
w takiej ilości, na jakie jest aktualne zapotrzebowanie na rynku. Dla przedsiębiorstwa jest to o tyle
trudne, że zróżnicowanie zamówień i zmiany rynkowe nie pozwalają na jasne określenie produkcji.
System musi być elastyczny i gotowy w każdej chwili na zmianę popytu na rynku.
“Gdyby przedsiębiorstwo chciało realizować napływające z rynku zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływu, a do tego na bieżąco, oznaczałoby to, że w jednym tygodniu produkcja byłaby
mała i pracownicy mieliby niewiele do roboty, a w następnym tygodniu, gdy zamówień byłoby dużo,
pracownicy obsługujący poszczególne procesy produkcyjne musieliby pracować 24 godziny na
dobę, żeby wywiązać się ze zobowiązań wobec zamawiających. 45“
Żeby zapobiec tego typu problemom, Toyota stworzyła Heijunka, czyli koncepcje poziomowania
produkcji. Jednakże, aby wyrównać zapotrzebowanie na dany produkt i jednocześnie nie tworzyć
potencjalnych strat (jap. muda), w wyniku nieregularnej produkcji, Hejiunka skupia się na dwóch
obszarach. Wyrównaniu produkcji ze względu na wolumen i wyrównywania struktury asortymentowej
produkcji. W efekcie daje to tak zwaną, produkcję mieszaną. Na podstawie prognoz miesięcznych
popytu na rynku, osoba planująca prace wytwórców, tworzy dzienny harmonogram prac, który jest
podstawą do produkcji na poziomie całego tygodnia. Następnie obliczany jest takt, w jakim dane
produkty mają być wytwarzane, przykładowo: samochód X, samochód Y i ze względu na największe
43
T.Ohno: Toyota Production System. Beyond Large-scale Production, Productivity Press, Dimond Inc.,
Portland 1995, s.133-169
44
Durlik: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1 i 2, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1996
45
D. Wieczorek, Zrozumieć organizacje na przykładzie systemu produkcji Toyoty, Lean Lectures, Poznań
2012, s.123-129
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zapotrzebowanie, 2x samochód Z. Oznacza to, że w jednej serii będą produkowane samochody:
XYZZ. Na podstawie takiego harmonogramu, układa kanbany dla pracowników przedsiębiorstwa.
Zgodnie z JIT, aby uniknąć marnotrawstwa czasu i środków na magazynowanie półproduktów
i finalnie samochodów, wszystko jest oparte na krótkich seriach. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z systemem amerykańskim. Proces wymaga od fabryki produkowania każdego dnia
kilku rodzajów produktu naprzemiennie, tak, aby zapobiec ewentualnym niedoborom, któregoś
z produktów. Jednak pozwala to na reakcje w przypadku zmian na rynku praktycznie z dnia na
dzień, zmieniając takt produkcji.
Niestety, do utrzymania takiej koncepcji jest potrzebne skrócenie przezbrajania maszyn do
minimum. Gdyby amerykańskie koncerny miały wprowadzić u siebie tego rodzaju rozwiązanie,
wysoko wykwalifikowane, przystosowane do długich produkcji maszyny, nie byłyby w stanie udźwignąć takiego tępa. Koszty i czas produkcji niebagatelnie by wzrosły, co spowodowałoby straty
dla przedsiębiorstwa. Dlatego japońscy konstruktorzy zrezygnowali z wysokiej klasy maszyn, na
rzecz tępa przezbrajania taśmy produkcyjnej.
SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die)
Już od lat 50 Toyota zdawała sobie sprawę z problemu, jakim jest czas potrzebny do dostosowania maszyn do wytwarzania różnych produktów. W przeciwieństwie do amerykańskich marek,
Toyota nie mogła pozwolić sobie na składowanie dużych ilości produktów. W związku z tym,
włożono wiele wysiłku w zoptymalizowanie procesu przezbrajania maszyn, tak, aby skrócić ten
wielogodzinny proces do kilku minut. 46 Na szczególną uwagę zasługuje tu Shigeo Shingo, twórca
metody przezbrajania pras do tłoczenia elementów blach karoseryjnych.
Opracowana przez niego metoda miała dwie niewątpliwe zalety, pierwszą z nich był czas trwania
procesu, a drugim wyeliminowanie specjalnych pracowników, obsługujących tylko ten proces. Było
to niewątpliwe osiągnięcie, dzięki któremu cały proces produkcji miał szansę utrzymania narzuconego przez Just-in-time tępa. Jednocześnie pozwoliło to na obniżenie kosztów magazynowania
oraz produkcji, jakie generowali specjaliści potrzebni jedynie do tego procesu.
Podstawowymi elementami wpływającymi na czas przekształcenia maszyn, według Shingo
były elementy mocujące oraz miejsce wykonywania działań. Wszystkie możliwe śruby i wkręty
zostały zastąpione uniwersalnymi zaciskami i zaczepami, a wszelkie możliwe elementy produkcji,
które nie wymagały maszyn, prowadzono na osobnych segmentach, tak, aby móc wykonywać
przezbrojenie, jeszcze w momencie montowania elementu.
Potrzeba szybkiego przezbrajania maszyn na dobre stała się elementem kultury japońskich
organizacji. Interesujący z punktu widzenia kulturowego jest fakt, że od lat 80 producenci maszyn,
po osiągnięciu tak wybitnych wyników przez Toyotę, zaczęli organizować zawody w tym zakresie.
Każda nowa maszyna produkcyjna jest w ten sposób prezentowana, co wskazuje na to jak duży
wpływ miało osiągnięcie Shingo na cały japoński przemysł produkcyjny, jednocześnie ukazując,
w jaki sposób japońskie społeczeństwo podchodzi do rywalizacji w każdej z dziedzin ich życia.
TPM ( z ang. Total Productive Maintance)
Wszystkie elementy składające się na JIT, a w efekcie na filozofię Kaizen są ze sobą doskonale
zgrane. Co jednak mogłoby się wydarzyć w przypadku niezaplanowanych, losowych problemów
z maszynami, ludźmi lub z finalnymi produktami? W przypadku, kiedy cały plan produkcji opiera się
na czasie, usterki są niedopuszczalne, a wręcz niebrane pod uwagę. Jednakże Toyota, nie mogła
sobie pozwolić na kryzys związany z niezaplanowaniem w pełni działań i środków zaradczych.

46
P. Chabowski, J. Trojanowska, D. Brink, Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED – studium
przypadku, Politechnika Poznańska, Poznań 2014, s.508
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W związku z tym powstał TPM, tłumaczony po polsku, jako Totalne Utrzymanie Ruchu. Element
systemu mający wykluczyć usterki maszyn, wypadki w czasie pracy oraz wady produkcyjne 47.
TPM skupia się przede wszystkim na konserwacji maszyn i utrzymaniu ich cały czas w idealnym
stanie. Standardowo firmy zaczynają przeciwdziałać kryzysowi, dopiero w momencie, kiedy się
pojawi. Toyota, aby wyeliminować kryzys w swoich działaniach, postawiła na niedopuszczanie
do przeciwdziałania, lecz na całkowitą prewencje 48 .
Według filozofii TPM, jej podstawa jest zorientowana na:
• zaangażowanie
• przywództwo
• standaryzacje
• 5S
Powyższe elementy tworzą ludzie w organizacji. Natomiast procesy i usprawnienia to filary
utrzymujące sukces, jaki daje organizacji TPM. W większości publikacji, wyróżnia się 8 filarów:
• samodzielną konserwację
• planowanie utrzymania ruchu
• zarządzanie jakością
• edukację i szkolenia
• utrzymanie skupienia
• wczesne zarządzanie wyposażeniem(maszynami)
• bezpieczeństwo i ochrona środowiska
• TPM w administracji
Wszystkie te elementy składają się na pożądane w TPM sukcesy. Samodzielna konserwacja ma
umożliwić pracownikowi przy stanowisku samodzielny serwis, bez potrzeby wzywania inżyniera.
Tak, aby była w pełni sprawna i mogła utrzymać takt danego dnia pracy. Jednocześnie pracownik
jest odpowiedzialny za zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości, w pierwszym ich stadium, tak,
aby można było im przeciwdziałać, bez konieczności zatrzymania produkcji.
Planowanie utrzymania ruchu oznacza harmonogram konserwacji, który niezależnie od sytuacji
rynkowej jest priorytetem. Głównym założeniem planowanego utrzymania ruchu jest niedopuszczenie do awarii maszyn, wykrycie problemu, zanim spowoduje stratę.
Zarządzanie jakością w tym wypadku oznacza utrzymanie maszyn w takim stanie, żeby
produkty wytwarzane przez nią były najwyżej jakości. Ten filar odnosi się do tego, że wszystkie
produkty mają być na odpowiednim poziomie, co eliminuje proces niedoróbek i niepełnowartościowych produktów.
Edukacja i szkolenia mają za zadanie zadbać o to, aby pracownicy każdego szczebla odpowiednio wykonywali swoje obowiązki i nie zagrozili pracy maszyn oraz nie marnowali czasu
i materiałów w procesie wyrobu produktu. Każdy pracownik musi mieć świadomość działania
maszyn, na których pracuje, aby mógł być samodzielny i utrzymywać pierwszy z filarów TPM.
Utrzymanie skupienia w rozumieniu TPM, ma za zadanie nadawać kierunek działań i stymulować
ich do osiągania ustanowionych celów. Jego głównym założeniem jest motywacja wewnątrz firmy
i umacnianie pracowników w przekonaniu, że ich działania prowadzą do sukcesu całej organizacji.
Wczesne zarządzanie wyposażeniem jest kluczowe dla procesu produkcji już w trakcie jego
realizacji. Odpowiednie zaplanowanie maszyny na etapie jej budowy, pozwala na zapobieganie

A. Mazur, H. Gołaś, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Politechnika
Poznańska, Poznań 2010, s. 56
48
J. Marshall, http://www.kaizenworld.com/kaizen/tpm.html, [z dn.05.05.2017]
47
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stratom oraz ewentualnym kryzysom. Jednocześnie uniknięcie kosztownego i skomplikowanego
serwisu urządzenia.
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są ważne z punktu widzenia koegzystencji całej firmy
ze środowiskiem, w jakim się znajduje. Odpowiednie zachowanie bezpieczeństwa pracowników,
jest również zyskiem dla firmy, przede wszystkim z punktu widzenia eliminacji strat. Jednocześnie
utrzymuje pracowników w przekonaniu, że firma stawia ich na pierwszym miejscu, co jest jednym
z głównych założeń Toyoty. 49
TPM w administracji, wywodzi się z założeń, że wszyscy członkowie organizacji muszą być
włączeni w procesy podnoszenia jakości w przedsiębiorstwie. Zorganizowana administracja jest
kluczowa dla zorganizowanej fabryki.
W Total Productive Maintance fundamentalną kwestią jest ustalenie i zapobieganie problemom
zanim zaszkodzą przedsiębiorstwu. Jednak nie byłoby to możliwe bez wysoko wykwalifikowanej
kadry oraz współpracy wewnątrz firmy w poszukiwaniu najwyższej jakości. Podstawą do TPM
w Toyocie są odpowiedni ludzie i odpowiednio ukierunkowane działania.
2.3 Kultura zarządzania zasobami ludzkimi
Dla Toyoty drugą najważniejszą wartością po nienagannej jakości zawsze byli ludzie. Wynika to
z historii Japonii, która znacząco wpłynęła na kierunek postępowania przedsiębiorstwa w latach 40
XX wieku. Ówczesny właściciel firmy, syn Sakichi Toyody, Kiichiro Toyoda, pod wpływem kryzysu
gospodarczego, spowodowanego przystąpieniem Japonii do II Wojny Światowej, pomimo bycia
współtwórcą koncernu, zrezygnował ze stanowiska. Było to spowodowane problemami finansowymi, które w konsekwencji doprowadziły do masowych zwolnień pracowników. Kiichiro uznał to
za własne niedopełnienie obowiązków i aby wziąć odpowiedzialność za sytuację, odszedł, dając
pierwszy z przykładów, jak bardzo Toyota ceni ludzi we własnej firmie.
„Reakcja na kryzys stanowiła początek formalnego formułowania kultury drogi Toyoty, która
podkreśla znaczenie wzajemnego zaufania i szacunku dla wszystkich ludzi, którzy wchodzą w relacje z firmą. Działania Kiichiro Toyoty także wzmocniły tę kulturę. Podstawowe zasady, którymi
kierowano się przy zakładaniu Toyota Motor Company, były oparte na poglądzie, że zatrudnienie
to coś więcej niż transakcja finansowa. To wzajemna inwestycja ze strony firmy i pracownika
w długofalowe partnerstwo” 50.
Ponadto Toyoda, w związku ze swoim odejściem, postanowił oddać stanowisko pod warunkiem spełnienia zobowiązań przekazanych pozostałym współwłaścicielom. Dotyczyły przede
wszystkim, tego, aby firma nigdy więcej nie dopuściła do masowych zwolnień oraz unikała ryzyka,
ograniczając się w zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin. Środki zaradcze, jakie zostały w tym
celu wprowadzone, to między innymi ogromne rezerwy finansowe, na cele potencjalnych sytuacji
kryzysowych oraz korzystanie z zatrudnienia sezonowego.
Podstawowym założeniem każdego przedsiębiorstwa jest przynoszenie zysków z pracy,
jaką wykonują. Kultura Toyoty stara się wychodzić poza ten schemat i wpływać na coś więcej,
niż zarabiane pieniądze. Jednym z podstawowych założeń firmy, jest długofalowość inwestycji,
co można osiągnąć jedynie poprzez zadbanie nie tylko o własne interesy, ale także wszystkich
interesariuszy, wewnątrz i na zewnątrz firmy.
Według powyższego modelu, wstępem do rozpoczęcia pracy w Toyocie, jest zaznajomienie
się i zrozumienie jej filozofii i wartości, tworząc relacje w postaci partnerstwa, pomiędzy interesariuszem a Toyotą. Zapoznanie się z zasadami systemu produkcji oraz odpowiednie kompetencje
M. Krynke, Toyotaryzm : elementy TPM w metodzie BOST, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji , Częstochowa 2014, s.101-131
50
J. K. Liker, M. Hoseus, Kultura Toyoty Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes,Warszawa 2009,
49
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Rysunek 2.5 Model systemu ludzkiego

Źródło:J.K.Liker, M.Hoseus, Kultura Toyoty, Warszawa 2009
zawodowe, finalnie składają się na zasoby ludzkie spełniające niezbędne warunki do podjęcia
współpracy z marką. Wszystko to ma na celu dobranie pracowników, rozumiejących kulturę Toyoty
i pasujących do wytyczonych celów.
Następnym elementem jest „strumień wartości dobrze wyszkolonego kapitału ludzkiego” ukierunkowany na główne wartości, jakich poszukuje Toyota w swoich pracownikach i jakie chce im
przekazać. Wszystko, co odnosi się do Toyoty, ma jednak podwójne znaczenie. W standardowym
modelu firmy, przedsiębiorca poszukuje takich pracowników, za których pracę klient będzie chciał
zapłacić i będzie usatysfakcjonowany. Jednakże, drugim celem, który ukazuje, w jaki sposób
Toyota podchodzić do kultury swojej organizacji, jest, w jaki sposób przyszły pracownik wniesie
coś nowego do firmy, w tym wypadku usprawni procesy, w których bierze udział.
Głównymi wartościami, jakimi kieruje się Toyota, przy wyborze pracowników to:
• Przyciąganie;
• Rozwijanie;
• Angażowanie;
• Inspirowanie.
Fragment tego modelu można by opisać także, jako proces kołowy. Toyota stara się przyciągnąć do siebie ludzi o najbardziej pożądanych dla danego stanowiska cechach, ale jednocześnie
takich, których będą mogli wyszkolić i rozwinąć, tak, aby ich praca była najwyższej jakości. Dzięki
zaangażowaniu tych ludzi, procesy, w jakich biorą udział mogą ewoluować i stawać się coraz
skuteczniejsze. To pozwala na zainspirowanie kolejnych, tak by byli oddani firmie i wartościom,
jakie reprezentuje, czyli powyższym. Ludzie nawzajem się inspirują oraz Toyota stawia przed nimi
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Rysunek 2.6 Zależności pomiędzy wartościami Toyoty

Źródło: Opracowanie własne

nowe wyzwania, tak, aby mogli się angażować i przede wszystkim rozwijać. Wszystkie te wartości
napędzają się nawzajem, poprzez wprowadzenie do nich dobrze wyszkolonego kapitału ludzkiego.
Tak jak w stosunku do procesów produkcyjnych, w modelu ludzkim cykle Deminga znajdują
swoje zastosowanie. Zaplanuj, Zrób, Sprawdź i Działaj odnosi się przede wszystkim, w jaki sposób
należy działać, aby sprawnie wprowadzać zmiany. Z punktu widzenia modelu ludzkiego, to właśnie
pracownicy wprowadzają zmiany i ulepszają procesy produkcyjne, dlatego są najistotniejszym
elementem cyklu, w konsekwencji centrum Kaizen, filozofii, na której oparto działania Toyoty.
Model systemu ludzkiego jest wspierany przez wiele procesów pomocniczych, mający wspomagać zarządzanie jakością na co dzień. Główne, wymienione w modelu to:
• grupy robocze i zespoły rozwiązywania problemów;
• 5S czyste i bezpieczne miejsce pracy;
• dwustronna komunikacja poprzez wizualne zarządzanie;
• przewodnictwo służebne.
Pierwszy z nich, odnoszący się do zespołów rozwiązujących problemy, proces, przez wiele
lat udoskonalany przez Toyotę, uznawany za jedną z przyczyn jej wielkiego sukcesu, dotyczy
rozwiązywania problemów. Polega na tym, że pracownicy obsługujący dany proces produkcyjny,
cotygodniowo, z własnej woli, spotykają się w tak zwane, koła jakości. W grupach identyfikują
problemy i starają się usprawnić proces, w celu wyeliminowania powstających strat. Koła mają
trzy cele przewodnie, które powodują, że są tak istotne dla funkcjonowania Toyoty.
Po pierwsze, pozwalają pracownikom zaangażować się w proces, którego są częścią. Po drugie, uświadamiają ich jak ważna jest najwyższa jakość i w związku z tym eliminacja problemów.
Po trzecie możliwość wpływania na proces, w którym uczestniczą, daje pracownikom poczucie
identyfikacji z firmą, poczucie, że są jej częścią i mają wpływ na to` w jaki sposób wygląda jej praca.
5S czyli zasady mające zapewnić czyste i bezpieczne miejsce pracy. Wprowadzenie ich ma
za zadanie zorganizować miejsce pracy i zwiększyć jej efektywność.
• 1. S – Seiri – Sortowanie rzeczy potrzebnych do pracy, od tych zbędnych;
• 2. S –Seiton – Systematyzowanie rzeczy potrzebnych do pracy;
• 3. S – Seiso – Sprzątanie swojego miejsca pracy;
• 4. S – Seiketsu – Standaryzowanie działań pierwszych trzech kroków;
• 5. S – Shitsuke – Samodyscyplinowanie się w wykonywaniu powyższych działań, nie zapominanie o nich.
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Wszystkie te elementy mają zapobiec pomyłkom i opóźnieniom w czasie produkcji. Utworzenie
swoich własnych standardów pozwala zapanować nad stanowiskiem pracy i wyuczyć odruchów
porządkowania wszystkiego na czas. Drugim elementem zawierającym się w tym procesie
pomocniczym jest zapobieganie i reagowanie na wszystkie problemy dotyczące BHP. Pracownicy wyższego szczebla są odpowiedzialni przede wszystkim za ludzi i ich bezpieczeństwo, co
bezpośrednio przekłada się na wyższe wyniki pracy. Najważniejszym elementem tego procesu
wspomagającym jest zarządzanie w miejscu pracy. Oznacza to, że miejsce liderów jest w miejscu
pracy, a nie w biurze i żeby mogli dobrze sprawdzić się na swoich stanowiskach, muszą mieć
kontakt z tym, czym się zajmują.
Kolejnym elementem uzupełniającym są spotkania grup roboczych wyjaśnione poniżej. Ponadto
w celu usprawnienia komunikacji, wprowadzono tzw. kontrolę wizualną, która polega na zwracaniu
uwagi pracowników na obowiązujące standardy, pojawiające się problemy oraz aktualną sytuację
obsługiwanego procesu. W tym celu między innymi zastosowano szereg oznaczeń informujących
o obowiązujących zasadach w miejscu pracy, upublicznianie błędów za pomocą systemu Andan
(informator przy stanowisku pracy, dający sygnał o błędach i problemach) oraz komunikacja
czasu pozostałego do zakończenia zadania na danym stanowisku. Wszystkie te elementy mają
za zadanie usprawnienie pracy oraz wywołanie w pracownikach wyższego i niższego szczebla
zaangażowania w proces twórczy. Przywództwo służebne jest dość specyficznym sposobem
zarządzania, które jest rzadko wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Toyota w centrum swoich
zainteresowań stawia jakość produktów oraz swoich pracowników. W związku z tym, aby dobrze realizować ten drugi cel, sięgnęła po przywództwo służebne. Jest to sposób zarządzania
stawiający w centrum szeregowego pracownika, a nie kierownictwo. Według teorii, w pierwszej
kolejności przywódca ma służyć podwładnym, a dopiero po wypełnieniu tego zadania może
nimi kierować. Cała teoria jest oparta na systemie regularnego rozwoju pracowników, stawiania
przed nim wyzwań i stosowania filozofii Kaizen. Nieustanne uczenie się i angażowanie w grupie,
docelowo składa się na przywództwo służebne, w którym lider ma dbać o własnych podwładnych
i jest odpowiedzialny za ich progres.
Zarządzanie zasobami ludzkimi:
- Zaangażowanie i narzędzia stabilnego zatrudnienia. Toyota po kryzysie w latach 40 XX wieku,
ustanowiła najwyższy priorytet dla stabilności zatrudnienia pracowników. Pewne zatrudnienie,
daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom, dzięki czemu mogą się skupić na rozwoju firmy,
a nie obawiać się o to czy pod wpływem usprawnień wprowadzonych do firmy zostaną zastąpieni. Pozwala to na dążenie do najwyższej jakości świadczonych usług, bez stresu związanego
z sytuacjami kryzysowymi.
- Silny dział HR wspierający sprawiedliwe i spójne zasady oraz praktyki. Najbardziej istotną
zmianą, jaką wprowadziła Toyota, w kwestii postępowania działu HR, jest stosowanie Genchi Genbutsu. Jest to praktyka, mówiąca, że aby dobrze ocenić sytuacje, należy zobaczyć ją na własne
oczy. Dlatego przedstawiciele HR w Toyocie mają obowiązek wyjścia po za własne stanowiska
i przyglądaniu się działaniu pracowników w trakcie pracy. Dzięki temu mają obiektywne spojrzenie
na to, co dzieje się w firmie. Druga istotna zmiana, jaką wprowadza Toyota, to sposób nagradzania
pracowników. Standardowo w firmach wysokość płacy oraz awans pozostaje w kwestii uznania
szefa. Toyota podeszła do tego w innych sposób, według nich bardziej sprawiedliwy. Pracownik
może dostać awans lub podwyżkę jedynie za zgodą całego działu, dzięki temu nikt nie uważa za
niesprawiedliwe otrzymywanie wynagrodzenia innego niż reszta członków firmy.
- Powolny proces awansowania i nagradzanie za prace w zespole. W Toyocie przede wszystkim ceniona jest praca zespołowa i odnajdywanie się w grupie, wynika to z syndromu grupowego
myślenia Japończyków. Dlatego w firmie uważa się, że każdy z pracowników musi dojrzeć do
bycia liderem, a jego możliwości i umiejętności wzrastają wraz z wiekiem. Dążenie do szybkiego
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awansu, nie mieści się w głównych celach pracownika Toyoty, bo przede wszystkim ma wspierać
przedsiębiorstwo. W zamian za to Toyota cierpliwie szlifuje umiejętności swoich pracowników
i dostosowuje zadania do poziomu ich umiejętności.
- Hoshin Kanri, Wdrażanie zasad. Termin Hoshin Kanri oznacza “systematyczny proces planowania i osiągania długoterminowych celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkie
jej departamenty i jednostki.“ 51 W praktyce oznacza to, że cele i misja firmy ma być zrozumiała dla
każdego z pracowników, poczynając od najwyższych, kończąc na najniższych stanowiskach. Każdy
z pracowników ma swoje własne cele do wykonania, mające go rozwinąć i jest systematycznie
sprawdzany z postępów. Dzięki temu firma daje mu możliwość współuczestniczenia w strategii
przedsiębiorstwa i okazuje zaufanie wobec jego decyzji.
Wszystkie elementy składające się na kulturę Toyoty, mają za zadanie się uzupełniać. Wykorzystanie wybranych czynników, przez firmy chcące osiągnąć podobne rezultaty, zazwyczaj jest
postrzegane, jako składniki. Tymczasem kultura Toyoty jest synergiczna, każde z ogniw uzupełnia
inny element systemu. Wszystkie części systemu produkcyjnego mają za zadanie uwidocznić
problemy i potencjalne straty, jednak to model systemu ludzkiego ma za zadanie je rozwiązać, co
w efekcie buduje potencjał firmy i przedstawia najwyższą jakość w jej produktach.
Aktualnie Toyota zwraca się ku nowym technologiom w przemyśle motoryzacyjnym. W 2016
roku, według badań przygotowanych przez firmę F2M Global Mobility Database, model Toyota
Corolla znalazł się na czele rankingu najlepiej sprzedawanych aut na świecie, z rekordowym wynikiem 634 298 sprzedanych egzemplarzy rocznie. Jednakże nie jest to główny kierunek, jaki obrała
sobie firma. Obecnie firma stawia przede wszystkim na nowe, bezpieczniejsze dla środowiska
technologie, w postaci samochodów hybrydowych. Jest to spowodowane powszechnie rozumianym
pragmatyzmem i długo falowym myśleniem pracowników Toyoty. Prezes Akio Toyoda na głównej
stronie Toyota Motor Corporation przedstawia przesłanie firmy na najbliższe lata w ten sposób:
“Wszystkie kryzysy pozwoliły wypracować cenną dla Toyoty wartość. Wartością tą jest kultura
korporacyjna skupiona w pierwszej kolejności na Kliencie i na bezpośredniej obsłudze Klienta. Ta
kultura korporacyjna przywiązuje ogromną wagę do kreatywnego myślenia i rozwoju technologicznego. Toyota stworzyła środowisko, które zachęca ludzi do uczenia się od siebie nawzajem,
co stanowi fundament dalszego rozwoju.” 52
Jednoznacznie po tej wypowiedzi widać, że główne cechy kultury organizacyjnej Toyoty,
pomimo lat pozostają niezmienne. Przede wszystkim skupiają się na rozwiązywaniu problemów
oraz satysfakcji klientów, poprzez najwyższą jakość produktów. Jednocześnie podkreśla rolę
elementu ludzkiego w firmie i szeroko rozumianego kaizen, jako rozwoju, także w kwestii używanych technologii.
Rozdział 3. R
 afinacja treści sieciowych, za pomocą analizy sentymentów
na przykładzie Toyoty.
Big data, jest aktualnie największym skupiskiem informacji na świecie, przekraczającym
wszystkie możliwe zasoby fizyczne na świecie. Aktualne na rynku pojawia się coraz więcej firm,
zajmujących się złożoną analizą Big Data, a z każdym rokiem wzrastają możliwości analityczne
tych zasobów. „Wzrosła również wartość globalnego rynku danych i analityki biznesowej, który
jest wyceniany na ok. 130 mld dolarów (o ponad 18 mld dolarów więcej niż w poprzednim roku).
51
S. Kubiak, Hoshin Kanri, czyli jak skutecznie zrealizować strategię i wykorzystać w pełni potencjał firm, Lean
Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010
52
https://www.toyota.pl/world-of-toyota/toyota-way.json [z dn. 25.04.2017]
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W kolejnych latach rynek będzie rósł w tempie dwucyfrowym, a w 2020 r. przekroczy próg 203
mld dolarów.” 53
Jedną z możliwości analizy treści sieciowych, dostępnych dla użytkowników, bez potrzeb do
podawania danych, rejestracji oraz logowania jest rafinacja treści sieciowych. W poniższej pracy
autorka skorzystała z zasobów dostępnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Rafinacja treści jest wykorzystywana do zbierania danych dostępnych na portalach i stronach internetowych, forach oraz blogach i przetwarzania ich w celu analizy
słów oraz interpretacji trendów dotyczących badanego zagadnienia.
Pierwszym etapem, od którego zaczyna się proces badawczy, jest wybranie odpowiedniego do
tematyki słowa słupa. W przypadku badania przeprowadzonego dla celów tej pracy, słowem słupem
została „Toyota”. Słowo słup, jest głównym wyznacznikiem dotyczącym identyfikacji zdania w całym
zbiorze informacyjnym i klasyfikacji, jako użyteczne. Autorski program, stworzony na Wydziale
Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma za zadanie wyszukiwanie
w przedstawionym materiale treści, w których znajduje się słowo słup i śledzenie jej zmian w czasie.
Program ma możliwość zbierania danych z całego serwisu oraz wskazanych konkretnych podstron.
Na potrzeby badania opinii Toyota Motor Corporation wykorzystano głównie konkretne podstrony,
ze względu na zainteresowanie jedynie tą marką, nie całą branżą motoryzacyjną.
Do możliwości rejestracji zmian, w badaniu zostały wykorzystane kanały RSS widoczne oraz ukryte
na stronach motoryzacyjnych, wyselekcjonowanych do badania. Kanały RSS pozwalają na segregacje
treści pod względem daty nowo napływających informacji. W zależności od dostępności, niektóre
z kanałów RSS były bezpośrednio udostępnione przez administratora portalu, jednak część z nich
wymagała odnalezienia, poprzez przegląd źródła strony i odnalezienia kanałów RSS po dokumentacji.
W przypadku braku możliwości dotarcia do kanału, spowodowanego na przykład dezaktywowaniem
go przez administratora, wymagane było pobranie całej zawartości strony. W przypadku pobierania
całości, ręcznie wskazywano podstrony zawierające treści najnowsze lub aktualności.
Kolejnym elementem po odnalezieniu pod względem występowania słupa treści jest zbieranie
wszystkich znajdujących się słów w zdaniu, w którym występuje. Programy zbierające dane zapisują
otoczenie słupa w bazie danych, umożliwiając dalsze przetworzenie. Następnie ustala się zakres
zbieranych danych oraz częstotliwość pobierania, indywidualna dla ruchu na każdym z serwisów.
Ze względu na ogólne zainteresowanie tematyką Toyoty, nie zaś aktualnym wydarzeniem na przestrzeni dni, pojawiające się informacje były pobierane z częstotliwością do maksymalnie jednego
dnia. Należy uściślić, że jest to uśrednienie, ponieważ każdy z serwisów ma inny zasięg, niektóre
z wykorzystanych portali są ogólno-motoryzacyjne, inne dotyczą jedynie produktów Toyoty.
Kolejnym elementem, którym zajmuje się program wykorzystany do badania jest przetwarzanie zebranych zasobów, pod względem ilościowym. Program po zakończeniu zbierania danych,
przelicza częstotliwość wszystkich słów pojawiających się wokół słupa. Następnie generowane są
raporty z bazy wyników. W celu oczyszczenia raportów, wytypowane zostają słowa „sentymenty”.
Ma to na celu określenie słów, przydatnych w czasie badania oraz usunięcie z raportu zbędne dla
pracy dane. Tak przygotowane raporty, pozwalają na dalszą analizę porównawczą ze zbieranymi
w sposób tradycyjny danymi i wykazanie trendów i zależności pomiędzy nimi.
Wyniki badania metodą rafinacji treści sieciowej, z przyjętym słowem słupem „Toyota”, na wybranych portalach i forach internetowych
Tematem badania objęto wszystkie znajdujące się informacje dotyczące produktów Toyota Motor
Corporation. Głównym celem badania było zebranie wyników obejmujących opinie użytkowników
na stronach motoryzacyjnych. Zebrane dane zostały zestawione z najbardziej wiarygodnymi raportami dotyczącymi niezawodności w motoryzacji, takimi jak: TUFV 2017 oraz Consumer Report.
Do przeprowadzenia badania wykorzystano dostępne informacje na stronach. Ilość zebranych
53

http://branden.biz/index.php/2017/02/06/big-data-2017/ [z dn. 08.07.2017]
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Rysunek 3.1. Uproszczony model przebiegu rafinacji treści sieciowych

Źródło: Opracowanie własne
rekordów wynosiła 1173. Po zsumowaniu otrzymano wynik 658 753 słów użytych w badaniu. Do
badania autorka wybrała 16 stron internetowych (tabela poniżej), jednak w procesie weryfikacji
ze względu na trudności ze zbieraniem danych wykluczono forum „Toyotaclub”. Za sentymenty
obrano słowa takie, jak „jakość”, „niezawodność”, „funkcjonalność” oraz „innowacyjność”, z powodu
specyfiki marki, jaką jest Toyota oraz główne cele i misje firmy.
Dla porównania materiałów zebranych podczas badania, skorzystano z najpopularniejszej wyszukiwarki Google. Poniższa tabela przedstawia, jak duże zasoby wynikowe zajmuje w wyszukiwarce google.
pl słowo „Toyota”. Zawiera również najczęstsze wyszukiwania, podpowiadane przez wyszukiwarkę.
Algorytm Google, nazywany autouzupełnianiem, przedstawia najczęściej wybierane przez użytkowników
wyszukiwarki frazy zawierające wpisane słowo. Działa na podstawie popularności danego słowa oraz
aktualności, jakie pojawiają się na jego temat. W autouzupełnianiu bierze pod uwagę wpisane słowo,
historię wyszukiwania użytkownika oraz najczęściej poszukiwane frazy przez innych użytkowników 54.
Rysunek 3.2 Zbiór portali wykorzystanych do badania

Źródło: Opracowanie własne
54

https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl [z dn. 08.07.17]
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Rysunek 3.3. Wyszukane w trakcie badania słowa – TOP 50

Źródło: Opracowanie własne
Po wpisaniu słowa „Toyota” widać poprzez podpowiadanie, jakie modele są najczęściej wyszukiwane
przez użytkowników internetu. Kolejna tabela przedstawia wybrane wyszukiwania dotyczące Toyoty,
w tym sentymenty wybrane do badania oraz liczbę wyszukanych treści w Google.
Analizując wyniki rafinacji (rys. top 50) oraz najczęściej wyszukiwane wyniki dotyczące Google,
widać powtarzalność. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski o najbardziej popularnych modelach, które interesują użytkowników lub przyszłych właścicieli, poszukujących informacji w internecie
na temat produktów Toyoty. Potwierdza to informacje umieszczone w rankingu F2M Global Mobility
Datebase, z 2016, o rekordowej popularności Toyoty Corolli. W zestawieniu 50 słów o największej
powtarzalności wynik „corolla” znajduje się na 34 miejscu, o wyniku 3255 powtórzeń. Jest jednocześnie pierwszym wymienionym modelem samochodu w otoczeniu słowa słupa Toyota. Te samą
tendencję można zauważyć w wynikach wyszukiwań algorytmu stosowanego przez Google. Toyota
corolla znajduje się już na drugim miejscu. Pozostając przy modelach samochodu, nie można nie
zauważyć zainteresowania, jakie budzi Toyota Yaris. Według rafinacji znajduje się na 49 miejscu,
z wynikiem 968 powtórzeń. W przypadku algorytmu Google, wskazuje, w zależności od sposoby
Rysunek 3.4 Najpopularniejsze wyniki w Google TOYOTA

Źródło: Opracowanie własne
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zapisu, ze spacją lub bez, pierwsze i drugie miejsce. Odzwierciedlenie tego trendu możemy bezpośrednio zauważyć w raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie bazy
CEPiK (MSW/MC) 55, odnoszącego się do liczby zarejestrowanych samochodów. Toyota Yaris
znajduje się w czołówce najczęściej rejestrowanych w Polsce aut, osiągając w marcu 2017 pierwsze
miejsce rankingu. Wskazuje to na ogromne zaufanie, jakim darzony jest przez polskich kierowców.
Rysunek 3.5 Toyota – wybrane wyszukiwania w Google

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek 3.6 Toyota – wybrane sentymenty

Źródło: Opracowanie własne

Toyota jest znana ze swojego profesjonalizmu oraz produktów uważanych za niezawodne. Stąd
ogromne zainteresowanie na rynku samochodami tej marki. Jednym z celów badania było zanalizowanie, w jaki sposób użytkownicy postrzegają markę i jakość jej produktów. W celu przedstawienia
obiektywnej oceny, wybrano sentymenty pozytywne, według których Toyota kreuje swoje samochody.
Słownik PWN definiuje tradycyjne rozumienie słowa jakość, jako „istotne cechy przedmiotu
wyróżniające go spośród innych” 56. Toyota od początku istnienia firmy starała się wykazać najwyższym profesjonalizmem, co wynika z podłoża kulturowego, o przeświadczeniu, że brak profesjonalizmu jest ujmą dla honoru. Odzwierciedla się to w wynikach badania, 177 powtórzeń oraz
algorytmach Google, który odnajduje 256 000 wyników, dotyczących tego zapytania. Kolejnym
interesującym pod kątem badania słowem jest niezawodność. Toyota za główny cel postawiła
sobie niezawodność produktów, jako cechę, która ma być wizytówką zachowania najwyższej jakości w produkcji. W tym celu przez lata tworzyła systemy kontroli, znane na całym świecie oraz
procedury mające za zadanie ciągłe doskonalenie się. Analizując cały zbiór informacji zebranych
za pomocą rafinacji danych oraz segregując pod względem słów bezpośrednio określających
stosunek do produktu, pojawienie się tego słowa w zestawieniu jest niewątpliwym sukcesem, na
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najczesciej-rejestrowane-samochody-w-Polsce-marzec-2017-7510141.
html [z dn. 08.07.17]
56
http://sjp.pwn.pl/sjp/jakosc;2467307.html [ z dn. 08.07.17]
55
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który Toyota pracowała od początku istnienia korporacji. Przekłada się to na najwyższy wynik
wyszukiwania w Google z wybranych sentymentów.
Kolejnym wybranym sentymentem jest elastyczność. Wybrany został ze względu na zainteresowanie,
uważanym za skostniały systemem korporacyjnym w Japonii. Znalezienie się tego słowa w zestawieniu
oraz kilkukrotne powtórzenie go, może sugerować odpowiedź odnośnie jednego z pytań, dotyczącego
wypływu globalizacji na markę. W tym wypadku, Toyota, aby dostosować się do wejścia, a później
utrzymania pozycji lidera musiała stać się elastyczna. Postawione pytanie odnosiło się do zanikania
tożsamości marki, na rzecz uniwersalizmu. Dokładna analiza literatury oraz materiałów badawczych
pozwala na stwierdzenie, że wyjątkowość Toyoty wynika ze środowiska, w jakim powstała, jednak wykorzystała zjawisko globalizacji stając się elastyczna na rynku, jednocześnie unikając zanikania tożsamości.
Ostatnim z wybranych sentymentów jest komfort, bezpośrednio przekładający się na funkcjonalność samochodów. Komfort jest jednym z głównych czynników, determinujących dobre
opinie użytkowników na temat samochodów. Komfort jazdy, jest wymieniany w praktycznie każdym rankingu dotyczącym tej grupy produktów. Na komfort jazdy składają się takie elementy jak
nieskomplikowana obsługa pojazdu, zwrotność oraz wygoda. Toyota wraz ze swoimi czołowymi
w sprzedaży modelami Corollą oraz Yaris, jest znana z samochodów miejskich. Ze względu na
trudne warunki geograficzne, takie jak mała powierzchnia Japonii oraz wielomilionowe miasta,
wykorzystała tą niedogodność, przekształcając w zaletę. Produkcja małych i oszczędnych samochodów miejskich w połączeniu z niezwykłą precyzją oraz niezawodnością doprowadziła ją na
szczyt rankingów popularności. W porównaniu do samochodów amerykańskich marek, dużych
o mało oszczędnych silnikach, stała się nową alternatywą dla ludności zamieszkującej duże metropolie. Odzwierciedlają to wyniki rafinacji treści oraz liczby wyszukiwań w Google.
Raport TUV, DEKRA i Consumer Reports
TUV to coroczny raport, tworzony przez niemieckich ekspertów od 1973 roku. Odnosi się do
niezawodności, uwzględniający wiek samochodu 2-3, 5-7, 8-9 oraz 10-11 lat. Ranking jest tworzony
na podstawie procentowego udziału poważnych usterek w samochodzie względem przebiegu
i wieku. Ze względu na ogromny zakres produktów Toyoty, wybrano najbardziej popularny w wyszukiwaniach model Toyotę Yaris. Według raportu segmencie aut małolitrażowych w każdym
z przedziałów wiekowych Toyota Yaris znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu. Analizując
ranking ogólny oraz segment małolitrażowy widać tendencje, że z wiekiem samochód osiąga
coraz wyższe miejsca. Pozwala to wysunąć wniosek, że przy procentowym obliczeniu usterek do
przebiegu i wieku, samochody nie tracą z czasem, są przez to dużo bardziej niezawodne, odbija
się to w zadowoleniu klientów, którzy samochód kupują na lata 57.
Raport DEKRA jest oceną samochodów używanych, na podstawie danych zebranych w trakcie
przeglądów technicznych. Ranking jest prowadzony pod względem pojawiających się usterek
w autach. Wiarygodność zapewnia dołączenie do spisu danego modelu samochodu, dopiero po
przebadaniu 1000 modeli. Do zachowania ciągłości badania, także wybrano w rankingu Toyotę
Yaris z różnych przedziałów czasowych oraz o różnym przebiegu. Każdy z modeli dostępnych
w raporcie zdobywa wysokie noty w swojej klasie małolitrażowych aut. Jest to kolejny z corocznie
prowadzonych raportów, które wysoko punktują Toyotę za jakość produktów, przekładającą się
na dobry stan techniczny oraz pozytywne opinie ekspertów.58
https://www.otomoto.pl/tuv/ [z dn. 08.07.17]
http://www.raport-uzywane-dekra.pl/pl/raport-samochodow-uzywanych/detal/?no_cache=1&tx_t3dekragwr_dekrausedcarreport%5Baction%5D=show&tx_t3dekragwr_dekrausedcarreport%5Bcontroller%5D=ModelData [ z dn. 08.07.17]; http://www.raport-uzywane-dekra.pl/pl/raport-samochodow-uzywanych/
detal/?no_cache=1&tx_t3dekragwr_dekrausedcarreport%5Baction%5D=show&tx_t3dekragwr_dekrausedcarreport%5Bcontroller%5D=ModelData [ z dn. 08.07.17]; http://www.antyradio.pl/Adrenalina/News/10-najlepszych-aut-2017-wedlug-Consumer-Reports-13576 [ z dn. 08.07.17]
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Rysunek 3.7 Wybrane marki wokół otoczenia Toyoty

Źródło: Opracowanie własne
Consumert Reports to niezależna organizacja zajmująca się pomocą konsumentom w wyborze
dobrych i godnych zaufania produktów, poprzez tworzenie corocznych raportów od 80 lat. Jednym
z najbardziej znanych, publikowanych przez nich raportów, jest ten dotyczący niezawodności samochodów. Tegoroczny raport zdominowała Toyota. Tak jak w przypadku pozostałych, wyżej wymienionych
raportów dotyczących Toyoty i ten dzieli się na 9 klas samochodów. Z dziewięciu klas, produkt Toyoty
został wyróżniony, jako lider kategorii w 3 z nich. Pierwsze miejsce dla aut małolitrażowych przyznano
Toyocie Yaris iA, pośród samochodów hybrydowych Toyocie Prius, a w kategorii średniej wielkości
suvów Toyocie Highlander. Jest to niezwykle imponujący wynik, gdyż żadna z pozostałych marek nie
zbliżyła się wynikiem do Toyoty nawet o 1/3. Mówiąc o Consumer Reports Car warto także wspomnieć,
o tym, że większość, bo aż 6 z 9 kategorii zajmują japońskie marki produkujące samochody .
Odnosząc się do powyższych rankingów, warto zwrócić uwagę na modele innych marek, które
pojawiły się w procesie rafinacji treści sieciowych. Wyniki przeprowadzonego badania mówiące
o najczęściej padających słowach, wskazuje na to, z czym użytkownicy porównują produkty Toyoty
oraz jakie marki stanową konkurencje dla korporacji.
Pierwszym z samochodów spoza listy produktów Toyoty pojawia się Chrysler PT Cruiser.
Chrysler to amerykańska marka produkującą samochody, aktualnie przejęta przez Fiata, która
początek działalności rozpoczęła w 1912 roku. W latach 30 XX wieku było w pierwszej trójce najsilniejszych na rynku marek amerykańskich. Wnioskując z historii Toyoty, można domniemywać,
że prześcignięcie tej marki było jednym z celów długoterminowych koncernu. 59
Kolejnymi powtarzającymi się markami w kontekście Toyoty jest Renault, Ford, Skoda, Opel, Seat
oraz Volvo. W większości są to marki Europejski, z wyjątkiem amerykańskiego Forda. W powyższym
zestawieniu pojawiają się też konkretne modele wymienianych marek. Sugeruje to, w jak dużym
stopniu japońskie samochody miejskie zaadoptowały się w Europie. Toyota w swoich początkach,
zakładała, że będzie rywalizować z dużymi amerykańskimi koncernami, jednak z powyższego
badania wynika, że przede wszystkim podbiła serca Europejczyków. Aktualnie w Europie znajduje
się 8 fabryk produkujących podzespoły lub pełne produkty Toyoty. Jest to niebywały sukces dla
marki. Dla porównania drugi, aktualnie najbardziej popularny japoński koncern Honda, posiada
tylko trzy fabryki produkujące samochody, wszystkie zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. 60
Inną marką, która znalazła się w pierwszych 50 najczęściej powtórzonych słowach w badaniu,
jest Lexus. Marka luksusowa, należąca do Toyota Motors Corporation, mająca odpowiadać na
najwyższe z oczekiwań klientów. Duże zainteresowanie użytkowników, w kontekście Toyoty jest
59
60

D. Adler, Chrysler. Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 2001, s. 192.
http://www.mojahonda.pl/honda/historia-hondy [z dn.. 08.07.17]
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oczywiste. Przywiązanie do kultury, z której wywodzą się obie marki jest wszechobecne w materiałach promocyjnych Lexus Polska. Podkreślanie wagi, jaką przykładają pochodzenia marki
jest filozofią, która podąża za produktami Toyota Motors Corporation. Na stronie głównej Lexusa,
w materiałach dotyczących wzornictwa znajdujemy informacje dotyczące pochodzenia inspiracji
dla wyglądu samochodów oraz że nad ich najwyższą, jakością pracują japońscy rzemieślnicy
– takumi, uznawani w Japonii za ekspertów w tej dziedzinie produkcji 61. W tym szczególnym
przypadku, nie możemy rozpatrywać Lexusa jako potencjalnej konkurencji dla Toyoty, ponieważ
stanowi uzupełnienie jej asortymentu, w związku z czym, sama obecność na tak wysokiej pozycji
w badaniu wskazuje na zainteresowanie użytkowników pełnym spektrum produktowym Toyota
Motor Corporation.
Ostatnie ze słów, warte szerszego omówienia to „japoni”. Znajduje się na 19 miejscu, w pierwszej
50 najczęściej powtórzonych słów z wynikiem 14 303 powtórzeń. Teza postawiona we wstępie
pracy, mówiła o wpływie kultury narodu na kulturę organizacji, a docelowo na produkty tworzone
przez daną organizacje. Z tak wysokim wynikiem w zestawieniu z badania, nasuwa się wniosek,
że użytkownicy mają pełną świadomość na temat pochodzenia produktów koncernu i zwracają
uwagę na otoczenie, w jakim powstała Toyota.
Duże zainteresowanie osób zmotoryzowanych produktami Toyoty, wynikające z raportów o rejestracji Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz liczba wyszukań w Google, potwierdza
niesłabnącą popularność samochodów marki. Ponadto, wybranie sentymentu takiego jak profesjonalizm, miało przedstawić pewien stereotyp, co do kultury Japonii, odnośnie powagi i zaangażowania,
z jaką podchodzą do biznesu. Sugeruje to, że polscy klienci Toyoty, cenią sobie profesjonalizm
marki i jej pochodzenie. Toyota jako firma, za cel postawiła sobie najwyższą jakość swoich produktów. W celu potwierdzenia, przeanalizowano raporty odnośnie niezawodności, świadczącej
o dobrej jakości wyrobów. Każdy z nich potwierdził, że marka jest ceniona ze względu na jakość
produktów i jest to główny wyznacznik, jakim kierują się klienci Toyoty przy zakupie samochodu.
Zakończenie
Tematem pracy licencjackiej było określenie wpływu, jakie wywiera środowisko, w którym
powstała organizacja na jej tożsamość i kulturę. Temat pracy brzmiał „Wpływ kultury narodu na
funkcjonowanie organizacji, jako wyznacznik jakości produktu.” Do rozważenia, w jaki sposób
przebiega rozwój tożsamości marki wybrano Toyota Motor Corporation, która powstała w Japonii. Spowodowane było to osobistym zainteresowaniem autorki kulturą oraz historią Japonii oraz
specyfiką Japonii, jako kraju charakterystycznej, pozbawionej wpływów innych państw kulturze.
Prezentowana praca składa się z 3 rozdziałów, pierwszego dotyczącego historii gospodarczej
Japonii po II wojnie światowej oraz elementów kultury, takich jak religia i filozofia, wpływających
na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa. Przedstawiono w nim przebieg historyczny
Japonii, w jaki sposób stała się jedną z najpotężniejszych gospodarek na świecie oraz jak, z jakimi
problemami, po pęknięciu bańki spekulacyjnej, mierzy się aktualnie. W celu wprowadzenia czytelnika,
w specyficzny sposób postrzegania korporacji przez Japończyków, w rozdziale zawarto główne
składowe, tworzące kulturę korporacyjną w Japonii. Przedstawiono także główną myśli filozoficzną, wpływające na społeczeństwo, konfucjanizm, przekrój najważniejszych religii wyznawanych
przez Japończyków oraz elementy feudalizmu, które znajdują odzwierciedlenie w nowoczesnym
społeczeństwie. Drugi rozdział skupia się na historii Toyoty oraz ich koncepcjach w zarządzaniu
jakością poprzez Kaizen oraz ludźmi. Wskazuje, w jaki sposób Toyota stworzyła swój własny
unikalny styl korporacyjny, który stał się inspiracją dla innych firm na całym świecie. Porusza
61

https://www.lexus-polska.pl/design-innovation/lexus-design-philosophy/#MasterCraftsmanship [z dn. 07.09.17]
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tematykę rozwoju firmy od pierwszego założyciela do aktualnych celów marki. Rozdział trzeci
zawiera opis badania metodą rafinacji treści sieciowych, stworzoną na Wydziale Dziennikarstwa
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zestawienie wyników badania z aktualnymi
raportami oraz informacjami, które udostępnia algorytm wyszukiwania Google.
Ze względu na wielowątkowość tematyki, jaką jest kultura organizacji, we wstępie ograniczono
się do trzech założeń.
Pierwszym z zagadnień, które praca miała wykazać było występowanie związku kultury narodowej z kulturą organizacji. Zbadana literatura pozwoliła na przedstawienie, w dwóch rozdziałach,
zależności pomiędzy historią Japonii a rozwojem Toyoty. Toyota zaczynała z punktu firmy o niskich
możliwościach na rynku międzynarodowym. Jednak ze względu na nieustępliwość i poszukiwanie
nowych, dostosowanych do warunków kraju rozwiązań, stała się jednym z keiretsu, które stworzyły
silną gospodarkę Japonii. Jednoznacznie widać pozostałości feudalne w postaci bardzo surowego
podejścia pracowników w stosunku do jakości swojej pracy, wynikające z wartości jakie zostały
im zaszczepione poprzez kodeks bushido. Wpływ konfucjanizmu jest wszechobecny w kulturze
Toyoty. Toyota za cel wewnątrz firmy postawiła sobie zapewnienie stabilności swoim pracownikom. Jest to przełożenie konfucjańskiego podejścia do mądrej opieki nad rodziną, w tym wypadku
organizacją. Było to dobrze widoczne po kryzysie w latach 40 XX wieku, kiedy prezes i założyciel
koncernu, chcąc wziąć odpowiedzialność za niepowodzenie firmy, zrezygnował ze stanowiska.
Ponadto Toyota kultywuje sprawiedliwe i spójne zasady postepowania w stosunku do pracowników.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w 5 cnotach Konfucjusza. W pierwszym rozdziale podkreślono, jak bardzo istotne dla japońskiego społeczeństwa jest funkcjonowanie w grupie. Japończycy
mają silnie zakorzenioną potrzebę akceptacji w grupie. Toyota wykorzystała te potrzebę, tworząc
spotkania grup roboczych, które miały na celu usprawnianie procesów oraz zaangażowanie
pracowników w działania firmy, niezależnie od stanowiska, jakie zajmują. Idea przywództwa
służebnego, które stosuje Toyota, jest wynikiem szacunku dla senioratu w grupie. Japończycy
kładą duży nacisk na hierarchie, młodsi stażem pracownicy są podporządkowani kierownictwu,
zazwyczaj nie sprzeciwiają się mu niezależnie od własnych poglądów. Jednakże kierownictwo,
zgodnie z podejściem Konfucjusza, odczuwa dużą presje „dobrej opieki” nad podwładnymi. Takie
podejście, mądrze wykorzystane pozwoliło Toyocie zidentyfikować pracowników z celami firmy
oraz ciągle wdrażać nowe rozwiązania, które na początku wymagały dużego zaangażowania,
jednak z czasem przynosiły dobre rezultaty.
Kolejnym z założeń wyszczególnionych we wstępie jest stwierdzenie, że kultura narodu wpływa,
na jakość produktów. Toyota kładzie ogromny nacisk na jakość swoich wyrobów. Był to dla nich
warunek konieczny, do przetrwania na rynku. Pomysłem na odnalezienie swojej niszy ( w rozumieniu postawienia na jakość), w której koncern mógł się rozwinąć, było zastosowanie Kaizen
w biznesie. Tradycyjnie Kaizen jest japońską filozofią ciągłego doskonalenia się. Jej zaadoptowanie
do warunków organizacji, spowodowało wykreowanie przez Toyotę dalszych elementów tworzących Dom Toyoty, tworzących podstawę pod kulturę przedsiębiorstwa. Brak tej podstawy, jaką
stał się Kaizen, prawdopodobnie spowodowałoby, że nie stałaby się potęgą pośród koncernów
motoryzacyjnych i nie zyskała tylu zadowolonych klientów. Jednak należy podkreślić, że Toyota
z japońskich korzeni wyciągnęła te najlepsze cechy i przekształciła pod własne potrzeby. Toyota
wraz z wchodzeniem na rynki zagraniczne, ewoluowała w celu dostosowania się do potrzeb nowych
klientów. Gospodarka w Japonii, jest dość skostniała i w związku z tym mierzy się z szeregiem
poważnych problemów, które w przyszłości mogą owocować poważnym kryzysem. Jest to zupełne odrębne od podejścia Toyoty, traktującej zmiany jako naturalny proces dla nowoczesnego
przedsiębiorstwa. Przypuszczalnie sukces Toyoty polegał na połączeniu tradycji z nowoczesnymi
metodami zarządzania, co złożyło się na najwyższej jakości produkty.
Ostatnim z wyszczególnionych zagadnień, które miały na celu uszczegółowienie pracy, było
rozważenie jak ocena produktu wpływa na wizerunek narodu. Jednocześnie odnosi się to do pew-
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nych stereotypów jakie dotyczą Japonii. Dokładna analiza historii Japonii współczesnej pokazuje,
że niektóre z poglądów Polaków na temat Japonii, jako kraju, słynącego z prężnej gospodarki są
nieco mylne. Japonia boryka się z dużym problemem gospodarczym po pęknięciu bańki spekulacyjnej. Premier, Shinzo Abe, wprowadził szereg reform mających na celu pobudzenie gospodarki,
jednak z aktualnych analiz ekspertów wynika, że nie są wystarczające do zapobiegnięcia stagnacji
i ciągle rosnącemu deficytowi w budżecie. Odnośnie wpływu oceny produktu na wizerunek narodu, niejednokrotnie autorka spotkała się z opiniami o wysokiej jakości produktach pochodzących
z Japonii. Jest to niewątpliwie zasługa takich przedsiębiorstw jak Toyota, doskonalących się
i stawiających zadowolenie klienta na pierwszym miejscu. Nie ulega wątpliwości, że o krajach tak
odległych jak Japonia, opinie na temat narodu tworzy się na podstawie styczności z fragmentami
wiedzy na temat kraju. Stereotypy na temat kultury, często mijają się z rzeczywistością, jednak na
pewno przedsiębiorstwa takie jak Toyota, propagujące swoją kulturę, za pomocą mediów, udziału
w eventach kulturalnych 62 mają w tym czynny udział. Podkreślając wartość tradycji swojego narodu
wpływają na ocenę całego społeczeństwa i tworzenie pozytywnych stereotypów na jego temat.
W przeprowadzonym badaniu polegającym na rafinacji treści sieciowych, jednym z najczęściej
używanych w kontekście Toyoty słów pojawiła się Japonia. Świadczy to dotarciu do świadomości
klientów Toyoty przekazu, że kultura narodu to podstawa ich sukcesu, który jest przedstawiany
w każdym z materiałów promocyjnych ich produktów.
Wszystkie z powyższych zagadnień miały na celu uszczegółowienie tezy brzmiącej:
Kultura i historia Japonii miała znaczący wpływ na ukształtowanie się unikalnego modelu
funkcjonowania Toyoty oraz produktów znanych na świecie z wysokiej jakości.
Analizując literaturę oraz zestawiając wyniki badania rafinacją treści sieciowych z dostępnymi
raportami niezależnych ekspertów motoryzacyjnych teza została potwierdzona. Wpływ pochodzenia
Toyota Motor Corporation był istotny dla popularność marki, zyskaną ze względu na wysokiej jakości
produkty. Unikalny model zarządzania Toyotą swoje początki czerpał z kultury i historii Japonii, bez
której nie miałby możliwości wytworzyć się w tym samym kształcie.
Według autorki główny cel badawczy został spełniony, jednakże, aby podsumować całokształt
pracy, należy podkreślić, że w tracie tworzenia pracy pojawiło się wiele nieoczekiwanych przez
autorkę informacji, powodujących, że pomimo potwierdzenia tezy, jej zdanie na temat kultury Japonii się zmieniło. Ma również nadzieje, że przy najbliżej okazji ponownego odwiedzenia Japonii
będzie mogła, skorzystać ze zdobytej wiedzy i odnaleźć nowy punkt widzenia. Pomimo tego jest
zadowolona z możliwości poszerzenia wiedzy, przede wszystkim o sposób zarządzania Toyotą,
który uważa za niezwykle inspirujący i ma nadzieje, że w przyszłości w swojej pracy zawodowej
będzie miała możliwość ze skorzystania z informacji zdobytych podczas tworzenia pracy. Autorkę zaskoczył wynik badania, które w związku z tym, względem początkowych założeń, musiała
dostosować do uzyskanych informacji i zestawić z dodatkowymi źródłami, aby wystarczająco
wyczerpać temat. Metoda rafinacji treści sieciowych ma szerokie spektrum możliwości, jednak
być może, temat pracy był zbyt ogólny dla tego rodzaju badania, w związku z czym zaszła potrzeba zestawienia wyników badania z bardziej konkretnymi raportami, pozwalającymi na bardziej
szczegółowe wnioski. Analizując zebrane informacje, autorka zauważyła pewne tendencje, dotyczące coraz wolniejszego rozwoju koncernu i osobiście uważa, że Toyota pomimo doskonałej
jakości produktów, z czasem może potrzebować nowych bodźców, aby nie pozostać w efekcie
bańki mydlanej, w jakiej znalazła się gospodarka Japonii. Na tą opinie składa się jeden problem, który spowodował późniejsze trudności w pisaniu pracy. Problemem, który autorka miała
podczas tworzenia pracy, była ograniczona ilość nowych, „świeżych” informacji na temat Toyoty.
Toyota Motor Corporation co roku pojawia się na największych wydarzeniach kulturalnych dotyczących
Japonii takich jak Matsuri – Piknik z kulturą Japońską, w celach promocyjnych
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Spowodowało to trudności w opisaniu aktualnych działań Toyoty oraz w procesie rafinacji treści
sieciowych, które sprawdza się najlepiej na portalach o ciągłym ruchu internautów. Stąd pojawiła
się wątpliwość, że Toyota powoli popada w stagnacje, która objęła Japonię po zbyt gwałtownym
jak na tak młodą gospodarkę sukcesie.
Autorka ma nadzieję, że zebrane materiały pozwoliły na skuteczne wyczerpanie tematu, zainteresowały czytelnika, a pozostawiona wątpliwość, będzie mogła w przyszłości zostać dogłębniej
zbadana i wyjaśniona w przyszłości.
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Video Assistant Referee. Źródło bieżącej informacji
Streszczenie
Niniejsza praca przedstawia i opisuje działanie systemu Video Assistant Referee funkcjonującego w piłce
nożnej. Pierwszy rozdział omawia historię futbolu i przepisów gry oraz największe błędy sędziowskie w XXI
wieku. Drugi rozdział skupia się na systemie VAR - jego historii, funkcjonowaniu, przepływie informacji między
sędzią głównym a sędzią VAR oraz szkoleniu sędziów do pracy z tym systemem. Zawiera również statystyki
użycia systemu VAR w polskiej LOTTO Ekstraklasie oraz wnioski pochodzące z wywiadu z sędzią AVAR.
Trzeci rozdział poświęcony jest badaniu przeprowadzonemu na potrzeby pracy oraz analizie jego wyników.
Ukazuje ono opinie zarówno osób niezwiązanych zawodowo z piłką nożną jak i sędziów piłkarskich.
Słowa kluczowe: piłka nożna, VAR, Video Assistant Referee, futbol, informacja, sędzia
Tytuł pracy w języku angielskim: Video Assistant Referee. Source of current information.
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Wstęp
Piłka nożna to sport, którym emocjonują się miliony kibiców na całym świecie. Na te emocje
składają się nie tylko zwycięstwa i porażki wspieranej drużyny, zdobyte gole i piękne zagrania
zawodników, ale również decyzje sędziowskie. Bardzo często są one powodem dyskusji osób
związanych ze środowiskiem piłkarskim: graczy, sztabu szkoleniowego, działaczy oraz kibiców.
Zdarza się tak, że decyzja podjęta przez arbitra spotkania jest błędna, co nieraz w historii futbolu
wpływało na końcowy wynik i powodowało niesprawiedliwe rozstrzygnięcie meczu. Nadrzędne
organizacje piłkarskie, FIFA oraz IFAB, chcą wyeliminować takie sytuacje i w związku z tym decydują
się na wprowadzanie do piłki nożnej szeregu innowacji, które wspomogą sędziów piłkarskich w ich
pracy 1 2. Najnowszym rozwiązaniem wspomnianego problemu jest wdrożenie systemu wideoweryfikacji zdarzeń boiskowych – Video Assistant Referee (Sędzia Asystent Wideo, w skrócie VAR).
Autor pracy za cel postawił sobie przedstawienie systemu VAR, jego funkcjonowania oraz
opisanie przebiegu procesu weryfikacji wideo sytuacji boiskowych. Treść pracy ma za zadanie
potwierdzić przyjętą hipotezę, że system Video Assistant Referee jest potrzebny w piłce nożnej
oraz pomaga arbitrom piłkarskim w ocenie spornych zdarzeń boiskowych. Założeniem jest przeprowadzenie badania wśród dwóch grup badawczych – osób niezwiązanych zawodowo z piłką
nożną oraz sędziów piłkarskich niższego szczebla (4. liga i niżej). Osoby biorące udział w badaniu
wyraziły swoją opinię na temat systemu VAR i jego działania w futbolu.
Pierwszy rozdział pracy opisuje historię piłki nożnej od czasów starożytnych do współczesnych. Skupia się na przedstawieniu rozwoju gry w futbol oraz obowiązujących w nim przepisów.
Dodatkowo autor pracy ukazuje przykłady błędów sędziowskich, które pośrednio przyczyniły
się do wprowadzenia nowych technologii do świata piłki nożnej oraz pokrótce przybliża jeden
z systemów – Goal-line Technology 3.
Drugi rozdział w całości traktuje o przedmiocie niniejszej pracy – systemie Video Assistant
Referee. Przedstawia historię systemu VAR, jego aspekty techniczne i organizacyjne oraz wyjaśnia
na czym polega proces wideoweryfikacji. Ponadto opisuje sposób w jaki jest przekazywana informacja między sędzią głównym a Sędzią Asystentem Wideo oraz opowiada o szkoleniu sędziów
w związku z wprowadzeniem weryfikacji wideo. Zawiera również statystyki użycia systemu VAR
w polskiej lidze LOTTO Ekstraklasie oraz wnioski pochodzące z wywiadu z Asystentem Sędziego
Asystenta Wideo (AVAR) 4.
Trzeci rozdział to badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy licencjackiej. Zawiera
analizę wyników badania oraz przedstawia opinie ludzi na temat systemu Video Assistant Referee.
System wideoweryfikacji to innowacyjna technologia, która pomaga w kontrolowaniu prawidłowego przebiegu spotkania oraz unikaniu błędów sędziów piłkarskich. Użycie VAR nie zostało do
tej pory opisane w tradycyjnych źródłach naukowych. Wiedza ta jest używana przede wszystkim
przez profesjonalnych arbitrów oraz federacje piłki nożnej na całym świecie. Jednak autor pracy
poprzez badania wykazał, iż społeczeństwo jest zainteresowane działaniem systemu wideoweryfikacji, dlatego ważne jest, aby specjaliści podjęli temat unowocześnienia sportu i sposobu
jego sędziowania.

1
FIFA (fr. Fédération Internationale de Football Association) – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej – międzynarodowa organizacja pozarządowa, która zrzesza 211 narodowych federacji piłki nożnej.
2
IFAB (ang. International Football Association Board) – Międzynarodowa Rada Piłkarska – organizacja, która
zajmuje się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną.
3
Goal-line Technology – system informujący sędziego piłkarskiego o przekroczeniu przez piłkę linii bramkowej.
4
LOTTO Ekstraklasa – najwyższy poziom rozgrywkowy piłki nożnej w Polsce.
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Rozdział 1. Futbol wczoraj i dziś
Futbol jest obecnie najpopularniejszą dyscypliną sportu na świecie, a pragnienie rozgrywania
meczów często przezwyciężało polityczne animozje 5. Prawa rządzące w piłce nożnej są ponad
wszelkimi granicami politycznymi i geograficznymi, a Międzynarodowa Federacja Związków Piłkarskich - FIFA (Federation Internationale de Football Association) - międzynarodowa organizacja
pozarządowa, która zrzesza narodowe federacje piłkarskie, jest prawdopodobnie najskuteczniej
rządzącą organizacją. Aktualnie składa się 211 narodowych federacji piłki nożnej. Wydawane
przez nią rozporządzenia i nowe przepisy wprowadzane do rozgrywek są globalnie przestrzegane.
Organizuje ona różnego rodzaju turnieje piłkarskie – turnieje olimpijskie, mistrzostwa świata kobiet, mężczyzn i grup młodzieżowych. Utrzymuje się ze sprzedaży praw telewizyjnych, kontraktów
sponsorskich i dystrybucji biletów na Mistrzostwa Świata.
Mimo, że XXI wiek jest zdominowany przez nowe technologie i Internet, nic nie jest w stanie
przewyższyć zainteresowania piłką nożną. Miliony osób na całym świecie oglądają najważniejsze
spotkania na różnego rodzaju rozgrywkach, takich jak Mistrzostwa Świata czy Liga Mistrzów UEFA.
Najzagorzalsi kibice nie opuszczają żadnego meczu swojej ulubionej drużyny, podążają za nią nawet w najdalsze zakątki świata. Nieważne czy to najwyższa klasa rozrywkowa czy liga okręgowa,
tam gdzie rozgrywa się mecz piłkarski, tam spotkamy sympatyków tej dyscypliny sportu. W wielu
krajach (Argentyna, Brazylia) futbol traktowany jest na równi z religią, a najlepsi zawodnicy są
porównywani do bogów, takim przykładem jest Diego Maradona w Argentynie lub Pele w Brazylii.
1.1. Piłka nożna w starożytności
Pierwszym oficjalnym określeniem piłki nożnej było association football. Twórcami tej nazwy
byli nauczyciele wychowania fizycznego z angielskich szkół. Głównym zamysłem gry miało być
dbanie o kondycję. Z biegiem lat, popularność piłki nożnej objęła cały glob.
Początki piłki nożnej sięgają starożytności. Po cywilizacjach starożytnych Chin, Japonii czy
Cesarstwa Rzymskiego pozostały dowody, które ukazywały ludzi kopiących różne odmiany piłek.
Nie będzie nieprawdą stwierdzenie, iż „piłka nożna jest sportem tak starym, jak cywilizacja sama
w sobie” 6.
Trudno stwierdzić skąd pochodzi piłka nożna. Obecną formę rozgrywek, czyli rywalizację dwóch
jedenastoosobowych drużyn przypisuje się Anglikom z dziewiętnastego wieku. Jednakże pierwsze
zapisy o podobnej grze można odnaleźć w źródłach pochodzących z czasów starożytnych Chin,
długo przed sprowadzeniem przez Cezara gry harpastum do Brytanii. Na Dalekim Wschodzie
odnaleziono pierwsze sprawozdanie z meczu, który rozegrany został około dwóch tysięcy lat
temu za czasów panowania dynastii Han. Jednym z argumentów Japonii do prawa organizacji
Mistrzostw Świata w 2002 roku były notatki z gry kenatt, które pochodziły z XIV wieku. Reguły gry
zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni wieków, lecz pogoń za piłką była i jest najpopularniejszą
formą rozrywki na świecie 7.
Podobnie było w przypadku Greków i Rzymian. Jeden z Dioskurów, Polluks, tak napisał o grze
w harpastum: „Gracze dzielą się na dwie grupy. Piłkę rzuca się na linię pomiędzy dwiema drużynami. Za plecami obu grup są kolejne linie (odpowiednik bramek), za które należy dostarczyć

B. Russell, Top 10 Most Popular Sports In The World 2017/18, https://sporteology.com/top-10-popular-sports-world/, (dostęp: 26.05.2018 r.).
6
Keir Radnedge, Encyklopedia piłki nożnej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s.11.
7
Tamże, s.12.
5
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piłkę. Nie sposób było tego dokonać bez sporej dozy przepychanek” 8 .9 Z tych słów wynika, że
od greckiego sportu harpastum pochodzi association football jak i rugby football.
1.2. Anglicy jako prekursorzy piłki nożnej
Na początku istnienia piłki nożnej, mecze na Wyspach Brytyjskich odbywały się tylko raz
w roku, podczas ostatków. W rozgrywce uczestniczyły dwie nieograniczone liczbowo grupy.
Każdy z zawodników starał się umieścić piłkę w bramce przeciwnika, która powinna znajdować
się w okolicach centrum miasta. Znaleziono dowody, że już w 1175 roku organizowano mecze
pomiędzy angielskimi wsiami 10.
Gra była niebezpieczna i brutalna. Kupcy z brytyjskich miast, obawiając się o swoje stoiska
handlowe, przez przemoc towarzyszącą grze na ulicach, zwrócili się do króla Edwarda II z prośbą
o zakazanie rozgrywek. 13 kwietnia 1314 roku władca ogłosił proklamację, która zakazywała gry
ze względu na zakłócanie porządku publicznego. Złamanie zakazu w murach miasta groziło karą
więzienia, ale i to nie przeszkodziło Brytyjczykom w dalszych zabawach z piłką. Kolejną próbę
stłamszenia rozwoju futbolu w 1349 roku podjął Edward III, który zauważył, że młodzi mężczyźni
biegają za piłką, zamiast ćwiczyć strzelanie z łuku bądź rzut oszczepem. Kolejni brytyjscy władcy
– Ryszard II, Henryk IV czy Jakub III – również próbowali wyplenić ten sport, jednak ich królewskie
rozkazy nie przynosiły rezultatu 11.
W siedemnastowiecznej Anglii piłka nożna nadal nie miała swojej ujednoliconej nazwy. Kornwalijczycy określali ją jako hurling, co później oznaczało hokej na trawie,
a w zachodnich Norfolk i Suffolk mówiło się campynge lub camping. Richard Carew, kornwalijski
tłumacz i antykwariusz, w swoim dziele The Survey of Cornwall (1602 r.), pisze, że to w Kornwalii
ustalono pierwsze stałe zasady gry. Według tych przepisów nie wolno było kopać, atakować ani
chwytać poniżej pasa przeciwników oraz podawać piłki do przodu. Podobne zasady obowiązują
obecnie w również popularnej grze w rugby 12.
Powyższe zasady oczywiście nie były przyjęte w całej Anglii. Joseph Strutt, brytyjski antykwariusz i pisarz, w książce Sports and Pastimes of the People of England (1801 r.), opisuje przepisy
Rysunek 1. Początki piłki nożnej

Źródło: https://jejswiat.pl/13236,krotka-historia-pilki-noznej (dostęp: 23.05.2018 r.).
Dioskurowie – z mitologii greckiej, ubóstwieni herosi, opiekunowie żeglarzy i żołnierzy.
Tamże.
10
Fulham FC, History of football part 2, http://www.fulhamfc.com/news/2003/march/06/history-of-footballpart-2, (dostęp: 16.05.2018 r.).
11
Keir Radnedge, Encyklopedia piłki nożnej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s.12.
12
Tamże, s.13.
8
9
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gry: „Kiedy organizowany jest mecz futbolu, dwie grupy, każda zawierająca taką samą liczbę
zawodników, stają pomiędzy dwiema bramkami, ustawionymi w odstępie od osiemdziesięciu do
stu jardów. Bramkę wyznaczają na ogół dwa patyki wbite w ziemię w odstępie dwóch lub trzech
stóp. Piłka na ogół zrobiona jest z nadmuchanego pęcherza pokrytego skórą. Celem gry jest,
aby piłka przeszła pomiędzy patykami przeciwnej drużyny. Jeżeli zostanie to osiągnięte, mecz
kończy się wygraną” 13.
1.3. Kształtowanie przepisów gry w futbol
Piłka nożna była często uważana za sport dla klasy robotniczej, jednak zasady określające
grę zostały ustalone w najbardziej prestiżowych szkołach prywatnych i uniwersytetach Oksford
i Cambridge. Większość szkół i klubów, które powstały w czasach rewolucji przemysłowej, podczas
rozgrywek kierowały się własnymi przepisami. Kilka z nich umożliwiało na dotykanie piłki rękoma, a inne określiły liczbę zawodników w zespołach. Mimo wszystko, organizacja gry nadal była
chaotyczna, co przyczyniło się do próby ujednolicenia przepisów w 1848 roku na uniwersytecie
w Cambridge. Na zorganizowanym spotkaniu zjawili się przedstawiciele wszystkich większych
szkół, których wspólnym celem było ustalenie i standaryzacja przepisów gry w piłkę nożną. Obrady
trwały niespełna 8 godzin, w trakcie których sformułowano dziesięć ogólnych zasad. Zostały one
dobrze przyjęte i respektowane przez zawodników w Anglii. Co więcej, ustalone reguły gry, tzw.
Cambridge Rules, zostały fundamentem późniejszych zasad Football Association.
Do dzisiejszych czasów nie przetrwał żaden oryginalny dokument z tego spotkania. Najstarszą
spisaną wersją przepisów gry są zapiski Edwarda Thringa, zastępcy dyrektora szkoły w Uppingham, jednej z uczestników obrad w Cambridge, które datuje się na 1862 rok. Brytyjczyk określił
grę w piłkę nożną jako „najprostszą z gier”. Dosłownie cytowana treść zasad poniżej:
1. Gola uznaje się za strzelonego w momencie, kiedy piłka przejdzie pomiędzy słupkami i pod
poprzeczką, poza sytuacją kiedy została uderzona ręką.
2. Rąk wolno użyć jedynie w celu złapania piłki i położenia jej na ziemi pod nogami.
3. Kopnięcia wolno kierować jedynie w piłkę.
4. Gracz nie może kopnąć piłki, gdy ta jest w powietrzu.
5. Nie wolno podcinać ani kopać od tyłu.
6. Z
 a każdym razem, kiedy piłka przekroczy linię boczną, musi zostać wyrzucona z powrotem na boisko przez gracza, który ją wykopał, z punktu, w którym piłka przekroczyła linię,
dokładnie w kierunku środka boiska.
7. Jeżeli piłka przekroczy linię, na której jest bramka, musi zostać wkopana na boisko przez
jednego z graczy drużyny, do której należy ta bramka.
8. Żaden gracz nie może stać bliżej niż osiem metrów od wkopującego piłkę.
9. Gracz zostaje wyłączony z gry natychmiast po tym, jak znajdzie się przed piłką, i musi wrócić za piłkę jak najszybciej, jak to możliwe. Jeżeli piłka minęła zawodnika, kopnięta przez
zawodnika z jego drużyny, nie wolno mu jej dotknąć ani kopnąć, zanim nie dotknie jej ktoś
z przeciwnej drużyny bądź ktoś z jego drużyny nie kopnie jej na wysokość lub przed niego.
10. Nie wolno atakować zawodnikom wyłączonym z gry. 14”
W związku z szybkim rozwojem futbolu w Wielkiej Brytanii, 26 października 1863 roku w Londynie
postanowiono powołać Angielski Związek Piłki Nożnej, czyli Football Association, w skrócie FA. Na
spotkanie przybyli reprezentanci wszystkich większych angielskich klubów. Stowarzyszenie miało
ustanowić przepisy i zasady, które regulowały grę. Związek zaprosił do współpracy przy tworzeniu
13
14

Tamże.
Tamże, s.14.
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FA ważniejsze szkoły z Anglii, lecz nie wszystkie wyraziły chęć pomocy, odpowiadając, że
są zadowolone ze swoich własnych reguł. Na spotkaniach w grudniu 1863 roku opublikowano
pierwsze zasady Football Association oraz powołano komitet FA, co spowodowało rozpad pomiędzy zwolennikami futbolu i rugby. Mimo tych wszystkich wydarzeń, zasady gry wciąż nie były
ujednolicone. Na kolejnym spotkaniu związku w 1866 roku, wszystkie kluby zgodnie stwierdziły,
że będą grały według tych samych przepisów 15.
W następnych latach odnotowywano rozwój FA oraz piłki nożnej. Szkocja, Irlandia oraz Walia
utworzyły swoje własne związki piłki nożnej. Rosło również zainteresowanie publiczności, czego
powodem było stworzenie turnieju o Puchar FA w sezonie 1871/72 oraz meczów międzypaństwowych w 1872 roku, które zostały zapoczątkowane spotkaniem pomiędzy Anglią i Szkocją,
zakończonym remisem 0-0 16.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku nastąpił czas znaczących przemian oraz start rozgrywek
angielskiej ligi piłkarskiej w latach 1888-89. Liczba przepisów gry ogłoszonych przez Football
Association wzrosła z dziesięciu do piętnastu. Nowe zasady dotyczyły między innymi rzutu z autu
oraz pozycji spalonej.
Brytyjczyków określa się mianem misjonarzy piłki nożnej. Wraz z rozwojem transportu, zabierali oni swój ulubiony sport – futbol – w najdalsze zakątki świata. W każdym z miejsc, do których
docierała piłka nożna, szybko stawała się popularna. Pod koniec dziewiętnastego stulecia gra
dotarła do austriackiego Wiednia, który zamieszkiwała duża społeczność angielska. Wraz ze
wzrostem jej popularności w stolicy Austrii, rozpowszechniła się na całe Austro-Węgry. Ze względu
na największe swobody, które przysługiwały Polakom pod zaborem austriackim, piłka nożna stała
się popularna na ziemiach polskich, a dokładniej we Lwowie, skąd później dotarła do Krakowa.
Pierwszy polski mecz rozegrano 14 lipca 1894 roku właśnie we Lwowie, a w 1903 roku powstał
pierwszy polski klub piłkarski – Lechia Lwów. Futbol pojawił się we Włoszech również za sprawą
Anglików, co było widoczne w nazwach pierwszych włoskich klubów: Genoa Football and Cricket
Club (utworzony przez Anglika) czy Milan (zamiast Milano). Wraz z podróżami Brytyjczyków, piłka

Rysunek 2. Mecz Sunderland vs Aston Villa (1895 r.)

Źródło: http://www.nationalfootballmuseum.com/collections_detail/print-aston-villa-v-sunderland-thomas-m-hemy-1893 (dostęp: 23.05.2018 r.).
P. Markiewicz, Zasady gry z 1863 roku i ich późniejsze modyfikacje, http://historiasportu.umcs.lublin.
pl/13032-2/, (dostęp: 23.05.2018 r.).
16
M. Bobakowski, Gdzie te poprzeczki? Tak wyglądał pierwszy międzypaństwowy mecz piłkarski, http://
sport.wp.pl/kat,1726,title,Gdzie-te-poprzeczki-Tak-wygladal-pierwszy-miedzypanstwowy-meczpilkarski,wid,17603855,wiadomosc.html?ticaid=11b7f4, (dostęp 16.05.2018 r.).
15
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nożna do końca dziewiętnastego wieku rozpowszechniła się na wszystkie strony świata: do obu
Ameryk, Azji oraz Afryki 17.
1.4. Powstanie piłkarskich organizacji międzynarodowych i rozwój zasad gry
Szybki rozwój futbolu na całym globie spowodował konieczność powstania międzynarodowej
federacji piłkarskiej FIFA, która to rozpoczęła swoją działalność 21 maja 1904 roku. Po kilku
nieudanych próbach współpracy z angielską FA, reprezentanci Belgii, Danii, Francji, Holandii,
Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii spotkali się w Paryżu i utworzyli FIFA. Stworzono ją w celu umożliwienia kooperacji między federacjami, ujednolicenia zasad gry oraz nadzoru nad nimi na całym
świecie. W ten sposób powstał nadrzędny, międzynarodowy organ rządzący, sprawujący władzę
nad piłką nożną. Pierwszym przewodniczącym został Robert Guerin, francuski działacz sportowy. Za jego kadencji, 14 kwietnia 1905 roku do FIFA dołączyła angielska FA. Oprócz Anglii, do
organizacji dołączyły federacje takich państw jak: Włochy, Węgry, Austria, Finlandia, Norwegia
i Luksemburg. Francuz ustąpił po dwóch latach na rzecz Daniela Woolfall’a, przedstawiciela angielskiej Football Association. Priorytetem Anglika było ustandaryzowanie przepisów gry w piłkę
nożną. To za jego rządów FIFA przekształciła się z europejskiej na światową federację – w 1910
roku do struktur organizacji dołączyła RPA, w 1912 roku Argentyna oraz Chile, a w 1913 roku
członkiem zostały USA 18.
Drugą najważniejszą po FIFA organizacją, która odpowiada za zasady gry w piłkę nożną jest
International Football Association Board (IFAB, Międzynarodowa Rada Piłkarska). Powstała 2
czerwca 1886 roku w Londynie podczas spotkania reprezentantów czterech brytyjskich federacji
piłkarskich: angielskiej, irlandzkiej, szkockiej i walijskiej. Wkrótce stała się strażnikiem jednolitych
przepisów gry i jej zadaniem było zachowanie, monitorowanie, interpretowanie i wprowadzanie
zmian do reguł piłki nożnej. Do dziś zasady gry mogą być zmienione tylko przez IFAB. Przez lata
przepisy stale się zmieniały i ewoluowały. Rzuty karne oraz siatki w bramkach zostały wprowadzone w 1891 roku.
W latach 1896-1899 ustalono, że każdy zespół powinien mieć jedenastu zawodników na
boisku, mecz powinien trwać dziewięćdziesiąt minut, a boisko mieć konkretne wymiary, które
obowiązują do dziś 19.
Rysunek 3. Wykonywanie rzutu karnego

Źródło: http://theifab.com/history/ifab (dostęp: 23.05.2018 r.).
17
18
19

K. Radnedge, Encyklopedia piłki nożnej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s.15.
FIFA, History of FIFA, https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/index.html, (dostęp: 16.05.2018 r.).
IFAB, History of IFAB, http://theifab.com/history/ifab, (dostęp: 16.05.2018 r.).
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Po utworzeniu FIFA w 1904 roku i zyskaniu przez piłkę nożną popularności na całym świecie,
członkowie Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich uznali, że istnieje potrzeba ujednolicenia zasad gry, tak jak dokonały tego brytyjskie związki wiele lat wcześniej. Jednak istniał już organ,
z którego można było czerpać wspomniane reguły i w ten sposób FIFA zaakceptowała przepisy
stworzone przez IFAB. W 1913 roku FIFA formalnie wstąpiła w struktury Międzynarodowej Rady
Piłkarskiej. W nowo zrestrukturyzowanym organie, FIFA posiadała taką samą moc głosowania, co
cztery pierwotne federacje razem wzięte. Ze względu na wojnę, kolejne zmiany w przepisach piłki
nożnej wprowadzono dopiero w 1922 roku. Wtedy to IFAB ustaliło, że zawodnik nie może być na
pozycji spalonej, jeśli piłka została do niego podana z rzutu z autu. W 1925 roku ustanowiono, że
piłkarz jest na spalonym tylko z mniej niż dwoma przeciwnikami pomiędzy nim a linią bramkową
w momencie podania. Następnie od 1929 roku bramkarz, podczas rzutu karnego, był zmuszony
stać obiema nogami na linii bramkowej aż do momentu kopnięcia piłki przez rywala. W latach
trzydziestych prowadzono doświadczenia z dwoma sędziami, a pod koniec dekady wprowadzono
łuk na linii pola karnego w odległości 10 jardów od punktu karnego. Od tamtej pory oznaczenia
boiska pozostają niezmienione do dziś. Numery na koszulkach pojawiły się eksperymentalnie
w drużynach należących do FA w 1933 roku. Początkowo miały oznaczać pozycję i funkcję zawodnika, dlatego też numer jeden należał do bramkarza. Od 1939 roku numery na koszulkach
piłkarskich są obowiązkowe. W 1938 roku postanowiono znowelizować przepisy gry w zwarty
i przejrzysty zestaw zasad oraz dodano do nich uzupełniające objaśnienia 20. Warto wspomnieć,
że znowelizowane siedemnaście artykułów obowiązywały aż do 1997 roku i dotyczyły one:
1.
„pola gry,
2.
piłki,
3.
liczby zawodników,
4.
ubioru zawodników,
5.
sędziego,
6.
sędziów asystentów,
7.
czasu trwania zawodów,
8.
rozpoczęcia i wznowienia gry,
9.
piłki w grze i poza grą,
10. sposobu zdobywania bramki,
11. pozycji spalonej,
12. niedozwolonej gry i niewłaściwego zachowania,
13. rzutów wolnych,
14. rzutów karnych,
15. wrzutów z autu,
16. rozegrania od bramki
17. rzutów rożnych .21”
W 1958 roku wprowadzono przepis dotyczący dokonywania zmian zawodników. Kolejna istotna
zmiana weszła w życie w 1970 roku i była to jedna z najbardziej ekscytujących cech meczów piłki
nożnej – ustalono, że serie rzutów karnych po dogrywce mogą zdecydować o tym, kto wygra mecz.
Dodatkowo od tego roku sędziowie mogli upominać zawodników kartkami – żółtą i czerwoną.
W tym okresie kontynuowano doświadczenia z nowymi technologiami wprowadzanymi do gry,
dotyczącymi między innymi obuwia, czy materiałów użytych do produkcji piłek. IFAB uważało,
że technologia używana w produkcji tych przedmiotów zbyt często jest sprzeczna z ustalonymi
IFAB, History of IFAB, http://theifab.com/history/ifab, (dostęp: 16.05.2018 r.).
P. Markiewicz, Zasady gry z 1863 roku i ich późniejsze modyfikacje, http://historiasportu.umcs.lublin.
pl/13032-2/, (dostęp: 16.05.2018 r.).
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zasadami gry i dlatego należy je uwzględnić, aby utrzymać najwyższy poziom rozgrywek. Lata
dziewięćdziesiąte przyniosły wiele zmian do przepisów gry. IFAB zdecydowało się na silne powiązanie dyscypliny z zasadami fair play. W 1990 roku ponownie zmieniono regułę pozycji spalonej –
zawodnik drużyny atakującej nie znajdował się na pozycji spalonej w momencie, kiedy był na równi
z przedostatnim zawodnikiem drużyny broniącej. Następnie w 1993 roku wprowadzono zasadę,
w myśl której bramkarz nie może złapać w ręce piłki celowo podanej mu przez kolegę z drużyny.
W duchu promowania zasad fair play, IFAB wprowadziło poważne zmiany do artykułu dwunastego,
stwierdzając, że zawodnik winny niedozwolonemu atakowi z tyłu, który zagraża bezpieczeństwu
przeciwnika, automatycznie karany jest czerwoną kartką. Podobnie jest w sytuacji, gdy piłkarz
w sposób niedozwolony przeszkodzi drużynie przeciwnej w strzeleniu gola lub przerwie dogodną
sytuację na zdobycie bramki.
W 1997 roku International Football Association Board postanowiła opublikować kolejną nowelizację przepisów gry w piłkę nożną, która je ujednoliciła i uprościła. Wprowadzone zmiany
i spisanie zasad na nowo spowodowało skrócenie długości Laws of the Game o 30%. IFAB była
gotowa wejść w XXI wiek piłki nożnej 22.
Początek nowego tysiąclecia w piłce nożnej był okresem dyskusji dotyczących zmian, które wpłynęłyby pozytywnie na efektowność meczów piłkarskich. Odnosiły się one głównie do:
zwiększenia wymiarów bramki, zmiany przepisu o pozycji spalonej (ograniczając go tylko do pola
karnego), wykonywania rzutów rożnych w miejscu, gdzie przecina się linia bramkowa z linią pola
karnego, zamiany wrzutu z autu na rzut wolny pośredni, gry bramkarza czy też sposobu punktowania
rozgrywek. Prowadzono badania nad efektywnym czasem gry, które doprowadziły do propozycji
odliczania czasu, który upłynął w trakcie przerw w grze czy też podziału meczów na cztery części
– tak jak to jest w koszykówce. Zmiany te miałyby zwiększyć tempo i atrakcyjność rozgrywek 23.
Sugerowane od 1997 roku przez FIFA nowe interpretacje zasad wpłynęły na podejmowane
przez sędziego decyzje oraz jego opinie o przyczynie przewinienia. Obecnie arbiter powinien
oceniać sposób, w jaki został popełniony faul, a nie zamiar zawodnika. Zmieniono również
sposób nazewnictwa w zasadach gry, które dotyczą pojęć: aktywny udział (w przypadku pozycji
spalonej), umyślne zagranie (najczęściej przy dotknięciu piłki ręką), nieodpowiednie zachowanie
czy też przewinienie 24.
1.5. Największe błędy sędziowskie w XXI wieku
Jednym z największych problemów ostatnich lat jest poziom sędziowania rozgrywek jak
i podejmowanie prawidłowych decyzji przez arbitrów spotkań piłkarskich. Trudność ta dotyczy
jednakowo zawodów na szczeblu krajowym jak i największych turniejów piłkarskich – w Lidze
Mistrzów UEFA bądź Mistrzostwach Europy lub Świata. International Football Association Board
nieustannie wdraża poprawki merytoryczne i interpretacyjne, uaktualnia przepisy, ale poziom sędziowania wciąż budzi wiele kontrowersji i zastrzeżeń. Pomimo organizacji wielu szkoleń i spotkań
dla sędziów piłkarskich, nadal popełniane są błędy w ocenie zdarzeń na boiskach, które wpływają
na przebieg i rezultat całego spotkania, a nawet decydują, która z drużyn awansuje do kolejnego
etapu rozgrywek. W ciągu ostatnich dziesięciu lat miało miejsce wiele takich sytuacji.
Pierwszym przykładem może być sytuacja z meczu rewanżowego barażów do Mistrzostw
Świata 2010 pomiędzy reprezentacjami Francji i Irlandii, rozegranym na stadionie Stade de France
w Saint-Denis 18 listopada 2009 roku. Po przegranym pierwszym spotkaniu dwumeczu (0 – 1
dla reprezentacji Francji po golu Nicolasa Anelki w meczu rozgrywanym w Dublinie 14 listopada
22
23
24

IFAB, History of IFAB, http://theifab.com/history/ifab, (dostęp: 16.05.2018 r.).
J. Gołaszewski, Piłka nożna, AWF, Poznań 2003, s. 298-299.
Tamże.
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Rysunek 4. Dotknięcie ręką Thiery’ego Henry w meczu Francja – Irlandia

Źródło: https://www.huffingtonpost.com/2009/11/18/thierry-henry-handball-go_n_363155.html
(dostęp: 24.05.2018 r.).
2009 roku), Irlandczycy zdołali strzelić gola we Francji i doprowadzić do dogrywki. W 103. minucie
szwedzki sędzia Martin Hansson popełnił dwa błędy, które zadecydowały, że to Francuzi zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata 2010 w Republice Południowej Afryki. Podczas dośrodkowania
piłki w pole karne dwóch zawodników reprezentacji Francji znajdowało się na pozycji spalonej, co
przeoczył sędzia liniowy spotkania. Następnie, francuski napastnik, Thierry Henry dotknął piłki
ręką, czym zapobiegł opuszczenie przez nią pola gry, i dograł do Williama Gallasa, który strzelił
gola decydującego o awansie reprezentacji Francji do finałów Mistrzostw Świata 2010. Sędzia
główny spotkania, mimo licznych protestów zawodników oraz sztabu szkoleniowego reprezentacji
Irlandii, bez wahania wskazał na środek boiska, co oznaczało, że według niego gol został zdobyty
prawidłowo. Mecz zakończył się wynikiem 1 – 1, a ze względu na wynik pierwszego spotkania (0 - 1
dla Francji), to Francuzi cieszyli się z awansu do kolejnego etapu mundialu, mimo, że wywalczyli
go w kontrowersyjnych okolicznościach 25.
Kolejnym znaczącym błędem na międzynarodowym turnieju jest ten z meczu Niemcy – Anglia
w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2010 rozegranego na Free State Stadium w Bloemfontein w Republice Południowej Afryki, 27 czerwca 2010 roku. Przy wyniku 2 – 1 dla reprezentacji Niemiec, w 39.
minucie spotkania, angielski pomocnik, Frank Lampard oddał strzał zza pola karnego. Piłka po
minięciu niemieckiego bramkarza, Manuela Neuer’a, odbiła się od poprzeczki bramki, następnie
za linią bramkową i wróciła na pole gry. Sędzia główny meczu, Urugwajczyk Jorge Larrionda, nie
uznał prawidłowo zdobytego gola i mimo protestów Anglików nakazał kontynuować grę. Według
niego piłka nie przekroczyła linii bramkowej, czemu zaprzeczyły powtórki wideo, na których wiRysunek 5. Odbicie piłki za linią bramkową w meczu Niemcy – Anglia

Źródło: http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/world_cup_2010/8771294.stm oraz http://worldsoccertalk.com/2010/06/27/in-pictures-frank-lampards-disallowed-goal-v-germany/ (dostęp:
24.05.2018 r.).
H. Górecki, „To nie błąd Henry’ego, to kwestia fair play”, https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/francja-irlandia-henry-sie-przyznal-sedzia-gapa/pneje5d, (dostęp: 24.05.2018 r.).
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Rysunek 6. Przewinienie Chamberlain’a (po lewej) i zdziwienie Gibbs’a (po prawej)

Źródło: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2586769/Kieran-Gibbs-mistakenly-sentAlex-Oxlade-Chamberlain-handball.html (dostęp: 24.05.2018 r.).
dać, że futbolówka całym obwodem znajdowała się w bramce. Winnym całej sytuacji jest przede
wszystkim sędzia liniowy, którego obowiązkiem jest obserwacja linii bramkowej i powiadomienie
sędziego głównego o prawidłowo zdobytym golu. Ostatecznie reprezentacja Niemiec pokonała
Anglię 4 – 1 i awansowała do kolejnego etapu turnieju 26.
Następnym, ale niezwiązanym już ze zdobyciem bramki, błędem sędziowskim była decyzja
angielskiego arbitra Andre Marriner’a z meczu ligi angielskiej pomiędzy Chelsea Londyn a Arsenalem Londyn rozegranym na stadionie Stamford Bridge w Londynie 22 marca 2014 roku. W 16.
minucie spotkania przy wyniku 2 – 0 dla Chelsea, po strzale Edena Hazard’a, zawodnik Arsenalu
– Alex Oxlade-Chamberlain – umyślnie zatrzymał piłkę dłonią i wybił ją poza pole gry. Sędzia nie
dostrzegł przewinienia, dopiero po protestach zawodników Chelsea i konsultacji z asystentem
zadecydował podyktować rzut karny. Następnie przystąpił do wymierzenia kary za przewinienie.
Błędnie zidentyfikował winnego i omylnie ukarał czerwoną kartką obrońcę Arsenalu Kierana Gibbs’a, a nie tak jak powinien Alexa Oxlade-Chamberlain’a. Obaj zawodnicy dyskutowali z arbitrem,
Chamberlain przyznał się do przekroczenia przepisów, lecz Marriner nie zmienił swojej błędnej
decyzji. Mecz zakończył się wynikiem 6 – 0 dla Chelsea Londyn 27.
Ostatnim przykładem, tym razem z polskiej Ekstraklasy, był błąd sędziów z meczu Wisła
Kraków – Legia Warszawa rozegranego na Stadionie Miejskim imienia
Henryka Reymana w Krakowie 13 kwietnia 2013 roku. Spotkanie sędziowało sześciu arbitrów:
główny, dwóch liniowych, techniczny oraz dwóch sędziów bramkowych, których zadaniem jest
obserwacja wydarzeń w polu karnym i jego okolicach. Jeden z tych ostatnich popełnił błąd, przez
który Legia Warszawa objęła prowadzenie w 13. minucie spotkania. Dośrodkowujący w pole karne
zawodnik Legii - Artur Jędrzejczyk, zagrywał piłkę, która ewidentnie wyszła poza pole gry. Nieprawidłowego zagrania nie dostrzegł sędzia bramkowy Sebastian Jarzębak, znajdujący się w bliskiej
odległości od całego zdarzenia. Podanie dotarło do napastnika warszawskiej drużyny – Wladimera Dwaliszwiliego, który pokonał bramkarza Wisły Kraków. Sędzia główny spotkania – Hubert
Siejewicz – uznał bramkę, mimo protestów zawodników krakowskiego klubu. Mecz zakończył się
zwycięstwem Legii Warszawa 1 – 2 28.
Sport.pl, MŚ 2010. Niemcy – Anglia. Prawidłowy gol Lamparda nieuznany. „Największa pomyłka od czasu
ręki Maradony”, www.sport.pl/mundial/1,154361,8069356,MS_2010__Niemcy___Anglia__Prawidlowy_gol_
Lamparda.html, (dostęp: 24.05.2018 r.).
27
Sport.wp.pl, Wielki błąd sędziego w meczu Chelsea – Arsenal, http://sport.wp.pl/kat,1744,title,Wielki-bladsedziego-w-meczu-Chelsea-Arsenal,wid,16490293,wiadomosc.html?ticaid=11b586&_ticrsn=3,
(dostęp:
24.05.2018 r.).
28
Sport.tvn24.pl, „Wypada przeprosić”. Sędzia się kaja, Wiśle punktów to nie zwróci., https://sport.tvn24.
pl/archiwum,133/wypada-przeprosic-sedzia-sie-kaja-wisle-punktow-to-nie-zwroci,318463.html,
(dostęp:
25.05.2018 r.).
26
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Rysunek 7. Zagranie Artura Jędrzejczyka zza linii końcowej boiska oraz sędzia Jarzębak
(po prawej)

Źródło: http://www.fakt.pl/sport/pilka-nozna/hubert-siejewicz-przeprosil-pilkarzy-wisly-krakowza-blad/3y29nj9 (dostęp: 25.05.2018 r.).).

1.6. Wprowadzanie nowych technologii do świata piłki nożnej
Przyczyną wymienionych sytuacji jest przede wszystkim czynnik ludzki – sędzia piłkarski jest
człowiekiem i błędy mogą się zdarzać. Aby zminimalizować liczbę takich przypadków, FIFA oraz
IFAB coraz śmielej decydują się na wprowadzanie nowych technologii do piłki nożnej. Mają one
na celu wyeliminowanie błędów sędziowskich, które mają znaczący wpływ na przebieg całego
spotkania. Jedną z takich technologii jest system Goal-line Technology, którego zadaniem jest
poinformowanie głównego arbitra spotkania o tym, czy piłka przekroczyła całym obwodem linię
bramkową. System ten został oficjalnie zatwierdzony przez FIFA i wprowadzony do świata piłki
nożnej w 2012 roku podczas Klubowych Mistrzostw Świata 2012 rozgrywanych w Japonii. Mógłby
mieć zastosowanie podczas przytoczonej sytuacji z meczu Niemcy – Anglia z Mistrzostw Świata
2010 w Republice Południowej Afryki. GLT opiera się na działaniu czternastu kamer (po siedem
na każdą z bramek) o wysokiej prędkości nagrywania, nawet do pięciuset klatek na sekundę. Są
one usytuowane na dachu stadionu oraz za bramkami. Rejestrowany obraz trafia do komputera,
gdzie jest wyznaczana precyzyjna pozycja piłki na mapie 3D boiska. Kiedy piłka przekroczy linię
bramki, system wysyła sygnał wibracyjny i wizualny do zegarka sędziego głównego. Oprócz tego,
Rysunek 8. Wizualizacja pozycji kamer w Goal-line Technology

Źródło: https://www.goalcontrol.de/en/press.html (dostęp: 25.05.2018 r.).
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tworzona jest wizualizacja pozycji piłki, która może być prezentowana w transmisji telewizyjnej
i stadionowych telebimach 29.
Na przestrzeni lat futbol stał się najpopularniejszą dyscypliną sportu, która ma miliardy fanów
na całym świecie . W ciągu ponad 150 lat od utworzenia angielskiej Football Association, przepisy
gry w piłkę nożną zmieniały się wielokrotnie. Mnogość zasad, ich interpretacja i często szybkie
tempo meczu są źródłem błędów sędziowskich, które wpływają na przebieg całego spotkania.
Międzynarodowe organizacje piłkarskie takie jak FIFA oraz IFAB starają się ograniczyć niekorzystne zjawisko, wprowadzając nowe technologie, które mają wspomóc arbitrów piłkarskich w pracy
i wyeliminować ich niedopatrzenia. Pierwszym takim systemem jest przedstawiony Goal-line
Technology informujący o przekroczeniu przez piłkę linii bramkowej. Kolejnym jest system Video
Assistant Referee, w skrócie VAR, czyli wideoweryfikacja zdarzeń boiskowych, który stanowi
przedmiot niniejszej pracy.
Rozdział 2. Video Assistant Referee
Video Assistant Referee (w skrócie VAR), czyli Sędzia Asystent Wideo to system weryfikacji
wideo, która ma pomóc w pracy sędziom piłkarskim. Ma on za zadanie eliminowanie oczywistych
błędów w sytuacjach, które mają kluczowy wpływ na przebieg meczu. Celem VAR nie jest stuprocentowa dokładność dla każdej decyzji sędziowskiej, a zarazem zaburzenie płynności gry oraz
zniszczenie emocji, które wywołuje piłka nożna. Dewiza systemu VAR to:
„minimum ingerencji – maksimum korzyści” 30.
Mimo wprowadzenia Video Assistant Referee to arbiter główny nadal jest najważniejszym
członkiem składu sędziowskiego. To nadal do niego należy ostateczna decyzja dotycząca zdarzenia boiskowego, czy doszło czy nie doszło do przewinienia zawodnika. Jedynym wyjątkiem
są sytuacje, których sędzia główny nie zauważy, są to zwykle zdarzenia „bez piłki”. Jego decyzja
może być zmieniona tylko w przypadku, gdy wideoweryfikacja wykaże oczywisty błąd, czyli nie
„czy decyzja była słuszna?”, lecz „czy podjęta decyzja była zdecydowanie błędna?”. Podstawą
systemu VAR jest dwanaście zasad:
1. Technologia weryfikacji wideo ma na celu jedynie poprawić oczywiste błędy i przeoczone
sytuacje przy podejmowaniu ważnych dla przebiegu meczu decyzji, czyli goli, rzutów karnych,
czerwonych kartek lub błędnych identyfikacji zawodników (ukaranie niewinnego zawodnika).
2. Podjęcie ostatecznej decyzji zawsze należy do sędziego głównego.
3. Sędziowie VAR są członkami składu sędziowskiego. Informacje przekazywane głównemu
arbitrowi przez Sędziego Asystenta Wideo są traktowane jak informacje przekazywane przez
resztę zespołu sędziowskiego – sędziego asystenta i sędziego technicznego.
4. Sędzia główny zawsze musi podjąć decyzję, niezależnie od sędziów VAR, czyli nie może
nie podjąć decyzji i przekazać jej podjęcia sędziemu VAR.
5. Decyzja, która została podjęta przez sędziego głównego nie zostanie zmieniona, jeśli weryfikacja wideo nie wykaże, że popełnił błąd przy podjęciu decyzji.
6. Jedynie sędzia główny może nakazać wykonanie wideoweryfikacji. Reszta składu sędziowskiego ma prawo tylko zaproponować to rozwiązanie.
29
Technologie.onet.pl, Goal-line: najlepsze technologie, które rozstrzygają spory o gola, https://technologie.onet.pl/nauka-i-technika/goal-line-najlepsze-technologie-ktore-rozstrzygaja-spory-o-gola/l968cf9,(dostęp:
25.05.2018 r.).
30
IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
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7. Podczas trwania weryfikacji wideo sędzia główny nie powinien się spieszyć z podjęciem
decyzji, ponieważ dokładność jest ważniejsza niż szybkość.
8. Zawodnicy i osoby ze strefy technicznej (sztab szkoleniowy i zawodnicy rezerwowi) nie
mają prawa otaczać ani żądać od sędziego głównego, aby podjął decyzję o przeprowadzeniu
wideoweryfikacji lub wpływać na jego ostateczną decyzję. Zawodnik, który wykona „znak weryfikacji wideo” (pokazanie rękoma kształtu ekranu telewizora) zostanie upomniany żółtą kartką.
9. Sędzia główny powinien przeprowadzać proces wideoweryfikacji w sposób widoczny dla
wszystkich, aby zapewnić jawność działania.
10. W przypadku, gdy gra nie zostanie wstrzymana po sytuacji, która jest weryfikowana, żadne
decyzje podjęte po tym zdarzeniu nie zostają anulowane, nawet, jeśli pierwotna decyzja zostanie
zmieniona. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest upomnienie żółtą lub czerwoną kartką za przerwanie korzystnej akcji lub za pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki.
11. Ustalono maksymalny czas przed i po zdarzeniu podlegający weryfikacji wideo.
12. Wszystkie procedury VAR są zgodne z zasadami i polityką Przepisów Gry (Laws of the
Game) ustanowionymi przez International Football Association Board 31.
Narodowe związki piłkarskie i organizatorzy rozgrywek korzystają z systemu VAR tylko za zgodą
Międzynarodowej Rady Piłkarskiej. Pozwolenia będą wydawane tylko wtedy, gdy zostaną w pełni
wykorzystane procedury IFAB oraz zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące szkolenia
sędziów VAR i wymagania techniczne .
2.1. Historia Video Assistant Referee
System Video Assistant Referee został zatwierdzony i wprowadzony do piłki nożnej na corocznym zebraniu International Football Association Board 5 marca 2016 roku w Cardiff w Walii 32.
Pierwszy „próbny” mecz z wykorzystaniem systemu VAR odbył się 12 sierpnia 2016 roku w Nowym Jorku pomiędzy rezerwowymi zespołami New York Red Bull i Orlando City w rozgrywkach
United Soccer League 33. Sędzia główny spotkania, Ismail Elfath zweryfikował dwa zdarzenia
w trakcie meczu i po konsultacji z sędzią VAR Allenem Chapman’em zdecydował upomnieć dwóch
zawodników czerwoną i żółtą kartką za popełnione przewinienia 34.
Wideoweryfikacja została wprowadzona również do rozgrywek międzynarodowych. Pierwszym
takim spotkaniem był towarzyski mecz pomiędzy reprezentacjami Włoch i Francji dnia 1 września
2016 roku w Bari. W tym meczu system VAR pomógł zdecydować sędziemu Bjornowi Kuipers’owi
o upomnieniu zawodnika żółtą, zamiast czerwoną kartką oraz o niepodyktowaniu rzutu karnego
na korzyść Włochów 35.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii systemu VAR były Klubowe Mistrzostwa Świata
2016 odbywające się w grudniu 2016 roku w Japonii. Był to pierwszy oficjalny turniej organizowany
przez FIFA, podczas którego używano systemu weryfikacji wideo 36.
Laws of the Game – oficjalne przepisy gry w piłkę nożną ustanowione przez IFAB.
Tamże.
33
United Soccer League – drugi poziom rozgrywkowy w Ameryce Północnej obejmujący kluby z USA oraz
Kanady.
34
L. Alvarez, MLS makes soccer history with debut of video assistant referees, https://www.si.com/tech-media/2016/08/19/mls-virtual-assistant-referees-debut, (dostęp: 17.06.2018 r.).
35
B. Rumsby, Video replays used for first time during France’s 3–1 friendly win over Italy as ‘football history’
made, https://www.telegraph.co.uk/football/2016/09/02/video-replays-used-for-first-time-during-frances-3-1friendly-wi/, (dostęp: 17.06.2018 r.).
36
FIFA, Video Assistant Referees to be tested at FIFA Club World Cup Japan 2016, https://www.fifa.com/
clubworldcup/news/y=2016/m=12/news=video-assistant-referees-to-be-tested-at-fifa-club-world-cupjapan-201-2858889.html, (dostęp: 17.06.2018 r.).
31
32
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Video Assistant Referee brał udział po raz pierwszy w meczu ligowym w australijskiej A-League
w spotkaniu drużyn Melbourne City i Adelaide United 7 kwietnia 2017 roku, jednak przebiegło ono
bez konieczności wykorzystywania wideoweryfikacji 37. Pierwsza interwencja systemu VAR miała
miejsce 8 kwietnia 2017 roku w meczu Wellington Phoenix – Sydney FC rozegranym na Westpac
Stadium w Wellington. Sędzia spotkania Shaun Evans przy pomocy sędziego VAR podyktował
rzut karny dla Sydney FC za zagranie ręką w polu karnym przez zawodnika Wellington Phoenix 38.
Amerykańska liga Major League Soccer wprowadziła VAR do swoich rozgrywek 2 sierpnia 2017
roku 39. Pierwsze oficjalne użycie weryfikacji wideo nastąpiło w meczu pomiędzy Philadelphia Union
i FC Dallas 5 sierpnia 2017 roku. W 80. minucie spotkania sędzia Ricardo Salazar anulował gola
zdobytego przez FC Dallas ze względu na faul na bramkarzu drużyny broniącej w akcji bramkowej 40.
System Video Assistant Referee był również używany na Pucharze Konfederacji 2017 odbywającym się w czerwcu 2017 roku w Rosji 41 42. Była to próba generalna przed Mistrzostwami Świata
2018 rozgrywanymi w tym kraju.
System wideoweryfikacji został wprowadzony do większości topowych lig europejskich z początkiem sezonu 2017/18, w tym do najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce – LOTTO
Ekstraklasy. Warto zaznaczyć, że system VAR nie został zaakceptowany przez angielską Football
Association, co spowodowało, że nie jest on wykorzystywany na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w „ojczyźnie” futbolu – Premier League. Jednak wraz z powodzeniem systemu w innych
ligach, Anglicy postanowili sprawdzić działanie Video Assistant Referee, więc 8 stycznia 2018
roku po raz pierwszy testowali VAR w Pucharze Anglii w meczu pomiędzy Brighton & Hove Albion
i Crystal Palace 43. Weryfikacja wideo została zastosowana przy uznaniu zwycięskiego gola na 2
- 1 dla Brighton w ostatnich minutach spotkania. Zawodnicy Crystal Palace podejrzewali zagranie
piłki ręką przez strzelca gola Glenna Murray’a, jednak sędzia główny Andre Marriner po konsultacji
z sędzią VAR zdecydował, że bramka została zdobyta prawidłowo.
3 marca 2018 roku International Football Association Board oficjalnie wprowadziła Video Assistant Referee do Przepisów Gry (Laws of the Game) 44 . Na spotkaniu Komitetu Wykonawczego FIFA
16 marca 2018 roku w Bogocie w Kolumbii oficjalnie ogłoszono, że VAR będzie wykorzystywany
na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji 45.
Pierwsze użycie systemu na Mundialu nastąpiło 16 czerwca 2018 roku w czasie meczu fazy
grupowej pomiędzy Francją i Australią. W 58. minucie spotkania sędzia główny Andres Cunha
miał wątpliwości co do faulu Joshuy Risdona w polu karnym. Po konsultacji z sędzią VAR i obej-

A-League – najwyższy poziom rozgrywkowy w Australii.
The Guardian, World first as video assistant referee called into action in Wellington and Sydney FC stalemate, https://www.theguardian.com/football/2017/apr/08/aleague-round-26-match-reports, (dostęp: 17.06.2018 r.).
39
Major League Soccer – najwyższy poziom rozgrywkowy w Ameryce Północnej obejmujący drużyny z USA
oraz Kanady.
40
German Sferra, Philadelphia Union 3, FC Dallas 1 - 2017 MLS Match Recap, https://www.mlssoccer.com/
post/2017/08/05/philadelphia-union-3-fc-dallas-1-2017-mls-match-recap, (dostęp: 17.06.2018 r.).
41
Puchar Konfederacji – międzynarodowy turniej piłkarski organizowany przez FIFA. Bierze w nim udział osiem
reprezentacji, które są zwycięzcami mistrzostw kontynentalnych oraz gospodarz rozgrywek i mistrz świata.
42
FIFA, Match officials appointed for FIFA Confederations Cup Russia 2017, https://www.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=4/news=match-officials-appointed-for-fifa-confederations-cup-russia-2017-2880583.
html, (dostęp: 17.06.2018 r.).
43
RTE, FA Cup trial for Video Assistant Referee, https://www.rte.ie/sport/soccer/2017/1207/925792-fa-cuptrial-for-video-assistant-referee/, (dostęp: 17.06.2018 r.).
44
FIFA, IFAB comes to landmark decision about VAR, https://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2018/m=3/news=coming-soon-press-conference-following-the-ifab-annual-general-meeting.html, (dostęp: 17.06.2018 r.).
45
Sport.pl, Oficjalnie: VAR zatwierdzony na mistrzostwa świata w Rosji, http://www.sport.pl/pilka
/7,64946,23153251,oficjalnie-var-zatwierdzony-na-mistrzostwa-swiata-w-rosji.html, (dostęp: 17.06.2018 r.).
37
38
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Rysunek 9. Centrum Obsługi Wideo na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Mu6jaBb5Low&feature=player_embedded (dostęp:
18.06.2018 r.).
rzeniu sytuacji na ekranie ustawionym obok linii bocznej boiska podjął decyzję o przyznaniu rzutu
karnego na rzecz Francuzów, który wykorzystał Antoine Griezmann 46.
2.2. Techniczne i organizacyjne aspekty Video Assistant Referee
Technologia weryfikacji wideo to system, który jest dostosowany do potrzeb piłki nożnej.
Jest on obsługiwany przez operatora powtórek (RO – Replay operator) i zapewnia sędziom VAR
najlepsze kąty widzenia kamery w jak najszybszym czasie. Aby jak najlepiej przeprowadzać
wideoweryfikację postanowiono ustandaryzować urządzenia obsługiwane przez sędziów głównych i VAR, opracować minimalne wymagania dla konfiguracji technologicznej oraz zdefiniować
proces weryfikacji wideo. Poniżej minimalne wymagania dotyczące Centrum Obsługi Wideo
(VOR – Video Operation Room):
A. Obraz z kamer:
a. Centrum powinno posiadać niezależny dostęp oraz możliwość kontrolowania powtórek
wideo ze wszystkich obrazów z kamer, których kąty widzenia gwarantują przybliżenia
oraz obraz całościowy pola gry.
b. Każdy z obrazów wykorzystywanych do weryfikacji wideo VAR muszą być udostępnione
nadawcy telewizyjnemu.
c. Wszystkie obrazy z kamer muszą być zsynchronizowane i odtwarzane na ekranach
w czasie rzeczywistym, opóźnienie nie może przekraczać jednej sekundy.
d. Transmitowanie „na żywo” obrazu z VOR do nadawcy meczu.
e. Wszystkie obrazy z kamer, obrazów do programu TV oraz procesu weryfikacji wideo
w VOR wraz dźwiękiem muszą być zapisywane.
f. Każdy obraz z kamery powinien zostać nazwany i ta nazwa powinna wyświetlać się na
ekranach w VOR i RRA 47.
g. Nie istnieje wymóg dotyczący liczby kamer koniecznych do procesu wideoweryfikacji,
jednak ze względu na liczbę istotnych decyzji podejmowanych w polu karnym, zaleca
się ustawienie kamery równo z lub w pobliżu linii pola bramkowego (5,5m).
46
RMF24, Pierwsze w historii użycie VAR na mundialu. Francja pokonuje dzielną Australię, http://www.rmf24.
pl/raporty/raport-mundial-2018/fakty/news-pierwsze-w-historii-uzycie-var-na-mundialu-francja-pokonuje,nId,2594957, (dostęp: 17.06.2018 r.).
47
RRA – Referee Review Area – stanowisko wideoweryfikacji – widoczne miejsce tuż obok boiska, gdzie sędzia ma możliwość oglądania powtórek.
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B. Stanowisko robocze:
a. Centrum Obsługi Wideo może znajdować się na stadionie lub w jego okolicach (pojazd
lub pomieszczenie) lub specjalnym centrum powtórek oraz wymaga obecności sędziego
VAR i asystenta AVAR 48.
b. Sędzia VAR powinien mieć dostęp do dwóch ekranów. Pierwszy z nich służy do śledzenia meczu w czasie rzeczywistym, drugi dotykowy, z opóźnieniem od 2 do 5 sekund
względem czasu rzeczywistego, służy do przeprowadzania procesu weryfikacji wideo.
Asystent AVAR powinien mieć oddzielny ekran, na którym śledzi transmisję meczu na
żywo, kiedy trwa kontrola.
c. S
 ędzia VAR powinien mieć możliwość przybliżania i oddalania obrazu podczas procesu wideoweryfikacji.
d. P
 rzed meczem należy ustalić kąty widzenia kamer pomiędzy organizatorem rozgrywek
lub meczu i dostawcą technologii.
e. Centrum Obsługi Wideo powinno mieć określoną formę komunikacji z nadawcą meczu.
f. «Główny operator powtórek ma możliwość monitorowania maksymalnie 12 obrazów
kamery. Do obsługi 13. obrazu niezbędny jest dodatkowy operator powtórek 49.
Dodatkowo, osoby niezwiązane z VOR nie powinny mieć wstępu do Centrum Obsługi Wideo
na 30 minut przed rozpoczęciem meczu, aby nie dekoncentrować i umożliwić przygotowanie się
sędziemu VAR oraz asystentowi AVAR. Ponadto, VOR powinno być dobrze oświetlone, aby była
możliwość identyfikacji sędziów VAR, operatorów powtórek i każdej osoby, która przebywa w pomieszczeniu, na nagraniach wideo z wnętrza VOR, które się zachowuje w celu szkoleń i weryfikacji
prawidłowości działania systemu VAR 50.
W skład zespołu pracującego w Centrum Obsługi Wideo wchodzą:
1. Sędzia Asystent Wideo (sędzia VAR):
Osoba odpowiedzialna za proces wideoweryfikacji w VOR. Musi mieć dostęp do nadawanych
obrazów i kontrolę nad nimi. Powinien on być w stałym i bezpośrednim kontakcie z sędzią głównym,
operatorem powtórek oraz asystentem sędziego VAR (AVAR). Sędzia VAR jest członkiem zespołu
sędziowskiego. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie przebiegu spotkania i przekazywanie
informacji arbitrowi głównemu, że mogło dojść do zdarzenia, które wymaga wideoweryfikacji.
Sędzia VAR pracuje pod przewodnictwem sędziego głównego, aby upewnić się, że wszystkie
ewidentne błędy mające znaczący wpływ na przebieg meczu zostały sprawdzone i przeoczone
sytuacje zostały rozpatrzone.
2. Asystent Sędziego Asystenta Wideo (AVAR):
Osoba pomagająca sędziemu VAR w Centrum Obsługi Wideo. Do jego zadań zalicza się
śledzenie meczu w czasie rzeczywistym i oznaczanie kolejnych zdarzeń, które potencjalnie mogą
podlegać sprawdzeniu przez system VAR w czasie, gdy sędzia VAR przeprowadza proces kontroli
lub wideoweryfikacji zdarzenia. Jest odpowiedzialny za prowadzenie spisu wszystkich decyzji oraz
sytuacji podlegających weryfikacji wideo, aby sędzia VAR mógł skupić się tyko na oglądaniu meczu.
3. Operator powtórek (RO – Replay Operator):
Osoba odpowiedzialna za pomoc w wyborze i odtwarzaniu nagrań przeznaczonych dla sędziego VAR 51.

Asystent AVAR – asystent sędziego VAR. Zwykle jest to obecny lub były sędzia, którego zadaniem jest
pomaganie sędziemu VAR.
49
IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
50
Tamże.
51
IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
48
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Rysunek 10. Przykładowa konfiguracja w Centrum Obsługi Wideo (VOR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
Bardzo ważną kwestią w aspekcie prawidłowego funkcjonowania systemu VAR jest również
komunikacja między sędzią głównym a sędzią VAR tak, aby przekazywane informacje docierały
jak najszybciej i w jak najlepszej jakości. Komunikują się oni za pomocą zestawów słuchawkowych, które są ze sobą zintegrowane. Powinny one posiadać funkcję „naciśnij i mów”, aby uniknąć
ewentualnych zakłóceń spowodowanych rozmowami między sędzią VAR, asystentem AVAR oraz
operatorem powtórek. Zestawy słuchawkowe asystenta AVAR i operatora powtórek są również
zintegrowane z systemem łączności, jednak umożliwiają jedynie odsłuchiwanie komunikatów.
Wszystkie rozmowy pomiędzy sędzią głównym a sędzią VAR są nagrywane i zapisywane 52.
Ważnym elementem działania systemu Video Assistant Referee jest Stanowisko Wideoweryfikacji (RRA – Referee Review Area). Jest to miejsce znajdujące się za linią boczną boiska, gdzie
sędzia główny ma możliwość obejrzenia powtórki. Musi się ono znajdować w widocznym miejscu,
aby zachować jawność procesu weryfikacji wideo. Musi ono być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone, aby zawodnicy, sztab szkoleniowy lub widzowie nie zakłócali przebiegu wideoweryfikacji 53.
Dla zapewnienia jak najlepszych obrazów każdego zdarzenia boiskowego dla sędziego VAR
przeprowadzono pilotażowe badania, które określiły najlepsze pozycje i możliwości kamer:
1. Kamery usytuowane wysoko, z widokiem na boisko i pole karne.
2. Kamery usytuowane nisko, na liniach bocznych i bramkowych boiska.
3. Kamery powinny być usytuowane dookoła boiska, aby mieć obraz na zdarzenie z różnych
perspektyw.
4. Kamery umożliwiające bardzo duże zbliżenie.
5. Kamery nagrywające obraz w zwolnionym tempie.
6. Kamery z szerokim kątem widzenia 54.
Powinno się ustawić i zsynchronizować najlepsze kąty widzenia kamer dla różnych części pola
gry tak, aby sędzia VAR i operator powtórek mieli możliwość przejścia do konkretnej klatki nagrania
z innego kąta w ciągu jednej sekundy. Dodatkowo jedna z kamer powinna mieć obraz na całe pole
gry, ponieważ może mieć ona duże znaczenie w trakcie weryfikacji wideo niewłaściwego zachowania zawodników. Podczas przygotowań przedmeczowych, arbiter główny, sędzia VAR, sędzia

52
53
54

Tamże.
IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
Tamże.
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Rysunek 11. Przykładowe rozmieszczenie kamer na stadionie

Źródło: https://football-technology.fifa.com/en/innovations/var-at-the-world-cup/ (dostęp:
17.06.2018 r.).
AVAR oraz operator powtórek powinni ustalić wspólne określenia różnych kątów widzenia kamer
oraz wyświetlać je na ekranach w Centrum Obsługi Wideo i na stanowisku wideoweryfikacji 55.
2.3. Zdarzenia boiskowe podlegające wideoweryfikacji
Skład sędziowski w trakcie każdego meczu podejmuje setki decyzji, w tym również ocen czy doszło
do przewinienia. Weryfikacja każdego zdarzenia nie byłaby możliwa bez wprowadzenia całościowych
zmian w przepisach piłki nożnej. W oparciu o testy, badania i opinie podmiotów zainteresowanych zdecydowano na zatwierdzenie trzech głównych kategorii decyzji mających znaczący wpływ na przebieg
i końcowy wynik meczu oraz jednej administracyjnej, które będą weryfikowane przez system Video
Assistant Referee. W ten sposób działanie systemu VAR jest ograniczone do czterech kategorii zdarzeń:
A. Gole:
a. Pozycja spalona.
b. Przewinienie drużyny atakującej przed zdobyciem bramki.
c. Piłka poza boiskiem przed zdobyciem bramki.
B. Rzuty karne:
a. Nieprawidłowo przyznany rzut karny.
b. Nieprzyznanie rzutu karnego za przewinienie, które powinno skutkować rzutem karnym
c. Przyznanie

rzutu wolnego drużynie atakującej w okolicach pola karnego i wątpliwości,
czy przewinienie nie miało miejsca w polu karnym.
d. Przewinienie drużyny atakującej przed przyznaniem rzutu karnego.
e. Piłka poza boiskiem przed przyznaniem rzutu karnego.
C. Czerwone kartki (wideoweryfikacja dotyczy tylko bezpośrednich czerwonych kartek, a nie
drugich żółtych kartek):
a. Podejrzenie przez sędziego VAR, że potencjalne przewinienie kwalifikujące się na
czerwoną kartkę zostało pominięte lub mogło nie być wyraźnie widoczne dla składu
sędziowskiego.
b. Sędzia VAR dostrzega pominięte przewinienia kwalifikujące się na czerwoną kartkę.
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c. Sędzia główny ocenia gracza, który popełnił przewinienie kwalifikujące się na czerwoną
kartkę za pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki lub upomina gracza żółtą kartką
za powstrzymanie dobrze zapowiadającego się ataku.
D. Błędna identyfikacja zawodnika:
a. Sędzia główny upomina lub odsyła z boiska nieodpowiedniego zawodnika (również
z drużyny przeciwnej) lub nie ma pewności, który gracz powinien zostać ukarany 56.
System VAR interweniuje w sytuacjach, gdzie sędzia podejmuje decyzję, umożliwia kontynuować grę lub gdy poważne zdarzenie zostało przeoczone przez skład sędziowski. Arbiter główny
zawsze podejmuje ostateczną decyzje (z wyjątkiem pominięcia zdarzenia) i może ona zostać
zmieniona tylko wtedy, gdy Video Assistant Referee wykaże ewidentny błąd, czyli czy decyzja
była zdecydowanie błędna 57.
2.4. Proces wideoweryfikacji
System VAR nie powinien mieć wpływu na decyzje podejmowane przez sędziego głównego
i służy tylko do rozpatrywania zdarzeń, które są dokładnie określone. W związku z tym arbiter
główny powinien zapomnieć o VAR przed podjęciem decyzji oraz pamiętać o VAR po podjęciu
decyzji. Wynika z tego, że skład sędziowski powinni wykonywać swoją pracę, jak gdyby system
wideoweryfikacji nie istniał – nie mogą podejmować ryzyka z myślą, że system VAR może im
pomóc 58.
Sędzia VAR śledzi na bieżąco mecz na ekranach w Centrum Obsługi Wideo. Aby zapewnić
jawność, wiarygodność i uczciwość, Video Assistant Referee musi otrzymać dostęp oraz kontrolę
nad tym samym materiałem transmisyjnym i powtórkami, które są pokazywane w telewizji. Wideoweryfikacja powinna być kontrolowana przez organizatora rozgrywek lub meczu. Wiarygodność
systemu VAR mogłaby zostać podważona, jeśli nadawca pokazałby nagranie wideo niedostępne
sędziemu VAR i sędziemu głównemu, które przeczy decyzji podjętej przez skład sędziowski 59.
VAR kontroluje przebieg spotkania i wyszukuje potencjalnych błędów w sytuacjach, które mogą
mieć znaczący wpływ na rezultat meczu oraz wszystkich poważnych przewinień i zdarzeń. W przypadkach gdy nie ma konieczności wideoweryfikacji zdarzenia, sędzia VAR nie kontaktuje się z sędzią
głównym – następuje tak zwana „cicha kontrola”. Jeżeli kontrola wykaże, że należy skorzystać
z weryfikacji wideo, arbiter główny musi zostać natychmiast poinformowany przez Video Assistant
Referee. Ponadto sędzia główny może mieć wątpliwości co do oceny sytuacji i może uważać, że
mogło dojść do oczywistego błędu lub pominięcia. W takich sytuacjach może on zadecydować czy
zespół sędziowski wyraźnie widział sytuacje i wideoweryfikacja nie jest konieczna lub podejmuje
decyzję wyłącznie na podstawie informacji przekazanej przez sędziego VAR bądź decyduje się na
obejrzenie zdarzenia osobiście na stanowisku RRA przed podjęciem decyzji. Tylko on ma możliwość
rozpoczęcia procesu weryfikacji wideo – reszta zespołu sędziowskiego może jedynie zaproponować skorzystanie z sytemu VAR. W przypadku gdy sędzia główny uznaje, że wideoweryfikacja
może być konieczna i trwa kontrola VAR, powinien opóźnić wznowienie gry i zasygnalizować to
przez wskazanie słuchawki. Jeśli podejmuje on decyzję o zastosowaniu systemu VAR, a gra nie
została wstrzymana, musi to zrobić w neutralnym momencie lub obszarze, kiedy żadna z drużyn
nie jest w korzystnej pozycji ofensywnej. Sędziowie muszą zapobiegać sytuacjom, kiedy zespół
lub zawodnik popełniający przewinienie próbuje wznowić grę w celu zapobiegnięcia przeprowa-
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Rysunek 12. Znak ekranu monitora oraz wskazanie słuchawki

Źródło: https://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/video-assistantreferee-system-fifa-trial-technology-a7621151.html oraz https://football-technology.fifa.com/en/
innovations/var-at-the-world-cup/ (dostęp: 18.06.2018 r.).
dzenia wideoweryfikacji. W przypadku weryfikacji wideo, arbiter główny musi ewidentnie pokazać
rozpoczęcie procesu, wykonując dłońmi kształt ekranu monitora. Co ważne, decyzja dotycząca
zdarzenia boiskowego nie ma prawa zostać zmieniona bez wykonania wspomnianego znaku 60.
Po rozpoczęciu wideoweryfikacji sędzia ma możliwość podjęcia decyzji na podstawie informacji
przekazanej przez sędziego VAR lub osobiście obejrzeć nagranie zanim podejmie ostateczną
decyzję, czyli dokonać wideoweryfikacji na boisku (OFR – On-field Review) 61 . Weryfikacja wideo
na stanowisku RRA nie jest konieczna w przypadkach sytuacji jednoznacznych, takich jak: miejsce
popełnienia przewinienia, zagrania piłki ręką, faulu, piłki poza boiskiem lub gola/braku gola. Należy
ją wykorzystywać w przypadkach zdarzeń interpretacyjnych lub w celu poparcia podjętej decyzji 62.
Na stanowisku wideoweryfikacji sędzia VAR zaleca najlepsze kąty widzenia kamery oraz prędkość powtórki, jednak sędzia główny ma możliwość poprosić o inną prędkość i obraz. Nagranie
jest wyświetlone tylko z jednego kąta widzenia kamery, ponieważ podzielony ekran z czterema
różnymi obrazami dekoncentruje sędziego i wydłuża ocenę sytuacji. Sędzia główny ma możliwość
obejrzenia nagrania w normalnym i zwolnionym tempie. Ważne jest, aby nagrania w zwolnionym
tempie wykorzystywać tylko do oceny punktów kontaktu ciała dla fizycznych przewinień i zagrań
ręką, a powtórek w normalnym tempie do analizy siły przewinienia lub oceny celowości zagrania
ręką. Przy stanowisku RRA sędzia samodzielnie ogląda nagrania, inni członkowie składu sędziowskiego mogą towarzyszyć sędziemu głównemu, jeśli ten podejmie taką decyzję. Przeważnie, na
czas trwania wideoweryfikacji, pozostali członkowie zespołu sędziowskiego monitorują sytuację
na boisku oraz zachowanie zawodników i strefy technicznej. Ani gracze, ani sztab szkoleniowy
nie mają prawa wpływać na proces weryfikacji wideo. Jeśli gracz wykona znak wideoweryfikacji,
zostaje upomniany żółtą kartką. Tak samo jest w przypadku wkroczenia w obszar stanowiska
wideoweryfikacji (RRA) w trakcie jej trwania 63.
Proces analizy powtórki powinien być wykonany jak najszybciej i najskuteczniej, jednak trzeba
pamiętać, że dokładność jest w przypadku wideoweryfikacji ważniejsza niż szybkość.
Końcowym etapem procesu weryfikacji wideo jest podjęcie przez sędziego ostatecznej decyzji i wyraźne zasygnalizowanie jej wyniku. Podejmuje, zmienia lub unieważnia działania dyscyplinarne jeśli jest taka potrzeba i wskazuje sposób wznowienia gry. Jeśli nastąpi jakakolwiek
zmiana decyzji dotycząca weryfikowanego zdarzenia boiskowego, sędzia główny musi wyraźnie
przekazać informację wszystkim zainteresowanym – pozostałym sędziom, zawodnikom, sztabowi
Tamże.
OFR – On-field review – wideoweryfikacja na boisku – sędzia postanawia obejrzeć nagranie zdarzenia
osobiście na stanowisku wideoweryfikacji (RRA).
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Rysunek 13. Sędzia główny przy Stanowisku Wideoweryfikacji (RRA)

Źródło: http://www.goal.com/en-us/news/how-does-var-work-a-comprehensive-guide-to-videoreview-in/4w4m0twmpg3j11tmx1waaehdz (dostęp: 18.06.2018 r.).
szkoleniowemu oraz widzom. Jeśli tego nie zrobi, to na przykład w przypadku unieważnienia żółtej
kartki zawodnikowi, który później ponownie zostanie upomniany w ten sam sposób i nie zostanie
odesłany z boiska, spowoduje zamieszanie i sytuację kontrowersyjną. Istotnym elementem może
być przekazanie informacji o przeprowadzeniu i wyniku wideoweryfikacji na stadionowe telebimy
oraz do transmisji telewizyjnej, aby wszyscy zostali poinformowaniu o rozwiązaniu sytuacji 64.
Należy odróżnić kontrolę, która jest automatycznie przeprowadzana przez VAR i wideoweryfikację, którą sędzia VAR inicjuje i może być również wykonana przez sędziego głównego na
Stanowisku Wideoweryfikacji. Kontrola polega na uważnym obserwowaniu meczu przez sędziego VAR i nadzorowanie czy decyzje lub zdarzenia boiskowe spełniają kryteria jednej z czterech
kategorii podlegających weryfikacji wideo. Jednocześnie kontroluje on prawidłowość podjętej
przez sędziego głównego decyzji i sprawdza czy żadne istotne zdarzenie nie zostało pominięte.
Proces automatycznej kontroli jest szczególnie ważny, ponieważ powoduje, że arbiter główny nie
obawia się, że coś pominął. Podstawą precyzji i sprawnego przebiegu procesu wideoweryfikacji
jest umiejętność identyfikowania oczywistych błędów mających znaczący wpływ na przebieg
spotkania przez sędziego VAR 65.
Wznowienie gry po procesie weryfikacji wideo jest przeprowadzane w sposób zależny od podjętej decyzji. W przypadku braku zmiany decyzji, gra jest kontynuowana według ustaleń zgodnych
z pierwotnym rozstrzygnięciem. Jeśli sędzia zmieni swoją decyzję lub zostanie ustalone przeoczone
zdarzenie, gra jest wznawiana w sposób odpowiedni do nowej decyzji. W sytuacji, gdy gra zostaje
zatrzymana w skutek przeprowadzenia wideoweryfikacji, a pierwotna decyzja nie zostaje zmieniona, mecz jest wznawiany przez rzut sędziowski w miejscu wstrzymania gry. Sędzia główny jest
zobligowany, aby uwzględnić czas od momentu sygnalizacji przeprowadzania weryfikacji wideo
do momentu wznowienia gry i doliczyć go do regulaminowego czasu gry 66.
Długość fragmentu, który jest poddawany wideoweryfikacji sprzed zdarzenia jest zależny od
kategorii sytuacji. W przypadku czerwonej kartki i błędnej identyfikacji zawodnika analizuje się
samo zdarzenie. Inaczej jest w odniesieniu do goli i zdarzeń w polu karnym, które kwalifikują się
do podyktowania rzutu karnego. Procedura International Football Association Board opiera się
na koncepcji fazy ataku. Skupia się ona na fragmencie gry, który bezpośrednio doprowadził do
zdobycia bramki lub zdarzenia w polu karnym, czyli od momentu, kiedy to drużyna atakująca
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przejęła posiadanie piłki i rozpoczęła działania ofensywne które poskutkowały strzeleniem gola
lub przewinieniem w polu karnym 67.
2.5. Przekazywanie informacji między sędzią głównym a sędzią VAR
Komunikacja między sędzią głównym, sędzią VAR oraz innymi, ważnymi dla procesu wideoweryfikacji, członkami zespołu sędziowskiego odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym działaniu
systemu Video Assistant Referee. Niezbędne jest przygotowanie procedur dotyczących sposobu
komunikacji, języka i zwrotów oraz sformułowań rozpoczynania i kończenia przekazywania informacji. Za ich przygotowanie odpowiedzialne są związki piłki nożnej oraz organizatorzy rozgrywek.
Powinny być one zgodne z obowiązującymi procedurami, językiem i terminologią używaną przez
zespoły sędziowskie. Aby komunikaty były jak najbardziej zrozumiałe i przejrzyste, procedury
komunikacji między sędziami powinny:
• Skłaniać arbitra głównego do kierowania komunikacją.
• Korzystać z języka, który jest prosty i zrozumiały.
• Ograniczać ilość komunikatów do minimum.
• Unikać przeczeń typu „nie spalony”, ze względu na to, że ktoś mógłby nie usłyszeć słowa „nie”.
• Korzystać z oficjalnego słownictwa technicznego.
• Korzystać uważnie z otwartych i zamkniętych pytań.
• Wymagać potwierdzenia otrzymania komunikatu przez sędziego głównego i sędziego VAR 68.
Sędzia Video Assistant Referee powinien być skomunikowany w tym samym systemie komunikacji co wszyscy członkowie zespołu sędziowskiego, ale jedynie arbiter główny może bezpośrednio
wymieniać informacje z sędzią VAR. Dla skutecznej wideoweryfikacji, sędzia AVAR i operator
powtórek również powinni znajdować się w tym systemie. Sędzia VAR zalicza się do systemu
wymiany informacji, którym posługuje się cały skład sędziowski w trakcie spotkania. Wpływa to
na skuteczność i szybkość przeprowadzania procesów kontroli oraz wideoweryfikacji. Wszelka
wymiana informacji między sędzią VAR, sędzią głównym i innymi członkami zespołu sędziowskiego
powinna być przejrzysta, uprzejma i pozbawiona emocji. Styl wypowiedzi sędziego VAR nie może
być agresywny, a sędzia główny nie może być nieuprzejmy i despotyczny względem sędziego VAR.
Zachowanie etyki zawodowej spowoduje, że wzajemna komunikacja sędziów będzie skuteczna
i przyniesie pożądane rezultaty 69.
Kontrole, które przeprowadza sędzia VAR w trakcie meczu są procesem ciągłym i mogą
prowadzić do sygnalizacji sędziemu głównemu, że niezbędna jest wideoweryfikacja. W takich
sytuacjach Video Assistant Referee ma obowiązek poinformować go o takiej konieczności, aby
ten miał możliwość opóźnienia wznowienia meczu. Ważne jest przekazanie arbitrowi głównemu
informacji o: przeprowadzaniu kontroli, o szczegółach kontrolowanego zdarzenia lub przewinienia, o zawodniku bądź zawodnikach i drużynie, której dotczy sytuacja oraz o lokalizacji i czasie
zdarzenia. Gdy proces kontroli dobiegnie końca, sędzia VAR przekazuje sędziemu wynik kontroli,
który stanowi informację o niezaobserwowaniu zdarzenia kwalifikującego się do wideoweryfikacji
lub rekomendacji przeprowadzenia jej 70.
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W trakcie procesu weryfikacji wideo komunikacja między sędzią głównym a sędzią VAR
obejmuje trzy etapy:
1. Arbiter główny przekazuje informację Video Assistant Referee o potrzebie wykonania wideoweryfikacji sytuacji lub sędzia VAR rekomenduje przeprowadzanie jej sędziemu głównemu.
Sędzia główny w rozmowie z sędzią VAR ma za zadanie szybko ustalić szczegóły zdarzenia,
które ma być kontrolowane i może być weryfikowane. Arbiter główny musi wyraźnie zasygnalizować te procesy, wskazując na słuchawkę lub wykonać znak wideoweryfikacji oraz przekazać
piłkarzom informację, że gra została wstrzymana.
2. Nagranie wideo jest analizowane przez sędziego VAR, który w rozmowie z sędzią głównym
za pomocą zestawu słuchawkowego informuje co przedstawia nagranie.
Komunikat, który jest przekazywany przez sędziego VAR do sędziego głównego powinien
zawierać wyłącznie fakty, które dokładnie opisują zdarzenie z nagrania wideo. Sędzia główny
najpierw wymaga samych faktów, zanim poprosi o opinię sędziego VAR. Jeśli według sędziego
VAR, arbiter główny powinien dokonać wideoweryfikacji OFR, powinien mu to jak najszybciej
zakomunikować.
3. Sędzia główny po otrzymaniu informacji od sędziego VAR podejmuje odpowiednie działania
lub decyduje się na osobiste zweryfikowanie nagrania wideo na stanowisku RRA (wideoweryfikacja
OFR) przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Na podstawie informacji przekazanych przez sędziego VAR, sędzia główny informuje go, że
podejmuje decyzję bez oglądania nagrania wideo i przekazuje mu ostateczną decyzję w sposób,
aby została ona zarejestrowana lub postanawia obejrzeć osobiście nagranie na Stanowisku
Wideoweryfikacji i dopiero podjąć ostateczną decyzję. Jeśli arbiter główny postanawia dokonać
wideoweryfikacji OFR, musi ewidentnie zasygnalizować tę czynność przez pokazanie znaku wideoweryfikacji (pokazanie kształtu ekranu monitora) i dopilnować, aby gra nie została wznowiona 71.
2.6. Szkolenie sędziów pod kątem systemu Video Assistant Referee
Odpowiednia edukacja sędziów, którzy w przyszłości będą współpracowali z systemem Video
Assistant Referee jest niezbędna, aby procesy wideoweryfikacji przynosiły jak najlepsze wyniki.
Znaczącym etapem szkolenia sędziów głównych i sędziów asystentów jest nauka o tym, żeby
zapomnieć o systemie VAR przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji oraz pamiętać o nim po podjęciu
decyzji. Głównym wyzwaniem dotyczącym szkolenia jest etap przejścia z części teoretycznej do
części praktycznej. Kluczowe jest zbieranie doświadczenia meczowego przez sędziów boiskowych
i sędziów VAR, ponieważ umiejętność oceny sytuacji „pod presją” jest niezbędna 72.
Każdy sędzia pracujący z systemem VAR musi odbyć pięć meczów offline i pięć meczów online,
czyli musi poprowadzić co najmniej dziesięć meczów o stawkę z wykorzystaniem technologii VAR
zanim otrzyma zgodę od IFAB, aby zostać sędzią VAR podczas meczów na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym. Liczba meczów jest jedynym ograniczeniem, nie ma ograniczenia czasowego
szkolenia. Mecze offline to obserwowanie zawodów na niższych poziomach rozgrywkowych niż
najwyższy lub mecze reprezentacji młodzieżowych. Podczas tych meczów szkoleni nie mają wpływu na zdarzenia boiskowe, jedynie na bieżąco informują jakie decyzje by podjęli – czy wzywaliby
sędziego na weryfikację wideo, jaka by była ich rekomendacja co do decyzji. Po odbyciu pięciu
takich spotkań i otrzymaniu pozytywnej opinii, następuje pięć meczów online. Ponownie są to
spotkania niższych lig lub rozgrywki młodzieżowe, lecz z tą różnicą, że szkoleni mają wpływ na to,
co się dzieje na boisku. Mają oni możliwość wezwania sędziego głównego do wideoweryfikacji lub
71
72

IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
Tamże.
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podjęcia decyzji w sytuacjach jednoznacznych. Jeśli spotkania przebiegły prawidłowo, sędziowie
otrzymują rekomendację do prowadzenia meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jako
sędzia VAR lub AVAR 73.
Sędziowie, którzy pracują i będą pracować z systemem VAR powinni być doświadczonymi
sędziami rozgrywek na najwyższym szczeblu danego związku piłkarskiego i mogą być nimi wyłącznie obecni sędziowie, niedawno emerytowani lub byli sędziowie, którzy nadal są aktywnie
zaangażowani w sędziowanie. Sędziowie VAR jak i cała obsada Centrum Obsługi Wideo musi być
obiektywna względem rywalizujących drużyn. Sędziowie, którzy pracują z systemem Video Assistant
Referee powinni charakteryzować się: biegłością w posługiwaniu się technologią powtórek wideo
i komunikacji, umiejętnością szybkiej analizy nagrań wideo, wysoką znajomością Przepisów Gry,
spokojną osobowością i umiejętnością pracy „pod presją”, prawidłową dykcją i komunikatywnością
na wysokim poziomie, umiejętnością współpracy z ludźmi w zespole oraz pokorą, aby w spokojny
sposób przyjmować reakcję sędziego głównego na jego sugestię 74.
2.7. Użycie systemu Video Assistant Referee w polskiej LOTTO Ekstraklasie
System Video Assistant Referee został wprowadzony do rozgrywek najwyższego szczebla
w Polsce – LOTTO Ekstraklasy – wraz z początkiem sezonu 2017/18. Zanim to jednak nastąpiło,
w meczu 36. kolejki Ekstraklasy sezonu 2016/17 pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa 28
maja 2017 roku odbyło się testowe wykorzystanie systemu VAR. W tym spotkaniu sędziowie VAR
– Paweł Gil i Rafał Rostkowski analizowali każdą sporną sytuację w meczu, ale nie kontaktowali się
z sędzią głównym spotkania – Jarosławem Przybyłem, przez co nie mieli wpływu na wydarzenia
boiskowe, był to tak zwany mecz offline75 .
Rysunek 14. Statystyki użycia systemu VAR w polskiej LOTTO Ekstraklasie w rundzie jesiennej
sezonu 2017/2018

Źródło: Michał Zachodny, Paweł Gil: „Chcemy osiągnąć maksimum korzyści przy minimum
ingerencji”, „Sędzia” 2018, nr 1, s. 7.
Opracowanie własne na podstawie wywiadu z sędzią AVAR dołączonego w formie aneksu.
IFAB, Video Assistant Referees (VARs). Implementation handbook for compepitions, 2017.
75
B. Kubiak, Ekstraklasa. Technologia VAR szybko wkracza do Polski. Pierwsze testy już w niedzielę, http://
www.sport.pl/pilka/7,65039,21864421,ekstraklasa-technologia-var-szybko-wkracza-do-polski-pierwsze.html,
(dostęp: 19.06.2018 r.).
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Pierwszy oficjalny mecz z wykorzystaniem systemu Video Assistant Referee w pełnym zakresie
w polskiej piłce nożnej został rozegrany 7 lipca 2017 roku w Warszawie, w spotkaniu Superpucharu
Polski pomiędzy Mistrzem Polski Legią Warszawa a zdobywcą Pucharu Polski Arką Gdynia .76
Natomiast 17 lipca 2017 roku system VAR został po raz pierwszy użyty w rozgrywkach ligowych
w Polsce w trakcie spotkania Korona Kielce – Zagłębie Lubin w inauguracyjnej kolejce LOTTO
Ekstraklasy sezonu 2017/18 77.
W okresie od 14 lipca 2017 roku (oficjalna data wprowadzenia systemu VAR do rozgrywek
LOTTO Ekstraklasy) do 18 grudnia 2017 (zakończenie rundy jesiennej LOTTO Ekstraklasy) roku
odbyło się 87 spotkań na pierwszym szczeblu rozgrywkowym w Polsce z aktywnym udziałem
systemu Video Assistant Referee. Poniżej statystyki użycia tego systemu w tym czasie:
Z przedstawionych danych wynika, że sędziowie VAR analizowali 638 zdarzeń boiskowych, co
oznacza średnio 7,3 kontroli na 90 minut spotkania. Najczęściej weryfikowanym przypadkiem są
sytuacje z golami, których było 238 i stanowi to 37,3% wszystkich analizowanych zdarzeń, z czego
12 weryfikacji decydowało o uznaniu (lub nie) gola. Następnym najczęściej sprawdzanym przypadkiem są sytuacje związane z rzutami karnymi (201) co stanowi 31,5% wszystkich zdarzeń. Ukaranie
zawodników czerwoną kartką sędziowie VAR kontrolowali 159 razy (24,9%). Sprawdzenie błędnej
identyfikacji zawodnika zdarzyło się tylko 3 razy (0,5%). Video Assistant Referee potwierdzał decyzję sędziego głównego w 506 sytuacjach, co stanowi 79,3% wszystkich analizowanych zdarzeń.
14,42% (92) to tak zwane „ciche kontrole” wykonane przez sędziego VAR. W przypadku 40
zdarzeń VAR rekomendował wideoweryfikację, co w 90% sytuacji (36) spowodowało zmianę decyzji.
W 11 przypadkach wystarczająca była tylko informacja przekazana przez sędziego VAR, w pozostałych (25) sędzia główny postanawiał obejrzeć zdarzenie na Stanowisku Wideoweryfikacji (RRA).
2.8. Wywiad z Asystentem Sędziego Asystenta Wideo (AVAR)
Autor pracy przeprowadził wywiad z sędzią Asystentem Sędziego Asystenta Wideo (AVAR),
który pracuje przy systemie wideoweryfikacji na najwyższym poziomie rozgrywek piłkarskich
w Polsce – LOTTO Ekstraklasie. Swoją karierę sędziowską rozpoczął w 2005 roku, a na szczeblu
centralnym (3. liga i wyżej) sędziuje od 2008 roku. Jest międzynarodowym sędzią asystentem od
2014 roku. W 2017 roku uzyskał uprawnienia roli sędziego AVAR. Jego doświadczenie z systemem Video Assistant Referee to dziesięć meczów w polskiej Ekstraklasie jako sędzia AVAR oraz
dziesięć spotkań szkoleniowych – 5 offline i 5 online.
Według sędziego AVAR największym pozytywem systemu VAR jest wyeliminowanie ewidentnych
błędów sędziowskich, które często wynikają z błędów w sztuce sędziowskiej – może to być kwestia złego ustawienia lub niedopatrzenia, ponieważ niektóre rzeczy są niemożliwe do zobaczenia.
Następną korzyścią, którą wymienia jest inne zachowanie zawodników, czyli funkcja prewencyjna
sytemu VAR. Jego zdaniem dochodzi do mniejszej ilości nierozważnych zachowań graczy wobec
przeciwników w polu karnym oraz jest mniej niesportowych uderzeń rywala poza grą, ponieważ
zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że wszystko jest monitorowane.
Zdaniem sędziego AVAR głównym zagrożeniem systemu VAR jest błędne oczekiwanie społeczne. Sądzi, że społeczeństwo spodziewa się, że mecze obecnie będą bezbłędne, a to jest
niemożliwe, bo błędy zawsze mogą się przydarzyć. Uważa, że kibice powinni przede wszystkim
rozróżnić błędy od kontrowersji. W jego opinii wiele osób źle interpretuje słowo „kontrowersja”
i uważają oni, że jest ona błędem i oczekują od sytemu VAR, że ten wyeliminuje kontrowersje
w meczu. Według sędziego AVAR Video Assistant Referee nigdy tego nie zrobi, ponieważ zawsze
76
Łączy Nas Piłka, System VAR oficjalnie podczas meczu o Superpuchar Polski, https://www.laczynaspilka.pl/
aktualnosci/system-var-oficjalnie-podczas-meczu-o-superpuchar-polski1, (dostęp: 19.06.2018 r.).
77
Ekstraklasa.tv, System VAR w meczu Korona Kielce – Zagłębie Lubin, http://ekstraklasa.tv/system-var-wmeczu-korona-kielce-zaglebie-lubin/zqdlwq, (dostęp: 19.06.2018 r.).
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będą się one pojawiały – będą dwie różne opinie na te same zdarzenie boiskowe. Jego zdaniem,
kolejnym zagrożeniem systemu VAR jest niejednolitość interwencji sędziowskich. Zgodnie z protokołem, sędziowie VAR mogą interweniować tylko wtedy, kiedy widzą ewidentny błąd sędziów
boiskowych. Z jego punktu widzenia, sądzi, że jest liberalny i często oglądając sytuację, uważa że
to nie jest ewidentny błąd sędziego, a drugi arbiter będzie miał inne zdanie. W takim przypadku, jeśli
będą sędziowali dwa różne spotkania i będą mieli takie same sytuacje do oceny, to on nie będzie
reagował, a drugi zainterweniuje. Dowodzi to temu, że w gronie tak samo wyszkolonych sędziów
są dwa różne zdania, czyli niespójność interpretacyjna, co jest bardzo dużym problemem. Sędzia
Asystent VAR twierdzi, że problemem też jest zaburzanie płynności i wydłużanie się meczów.
Z jednej strony protokół VAR mówi „nie spieszcie się”, a z drugiej „jak najszybciej”. Przyznaje, że
sam uczestniczył w meczu, w którym analizował z zespołem VAR sytuacje ze zdobyciem bramki –
w tym przypadku było tak wiele zdarzeń przed strzeleniem gola, które musieli skontrolować, i mimo
sprawnego i szybkiego działania, cały proces i podjęcie decyzji zajęło im 6 minut, co zdecydowanie
zaburzyło płynność przebiegu spotkania. Według sędziego AVAR problemem też są oczekiwania
widzów, trenerów i zawodników dotyczące sytuacji rozstrzyganych przez VAR. Protokół systemu
VAR jest rygorystyczny i zgodnie z nim sędziowie mogą weryfikować tylko takie zdarzenia jak: zła
identyfikacja zawodnika, czerwona kartka, rzut karny i gol. Uważa, że ludzie często oczekują, że
będą sprawdzane wszystkie zdarzenia boiskowe. Osobiście widzi więcej zagrożeń niż korzyści,
jednak korzyść, jaką jest wyeliminowanie ewidentnych błędów sędziowskich jest na tyle znacząca,
że nad zagrożeniami trzeba pracować i je wykluczać.
W opinii AVAR system VAR jest potrzebny w piłce nożnej. Twierdzi, że sędziom naprawdę zależy na tym, aby mecze były prowadzone jak najbardziej sprawiedliwie. Nie chcą oni mieć wpływu
na wyniki spotkań, więc jeżeli mają jakiekolwiek narzędzia, które pomogą im wyeliminować błędy
to chcą z nich korzystać. Uważa, że zmiany i technologie pomagające w sędziowaniu są jak najbardziej potrzebne, czy jest to sześciu sędziów, system VAR czy Goal-line Technology. Wszystkie
z nich są przydatne.
W jego odczuciu dobrze prowadzony VAR nie zaburza przebiegu meczów. Sądzi, że to sędzia
VAR musi wziąć odpowiedzialność za to, że oprócz tego, co widzi na ekranie, powinien mieć na
uwadze fakt czy decyzja jest na tyle kluczowa i ważna, aby zaburzyć przebieg meczu. Podkreśla,
że w jakimś stopniu system VAR oczywiście wpływa na płynność gry, ale jeżeli jest rozsądnie
używany to udaje się zniwelować straty czasowe.
Arbiter AVAR twierdzi, że sędziowie VAR zdecydowanie nie powinni mieć większej ingerencji
w decyzje sędziego głównego. Uważa, że jeśli by to nastąpiło, to mecze byłyby przerywane co
kilka minut. Jego zdaniem to całkowicie zaburzyłoby mecze i nie było sędziowaniem, tylko odgwizdywaniem wszystkiego, co widzi się w telewizji. Według niego arbitrzy VAR powinni mieć jak
najmniej ingerencji w sędziowanie meczów.
Sędzia Asystent Video Assistant Referee podsumowuje, że system VAR jest bardzo pomocny
w pracy sędziów piłkarskich, mimo, że jest on dopiero w fazie eksperymentów. Protokół VAR będzie ewoluował na podstawie ich doświadczeń. Sądzi, że najważniejsze jest szkolenie i rozwój,
aby korzystanie z systemu VAR jak najmniej ingerowało w rozgrywanie spotkań piłki nożnej. Podkreśla, że Video Assistant Referee jest potrzebny, pomocny i wszyscy powinni mieć na uwadze
fakt, że służy do tego, żeby nikt nie został oszukany i nie było dużych, ewidentnych błędów, które
powodują niesprawiedliwy końcowy wynik spotkania.
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Rozdział 3. Badanie naukowe
3.1. Metodologia badania
Badanie naukowe wykonane na rzecz pracy licencjackiej zostało przeprowadzone w formie
ankiety w aplikacji Formularze Google. Ankietowani odpowiadali na jedenaście pytań zamkniętych,
z czego osiem z nich to pytania jednokrotnego wyboru, a pozostałe trzy – wielokrotnego. Sześć
z pytań bezpośrednio dotyczyło systemu Video Assistant Referee, który stanowi przedmiot tej
pracy. Badanie miało na celu poznanie opinii społecznej na temat systemu VAR.
Badanie trwało siedem dni, od 25.05.2018 r. do 31.05.2018 r. Liczba zebranych odpowiedzi
wyniosła 111. Ankieta została przeprowadzona wśród osób, które interesują się piłką nożną na
co dzień oraz sędziów piłkarskich niższego szczebla (4. liga i niżej).
3.2. Analiza wyników badania naukowego
Pierwsze oraz drugie pytanie dotyczyły płci i wieku ankietowanych. Zdecydowaną większość
osób biorących udział w badaniu stanowili mężczyźni (100 odpowiedzi - 90,1%). W ankiecie wzięło
udział 11 kobiet (9,9%). Badani reprezentowali różne grupy wiekowe.
46 osób było w przedziale od 14. do 20. roku życia, co stanowiło 41,4% ankietowanych. Najliczniejszą grupą były osoby mające od 21 do 30 lat – 57 osób biorących udział w ankiecie, czyli
51.4% wszystkich badanych. Odpowiadających w wieku od 31 do 40 lat było 7, co odpowiadało
6,3% ogółu. W badaniu wzięła udział tylko jedna osoba mająca powyżej 51 lat, czym stanowiła
0,9% wszystkich osób biorących udział w badaniu.
Trzecie pytanie dotyczyło tego, jak długo ankietowani interesują się piłką nożną. Zaledwie 2
osoby odpowiedziały, że poniżej 1 roku co wyniosło 1,8%. W zakresie od 1 roku do 3 lat były 4
odpowiedzi (3,6%). 7 osób zaznaczyło przedział od 4 do 6 lat, czym stanowili 6,3% ogółu. 14
badanych interesuje się tym sportem od 7 do 9 lat (12,6%). 17,1% ankietowanych (19 odpowiedzi)
to przedział od 10 do 12 lat. 21-krotnie (18,9%) odpowiadały osoby zainteresowane piłką nożną
od 13 do 15 lat. Największą badaną grupą były osoby, które interesują się futbolem powyżej 15
lat, co stanowiło 39,6% badanych. Na podstawie odpowiedzi można wywnioskować, że większość
ankietowanych jest bardzo długo zainteresowana piłką nożną.
Czwarte pytanie miało za zadanie określić jakim poziomem rozgrywek piłkarskich są zainteresowane osoby, które brały udział w ankiecie. Najwięcej odpowiedzi, bo aż 105, uzyskały rozgrywki
klubowe na poziomie międzynarodowym (np. Liga Mistrzów UEFA, Liga Europy UEFA). Zaraz za
nimi (104 odpowiedzi) uplasowały się rozgrywki reprezentacji narodowych w turniejach takich jak
Mistrzostwa Świata lub Europy. Niewiele mniej odpowiedzi (101) uzyskały rozgrywki klubowe na
poziomie krajowym, czyli na przykład ligi krajowe takie jak polska LOTTO Ekstraklasa czy angielska
Premier League. Dużo mniej ankietowanych (82) jest zainteresowanych meczami towarzyskimi
reprezentacji narodowych, a najmniej (64) rozgrywkami klubowymi na poziomie lokalnym (poniżej 3. ligi). Z odpowiedzi badanych wynika, że najbardziej interesują się oni międzynarodowymi
turniejami piłkarskimi o najwyższą stawkę.
Piąte pytanie „Czy zajmuje się Pan/Pani piłką nożną zawodowo?” miało na celu ukazanie kim
są osoby biorące udział w badaniu. Amatorzy futbolu, którzy nie zajmują się piłką nożną na co
dzień, stanowią 51,4% ogółu (57 odpowiedzi), a osoby, które są zawodowo związane z futbolem
48,6% (54 odpowiedzi). Wyniki pokazują, że badanie zostało przeprowadzone z porównywalną
pod względem ilościowym grupą amatorów i zawodowców w aspekcie piłki nożnej. Dzięki temu
rezultaty badania ukazują wspólne podejście obu tych grup do systemu VAR.
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Szóste pytanie bezpośrednio dotyczy przedmiotu niniejszej pracy:
„Czy słyszał Pan/Pani o systemie VAR?”. Miało ono za zadanie określić czy badani kiedykolwiek
zetknęli się z pojęciem Video Assistant Referee. Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania były
twierdzące, co świadczy o tym, że system VAR jest znany w środowisku zarówno zawodowców
jak i amatorów piłki nożnej.
Siódme pytanie traktuje o tym, czy system VAR jest potrzebny w piłce nożnej. Zdecydowana
większość osób (97) odpowiedziała twierdząco, co stanowiło 87,4% głosów. Zaledwie 10 osób (9%)
ze 111 odpowiedziało, że nie jest on konieczny, a 4 (3,6%) nie miało zdania w tej sprawie. Wynik
ten jednoznacznie pokazuje, że system Video Assistant Referee jest uważany jako niezbędny
element piłki nożnej oraz sędziowania.
Ósme pytanie „Czy system VAR jest pomocny w pracy sędziów?” miało dać odpowiedź na
pytanie czy system VAR pomaga arbitrom piłki nożnej. Aż 107 osób odpowiedziało „tak” co przeniosło się na 96,4% względem ogółu. Odpowiedzi „nie” oraz „nie mam zdania” udzielono po 2 razy,
co stanowiło po 1,8% wszystkich odpowiedzi. Wynik dowodzi na to, że system wideoweryfikacji
zdecydowanie pomaga i ułatwia pracę sędziów piłkarskich
Dziewiąte pytanie było wielokrotnego wyboru i miało na celu określić jakie, według ankietowanych, są korzyści systemu Video Assistant Referee. Najwięcej osób (96) wybrało odpowiedź „Ograniczenie znaczących błędów sędziowskich w czasie meczu”. Kolejne najbardziej popularne wyniki
to „Sprawiedliwe rozstrzygnie spornych zdarzeń boiskowych” (79 głosów) oraz „Koniec z błędnymi
decyzjami sędziów piłki nożnej mających wpływ na końcowy wynik spotkania” (78 odpowiedzi).
„Usprawnienie pracy sędziów piłki nożnej” uzyskało 63 głosy ankietowanych. 44 osoby wybrały
„Rozwój piłki nożnej w zakresie technologii” jako korzyść systemu VAR. Najmniej odpowiedzi uzyskały opcje „Walka z korupcją wśród sędziów piłkarskich” (26 głosów), „Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych sędziów piłki nożnej” (21). Tylko dwie osoby uważają, że „System VAR nie niesie ze
sobą żadnych korzyści”. Wyniki tego pytania dowodzą, że zdaniem ankietowanych, najważniejszymi
korzyściami systemu VAR jest ograniczenie i eliminacja błędów sędziowskich, które mają wpływ

Wykres 1. Jakie według Pana/Pani są korzyści systemu VAR?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 25-31.05.2018 r.
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Wykres 2. Jakie są według Pana/Pani obawy związane z systemem VAR?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 2531.05.2018 r.

na wynik spotkania, co prowadzi do sprawiedliwego rozstrzygania meczów. Dla badanych równie
ważne jest sprawiedliwe rozstrzyganie zdarzeń boiskowych, aby sędziowie nie faworyzowali jednej
z rywalizujących drużyn. Jednocześnie ponad połowa osób biorących udział w badaniu uważa, że
system Video Assistant Referee usprawnia i pomaga w pracy sędziów piłki nożnej.
Dziesiąte pytanie również było wielokrotnego wyboru i ankietowani mieli za zadanie wskazać
ich obawy związane z funkcjonowaniem systemu VAR. Najwięcej osób wskazało „Zakłócenie
płynności meczu przez konieczność weryfikacji wideo zdarzeń boiskowych” (69 głosów) jako największą obawę dotyczącą systemu Video Assistant Referee. Kolejne opcje były bardzo zbliżone
pod względem liczby oddanych na nie głosów. „Nieumiejętność korzystania z systemu VAR przez
sędziów piłki nożnej” uzyskało 46 odpowiedzi. Kolejną obawą są „Przeszkody techniczne oraz
ewentualne usterki” w trakcie korzystania z systemu VAR, które wskazało 44 ankietowanych. Jeden
głos mniej (43) uzyskała „Błędna interpretacja zdarzeń boiskowych podczas wideoweryfikacji”. 42
osoby stwierdziły, że system Video Assistant Referee „Zabija „ducha” gry” oraz, że może wystąpić
„Rozbieżność decyzji między sędziami boiskowymi, a sędziami VAR”. Najmniej badanych wybrało
„Błędy techniczne operatorów systemu VAR” (32) jako obawę związaną z VAR. Jedynie 4 osoby ze
111 nie mają żadnych obaw związanych z systemem VAR. Z wyników tego pytania możemy wywnioskować, że badani najbardziej obawiają się zakłócania płynności meczu przez dłuższe przerwy
w grze wynikające z konieczności wideoweryfikacji zdarzeń boiskowych oraz błędnej interpretacji
spornych sytuacji meczowych. Uważają, że nieodpowiednie wyszkolenie sędziów w zakresie systemu
VAR oraz ewentualne przeszkody techniczne i usterki mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie
Video Assistant Referee. Część ankietowanych uważa, że weryfikacja wideo zabija „ducha” gry
oraz mogą wystąpić rozbieżności w decyzjach między sędziami boiskowymi oraz sędziami VAR.
Z wyników całej ankiety można wywnioskować, że badani wiedzą czym jest system Video
Assistant Referee oraz uważają, że jest on potrzebny w piłce nożnej oraz pomocny w pracy
sędziów piłkarskich. Na podstawie dwóch ostatnich pytań możemy stwierdzić, że ankietowani
dostrzegają zdecydowanie więcej korzyści (409 odpowiedzi na pytanie dziewiąte), niż mają obaw
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(322 odpowiedzi na pytanie dziesiąte) związanych z systemem VAR. Stosunek obu badanych grup,
amatorów i zawodowców, względem wideoweryfikacji jest porównywalny i obie zdecydowanie
popierają wprowadzenie systemu Video Assistant Referee do piłki nożnej.
Zakończenie
Na przestrzeni lat piłka nożna i przepisy gry zmieniały się wielokrotnie. Jako że XXI wiek jest zdominowany przez nowe technologie i Internet, nie sposób było uniknąć rewolucji i wdrożenia ich do futbolu.
Video Assistant Referee jest innowacyjną technologią wprowadzoną do świata piłki nożnej
w 2016 roku. Przy jego pomocy FIFA oraz IFAB chcą wyeliminować znaczące błędy sędziów
piłkarskich, które wpływają na końcowy wynik i niesprawiedliwe rozstrzygnięcia meczów. Dzięki
niemu arbiter główny ma możliwość skontaktowania się z sędzią VAR kontrolującym przebieg
meczu za pomocą powtórek wideo, który pomoże mu w ocenie sytuacji i podjęciu prawidłowej
decyzji. Dodatkowo sędzia główny może osobiście obejrzeć nagranie wideo zdarzenia boiskowego
na Stanowisku Wideoweryfikacji.
Jak dowiodły badania przeprowadzone na potrzeby pracy oraz wywiad z sędzią Asystentem
Sędziego Asystenta Wideo (AVAR), system Video Assistant Referee jest pomocny w pracy sędziów
piłkarskich i potrzebny w piłce nożnej. VAR powoduje, że spotkania są rozstrzygane sprawiedliwie,
a błędne decyzje sędziów piłkarskich są eliminowane przez co nie mają wpływu na końcowy wynik
spotkania. Mimo, że pojawiają się pewne zastrzeżenia co do funkcjonowania systemu VAR to są one
nieliczne i zainteresowani piłką nożną wolą, żeby VAR był obecny w futbolu, niż żeby go zabrakło.
Wprowadzenie go do piłki nożnej jest zdecydowanie słuszne i korzystne dla rozwoju tej dyscypliny sportu.
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Wideomarketing. Narzędzie reklamy
Streszczenie:
Praca stanowi próbę analizy wideomarketingu, jako nowego narzędzia reklamy. Czas spędzony przez
konsumentów przed ekranami smartfonów, tabletów oraz laptopów, doprowadziło do zwiększenia znaczenia
wideo reklamy w internecie. Szacuje się, iż do roku 2019 około 80% ruchu w internecie, będzie generowane
przez treści wideo. Marketerzy prześcigają się w pomysłach, jak najskuteczniej trafić do odbiorcy. Wideomarketing to także narzędzie, które sprzyja rozwojowi marek, pozwala bowiem nawiązać relację z klientem,
a także ułatwić proces zakupu. Wideomarketing jest pojęciem stosunkowo nowym i nie do końca zbadanym,
stąd zasadnym jest podjęcie badania przedmiotowego tematu.
Słowa kluczowe:wideo, marketing, YouTube, internet, reklama, media społecznościowe, viral
Tytuł pracy w języku angielskim: Videomarketing. Advertising tool
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Wideomarketing. Narzędzie reklamy
Wstęp
W dzisiejszych czasach, wideo to coraz częściej wykorzystywane naprzędzie komunikacji
marketingowej. Wideomarketing, jak żaden inny przekaz, pozwala wywołać u odbiorcy wachlarz
emocji, począwszy od wzruszenia, zachwytu, kończąc na zaufaniu.
U schyłku tradycyjnej reklamy, przekaz słowny powoli zostaje wyparty przez formy audiowizualne. Ostatnimi laty, kino i telewizja miały niezaprzeczalny wpływ na formy spędzania wolnego
czasu. Wraz z pojawieniem się internetu, wszystko jednak nabrało zupełnie nowego znaczenia.
Wideomarketing w dobie mediów społecznościowych, rozwija się w coraz to szybszym tempie.
Marketerzy coraz częściej prześcigają się w pomysłach na najciekawsze oraz nietypowe wideo,
które przyniesie jak największe zainteresowanie. Tego rodzaju reklama, to również narzędzie
pozwalające na nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem. Nie bez powodu wideo marketing
staję się coraz to chętniej wybieraną drogą do komunikacji z konsumentami. Coraz szybsze oraz
intensywne tempo życia, nie pozwala na przyswojenie informacji docierających ze wszystkich
stron. Ludzie powoli zaczynają stronić od sytuacji, w których muszą angażować się w konsumowane treści. Wideomarketing to narzędzie, które pozwala uniknąć takich sytuacji oraz poznawać
treści w sposób bardziej pasywny. Konsumenci coraz to rzadziej sięgają po treści pisane, bowiem
świat skupił się wokół wideo 1.
Rozwój nowych technologii przyczynił się do dużych zmian, na wielu płaszczyznach życia.
Wpłynęło to również na powstanie, między innymi nowej generacji znanej dziś jako ”C”, nazywanej
także często jako pokolenie Youtube, a definiowanej poprzez „connection, community, creation
i curation ( z ang.: komunikacja, społeczność, kreacja i selekcja treści)” 2. Curation, inaczej selekcja
treści, to kluczowy element, który odróżnia dziś generację C, od starszego pokolenia. Dla młodych
odbiorców, dorastających w zdigitalizowanym świecie, granica pomiędzy światem realnym a cyfrowym powoli się zaciera. Ponad 40% populacji należącej do wspomnianej generacji, oświadcza,
iż jest otwarta na komunikację z markami za pomocą takich platform jak między innymi YouTube.
Nic więc dziwnego, iż to właśnie wideo marketing staje się coraz częściej wykorzystywanym
narzędziem reklamy.
Celem przedstawionej pracy jest pokazanie narastającej siły pojęcia wideomarketingu, a także
ukazanie coraz większego zainteresowania odbiorców przekazem form audiowizualnych. Fakt,
iż wideomarketing w dzisiejszym świecie internetu, smartfonów oraz tabletów pozwala nawiązać
kontakt z odbiorcom, oraz zaangażować w obejrzaną treść wideo sprawia, że jest on coraz to
częściej wybieraną formą reklamy przez marki. Hipotezą poniższej pracy jest założenie, iż wideomarketing to przyszłość reklamy oraz coraz częściej wybierane narzędzie. Praca została oparta
na obserwacjach oraz materiałach źródłowych. Dodatkowo w pracy zawarto badanie, pozwalające
na dogłębną analizę postawionych celów oraz hipotezy.
Rozdział 1. Wideomarketing
1.1 Definicja wideomarketingu
Wideomarketing to stosunkowo młode pojęcie, które nie posiada jednoznacznej definicji.
Najprościej jednak ujmując, jest to „Każde działanie marketingowe zrealizowane przy pomocy
video” 3 . Powstanie nowego narzędzia reklamy, można zawdzięczyć dziś między innymi założy1
2
3

M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
Ibidem.
http://nowymarketing.pl/a/9839%2Cczym-jest-video-marketing, 2016-06-15.
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cielom portalu internetowego YouTube. Serwis powstał w 2005 roku, natomiast w zaledwie rok
czasu od uruchomienia, zarejestrowało się na nim ponad 30 milionów użytkowników 4. YouTube
szybko okazał się platformą na której, każdy mógł bezpłatnie dzielić się swoimi nagraniami, bez
większych ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.
Platforma szybko stała się zagrożeniem dla dominującego do tej pory źródła reklamy, jakim
była telewizja. Jeszcze do niedawna marki, by zorganizować skuteczną kampanię reklamową przy
użyciu wideo, musiały korzystać z ofert stacji telewizyjnych 5. Spowodowało to, iż w niedługim
czasie, marketerzy zaczęli korzystać z nowego miejsca umieszczania reklamy, jakim jest YouTube.
Dziś wideomarketing to jedna z najczęściej wybieranych form kampanii promocyjnych 6. Coraz
większą skuteczność nowego narzędzia komunikacji marketingowej, może potwierdzić między
innymi fakt, iż „ponad 50% marketerów na całym świecie już dziś deklaruje, że video to typ działań
marketingowych, w którym osiągają najlepszy ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji)”
7
, natomiast podsumowując badania przeprowadzone przez Google „80% użytkowników regularnie
ogląda filmy w sieci” 8. Zakłada się również, iż 55% ludzi ogląda wideo każdego dnia, natomiast
do roku 2019 około 80% ruchu w internecie, będzie generowane przez treści wideo 9.
1.2 Rodzaje wideomarketingu
Wideomarketing można przedstawić na różne sposoby, do typowych form zaliczyć należy
między innymi :
1) Blog wideo - jedna z głównie wybieranych form wideomarketingu wśród użytkowników
portalów YouTube, Facebook czy aplikacji takich jak Snapchat oraz Instagram. Polega on
głównie na promowaniu marki przez popularne osobowości na swoich kontach. Pozwala
również na nawiązanie kontaktu z konsumentami 10.
2) Poradniki – to podobna forma wideo do wspomnianej powyżej, polegająca jednak na pokazaniu zastosowań produktu. Poradniki zwykle składają się z serii filmów. Konsument tym
samym, przed zakupem może zobaczyć jak obsłużyć dany produkt oraz jego ewentualne
zalety bądź wady11 . Poradniki wykorzystywane są również, przez marki w celu rozszerzania
jej działalności 12
3) Webinary – w wolnym tłumaczeniu „jest to spotkanie w sieci internetowej, za pomocą technologii webcast ”13 . Pozwala ono na komunikację między osobą prowadzącą, a uczestnikami,
promującą dany produkt. Forma ta przedstawiana jest zazwyczaj za pomocą kursu. MożJ. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN. E-marketing: współczesne trendy : pakiet startowy.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
5
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
6
„Video marketing - Video Marketing blog Magdaleny Daniłoś”. Video Marketing blog Magdalena Daniłoś
(blog). Udostępniono 15 marzec 2018. http://magdalenadanilos.pl/video-marketing/.
7
http://magdalenadanilos.pl/video-marketing/ 2017-11-28 .
8
https://inbmarketing.pl/wideo-marketing-przyszlosc-a-moze-juz-standard-marketingu-internetowego/, 2017-12-28.
9
M. Templeman „17 Stats And Facts Every Marketer Should Know About Video Marketing”. Forbes. Udostępniono 15 marzec 2018. https://www.forbes.com/sites/miketempleman/2017/09/06/17-stats-about-videomarketing/.
10
„Co to jest video marketing i jak go wykorzystać?” eMarketing.pl (blog), 16 czerwiec 2017. https://www.
emarketing.pl/content-marketing/co-to-jest-video-marketing/.
11
„8 form video, które możesz wykorzystać w swojej strategii content marketingowej”. WhitePress.pl. Udostępniono 15 marzec 2018. https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/116/8-form-video-ktore-mozesz-wykorzystacw-strategii-content-marketingowej.
12
„Wideo marketing - skuteczna metoda content marketingu”. Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 15
marzec 2018. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-jako-przyszlosc-marketingu-internetowego-firmy.
13
2018. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-jako-przyszlosc-marketingu-internetowego-firmy.
http://www.biznes-firma.pl/czym-jest-webinar/18233, 2017-12-28 18:02:48.
4
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liwość prowadzenia czatu w tym rodzaju wideomarketingu, pomaga także w nawiązywaniu
relacji z potencjalnym klientem 14.
4) Recenzje - wielu z konsumentów, przed zakupem danego produktu, sięga do internetu
w celu znalezienia opinii o marce/produkcie. Dziś w sieci możemy odnaleźć niezliczoną
ilość wideo pokazujących, oraz opisujących produkt. Jedną z popularnych form tego rodzaju wideomarketingu jest „unboxing” (rodzaj filmu przedstawiający zawartość pudełka)
15
, dzięki któremu klient przed zakupem jest w stanie dowiedzieć się, z czym sprzedawany
jest produkt, oraz jakie zawiera części dodatkowe 16.
Wciąż jednak jedną z najpopularniejszych kategorii wybieranych na YouTube, to materiały wideo
o treści ”How to”, czyli ”Jak” 17. Portal YouTube, w dużej mierze składa się dziś z wideo poradników czy między innymi filmów recenzyjnych. Potencjalni odbiorcy marki, coraz rzadziej sięgają
po wiedzę teoretyczną czy instrukcję na rzecz praktycznych wideo. Zatem tworzenie poradników
przez markę może być odpowiedzią na potrzeby konsumenta 18. Tego rodzaju wideomarketing
praktykowany jest również przy współpracy, ze znanymi osobowościami oraz influencerami czyli
innymi słowem osobami, które mogą wpłynąć na decyzję odbiorców. Przykładem takiego działania, to między innymi współpraca firmy Castorama z popularnym kanałem „5 sposobów na”.
Materiały wideo realizowane wraz ze wspomnianą marką, przedstawiają jak przy użyciu tanich
oraz łatwych sposobów wykonać przedmioty codziennego użytku. Według danych po przejęciu
profilu Castoramy przez twórców „5 sposobów na”, kanał osiągnął ponad 80 tysięcy subskrybentów
19
. Wideomarketing zatem to nie tylko krótkie spoty reklamowe, lecz także poradniki, instrukcje,
nawiązywanie współprac czy rozrywka.
1.3 Sposoby wykorzystywania wideomarketingu
Wideomarketing wykorzystywany jest dziś przez marketerów na wiele sposobów, reklamując
przeróżne produkty czy usługi oferujące przez markę. Jednymi z takich form przekazu są między
innymi :
1) Zaprezentowanie produktu bądź oferowanej usługi – jedna z najpopularniejszych form
wykorzystania wideomarketingu polegająca na pokazania produktu w pełnym wydaniu,
przetestowania go czy stworzenie animacji .
2) Zaprezentowanie swojej firmy – to przede wszystkim wideomarketing, polegający na przedstawieniu czym zajmuję się dana marka oraz co może zaoferować swoim klientom. Tego
rodzaju wideo mogą powiększyć świadomość konsumentów na temat danej firmy, zwiększyć
korzyści wizerunkowe oraz nakłonić do zapoznania się z ofertą proponowaną przez markę.

„Co to jest video marketing i jak go wykorzystać?” eMarketing.pl (blog), 16 czerwiec 2017. https://www.
emarketing.pl/content-marketing/co-to-jest-video-marketing/.
15
„Unboxing”. Wikipedia, wolna encyklopedia, 21 styczeń 2018. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unboxing&oldid=52019450.
16
Co to jest video marketing i jak go wykorzystać?” eMarketing.pl (blog), 16 czerwiec 2017. https://www.
emarketing.pl/content-marketing/co-to-jest-video-marketing/.
17
„Tubular Insights - Tubular Labs’ Video Marketing Guide”. Udostępniono 3 kwiecień 2018. http://tubularinsights.com/.
18
„Video marketing, czyli o kupowaniu oczami - CorazLepszaFirma.pl”. Udostępniono 3 kwiecień 2018.
https://www.corazlepszafirma.pl/blog/video-marketing-czyli.
19
„Współpraca Castoramy i «5 sposobów na» to wzór do naśladowania dla innych marek | naTemat.pl”.
Udostępniono 3 kwiecień 2018. http://natemat.pl/139047,wspolpraca-castoramy-i-5-sposobow-na-to-wzor-donasladowania-dla-innych-marek.
14
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3) U
 kazanie kulisów firmy – to forma pokazująca markę od zaplecza. Tego typu materiały wideo tworzone są na wiele sposobów między innymi, by pokazać jak powstaje dany produkt,
przedstawić wywiady z pracownikami czy ukazać działania firm od zaplecza.
4) T
 worzenie filmów edukacyjnych – tego rodzaju wideomarketing to, wykorzystanie filmu do
przedstawienia odbiorcy, jak korzystać z konkretnego produktu czy usług. Formaty edukacyjne pozwalają również wzbogacić materiały o ciekawostki dotyczące danej branży. 20
1.4 Zaufanie do marki w kontekście wideomarketingu
Jednym z najważniejszych elementów, wpływającym na jakość sprzedaży, to przede wszystkim
oddziaływanie na ludzkie emocje. Wideo jak żaden inny rodzaj reklamy, potrafi wzbudzać emocję
u odbiorcy, a tym samym zapaść głęboko w pamięć. W ostatnich latach możemy zaobserwować
wzrost filmów opowiadających historię, budzących empatię czy rozbawiających obserwatora do
łez 21. Niezbędnymi składnikami wideomarketingu, powinno zatem być wywołanie u potencjalnego
konsumenta takich wartości jak:
1) Zaufanie – wideomarketing, to jeden z najprostszych sposobów do wzbudzenia zaufania
u przyszłego konsumenta. Wideo reklamy coraz częściej tworzone są w taki sposób, by przypominały historię innych. Wykorzystanie w spocie prawdziwych historii ludzi czy zwierząt, zwiększa
prawdopodobieństwo zdobycia zaufania klientów. Konsumenci często utożsamiając się do bohaterów danej reklamy, zapamiętują dany produkt na dłużej 22.
2) Ciekawość – charakterystyczną cechą dla wideomarketing to między innymi fakt, iż pozwala
ono na tworzenie strategii długofalowej, wiąże to się z nieograniczaniem do publikacji jednego
wideo 23. Zwiększenie ciekawości u odbiorcy uzyskuję się, poprzez tworzenie cyklu materiałów.
Podzielenie treści na kilka, bądź kilkanaście części, tworzy więź między marką a klientem, tym
samym zwiększając jego ciekawość co do przyszłych materiałów wideo24 .
3) Rozrywka – większość materiałów wideo o kontekście rozrywkowo/humorystycznym nazywamy
dziś „viralami”, są to zazwyczaj krótkie filmik o żartobliwym charakterze 25. Wykorzystanie takiego
składnika jak humor w wideomarketingu, zwiększa szansę na pozyskanie nowych zwolenników
marki. Istniej jednak pewne ryzyko nietrafienia z żartem. Warto zatem wcześniej sprecyzować
grupę docelową, do której kierowany zostanie przekaz26. Treści wideo są znacznie popularniejsze
wśród młodszego pokolenia, z tego typu rozrywki korzysta „ponad dwa razy więcej nastolatków,
niż osób powyżej 40 roku życia” 27.

20
„Wideo marketing. Poradnik dla leniucha. » MARKETING INSIDER”. Udostępniono 3 kwiecień 2018. https://
marketinginsider.pl/e-biznes/wideo-marketing-poradnik-dla-leniucha/.
21
„Video marketing - atrakcyjne narzędzie komunikacji marketingowej”. Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 20 marzec 2018. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dlaczego-video-marketing-jest-tak-wazny.
22
„Video Marketing w strategii content marketingowej”. Marketing i Biznes (blog), 26 maj 2016. https://marketingibiznes.pl/marketing/video-marketing-w-strategii-content-marketingowej/.
23
„Co to jest video marketing i jak go wykorzystać?” eMarketing.pl (blog), 16 czerwiec 2017. https://www.
emarketing.pl/content-marketing/co-to-jest-video-marketing/.
24
„Wideo marketing - czy jakie cechy posiada?” Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 20 marzec 2018.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-przyszloscia-marketingu-internetowego.
25
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
26
„Wideo marketing - czy jakie cechy posiada?” Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 20 marzec 2018.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-przyszloscia-marketingu-internetowego.
27
J. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN. E-marketing: współczesne trendy : pakiet startowy.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
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Korzystając z powyższych elementów marketerzy zwiększają szanse na powodzenie prowadzonej kampanii. Emocje to składnik, który skutecznie potrafi sprzedać produkt.
W czasach, gdzie wybór produktów jest olbrzymi, wielu konsumentów podejmuje decyzje na
podstawie wartości prezentowanych przez markę. Wideomarketing to forma reklamy pozwalająca
na przekazanie ich do odbiorcy 28. Ważnym elementem strategii jest również określenie celów,
które marka chce osiągnąć. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, do jakiej grupy należy dotrzeć.
Określenie grupy docelowej, pomoże w dopasowaniu odpowiedniej treści publikowanego wideo.
Nie dostosowanie odpowiedniej formy, bądź zawarcie niezrozumiałego komunikatu, nie przyniesie
bowiem oczekiwanych efektów 29.
Rozdział 2. Wideomarketing a inne formy reklamy
2.1 Wideomarketing, a forma pisana
Reklama w internecie to coraz atrakcyjniejsze narzędzie marketingowe. Jak pokazują wyniki
badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową „w 2015 roku, aż 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki” 30 , natomiast „korzystających z internetu od 2005 do 2015 potroiła się,
do wartości 70% populacji (w wieku 7+), a aż 75% z nich korzysta z YouTube” 31. Wnioskując,
w dzisiejszych czasach zdecydowanie łatwiej trafić do odbiorcy poprzez wykorzystanie wideo.
Marketerzy coraz częściej podążają za myślą, iż to obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Co
więcej, warto przypomnieć sobie zasadę, która mówi, iż ludzie zapamiętują w 20 % co usłyszeli,
30 % co widzieli, natomiast w 70 % to, co jednocześnie widzieli oraz usłyszeli.

Rysunek 1. Co ludzie zapamiętują

Źródło : Founder, About The Authore / Raj Sunder, Always Learner, Tennis player, i Chelsea
Follower ,,Video a Powerful Content Marketing Tool”, Wootag Blog (blog), 30 marzec 2015,
https://blog.wootag.com/importance-videos-drive-traffic-customer-adoption/.

28
„5 powodów, dla których Twoja marka potrzebuje video”. Video Marketing blog Magdalena Daniłoś (blog),
6 marzec 2016. http://magdalenadanilos.pl/5-powodow-dla-ktorych-twoja-marka-potrzebuje-video/.
29
R. Stępowski, Video marketing w mediach społecznościowych czyli kieszenie pełne telewizji. ul. K.Wielkiego 32/1: Roster, 2017.
30
„Pięć powodów, dlaczego warto zająć się video marketingiem”. DOODLE WOLF :: Narysujemy Twój
Sukces (blog),3 stycznia 2017. https://doodlewolf.pl/blog/szesc-powodow-dlaczego-warto-zajac-sie-videomarketingiem/.
31
ibidem
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Konsumenci w otaczającym ich świecie technologii, coraz rzadziej skupiają się na tekście,
który wciąż jest wypierany przez różne formy wideo 32. Czynnikiem wpływającym na to między
innymi, jest narastające poczucie braku czasu, zmęczenie codziennymi obowiązkami, czy coraz
to większy natłok pracy. Zatem wideomarketing w łatwy sposób trafia do większego grona konsumentów, którzy wolą tego typu formę przekazu niż tekst. Nic więc dziwnego, że coraz to bardziej
leniwi konsumenci preferują materiały wideo 33.
Co więcej, w filmie wideo możemy umieścić odnośniki do strony internetowej danej marki czy
fanpaga. Daje to możliwość szybkiego przejścia do zakupu konkretnego produktu lub ukazania
więcej szczegółów na jego temat, o których być może nie wspomniano w wideo 34. Kolejnym
przykładem rosnącej przewagi wideomarketingu nad tekstem, to możliwość przekazania znacznie większej ilości treści, w krótkim czasie. Według The Power of Visual Communication „mózg
przetwarza informacje wizualne 60 tysięcy razy szybciej, niż tekstowe” 35.
Ważnym elementem przewagi treści wideo nad tekstem, jest również sposób, w jakim dzisiejsi
odbiory konsumują przekazaną im treść. Duża ilość informacji, odbieranych jest przez konsumentów za pomocą smartfonów oraz tabletów. Tym samym konsumenci coraz rzadziej przychylają
się do wysilania oczu nad tekstem w niewielkim formacie, woląc obejrzeć wideo.
2.2 Wideomarketing, jako uzupełnienie kampanii telewizyjnych
Dziś możemy już mówić o współdziałaniu telewizji oraz internetu. Wideomarketing stał się
bowiem narzędziem atrakcyjnym zarówno dla marketerów, jak i organizacji skupiających się do
tej pory jedynie na telewizji. „Z analizy skuteczności reklamy telewizyjnej i internetowej Beyond
Awareness Studies, przeprowadzonej przez firmę Starcom MediaVest Group, wynika, że reklama
internetowa osiąga lepsze wyniki od telewizyjnej pod takimi względami, jak świadomość reklamy,
wizerunek marki i potencjał sprzedażowy” 36.
Rozszerzenie kampanii o wideomarketing ma zatem wpływ na jej skuteczność. Wynika to
również z faktu, iż konsumenci coraz częściej korzystają z wielu ekranów jednocześnie 37. Tym
samym w coraz większym stopniu, użytkownicy korzystają z telewizji w sposób bierny, która spełnia
jedynie rolę tła, natomiast z internetu aktywny. Wiele firm postanowiło przenieść swoje spoty na
platformy internetowe, zwiększając tym samym pole dotarcia do klienta.
Co więcej, warto zwrócić uwagę na wzrost konsumpcji treści wideo na urządzeniach mobilnych.
Według raportu przeprowadzonego przez „Online Wideo Forecasts 2017”, konsumenci poświęcają
około 47,4 minut każdego dnia na oglądaniu wideo, tym samym odnotowując coraz wolniejszy
wzrost czasu spędzonego na urządzeniach stacjonarnych 38. Natomiast 78 % ludzi ogląda wideo
online raz w tygodniu, oraz 55 % raz dziennie 39.
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
„Pięć powodów, dlaczego warto zająć się video marketingiem”. DOODLE WOLF :: Narysujemy Twój
Sukces (blog), 3 styczeń 2017. https://doodlewolf.pl/blog/szesc-powodow-dlaczego-warto-zajac-sie-videomarketingiem/.
34
„Ograniczone dodawanie linków w filmach na YouTube - eMarketing.pl”. Udostępniono 20 marzec 2018.
https://www.emarketing.pl/video-marketing/ograniczone-dodawanie-linkow-w-filmach-na-youtube/.
35
Pięć powodów, dlaczego warto zająć się video marketingiem”. DOODLE WOLF :: Narysujemy Twój Sukces
(blog), 3 styczeń 2017. https://doodlewolf.pl/blog/szesc-powodow-dlaczego-warto-zajac-sie-video-marketingiem/
36
J. Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN. E-marketing: współczesne trendy : pakiet startowy.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
37
„Video marketing czyli jak mović o swojej marce?” reklama i marketing interaktywny (blog), 1 lipiec 2017.
https://blog.goldensubmarine.com/video-marketing-budowanie-marki/.
38
R. Stępowski, Video marketing w mediach społecznościowych czyli kieszenie pełne telewizji. ul. K.Wielkiego 32/1: Roster, 2017.
39
„Infografika: Rok 2017 rokiem video marketingu? - MobileTrends.plMobileTrends.pl”. Udostępniono 7 kwiecień 2018. http://www.mobiletrends.pl/infografika-2017-rokiem-video-marketingu/.
32
33
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Rysunek 2. Częstotliwość oglądania wideo

Źródło : www.mobiletrends.pl/infografika-2017-rokiem-video-marketingu/.
Wideomarketing tworzy dziś przewagę konkurencyjną nad telewizją, bowiem pozwala na
wykonanie konkretnej akcji. Konsumenci po obejrzeniu reklamy mogą ją przewinąć, przejść do
portalu internetowego danego produktu, czy zostawić komentarz. W ten sposób budowana jest
relacja między klientem, a marką 40.
Co więcej, wideomarketing przyciąga również większą uwagę widza, niż reklamy rozpowszechniane w długich, przez wielu odbiorców ocenianych jako nudnych blokach reklamowych.
Powszechne stało się przyzwyczajenie, iż telewizyjna przerwa reklamowa to również przerwa dla
odbiorcy, w której może wykonać swoje obowiązki 41.
Zgodnie z wprowadzoną przez KRRiT ustawą, reklamy mogą stanowić do 20% na godzinę
emisji programu. Udział bloków reklamowych w internecie jest o wiele krótszy, co sprawia, iż
konsument pozostaje przed ekranem.
Co ważne wideomarketing wciąż generuje mniejsze koszty od tradycyjnej reklamy telewizyjnej.
Przede wszystkim pomijamy koszty emisji na danych kanałach telewizyjnych. Wręcz przeciwnie
reklama wideo może rodzić zarobek, między innymi na takich kanałach jak YouTube, gdzie dzieje
się tak w momencie, gdy dany filmik wzbudza wysokie zainteresowanie wśród odbiorców 42.
Dodatkowo telewizja wciąż wymaga od marek przestrzegania konkretnych przepisów co do
publikowanej treści. Wideomarketing stał się zatem drogą do promocji również produktów trudnych
do przedstawienia oraz takich które nie łatwo jest zareklamować w telewizji.
Dodatkowo wideomarketing to narzędzie dla wielu marketerów chcących pokazać historię
swojej firmy. Posiadając odpowiednie środki, pomysł oraz koncepcje w telewizji reklama wciąż
zostaje ograniczona do 30 sekund. Dla wielu producentów jest to wciąż problem, w szczególności dla branży farmaceutycznej, dlatego też często słyszana formuła „Przed użyciem zapoznaj
się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu” wypowiadana jest
zazwyczaj w sposób szybki oraz niezrozumiały dla wielu odbiorców, ze względu na ograniczenia
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
„Kamera kręci biznes, czyli skuteczność video marketingu w promocji marki”. 8B TEAM | Branding | Marketing | Design (blog), 4 sierpień 2016. http://8bteam.com/2016/08/kamera-kreci-biznes-czyli-skutecznoscvideo-marketingu-w-promocji-marki/.
42
„Wideo marketing - skuteczna metoda content marketingu”. Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 20 marzec 2018. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-jako-przyszlosc-marketingu-internetowegofirmy.
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czasowe. Dla wideomarketingu nie ma tego rodzaju ograniczeń, a reklama może trwać tyle czasu,
ile zostanie zaplanowana 43.
Co więcej, nadal można zaobserwować narastające zainteresowanie internautów platformami
typu Vod, czyli inaczej ujmując wideo na żądanie. Tego typu narzędzie pozwala na oglądanie dostępnych na stronie filmów, programów czy seriali, nie dostosowując się do telewizyjnej ramówki.
Warto zwrócić uwagę na to, iż coraz popularniejszą formą płatności za skorzystanie z usług platform
Vod, stało się obejrzenie reklam, których nie można pominąć. Według badań przeprowadzonych
przez dom mediowy OMD (Optimum Media Group ), około 56 % ludzi, zadecydowało, iż preferuje
oglądanie produkcji, kiedy ma na to ochotę 44.
Rozdział 3. Wideomarketing w internecie
3.1 Wideomarketing w social mediach
Wideomarketing szybko wykorzystany został w sieci do wzmocnienia działań marki w social
mediach. Istotnym elementem takiego działania to przede wszystkim interakcja, przykładem takiego
marketingu są choćby akcje viralowe czy buzz marketing. Czym jednak są tego rodzaju działania?
Viral wideo - najprościej ujmując, to efekt wirusowości polegający na szybkim udostępnianiu
wideo przez odbiorców, zaraz po jego obejrzeniu. Niezaprzeczalną istotą tego rodzaju filmów, to
przede wszystkim ich często niezaplanowany sukces, dlatego nie jest to prosty oraz oczywisty
proces. Jednym z bazowych elementów tego typu wideomarketingu to zaskoczenie, coś czego
odbiorca się nie spodziewa oraz coś, co pchnie go do podzielenia się obejrzanym wideo z innymi.
Filmiki wirusowe to materiały w dużej mierze oparte na kontekście humorystyczny, ale także na
emocjach odbiorcy, tworząc kampanie pozostające na ustach internautów przez dłuższy czas.
Przykładem jednego z największych sukcesu wśród wirusowych kampanii, to wideo o tytule Dove
– Real Beauty Sketches. W zmieszczonym filmiku ”Dove opublikowało badanie pokazujące, iż
52% kobiet przyznaj się do tego ,że są swoimi największymi krytykami ” 45.
W ciągu zaledwie miesiąca reklamę obejrzało ponad 114 milionów osób 46. Film skupiał się na
pokazaniu różnicy w postrzeganiu kobiet przez samych siebie oraz obrazu tworzonego przez rysownika.
Przykładów tego typu wideomarketingu na rynku jest coraz więcej. Przyglądając się, podobnym do wspomnianego rodzaju wideo można zauważyć, iż marketerzy do samego końca starają
się, by viral nie kojarzył się odbiorcy z reklamą, przyciągają zatem uwagę widza, a następnie
pokazując logo marki pod sam koniec filmu. Widz nie identyfikując wideo z reklamą jest bowiem
skłonniejszy do obejrzenia go do końca 47.
Buzz marketing – nazywany również marketingiem szeptanym, to coraz bardziej popularna
forma wideomarketingu. Zadaniem wideo reklamy w tym przypadku to wywołanie dyskusji, rozmów na temat danego produktu, przede wszystkim w sposób niewymuszony. Konsekwencją buzz
marketingu będą zatem dobrowolne rozmowy odbiorców na temat danego produktu/usługi. Ludzie
zdecydowanie bardziej ufają opinią swoich najbliższych. Marketing szeptany to zatem idealny

M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
R. Stępowski, Video marketing w mediach społecznościowych czyli kieszenie pełne telewizji. ul. K.Wielkiego 32/1: Roster, 2017.
45
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
46
ibidem
47
„Virale - czym są i jaką pełnią rolę w marketingu?” Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono 20 marzec 2018.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-sa-virale.
43
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sposób na rozpowszechnianie opinii przez konsumentów. Kluczem do sukcesu jest naturalność
oraz brak natarczywości w prowadzenie tego rodzaju marketing 48.
Social media to obszar często rządzący się własnymi prawami. Nie łatwo jest zatem przewidzieć, co najlepiej trafi do odbiorców, jednak z badań przeprowadzonych przez Offon Agency
wynika, iż 57% badanych uważa wideomarketing za najlepsze narzędzie do komunikacji z klientem
49
, z tego właśnie względu marki wykorzystują wideomarketing na swoich portalach społecznościowych. Marki tym samym coraz częściej zdają sobie sprawę, iż tego typu działania mogą
przynieść wzrost sprzedaży 50.
Jeszcze do niedawna wideomarketing kojarzony był głównie z portalem YouTube. Dziś trudno
jednak wymienić wszystkie kanały mediów społecznościowych, na których zamieszczane są
reklamy wideo. Jednym z kluczowych kanałów to portal Facebook, „Materiały wideo są na nim
wyświetlane średnio 32 miliardy razy dziennie.” 51. Wielu marketerów jednak dokłada starań do
wykorzystania wideomarketingu w nie mniej popularnych portalach społecznościowych, między
innymi takich jak snapchat, instagram czy twitter.
Instagram, w 2012 roku wykupiony przez właścicieli Facbooka odnotowuje codziennie, ponad 3,5
miliarda kliknięć ‘lubię to’. Cechą charakterystyczną dla portalu to duże zaangażowanie użytkowników
w publikowane treści. Mimo, iż portal początkowo powstał w celu publikacji zdjęć, w 2013 roku wprowadzona została opcja zamieszczania nie dłuższych niż 15 sekundowych filmów. Krótkie, ciekawe wideo
reklamy przewijające się wśród publikowanych na portalu zdjęć, potrafią zachęcić użytkowników do
zainteresowania się profilem danej marki. 3/4 użytkowników portalu instagram obserwuje interesujące
ich marki. Co ciekawe duża ilość obserwatorów, robi to w celu korzystania ze specjalnych ofert 52.
Snapchat „aplikacja mobilna służąca do wysyłania filmów i zdjęć, które można oglądać przez
maksymalnie 10 sekund” 53, to portal kierowany głównie do młodszego pokolenia. Aplikacja mimo
kojarzenia się z mało ambitnymi treściami, publikowanymi w dużym stopniu przez nastolatków,
zyskała dużą popularność. Korzystanie z aplikacji przez sporą ilość influencerów, zachęciła
marketerów do współpracy z idolami. Promowanie produktów przez dzisiejszych liderów opinii,
to sposób w jaki marketerzy postanowili trafić do młodszych odbiorców 54.
Facebook, Instagram czy Snapchat to jedynie kilka z wielu popularnych dziś serwisów internetowych. Social media to wciąż rozwijająca się płaszczyzna, zdobywająca coraz większe grono
użytkowników. Należy zatem nie pomijać tego aspektu w kontekście wideomarketing, bowiem są
one idealnym miejscem na szerzenie tego rodzaju treści.
3.2 Wideomarketing a SEO
SEO (Search Engine Optimization) inaczej optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, to
działanie podejmowane w celu poprawy widoczności witryny, w procesie wyszukiwania dla konkretnych słów kluczowych 55. Dziś jest to o tyle ważne, gdyż im wyższa pozycja portalu w rezultacie
„Marketing szeptany - czym jest i jak go efektywnie realizować?” Poradnik Przedsiębiorcy. Udostępniono
20 marzec 2018. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-szeptany-jak-efektywnie-wykorzystac-buzzmarketing.
49
„Video marketing”. Udostępniono 11 grudzień 2017. https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/video-marketing.
50
„Video marketing”. Udostępniono 22 marzec 2018. https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/video-marketing.
51
„11 wskazówek jak efektywnie prowadzić Video Marketing na Facebooku”. Bloomboard Blog, 7 listopad
2017. http://blog.bloomboard.co/2017/11/07/facebook-video-marketing/.
52
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
53
„Snapchat”. Wikipedia, wolna encyklopedia, 24 luty 2018. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Snapchat&oldid=52565211.
54
M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion. Video marketing: nie tylko na you tube. Gliwice: Helion, 2016.
55
„Co to jest SEO (pozycjonowanie stron)? Definicja słownika e-marketingu - marketingwsieci.pl”. Marketing w sieci
- blog firmy Mayko.pl (blog). Udostępniono 22 marzec 2018. https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/seo/.
48
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wyszukiwania, tym większa szansa na zwiększenie wyświetleń oraz poszerzenie grona odbiorców.
Rosnąca popularność filmów wideo sprawia, iż mają one coraz większy wpływ na pozycję witryny
w wyszukiwarce. 76% firm, twierdzi, że materiały wideo pomogły zwiększyć ruch na ich stronie 56.
Ważnymi elementami podczas publikacji produkcji w internecie, to między innymi umieszczenie
wideo pod własną domeną. Publikacja filmu na serwisie YouTube, bowiem prowadzi do sytuacji, w której
wyszukiwarka zindeksuje wpierw platformę YouTube zamiast strony osoby publikującej. Pamiętać
należy zatem o miejscu publikacji wideo w kontekście poprawy widoczności witryny. Indeksację
wideo ułatwia wyszukiwarce również uzupełnienie meta danych ( informacje stosowane do opisu)
57
. Zwięzły tytuł oraz odpowiednia miniaturka, to kluczowe działania pomagające w optymalizacji 58.
Wyszukiwarki nie są w stanie przejrzeć publikowanych treści wideo, dlatego niezbędnym elementem
jest również umieszczenie opisu publikowanego filmu. Strony typu Google przy indeksowaniu bazują
w głównej mierzę, na tekście dołączonym do wideo. Co za tym idzie nie należy również pomijać
tak zwanych słów kluczowych, które mogłyby prowadzić do lepszych wyników.
Wideomarketing przy dobrej organizacji, oprócz promowania danego produktu bądź usługi,
pomóc może również w optymalizacji strony, a tym samym zwiększyć zasięg jej odbiorców.
3.3 Wpływ wideomarketingu na e-commerce
E-commerce najprościej ujmując, to pojęcie oznaczające handel elektroniczny. Patrząc szerzej,
to również każde działanie dotyczące „transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które
są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych” 59.
Jedną z typowych form wykorzystania e-commerce to sklepy internetowe. Wideomarketing
stosowany w e-commerce, zdobywa coraz większe znaczenie. Według danych konsumenci,
którzy odwiedzili e-sklep oraz obejrzeli film przedstawiający intersujący ich produkt „są o 64%
bardziej skłonne do zakupu niż te które tego nie zrobiły” 60. Wideomarketing to zatem jedna ze
skuteczniejszych form na przedstawienie produktu. To również lepszy sposób na przedstawienie
większej ilości informacji, niż poprzez zdjęcie czy krótki opis. Odbiorcy bowiem w dzisiejszych
czasach unikają treści pisanych, na rzecz fotografii bądź wideo.
Co więcej, wideomarketing pozwala nam uniknąć tego, przez co konsumenci nierzadko rezygnują z zakupu w e-sklepie. Częstą obawą przed zawiązaniem transakcji, to brak możliwości
dotknięcia, sprawdzenia czy dokładnego zwizualizowania produktu. Mało kto bowiem, decyduje
się na niepewny zakup. Wideo to zatem forma, która pozwala na zmniejszenie ryzyka, iż kupno
będzie nietrafione, a tym samym uniknięcie procesu zwracania zamówionego produktu. Bez względu na to czy sprzedawane zostają meble, odzież czy też elektronika, wideomarketing pozwala na
zaprezentowanie produktu w całej okazałości. Klient ma możliwość dokładnej oceny towaru, tym
samym ułatwiając proces dokonania decyzji zakupu. Symulacja produktu pozwala na niwelację
przedstawionego problemu. Konsument może dokładniej zapoznać się z przedmiotem zakupu.
Według badań e-sklepy oferujące w swojej ofercie wideomarketing, są postrzegane jako solidne

http://yt360.pl/wykorzystanie-video-marketingu-dane-statystyki/, 2018-02-18 22:32:53
„Metadane”. Wikipedia, wolna encyklopedia, 22 styczeń 2018. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metadane&oldid=52189496
58
„SEO optymalizacja filmów wideo na stronach - SEO dla video”. Udostępniono 3 kwiecień 2018. http://
semandseo.pl/infografika-i-wideo/seo-optymalizacja-video-wstawianego-na-strone/.
59
„Co to jest E-Commerce (handel elektroniczny/internetowy)? Definicja słownika e-marketingu - marketingwsieci.pl”. Udostępniono 3 kwiecień 2018. https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/e-commerce/#.
60
„Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym dzięki materiałom wideo (cz. 1) - MamStartup”. Udostępniono 3 kwiecień 2018. https://mamstartup.pl/wideo/7185/jak-zwiekszyc-sprzedaz-w-sklepie-internetowymdzieki-materialom-wideo-cz-1.
56
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oraz godne zaufania 61. Wideo niewątpliwie wpływa również na optymalizacje stron internetowych
sklepów. E-sklepy korzystające z usług wideomarketingu przyciągają, około trzy razy więcej
odwiedzających 62. Według badań Goodvivo, firmy wykorzystujące wideo w e-commerce „notują
wzrosty sprzedaży o wysokości od 6 do 30%“ 63. Wideomarketing to zatem nie tylko reklama, na
innych platformach, ale także narzędzie pomagjące w ulepszeniu własnej strony oraz zwiększeniu
jej zasięgów w dotarciu do większego grona odbirców.
Rozdział 4. Badania własne
W dniach 11-16 kwietnia, 2018 roku przeprowadzone zostało badanie na grupie 125 osób
w celach naukowych. Próba badawcza wykonana została na podstawie opracowanej wcześniej
ankiety na temat wideomarketingu. Formularz stworzony został na platformie Google, oraz zawierał
13 pytań, na które odpowiadali respondenci. W większości grupą docelową badania były osoby
poniżej 25 roku, życia. Celem badania było pokazanie wideomarketingu jako przyszłość reklamy.
Respondenci odpowiedzieli na poniższe pytania, w celu :
1) Wiek –określenia wieku osób badanych.
2) Płeć – określenia płci badanych.
3) Jak często korzystasz z internetu? - określenie częstotliwości, korzystania z internetu
w dzisiejszych czasach. Respondenci do wyboru mieli takie warianty jak : kilka razy dziennie,
kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, okazjonalnie.
4) Jak bardzo znane jest Ci pojęcie wideomarketingu? – zbadanie pojęcia wideomarketingu,
wśród przypadkowych osób. Uczestnicy odpowiadali w skali 0-5, gdzie 0 przypisane było słabej
znajomości, natomiast 5 bardzo dobrej znajomości pojęcia.
5) Jak często korzystasz z poniższych platform? – pokazanie, częstotliwości korzystania z
popularnych dziś platform : Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat oraz Vod, Player i Ipla. Badani odpowiadali według takich kryteriów jak: nie korzystam, okazjonalnie, kilka razy w miesiącu,
kilka razy w tygodniu oraz kilka razy dziennie.
6) Na który rodzaj z reklam poświęcasz najwięcej czasu? – przedstawienie, najczęściej oglądanego rodzaju reklam. W pytaniu znaleźć można było takie warianty jak : reklamę prasową, reklamę
audio, reklamę zewnętrzną, reklamę telewizyjną oraz wideo reklamę w internecie.
7) Gdzie najczęściej spotykasz się z wideomarketingiem? – zbadanie, na jakiej platformie
respondenci najczęściej spotykają się z powyższym pojęciem. Jako odpowiedź można było
znaleźć takie opcje jak : Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, platformy typu Vod, portale
internetowe marek, portale internetowe typy onet.pl, wp.pl, interia.pl.
8) Czy zdarza Ci się obejrzeć w całości reklamę wyświetloną w internecie? – zbadanie czy
internauci, oglądają wyświetlane reklamy w internecie oraz jak często to robią. Pytanie zawierało
warianty takie jak : tak często, tak czasami oraz nie.
9) Co według Ciebie jest ważne w wideomarketingu? - pokazanie, na co odbiorcy wideomarketingu zwracają największą uwagę oraz co jest jego najistotniejszym elementem. Badani w skali
: mało ważne, średnio ważne, bardzo ważne określić mieli następujące aspekty : rozrywka, wzruszenie, kontrowersja, przedstawienie możliwości produktu, umieszczanie odnośnika do produktu
oraz strony www, przedstawienie ofert specjalnych.
61
„Dlaczego branża e-commerce potrzebuje materiałów wideo? - NowyMarketing”. NowyMarketing.pl, 27 czerwiec 2017. https://nowymarketing.pl/a/14457%2Cdlaczego-branza-e-commerce-potrzebuje-materialow-wideo.
62
„Video w ecommerce - 3 powody, dla których nie możesz go ignorować - FILMPOINT”. Udostępniono
3 kwiecień 2018. https://filmpoint.pl/blog/video-w-ecommerce/.
63
„Dlaczego branża e-commerce potrzebuje materiałów wideo? - NowyMarketing”. Udostępniono 3 kwiecień
2018. https://nowymarketing.pl/a/14457,dlaczego-branza-e-commerce-potrzebuje-materialow-wideo.
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10) Czy uważasz, że wideomarketing ma wpływ na wybory konsumenckie? - zbadanie, co
respondenci uważają na temat wpływu wideomarketingu na wybory konsumenckie. Skala odpowiedzi zawierała się od 0 do 5.
11) Którą z form reklam uważasz za najbardziej przyszłościową? – określenie jaką reklamę
odbiorcy uważają za przyszłość marketingu spośród : prasowej, audio, zewnętrznej, telewizyjnej
oraz wideo reklamy w internecie.
12) Jak bardzo znane jest Ci pojęcie efektu wirusowości tzw. viral wideo – zbadanie, czy
uczestnicy badania wiedzą, kiedy mają do czynienia z tym zjawiskiem, poprzez określenie jego
znajomości w skali 0-5, gdzie 0 – to słaba znajomość, 5 – bardzo dobra znajomość.
13) Czy zdarzyło Ci się przesłać reklamę dalej? – zbadanie, czy internauci w dzisiejszych
czasach dzielą się reklamami. Warianty do wyboru: tak lub nie.
Po uzyskaniu 125 odpowiedzi, została przeprowadzona analiza wyników oraz wprowadzenie
danych do programu Excel, w celu przekształcenia ich na odpowiednie wykresy oraz diagramy.
Wyniki przeprowadzonego badania znaleźć można poniżej.
4.1 Charakterystyka badanej grupy
W badaniu na temat wideomarketingu, przeprowadzonym pomiędzy 11-16 kwietnia 2018 roku,
łącznie wzięło udział 125 osób, 95 kobiet co stanowi 76% ankietowanych oraz 30 mężczyzn czyli
24% badanych.
Rysunek 3. Płeć badanych

Źródło : badanie własne.

4.2 Wiek Respondentów
Uczestnicy ankiety podzieleni zostali na następujące pięć grup wiekowych: osoby poniżej 18
roku życia, 19-25, 26-35, 36-50 oraz powyżej 50. W przeprowadzonym badaniu 88,8% uczestników,
którzy wzieli udział w ankiecie, to osoby poniżej 25 roku życia. 4,8% stanowią osoby w wieku 2635 lat, natomiast 6,4% badanych to uczestnicy powyżej 36 roku życia. Zdecydowana większość
ankietowanych to osoby młode. Ze względu na to, iż wideomarketing to stosunkowo nowe i dopiero rozwijające się narzędzie grupą docelową badania były w głównej mierze osoby młodsze.
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Rysunek 4. Wiek badanych

Źródło : badanie własne.
4.3 Częstotliwość korzystania z internetu
Co ważne bez względu na wiek oraz płeć badanych, z analizy przeprowadzonej ankiety wynika, iż 100% osób, na pytanie jak często korzystasz z internetu jednogłośnie odpowiedziało, iż
kilka razy dziennie. Z analizy badania wynika, iż z internetu korzysta coraz więcej ludzi, w coraz
to większym stopniu. Jest to zatem element sprzyjający rozwojowi wideomarketingu. Tak duża
częstotliwość korzystania z internetu w dzisiejszych czasach, powinna zatem zwrócić uwagę osób/
marek zainteresowanych reklamą swoich produktów bądź usług. Coraz większy czas poświęcany
na korzystanie z internetu, zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia do większego grona odbiorców.
4.4 Znajomość pojęcia wideomarketingu
Wideomarketing to wciąż młode pojęcie, można zatem stwierdzić, iż nie jest ono do końca
wszystkim zrozumiałe. Ankietowani zapytani zostali o to, jak bardzo znane jest im pojęcie wideomarketingu w skali od 0 do 5, gdzie 0 – słaba znajomość, 5 – bardzo dobra znajomość pojęcie.
Rysunek 5. Jak bardzo znane jest Ci pojęcie wideomarketingu

Źródło : badanie własne.
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Wyniki pokazują, iż tylko 15 osób, co stanowi 12% badanych stwierdziło, że pojęcie wideomarketingu jest im znane w dużym stopniu. Pozytywnym wynikiem jest również ponad 50 % badanych,
opowiadających się w skali od 0 do 5 na 3,4 punkty. Tym samym stwierdzić można, iż mimo młodego pojęcia wideomarketingu, ludzie wiedzą z czym mają do czynienia oraz nie jest to dla nich
zupełnie obce narzędzie. Warto jednak zwrócić uwagę na mały, lecz wciąż istniejący procent osób,
nie mających pojęcia na temat wideomarketingu. Grupa ta wśród badanych stanowi 6,4% , osoby
te przestawiły swój poziom zrozumienia pojęcia wideomarketingu jako zerowy.
4.5 Częstotliwość korzystania z popularnych platform
Badani podczas ankiety zapytani zostali również o to, jak często korzystają z platform takich
jak: Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat oraz portali typu Vod, Player czy Ipla. Wyniki
przedstawiają się następująco:
Rysunek 6. Jak często korzystasz z poniższych platform

Źródło : badanie własne.
Z powyższego diagramu wywnioskować można, iż najczęściej odwiedzaną platformą jest Facebook, ponad 80% procent badanych stwierdza, iż korzysta ze strony kilka razy dziennie. Natomiast
najmniej odwiedzanymi platformami to strony typu Vod, Player czy Ipla, ponad 40% z badanych
nie korzysta z nich wcale. Zaobserwować można także wciąż narastający trend korzystania z usług
Instagrama, ponad 50% badanych korzysta z platformy kilka razy dziennie, natomiast tylko 22,4
% nie korzysta wcale. Co więcej, warto zwrócić uwagę na serwis YouTube, prawie 50% badanych
stwierdza, iż korzysta z platformy kilka razy dziennie lub tygodniowo. Natomiast wśród badanych
nie znaleziono osób, nie korzystających z usług serwisu YouTube.
4.6 Czas poświęcany na reklamy
Ankietowani, zapytani zostali również o to, na który rodzaj z reklam poświęcają najwięcej czasu.
W dzisiejszym świecie gdzie, reklamy są obecne na każdym kroku, warto zastanowić się, na którą
z nich odbiorcy poświęcają swój czas. Do wyboru uczestnicy badania mieli: reklamę prasową,
wideoreklamę w internecie, audio reklamę ( rozumiana jako tę publikowana w radiu), reklamę
telewizyjną oraz reklamę zewnętrzną ( bilbordy, tablice reklamowe).
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Rysunek 7. Na który rodzaj z reklam poświęcasz najwięcej czasu

Źródło : badanie własne.
Z powyższego diagramu wynika, iż wideomarketing to nie tylko przyszłość reklamy, lecz również
teraźniejszość. 48% badanych stwierdziło, że to właśnie na reklamę wideo w intrenecie poświęcają
najwięcej czasu. Drugą najczęściej wybieraną formą reklamy to wciąż ta, publikowana w telewizji.
Najmniejszy odsetek ankietowanych, ponieważ tylko 2% osób wybrało reklamę prasową. Potwierdza się zatem stwierdzenie, iż następuje wypieraniem form tekstowych przez wszelkiego rodzaju
wideo. Potwierdzić można tym samym fakt, iż ludzie coraz mniej czasu poświęcają na prasę, na
rzecz telewizji czy internetu.
4.7 Wideomarketing w internecie
W odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie stwierdzono, że ankietowani poświęcają najwięcej
czasu na reklamy wideo w internecie. Respondenci zapytani zostali również, gdzie najczęściej
spotykają się z wideomarketingiem
Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż 87,2% badanych najczęściej spotyka się z wideomarketingiem w serwisie YouTube. To tam umieszczane są wszelkie poradniki, wideo blogi, recenRysunek 8. Gdzie najczęściej spotykasz się z wideomarketingiem

Źródło: badanie własne.
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zje. Duży procent opowiadających się za platformą YouTube, spowodowany jest również wciąż
narastającym trendem umieszczania, krótkich reklam przed wyświetleniem docelowego filmiku.
Drugim serwisem, na którym często można spotkać się z wideo reklamą to Facebook, aż 44%
ankietowanych stwierdza, iż to właśnie tam w dużej mierze spotyka się z pojęciem wideomarketingu. Najrzadziej, gdyż aż zaledwie 6,4% badanych stwierdzają, że z wideo reklamą w internecie
spotyka się na portalach internetowych marek. Firmy rzadko korzystają z wideomarketingu na
własnych stornach, inwestując w publikację treści na innych portalach, poszerzając tym samym
zasięg odbiorców.
4.8 Czas oglądania reklam
W dzisiejszych czasach ludzie coraz mniej chętnie oglądają reklamy. Długie bloki reklamowe
wyświetlane w telewizji, są coraz częściej pomijane, ze względu na możliwość wykonywania innych
czynności w tym samym czasie. Odbiorcy wolą zrobić w tym czasie coś innego lub przełączyć się
na inny kanał. Wideomarketing to forma reklamy charakteryzująca się przede wszystkim, krótkimi
filmikami, przekazującymi jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Badani postawienie
zostali zatem przed pytaniem, czy zdarza im się obejrzeć w całości reklamę wyświetlaną w internecie?

Rysunek 9. Czy zdarza Ci się obejrzeć w całości reklamę wyświetlaną w internecie

Źródło: badanie własne.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż 77% badanych stwierdza, że zdarza im się czasami
obejrzeć reklamę wyświetlaną w internecie, natomiast 22% osób nie ogląda ich w całości wcale.
Stwierdzić można zatem, że duża grupa osób ogląda wideo reklamy w internecie. Jest to tym samym
dobra prognoza dla marketerów, zastanawiających się nad inwestowaniem w wideomarketing.
Ilość czasu jaką internauci spędzaj w sieci sprawia, iż coraz większej ilości osób, coraz częściej
zdarza się oglądać reklamę wideo w internecie w całości.
4.9 Najważniejsze aspekty w wideomarketingu
Marketerzy coraz częściej prześcigają się w pomysłach na jak najbardziej atrakcyjne wideo
które zainteresuje odbiorców. Co jednak jest najważniejsze dla odbiorcy ? Badani zapytani zostali
o to co według nich jest istotne w wideomarketingu. Ankietowani mieli do oceny takie aspekty jak :
kontekst humorystyczny/rozrywkowy, wywołanie wzruszenia, kontrowersja, przedstawienie możliwości
produktu, umieszczanie odnośnika do produktu/strony www oraz przedstawienie ofert specjalnych.
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Rysunek 10. Co według Ciebie jest ważne w wideomarketingu

Źródło: badanie własne.

Analizując wyniki przeprowadzonej ankiety, według badanych najważniejszym z aspektów
dla ponad 60% ankietowanych, jest kontekst rozrywkowo/humorystyczny oraz przedstawienie
w wideo możliwości produktu. Zaraz po nich, dla osób biorących udział w ankiecie ważne są
również umieszczenie odnośnika do produktu/strony www oraz przedstawienie ofert specjalnych.
Najmniej istotnym aspektem dla ankietowanych to wzbudzenie wzruszenia u odbiorcy, a także
wywołanie kontrowersji.
4.10 Wpływ wideomarketing na wybory konsumenckie
Czas, który internauci poświęcają na wideo, ma wciąż tendencje wzrostową. Jak wynika
z przeprowadzonej ankiety, to właśnie na ten rodzaj reklam respondenci poświęcają najwięcej czasu. Dzisiejszy rynek inwestuje coraz to więcej pieniędzy w wideo, w oczekiwaniu na zysk. Badani
zatem zapytani zostali o to czy według nich wideomarketing wpływa na wybory konsumenckie?

Rysunek 11. Czy uważasz, że wideomarketing ma wpływ na wybory konsumenckie

Źródło: badanie własne.
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Respondenci, odpowiadali w skali od 0 do 5. Analizując powyższe wyniki, większość ankietowanych opowiada się za faktem, iż wideomarketing wpływa na wybory konsumenckie. Ponad 55% to
badani skłaniający się do odpowiedzi, iż wpływ ten jest spory. Co ważne żaden
z ankietowanych
nie stwierdził, by wideomarketing w żadnym stopni nie wpływał na wybory konsumentów. Natomiast
około 30% respondentów, uważa, iż wpływ ten istnieje, jednak nie jest on aż tak silnym czynnikiem,
przyczyniającym się do wyborów potencjalnych klientów dotyczących produktu bądź usługi.
4.11 Przyszłość reklamy
Dziś spotkać można wiele form reklamy między innymi: telewizyjną, prasową, internetową,
audio, czy też zewnętrzną. Zwiększająca się ich ilość sprawia, iż coraz trudniej dotrzeć jest do
odbiorcy. Marki coraz częściej staja przed problemem, w który rodzaj reklamy zatem zainwestować. Podążając za problemem, badani zapytani zostali o to, którą z form reklam uważają za
najbardziej przyszłościową.

Rysunek 12. Którą z form reklamy uważasz za najbardziej przyszłościową

Źródło: badanie własne.

Odpowiedź respondentów jestem zdecydowanie jednoznaczna. Według 81 % badanych najbardziej przyszłościową formą reklamy to wideo w internecie. Spowodowane jest to najprawdopodobniej, coraz większą ilością czasu spędzanego przed komputerem, smartfonem czy tabletem.
Drugim wynikiem jest reklama telewizyjna , coraz to częstsza bierna forma telewizora sprawia, iż
ludzie w mniejszym stopniu skupiają się na wyświetlanym w nim obrazie na rzecz innych ekranów.
Za najmniej przyszłościową formę ankietowani uważają reklamę prasową, wynikać to może z faktu,
iż coraz rzadziej sięgamy po wszelkie formy czytane takie jak książki czy prasa.
4.12 Viral wideo
Efekt wirusowości to działanie, którego efektem jest naturalny oraz często niezaplanowany
sukces publikowanego wideo. To również filmiki, którymi widzowie chętnie dzielą się dalej, przesyłając do swoich znajomych. Fenomenem viral wideo jest fakt, iż oglądający często do samego
końca nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z reklamą. Ankietowani zatem zapytani zostali
o to jak bardzo znane jest im to działanie.
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Rysunek 13. Jak bardzo znane jest Ci pojęcie efektu wirusowości tzw. Viral wideo

Źródło: badanie własne.
Wyniki badań pokazują, iż pojęcie efektu wirusowości nie jest wciąż do końca znane odbiorcom. Ponad 20% badanych, nigdy nie miało do czynienia z tym pojęciem. Natomiast, około 41%
respondentów twierdzi, że dobrze lub nawet bardzo dobrze wie kiedy, oglądane przez nich wideo
ma postać wirusową. Wciąż stosunkowa mała świadomość na temat efektu wirusowości sprzyja
temu pojęciu. Jego cechą charakterystyczną jest bowiem brak świadomości klienta o tym, iż
uczestniczą oni w rozpowszechnianiu założonych przez markę celów.
4.13 Udostępnianie reklam
Publikowane treści w internecie w tym wideo, rządzą się własnymi prawami. Nie można mieć
całkowitego wpływu na to czy nasz marketing odniesie sukces czy też nie. O jego losie najczęściej
decydują konsumenci. Jednym z elementów świadczącym o sukcesie jest duża oglądalność, którą
wypracować dla marki mogą sami odbiorcy. Ankietowani zapytani zatem zostali, czy zdarzyło im
się kiedykolwiek przesłać reklamę wideo dalej?

Rysunek 14. Czy zdarzyło Ci się przesłać reklamę dalej

Źródło: badanie własne.
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Z badań wynika, iż 79 % ankietowanych nigdy nie przesłało reklamy dalej. Natomiast zdarzyło
się to 21% badanych. Wynika z tego, iż można zatem stworzyć wideo reklamę, którą odbiorcy
będą dzielić się sami ze sobą, tworząc tym samym skuteczny wideomarketing. Przesyłanie reklam
dalej nie jest popularnym zjawiskiem, trzeba zatem dobrze wiedzieć jak zyskać przychylność odbiorcy oraz tym samym zachęcić go, do samodzielnego rozpowszechniania treści zawierających
w sobie reklamę.
Podsumowanie
Podsumowując, wideomarketing to narzędzie nabierające coraz to większego znaczenia.
W dzisiejszym świecie technologii, coraz trudniej znaleźć jak najlepszą drogę dotarcia do konsumenta. Można stwierdzić, że wideomarketing to przede wszystkim przyszłość reklamy, świadczy
o tym między innymi narastająca liczba osób która poświęcających swój czas, na właśnie ten
rodzaj reklamy. Z przeprowadzonych badań wynika również, iż według odbiorców jest to także,
najbardziej przyszłościowy sposób dotarcia do konsumenta. Już dziś wideomarketing w dużym
stopniu wpływa na wybory konsumenckie. Co czyni wideomarketing za tak atrakcyjne narzędzie,
to przede wszystkim bogaty wachlarz możliwości : poradniki, blogi wideo czy recenzje to tylko kilka
z wielu rodzai wykorzystania wideo reklamy. Dodatkowy atutem jest również możliwość dotarcia
do znacznego grona odbiorców, którzy coraz więcej czasu poświęcają na spędzanie wolnych chwil
przed ekranami tabletów, laptopów czy smartfonów. W dzisiejszych czasach by zwrócić uwagę
konsumenta nie wystarczy prosta reklama, wideomarketing to także interaktywne narzędzie pozwalające na kontakt z klientem oraz nawiązanie z nim kontaktu.
Z punktu widzenia firm bądź marketerów wideomarketing, to dziś coraz chętniej wybierane narzędzie. Nie tylko pozwala na dotarcie do większego grona odbiorców, ale także działa
w sposób pozytywny dla miedzy innymi pozycjonowania strony internetowej czy wzbogacenia
oraz urozmaicenia rynku e-commerce. Dodatkowo ciągły wzrost znaczenia social mediów, tworzy
idealne środowisko do publikacji materiałów. Do najchętniej odwiedzanych platform zalicza się
wciąż Facebook, to również jedno z miejsc gdzie najczęściej spotkać można wideomarketing.
Warto również zaznaczyć oraz zwrócić uwagę na przewidywania, które zakładają, iż do roku 2019
około 80% ruchu w internecie, będzie generowane przez treści wideo 64.
Wideomarketing to zatem wciąż rosnące w siłę narzędzie reklamy. Potwierdza to nie tylko rosnąca jego ilość w internecie, ale także sposób w jaki odbierany jest przez konsumentów. Według
badanych to właśnie wideomarketing jest uznawany za najbardziej przyszłościową formę, wypierając
tym samym reklamę telewizyjną czy też prasową. Co więcej, coraz większa ilość osób przyznaje,
iż zdarza im się obejrzeć wyświetlaną reklamę wideo w internecie w całości. Duża ilość czasu
spędzana przed ekranami dodatkowo sprzyja rozwijaniu się tego narzędzia. Wideomarketing to
zatem, narzędzie godne dalszej obserwacji, bowiem zyskuje ono na coraz to większym znaczeniu
w świecie internetu, reklamy oraz marketingu.
Przeprowadzone badanie udowodniło postawioną hipotezę, iż wideomarketing to przyszłość
reklamy oraz coraz chętniej wybierane narzędzie, a także osiągnięto postawione cele udowadniając
narastające zainteresowanie obiorców formami audiowizualnymi. Wideomarketing bowiem zyskuje
coraz większe zainteresowanie wśród odbiorców. To właśnie na ten rodzaj reklamy współcześni
konsumenci poświęcają najwięcej czasu.

M. Templeman, 17 Stats And Facts Every Marketer Should Know About Video Marketing. Forbes. Udostępniono 15 marzec 2018. https://www.forbes.com/sites/miketempleman/2017/09/06/17-stats-about-videomarketing/.
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Prognoza notowań giełdowych na podstawie
analizy Big Data
Streszczenie pracy:
Praca przedstawia problem analizy danych sieciowych czyli rafinacji zasobów Big Data jako sposobu
na pozyskiwanie informacji uzyskiwanych z ogólnodostępnej sieci internetowej, przydatnej w celu prognozy
notowań giełdowych. W pracy podjęto próby prognozy notowań giełdowych spółki państwowej PKN Orlen
w pierwszych tygodniach 2018 roku na podstawie danych i analizy Big Data. W niniejszej pracy zostały poruszone zagadnienia, między innymi, takie jak Big Data, Data mining, czy notowania giełdowe.
Słowa kluczowe: giełda, notowania, big data, prognoza
Tytuł w języku angielskim: Stock price prediction based on big data analysis
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Wstęp
Zgodnie z hipotezą efektywnego rynku, która zakłada, że każdej chwili ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat, na rynkach finansowych możliwości zysku są wykorzystywane tak szybko, jak tylko się pojawiają, dlatego ceny
akcji rosną losowo i są niezwykle trudne do przewidzenia. Na rynku finansowym zadaniem jest
raczej generowanie zyskownych sygnałów akcji (kupno i sprzedaż) niż dokładne przewidywanie
przyszłych wartości. Analiza techniczna próbuje przewidzieć przyszłe ceny w oparciu o ceny
z przeszłości, podczas gdy analiza fundamentalna notowań giełdowych próbuje oprzeć prognozy
na czynnikach w gospodarce realnej (np. inflacja, wolumen obrotu, zmiany organizacyjne w firmie,
popyt dla produktów lub usług oferowanych przez firmę) 1. W miarę udostępniania finansowych
danych tekstowych w internecie pojawiało się nowe źródło wskaźników, które potencjalnie mogłyby
zawierać przydatne informacje do analizy fundamentalnej. Celem pracy jest analiza i wyodrębnienie informacji, dzięki którym możliwa będzie prognoza notowań giełdowych.
W ostatnich latach analiza sentymentów stała się gorącym tematem wśród badaczy próbujących automatycznie wyodrębnić oraz ocenić opinie i uczucia zawarte w treściach wiadomości,
mikroblogach finansowych postach na Facebooku czy tweetach na Twitterze 2. Analiza sentymentów jest sama w sobie techniką eksploracji danych, której głównym celem jest automatyczne
wyodrębnianie postawy wiadomości w stosunku do tematu analizy bez potrzeby ręcznego odczytywania treści. Pierwszym krokiem w analizie jest określenie wyrażenia lub słowa klucz, które
w polskiej nomenklaturze określa się terminem „słup” (np. nazwa spółki). Kolejnym krokiem jest
zebranie zbioru tekstów oraz poddanie obróbce, która ma na celu usunięcie zbędnych, neutralnych informacji. Wiadomości na stronach internetowych są przeważnie w formacie HTML, więc
znaczniki HTML i nieistotne elementy muszą zostać usunięte. Po przekonwertowaniu tekstu na
czysty format stosowane są różne techniki przetwarzania wstępnego. Jedną z wczesnych technik
jest identyfikacja „jednostek” tekstu; mogą to być słowa, zdania lub wyrażenia. Dodatkowe techniki
obejmują identyfikację języka tekstu, usuwanie słów kończących, etc. Najbardziej podstawową
formę analizy sentymentu wykonuje się poprzez zliczenie słów dodatnich i ujemnych w tekście,
a następnie wykorzystanie uzyskanej proporcji w celu uzyskania wynik sentymentu 3. Inną metodą
jest analiza sentymentów, które występują bezpośrednio lub w niewielkiej odległości przed oraz
za „słupem”. Po selekcji i wstępnym przetwarzaniu jednostek tekstowych konieczne jest wybranie
właściwego słownika do analizy sentymentów. Dane słowo może wyrażać pozytywne nastawienie
w dziedzinie finansów, ale negatywne nastawienie w innej dziedzinie. Na przykład, patrząc na
sentyment słowa „wzrost” w sektorze finansowym, zwykle oznacza to pozytywną rzecz: wzrost cen.
Jeśli zbadamy to samo słowo w kontekście opieki zdrowotnej, może to mieć negatywne konotacje,
takie jak wzrost ciśnienia krwi. Hipotezą pracy jest dowiedzenie, iż prognoza notowań giełdowych jest możliwa za pomocą odpowiedniej interpretacji danych dostępnych w internecie.

Gpw.pl, Analizy inwestora giełdowego, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=39&gpwlf_id=41
[04.2018].
2
Ibidem.
3
W. Gogołek, Informacyjny Potencjał Rafinacji Zasobów Sieciowych, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet
Warszawski, 2014.
1
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Rozdział 1. Big data
1.1. Definicja
Big data, czyli duże zbiory danych, to zbiory których człowiek samodzielnie nie jest w stanie
przetworzyć przy pomocy prostych i powszechnie dostępnych metod. Big data jest możliwością
zarządzania ogromną ilością różnych danych z odpowiednią prędkością oraz w odpowiednim
czasie, aby umożliwić analizę danych i reakcję na nie w czasie rzeczywistym 4. Big data możemy
klasyfikować poprzez następujące składowe:
• Objętość: Ile danych
• Prędkość: szybkość przetwarzania danych
• Różnorodność: różne typy danych
Chociaż wygodnie jest uprościć duże dane w trzech V (odpowiednio z ang. Volume, Velocity,
Variety), może to być mylące i zbyt uproszczone. Na przykład można zarządzać relatywnie niewielka
ilość bardzo rozbieżnych, złożonych danych lub można przetwarzać ogromną ilość bardzo prostych
danych. Te proste dane mogą mieć strukturę lub przeciwnie, mogą być niestrukturalne. Jeszcze
ważniejszy jest czwarte V: Veracity – czyli prawdziwość. Jak dokładne są dane w przewidywaniu
wartości biznesowej? Czy wyniki analizy dużych danych właściwie mają sens? Dane muszą być
stale weryfikowane na podstawie jednocześnie dokładności i kontekstu. Innowacyjna firma może
chcieć analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, na przykład aby szybko ocenić
wartość danego klienta oraz możliwość dostarczenia dodatkowych ofert temu klientowi. Konieczne jest określenie właściwej ilości i rodzajów danych, które można analizować, aby wpłynąć na
pozytywne wyniki biznesowe. Duże dane obejmują wszystkie dane, na przykład z wiadomości
e-mail, mediów społecznościowych, strumieni tekstu czy blogów. Tego rodzaju różnorodność
danych wymaga, aby firmy wykorzystywały zarówno dane strukturalne, jak i te nieustrukturyzowane5. Big data jest odpowiedzią na niezwykle szybko rosnące zbiory nowych danych w internecie.
Ilość informacji, które są tworzone i przechowywane na świecie jest prawie nie do wyobrażenia,
a one wciąż rosną. Oznacza to, że jest jeszcze więcej możliwości zdobycia kluczowych informacji
Rysunek 1. Populacja świata w miliardach - stan na 01.2018

Źródło: Wykres własny na podstawie https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
J. Hurwitz, Alan Nugent, F. Halper, Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey,
2013.
5
E. Macauley, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics. 1(31), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław, 2014 s.138-157.
4
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biznesowych - ale tylko niewielki procent danych jest faktycznie analizowany. Jeszcze 8 lat temu
jedynie 23% społeczeństwa na świecie było podłączonych do internetu, obecnie procent ten się
podwoił, ponieważ 54% populacji świata regularnie korzysta z internetu 6.
1.2. Typy danych
Termin dane strukturalne ogólnie odnosi się do danych, które mają określoną długość i format.
Przykłady danych uporządkowanych obejmują liczby, daty i grupy słów oraz liczby nazwane ciągami (na przykład nazwa klienta, adres etc.). Większość ekspertów zgadza się, że tego rodzaju
dane stanowią około 20 procent danych dostępnych w internecie. Dane ustrukturyzowane zwykle są przechowywane w bazie danych. Firma może gromadzić dane strukturalne z dostępnych
źródeł. Mogą to być dane dotyczące zarządzania relacjami z klientami (CRM), operacyjne dane
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) czy dane finansowe. Często te elementy danych
są integrowane w hurtowni danych do analizy.
W rzeczywistości dane ustrukturyzowane przejmują nową rolę w świecie dużych zbiorów danych.
Ewolucja technologii zapewnia tworzenie nowych źródeł danych - często w czasie rzeczywistym
i w dużych ilościach 7. Źródła danych dzielą się na dwie kategorie:
• Generowane komputerowo lub maszynowo: odnosi się do danych tworzonych przez maszynę
bez interwencji człowieka.
• Generowane przez człowieka: to dane, które ludzie dostarczają w interakcji z komputerami.
Niektórzy eksperci twierdzą, że można wyodrębnić trzecią kategorie, która jest hybrydą między
maszyną a człowiekiem 8.
Generowane przez maszynę dane strukturalne mogą obejmować:
• Dane z czujników: Przykłady obejmują identyfikatory RFID (Radio Frequency ID), inteligentne
liczniki, urządzenia medyczne i dane GPS (Global Positioning System). Na przykład coraz częściej
stosowany system RFID, używa małych chipów komputerowych do śledzenia przedmiotów na
odległość. Przykładem tego może być śledzenie pojemników z produktami w sklepie. Podczas
gdy informacje są przesyłane z nadajnika, serwer na bieżące analizuje sprzedaż produktów. Firmy
wykorzystują tę technologię do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw i kontrolą zapasów.
• Dane dziennika sieci Web: gdy działają serwery, aplikacje, sieci itp., Przechwytują wszystkie
rodzaje danych dotyczących ich aktywności. Może to oznaczać ogromne ilości danych, które mogą
być użyteczne, na przykład do radzenia sobie z umowami na poziomie usług lub do przewidywania
naruszeń bezpieczeństwa.
• Dane w punkcie sprzedaży: gdy kasjer przesuwa kod kreskowy produktu, który klient zamierza
kupić, generowane są wszystkie dane powiązane z produktem. Wystarczy pomyśleć o wszystkich
produktach wśród wszystkich osób, które je kupują, i można zrozumieć, jak duży może być ten
zbiór danych.
• Dane finansowe: Wiele systemów finansowych jest teraz programowych; są obsługiwane
w oparciu o predefiniowane reguły automatyzujące procesy. Dobrym tego przykładem są dane
giełdowe. Zawierają one dane strukturalne, takie jak symbol firmy i obecną wartość.

https://internetworldstats.com/stats.htm [05.2018].
J. Hurwitz, Alan Nugent, Fern Halper, Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey,
2013.
8
R. Torlone, Big data: an introduction, Università Roma Tre, Roma, 2012.

6
7
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Przykłady uporządkowanych danych generowanych przez ludzi mogą obejmować:
• Dane wejściowe: to dowolne dane, które człowiek może wprowadzić do komputera, takie jak
imię i nazwisko, wiek, dochód, odpowiedzi ankiet w formie ankiety non-free. Te dane mogą być
przydatne do zrozumienia podstawowych zachowania klientów.
• Dane strumienia kliknięć: dane są generowane za każdym razem, gdy link na stronie internetowej zostaje kliknięty. Dane te można analizować w celu określenia zachowania klientów
i wzorców zakupów.
• Dane związane z grami: każdy ruch wykonany w grze może zostać nagrany. Może to być
przydatne w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy końcowi poruszają się po portfelu gier 9.
Niektórych pojedynczych zestawów danych teoretycznie nie można kategoryzować jako duże
zbiory danych, na przykład dane tekstowe użytkownika odwiedzjącego stronę internetową. Jednak
w połączeniu z milionami innych użytkowników, którzy przesyłają podobne, aczkolwiek różne informacje, rozmiar staję się zbyt duży, aby móc taki zbiór analizować wykorzystując trywialne metody
analizy danych. Najważniejsze jest to, że tego rodzaju informacje mogą być potężne i jednocześnie
mogą być wykorzystywane do wielu celów.
1.3. Data mining – odkrywanie wiedzy
Odkrywanie wiedzy (eksploracja danych (ang. Data mining)) jest procesem analizy danych, sortowania dużych zbiorów danych w celu identyfikacji wzorców i ustalenia relacji w celu rozwiązania
problemów za pomocą analizy danych 10. Eksploracja danych ma zastosowania w wielu dziedzinach, takich jak nauka i badania. Używając aplikacji do eksploracji danych, firmy mogą dowiedzieć
się więcej o swoich klientach i opracować skuteczniejsze strategie związane z różnymi funkcjami
biznesowymi, a następnie wykorzystać zasoby w bardziej optymalny i wnikliwy sposób. Pomaga to
firmom zbliżyć się do celu i podejmować lepsze decyzje. Eksploracja danych obejmuje efektywne
gromadzenie i magazynowanie danych oraz przetwarzanie komputerowe. Do segmentacji danych
i oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń, wyszukiwanie danych wykorzystuje zaawansowane algorytmy matematyczne. Eksploracja danych jest również znana pod nazwą Knowledge
Discovery in Data (KDD), czyli odkrywania wiedzy z baz danych.
Data mining jest procesem, który zawiera wiele etapów. Pierwszym krokiem podczas odkrywania
wiedzy jest selekcja danych, która obejmuje wszelkie działania takie jak zdefiniowanie potrzeb,
określenie typu eksplorowanych danych oraz dokonywanie wyboru danych przydatnych podczas
Rysunek 2. Fazy procesu odkrywania wiedzy

Źródło: M. Zakrzewicz ,,Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych” [05.2018].
J. Hurwitz, Alan Nugent, Fern Halper, Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey,
2013.
10
Economictimes.indiatimes.com, Definition of ‘Data Mining’ https://economictimes.indiatimes.com/definition/
data-mining [05.2018].
9
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dalszych rozważań. Podczas tej fazy przeprowadzane jest również „czyszczenie” danych, które
polega na usunięciu zbędnych danych i niespójności w ich strukturze.
Kolejnym etapem jest transformacja, czyli redukcja danych oraz ich przekształcenie. Podczas
tego etapu dane przygotowywane są do eksploracji poprzez, między innymi, agregowania czy
sumowanie. Celem tego etapu jest przygotowanie danych do dalszej obróbki.
Etap eksploracji danych jest etapem kluczowym data mining. Celem tej fazy jest wyodrębnienie zależności i schematów na badanym zbiorze danych. Podczas tego etapu wykorzystuję się
techniki działania na rekordach opisane w dalszej części tej pracy.
Ostatnim etapem jest interpretacja otrzymanych wyników oraz wdrożenie i wykorzystanie
poznanej wiedzy.
W data miningu podczas eksploracji danych, wykorzystywane są różne techniki - klasyfikacja,
kastrowanie, regresja, reguły asocjacji. Wszystkie techniki odkrywania wiedzy wykorzystywane są
w różnych dziedzinach do przewidywania i wydobywania przydatnych danych lub wiedzy z dużej
bazy danych, a każda technika wyszukiwania danych może być w danej dziedzinie bardziej lub mniej
wydajna. Klasyfikacja jest najczęściej stosowaną techniką eksploracji danych, która wykorzystuje
zestaw wcześniej sklasyfikowanych przykładów w celu opracowania modelu, który może klasyfikować populację rekordów. Przykładem mogą być aplikacje bankowe do wykrywania oszustw i oceny
ryzyka kredytowego, gdzie metoda ta dobrze nadaje się do tego typu analiz. Takie podejście często
wykorzystuje algorytmy klasyfikacji oparte na drzewach decyzyjnych lub sieciach neuronowych 11.
Proces klasyfikacji danych obejmuje naukę i klasyfikację. W procesie uczenia dane treningowe są
analizowane według algorytmu klasyfikacji. W badaniach klasyfikacyjnych wykorzystuje się dane
do oszacowania dokładności reguł klasyfikacji. Jeśli dokładność jest akceptowalna, reguły można
zastosować do kilku zbiorów danych. Algorytm szkoleniowy klasyfikatora wykorzystuje wstępnie
sklasyfikowane przykłady w celu ustalenia zestawu parametrów wymaganych do właściwej oceny.
Następnie algorytm koduje te parametry w modelu zwanym klasyfikatorem.
Kolejną techniką jest klastrowanie, które można określić jako identyfikację podobnych klas
obiektów. Klastrowanie to proces dzielenia zestawu danych (lub obiektów) na zbiór znaczących
podklas, zwanych klastrami. Za pomocą technik klastrowania możemy dodatkowo zidentyfikować
regiony w przestrzeni obiektów i możemy odkryć korelacje między atrybutami danych. Klastrowanie może być wykorzystywane jako podejście do przetwarzania wstępnego dla wyboru podzbioru
i klasyfikacji atrybutów. Na przykład, aby utworzyć grupę klientów na podstawie wzorców zakupów,
do kategorii genów o podobnej funkcjonalności.
Kolejną techniką odkrywania wiedzy jest regresja. Technikę regresji można dostosować do predykcji.
Analiza regresji może być wykorzystana do modelowania zależności między jedną lub większą liczbą
zmiennych niezależnych i zmiennych zależnych. W niezależnych zmiennych eksploracji danych są już
znane atrybuty, a zmienne odpowiedzi są tym, co chcemy przewidzieć. Niestety, wiele rzeczywistych
problemów nie jest po prostu prognozą. Na przykład wielkość sprzedaży, ceny akcji i wskaźniki awaryjności produktów są bardzo trudne do przewidzenia, ponieważ mogą zależeć od złożonych interakcji
wielu zmiennych predykcyjnych. W związku z tym bardziej złożone techniki (np. Regresja logistyczna,
drzewa decyzyjne lub sieci neuronowe) mogą być konieczne do prognozowania przyszłych wartości.
Te same typy modeli często mogą być używane zarówno do regresji, jak i klasyfikacji. Na przykład
algorytm drzewa decyzyjnego CART (ang. Classification and Regression Trees - drzewa klasyfikacji
i regresji) może być użyty do zbudowania zarówno drzew klasyfikacyjnych (w celu klasyfikacji zmiennych odpowiedzi kategorialnych), jak i drzew regresji (w celu prognozowania ciągłych zmiennych
odpowiedzi). Sieci neuronowe również mogą tworzyć zarówno modele klasyfikacji, jak i regresji.
Przewidywanie danych może odbywać się za pomocą dwóch technik klasyfikacji danych i regresji.
Te techniki eksploracji danych mają różne algorytmy. Podczas prognozowania użycie klasyfikacji
11

M. Zakrzewicz ,,Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych” [05.2018].
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będzie wiązało się z niską dokładnością oraz będzie zawierało dużo błędów, jednak przy użyciu
regresji można uzyskać dokładne przewidywanie danych z niską ilością błędów 12.
1.4. Analiza sentymentów
W ostatnich latach analiza sentymentów określana także jako nastrojów stała się gorącym
tematem wśród badaczy próbujących automatycznie wyodrębnić i ocenić opinie i uczucia zawarte
w nagłówkach wiadomości, mikroblogach finansowych i tweetach na Twitterze.
Analiza sentymentów jest sama w sobie techniką eksploracji danych, której głównym celem
jest automatyczne wyodrębnianie postawy wiadomości w stosunku do tematu analizy bez potrzeby ręcznego odczytywania treści. Pierwszym krokiem w analizie jest wyczyszczenie danego
tekstu. Wiadomości na stronach internetowych są zazwyczaj w formacie HTML, więc znaczniki
HTML i nieistotne elementy muszą zostać usunięte. Po przekonwertowaniu tekstu na czysty
format stosowane są różne techniki przetwarzania wstępnego. Jedną z wczesnych technik jest
identyfikacja „jednostek” tekstu; mogą to być słowa, zdania czy wyrażenia. Dodatkowe techniki
obejmują usuwanie dużych liter, identyfikację języka tekstu, pozostawianie tylko czterech pierwszych znaków, itp. Najbardziej podstawową formę analizy sentymentu wykonuje się poprzez
zliczanie słów dodatnich i ujemnych w tekście, a następnie wykorzystanie uzyskanej proporcji
w celu uzyskania wynik sentymentu. Po selekcji i wstępnym przetwarzaniu jednostek tekstowych
konieczne jest wybranie właściwego słownika do analizy sentymentów. Dane słowo może wyrażać
pozytywne nastawienie w dziedzinie finansów, ale negatywne nastawienie w innej dziedzinie. Na
przykład, jeśli spojrzymy na sentyment słowa „wzrost” w sektorze finansowym, zwykle oznacza
to pozytywną rzecz: wzrost cen. Jeśli zbadamy to samo słowo w kontekście opieki zdrowotnej,
może to mieć negatywne konotacje, takie jak wzrost ciśnienia krwi. Z tego powodu konieczne jest
wybranie słownika sentencji, który najlepiej pasuje do domeny analizy lub zastosować technikę,
która będzie dynamicznie i autonomicznie rozróżniać sentymenty. Jeśli ceny akcji rosną, artykuły
na dany dzień powinny wyrażać pozytywne nastroje i odwrotnie, jeśli ceny akcji spadną.
Rozdział 2. Giełda
2.1. Definicja
Inwestorzy narażają się na ryzyko utraty swoich pieniędzy, gdy inwestują, ale mogą uzyskać
zwrot jeśli inwestycja jest opłacalna. Praktyczna zasada inwestującego świata jest następująca:
im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk 13. Ryzyko to szansa, że inwestycja może stracić pieniądze lub zarobić mniej niż mogłaby w inny sposób zarobić. Wynika z tego, że tolerancja
ryzyka to stopień ryzyka, na który dana osoba może sobie pozwolić - zdolność każdej osoby do
pokonywania wzrostów i upadków rynku oraz możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Tolerancje dotyczące ryzyka różnią się w zależności od osoby. Młodzi dorośli, którzy inwestują, mogą
wytrzymać wahania rynku, aby zobaczyć, że ich inwestycje zwiększają wartość na przestrzeni lat
i mogą sobie pozwolić na większe ryzyko inwestycyjne niż osoby starsze lub zbliżające się do wieku
emerytalnego. Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na utratę kapitału swojej inwestycji, powinny

A. Nagar, M. Hahsler, Using Text and Data Mining Techniques to extract Stock Market Sentiment from
Live News Streams in International Conference on Computer Technology and Science (ICCTS 2012), IACSIT
Press, Singapore, 2012.
13
Investorprotection.org, Introduction to Financial Markets, www.investorprotection.org/down loads/ipt_basics_unit2.pdf, [05.2018].
12

141

rozdz.5_Mach.indd 141

3/29/19 12:41 PM

Jerzy Mach
wybierać oszczędzanie i inwestycje o mniejszym ryzyku. Z drugiej strony inwestycje gwarantujące bezpieczeństwo kapitału mogą nie utrzymać siły nabywczej 14 w czasach wysokiej inflacji 15.
Giełda jest miejscem spotkań, w którym kupujący i sprzedający spotykają się i ustalają ceny.
Rynek finansowy to miejsce, w którym firmy i osoby fizyczne zawierają umowy kupna lub sprzedaży
określonego produktu, takiego jak akcje, obligacje. Kupujący starają się kupować po najniższej
możliwej cenie, a sprzedawcy chcą sprzedawać po najwyższej możliwej cenie.
2.2. Sposób działania giełdy
Gospodarka rynkowa, to rodzaj gospodarki, w którym jednostki są właścicielami i prowadzą
działalność gospodarczą. Wszystkie gospodarki obejmują dwóch podstawowych uczestników:
kupującego i sprzedającego. Na rynku finansowym nabywcą jest inwestor. Inwestorem może być
osoba fizyczna, organizacja lub firma. Kupujący lub inwestor może być również określany jako
konsument, który kupuje lub wykorzystuje produkty lub zasoby. Sprzedający jest podmiotem
oferującym produkt i może być osobą fizyczną, spółką, agencją rządową lub inną organizacją.
Ceny towarów lub usług na dowolnym rynku zależą w dużej mierze od podaży i popytu produktu lub usługi. Popyt to ilość towarów, które konsumenci kupują w danym okresie. Prawo popytu
sugeruje, że popyt na produkt i koszt tego produktu mają odwrotną zależność: wraz ze wzrostem
cen popyt na ten produkt maleje. Podaż to ilość produktów lub usług, które producent jest w stanie
udostępnić konsumentom w danym momencie. Prawo podaży sugeruje, że wraz ze wzrostem
ceny produktu ilość towarów dostarczana nabywcom również rośnie. Jeśli podaż produktu jest
niewystarczająca, aby zaspokoić popyt, konsumenci zapłacą więcej. Z drugiej strony, jeśli podaż
przewyższy popyt, cena pozostanie niska 16.
Aukcja jest doskonałym miejscem do badania efektów podaży i popytu. W aukcji (tradycyjnej
lub internetowej) towary są sprzedawane po najwyższej oferowanej cenie. Tak więc związek
między podażą, a popytem jest oczywisty.
Rysunek 3. Wykres notowania PKN ORLEN Styczeń 2018

Źródło: https://www.biznesradar.pl/notowania-historyczne/PKN-ORLEN [05.2018]

Siła nabywcza - wskaźnik pozwalający na określenie realne wartości pieniądza, skłonność konsumentów
do zakupu dóbr i usług opierająca się o posiadane przez nich zasoby pieniężne i skłonności do zakupu na
kredyt. – Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Si%C5%82a_nabywcza [05.2018].
15
Inflacja to zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług oferowanych w gospodarce. – Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Inflacja [05.2018].
16
J. Beksiak, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s.38.
14
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Akcja jest produktem inwestycyjnym, który stanowi częściową własność firmy lub korporacji.
Giełda reprezentuje wszystkie firmy, które sprzedają swoje akcje publicznie. Jest to główne miejsce, w którym firmy uzyskują finansowanie swojej działalności, a inwestorzy zyskują na wzroście
tych firm. Istnieje zatem ścisły związek między rynkiem giełdowym a gospodarką jako całością.
Setki firm w Polsce zapraszają wszystkich, aby zostali właścicielami ich części. Robią to sprzedając akcje spółki. Kiedy inwestor kupuje udział w firmie, otrzymuje on certyfikat giełdowy lub
dodatkową dokumentację potwierdzającą własność akcji. Mówi się, że jeśli chodzi o własność,
spółka giełdowa jest najbardziej demokratyczną instytucją na świecie 17. Inwestowanie w spółki
notowane na giełdach jest sposobem, w jaki wiele osób może uczestniczyć w rozwoju i zyskach
lub stratach firmy. Sprzedaż akcji również przynosi korzyści firmie. Kiedy firma sprzedaje akcje,
wykorzystuje pieniądze do otwierania nowych sklepów, budowania nowych fabryk lub ulepszania
swoich produktów, aby sprzedawać więcej produktów większej liczbie klientów i zwiększać zyski.
W miarę, jak firma staje się coraz większa i lepiej prosperuje, jej udziały stają się coraz cenniejsze.
Nie ma jednak gwarancji, że spółka notowana na giełdzie odniesie sukces.
2.3. Notowania firmy
Tabela 1 przedstawia notowanie spółki giełdowej PKN Orlen w okresie od 3-go stycznia do
31-go stycznia 2018 roku. W pierwszej kolumnie jest przedstawiona data notowania. W drugiej
kolumnie jest wartość jednej akcji firmy, która była aktualna podczas otwarcia giełdy. W trzeciej
kolumnie jest najwyższa cena zapłacona za jedną akcję PKN Orlen w ciągu danego dnia. Na
przykład 4-go stycznia najwyższą cenę jaką zapłacił inwestor za jedną akcję firmy to 108,55 PLN.
W kolejnej kolumnie jest najniższa cena za jaką udało się kupić jedną akcję przedsiębiorstwa
w danym dniu. Następnie jest „zamknięcie”, czyli ostatnia cena, po której dokonano transakcji
w ciągu dnia handlowego. Na przykład Orlen 5-go stycznia zamknął dzień kwotą 106,65 PLN za
Tabela 1. Notowanie PKN ORLEN Styczeń 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.

Investorprotection.org, Introduction to Financial Markets, www.investorprotection.org/downloads/ipt_basics_unit2.pdf, [05.2018].
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akcję. Kolejną kolumną jest „wolumen”, która zawiera ilość udziałów, które zostały sprzedane
w tym dniu. Dla przykładu 5-go stycznia obrócono ponad milionem akcji firmy PKN Orlen. Objętość może wskazywać na szerokość rynku dla akcji spółki 18. W ostatniej kolumnie jest „obrót”,
czyli całkowita wartość wykonanych transakcji, oblicza się go poprzez zsumowanie wszystkich
transakcji wykonanych dnia. Dzieląc obrót przez wolumen uzyskuję się średnią cenę akcji.
2.4. Analiza techniczna
Istnieją dwie podstawowe metody analizy notowań giełdowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych: analiza fundamentalna i analiza techniczna. Analiza techniczna zakłada, że cena
papieru wartościowego odzwierciedla już wszystkie publicznie dostępne informacji i koncentruje
się na statystycznej analizie ruchów cen. Analiza ta jest metodologią inwestycyjną, która ocenia
inwestycje wyłącznie na podstawie aktywności rynkowej, bez patrzenia na rzeczywistą działalność
lub wartość samej firmy. Podczas wykonywania analizy pod uwagę brane są takie czynniki jak,
na przykład, historyczne ceny akcji czy trendy w handlu. Celem tej analizy jest wykorzystanie
szans i tendencji cenowych, które można zidentyfikować w aktywności rynkowej wokół każdego
udziału. Ponieważ metodologia opiera się wyłącznie na aktywności na rynku historycznym, jest
to uważane za metodę wsteczną 19. Istnieje kilka różnych popularnych szkół analizy technicznej,
w tym Teoria fal Elliotta, Teoria Dowa i metoda Świec Japońskich .
2.5. Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna obejmuje analizę sprawozdań finansowych spółki w celu ustalenia
wartości przedsiębiorstwa. Analiza ta to podejście, w którym próbuje się obliczyć wartość wewnętrzną akcji, analizując podstawowe czynniki ekonomiczne, które miałyby wpływ na jej wartość.
Istotne czynniki, które będą brane pod uwagę to, na przykład: przychody, wydatki i dochody, perspektywy rozwoju firmy czy czynniki konkurencyjne, przed którymi stoi firma. Celem tej analizy
jest ustalenie wartości zasobów, które uwzględniłyby wszystkie te czynniki. Ponieważ podejście
to nie uwzględnia krótkoterminowych cen i wahań na giełdzie, uważa się to za długoterminowe
podejście inwestycyjne.
Rozdział 3. Badanie
3.1. Wyniki badań naukowców
Temat predykcji notowań giełdowych za pomocą analizy dużych zbiorów danych dostępnych
w internecie cieszy się względnie sporym zainteresowaniem badaczy z całego świata. Między
innymi węgierski naukowiec Győző Gidófalvi zastosował prosty klasyfikator tekstów Bayesa do 5500
artykułów wiadomości finansowych obejmujących 12 giełd. Zmianę ceny akcji wprowadzono do tego
klasyfikatora, który następnie grupował artykuł na trzy kategorie. Chociaż moc klasyfikatora była
niska, Gidófalvi dostrzegł silną korelację między artykułami prasowymi a ruchami giełdowymi 20.
Kolejnym przykładem jest grupa Arizona Financial Text System, która została stworzona przez
Roberta P. Schumakera i Hsinchun Chen. Grupa ta przeanalizowała 9 211 artykułów finansowych
Gpw.pl, Analizy inwestora giełdowego, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=39&gpwlf_
id=41 [04.2018].
19
Ibidem.
20
G. Gidofalvi, Using News Articles to Predict Stock Price Movements, Department of Computer Science and
Engineering, University of California, San Diego, 2001.
18
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i 10 259 042 notowań giełdowych w okresie pięciu tygodni oraz na ich podstawie próbowali przewidzieć cenę akcji w czasie 20 minut po publikacji artykułów. Osiągnęli oni 57.1% dokładności
w przewidywaniu kierunku przyszłego kursu akcji 21.
Uwagę zwraca także praca Anuraga Nagara i Michaela Hahslera. Użyli oni otwartego języka
programowania R do analizy. Chociaż ich praca nie zawiera szczegółowej, opartej na liczbach,
wizualizacja ich analizy pokazuje silną korelację między nastrojami i cenami akcji .22
Z kolei naukowcy Koppel i Shtrimberg badali 12 000 artykułów na temat spółek w indeksie
S&P500 w latach 2000-2002. Wykorzystali klasyfikatory Bayesa, aby przewidzieć zmianę codziennych cen akcji. Udowodnili silną korelację oraz stwierdzili, że ujemne ruchy cen są łatwiejsze do
przewidzenia niż pozytywne 23.
Nuno Oliveira, Paulo Cortez i Nelson Areal analizowali dane z StockTwits, strony mikroblogowej
poświęconej wyłącznie rynkowi akcji. Ta platforma jest podobna do oryginalnej wersji Twittera,
ponieważ długość wiadomości jest ograniczona do 140 znaków. Zespół zbadał pięć firm z indeksu
S&P500 z trzema pomiarami: zwrotem akcji, zmiennością i wolumenem obrotu. Wykorzystali model
regresji do prognozowania cen akcji oraz wskaźników RSME i MAPE w celu pomiaru błędu. Ich
analiza została również przeprowadzona przy użyciu języka programowania R. W przeciwieństwie
do wcześniejszych badań, stwierdzili, że nie ma silnej korelacji między notowaniami giełdowymi
i wskaźnikami nastrojów 24.
Niemal wszystkie wyżej wymienione badania sugerują, że istnieje korelacja między nastrojami w różnych źródłach tekstowych i ruchami cen akcji. Można z tego wywnioskować, że istnieje
korelacja między nastrojami w różnych źródłach tekstowych i ruchami cen akcji, z czego wynika,
że jest możliwa predykcja notowań giełdowych na podstawie tych źródeł.
3.2. Przedmiot i cel badania
Przedmiotem przedstawionego w niniejszej pracy badania są wyniki notowań giełdowych
spółki PKN Orlen Spółka Akcyjna oraz jej pre-sentymenty ukazujące się w ogólnie dostępnej
sieci internetowej. Powyższe zmienne są analizowanie w celu dostrzeżenia związku pomiędzy
treściami dostępnymi w sieci, a realnymi wynikami finansowymi spółki na giełdzie papierów
wartościowych w Warszawie. Badanie ma na celu potwierdzenie postawionej na wstępie pracy
hipotezy, iż prognoza, z pewnym prawdopodobieństwem, notowań giełdowych jest możliwa za
pomocą odpowiedniej interpretacji wyników rafinacji danych sieciowych.
3.3. Przygotowanie badania
Wyniki notowań giełdowych oraz ich historyczne wartości są dostępne w internecie w sposób
uporządkowany, to znaczy dostępne są w formie, która jest czytelna i nie wymaga specjalistycznych narzędzi do jej podstawowej obróbki. Na potrzeby niniejszego badania źródłem notowań
jest portal Biznesradar.pl. Odwrotnie natomiast jest z sentymentami, czyli wyrażeniami, które
występują w pobliżu słowa „słupa”. Słupem nazywany jest przedmiot badania, gdzie może to być
R. P. Schumaker, H. Chen, Textual analysis of stock market prediction using breaking financial news: The
AZFin Text system, ACM Transactions on Information Systems (TOIS), Volume 27, Issue 2, Article No. 12.,
February, 2009.
22
A. Nagar, M. Hahsler, Using Text and Data Mining Techniques to extract Stock Market Sentiment from
Live News Streams in International Conference on Computer Technology and Science (ICCTS 2012), IACSIT
Press, Singapore, 2012.
23
M. Koppel and I. Shtrimberg Good News or Bad News? Let the Market Decide, The AAAI Press, Palo Alto
CA, s. 86-88., 2004.
24
N. Oliveira, P. Cortez, Nelson Areal On the Predictability of Stock Market Behavior Using Stock Twits Sentiment and Posting Volume, EPIA 2013, Angra do Heroísmo, Azores, Portugal, s. 355-365., 2013.
21
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Rysunek 4. Łańcuch rafinacji zasobów sieciowych

Źródło: W. Gogołek, D. Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze 4 (67), 2016.
marka, produkt czy tak jak w przypadku niniejszej pracy spółka giełdowa firma Orlen. Pierwszym
krokiem przed przystąpieniem do badania jest odpowiedni dobór słupa, czyli określenie zestawów
wyrazów, które określają przedmiot badania. Kolejnym krokiem jest zbieranie za pomocą autorskiego program „Robot BigData” naukowców z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego materiału źródłowego czyli sentymentów, wyrażeń występujących
w pobliżu badanego obiektu w ogólnodostępnej sieci internetowej 25. Dane zbierane przez „Robota
BigData” obecnie są pozyskiwane jedynie ze źródeł tekstowych dostępnych w przestrzeni internetowej, jednak już trwają intensywne prace nad wprowadzaniem technik OCR 26, czyli transformacji
materiałów graficznych na tekst oraz odpowiednio narzędzi pozwalających analizę mowy ludzkiej.
Po uzyskaniu danych w formie surowej dane poddawane są obróbce w celu uzyskania jedynie
wartościowych informacji. Podczas tego etapu usuwane są sentymenty, które nie posiadają, dla
przedmiotu badań znaczącego zabarwienia emocjonalnego ani nie niosą interesujących nas treści. Przykładem mogą być znaczniki HTML, np. znacznik <b>, który odpowiada za pogrubienie
tekstu, nie jest dla celów badań sentymentem, jest jedynie informacją techniczną. Podczas tego
procesu odrzucane są również sentymenty, które pojawiają się bardzo rzadko. Bez względu na
przenoszone treści, dane takie są nieprzydatne z powodu zbyt małej próby.
3.4. Metody wykorzystane podczas badania
Po wstępnej obróbce materiału zebranego przez „Robota BigData” zostało odfiltrowanych 100
sentymentów, które najczęściej występowały w pobliżu słupa, czyli wyrażenia „PKN Orlen”. Liczba
występowania danego sentymentu w danych dniu została skorelowana za pomocą współczynnika
korelacji liniowej Pearsona z faktycznymi notowania spółki na giełdzie papierów wartościowych
w Warszawie. W niniejszej pracy przyjęto dwie metody badawcze. Pierwszą metodą jest korelacja
występowania liczby sentymentów z poniedziałku, wtorku, środy i czwartku z notowaniami spółki
25
W. Gogołek, D. Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze 4 (67), 2016.
26
OCR (ang. optical character recognition).
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z dokładnie tych samych dni, a następnie predykacja notowań piątkowych wśród wskaźników
giełdowych z najwyższym poziomem korelacji za pomocą wielomianowej linii trendu stopnia
drugiego. Drugą metodą badawczą jest założenie, że sentymenty, które występują dnia d odpowiadają notowaniom d+1. Używając współczynnika korelacji liniowej Pearsona skorelowane
zostały zmienne losowe czyli sentymenty występujące w poniedziałek, wtorek i środę z kolejnymi zmiennymi losowymi, czyli notowaniami odpowiednio z wtorku, środy i czwartku. Następnie
uzyskiwana jest prognoza piątku za pomocą wskaźników giełdowych z najwyższym poziomem
korelacji występujących w poprzednich trzech dniach.
3.5. Badanie z pomocą linii trendu
Po przeprowadzeniu korelacji Persona stu najczęściej występujących sentymentów z notowaniami
spółki Orlen zostało wybrane trzy sentymenty, które cechowały się najwyższym poziomem korelacji.
Podczas predykcji pod uwagę brany był wskaźnik, który w danym tygodniu posiadał najwyższy
poziom korelacji. Nie były brane pod uwagę wolumen oraz obrót, ponieważ dane te nie odzwierciedlają bezpośrednio cen akcji, co za tym idzie prognoza notowań wymaga dodatkowych analiz.
W tabeli numer 2 przedstawiona jest korelacja notowań giełdowych firmy PKN Orlen z liczbą
sentymentów „Lotos” występujących w pierwszych czterech dniach badanego tygodnia. Kolorem
żółtym zaznaczony jest pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek. Bardzo wysoka korelacja, która
dochodzi nawet do 97% może wskazywać na wysokie powiązania obu spółek państwowych,
firmy Lotos oraz Orlen.
Na rysunku numer 5 widać liczbę występowania sentymentów (Y) oraz dni tygodnia (X), gdzie
1 odpowiada poniedziałkowi, 2 wtorkowi, 3 środzie, 4 czwartkowi, a 5 piątkowi. Na wykres nałożona jest również linia trendu wielomianowego stopnia drugiego. Według linii trendu notowanie
firmy powinno piątego dnia wzrosnąć. Korelacja kursu maksymalnego z sentymentem wynosi
0,90725247 (tab. 2). Porównując wykres prognozy (rys. 5) z wykresem aktualnych notowań (rys.
6) można zauważyć, że linia trendu prawidłowo prognozowała notowania.
Tabela 2. Korelacja sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
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Rysunek 5. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 6. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 8. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 9. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 10. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 11. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 12. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 3. Korelacja rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
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W kolejnym tygodniu 15.01 – 19.01 2018 roku korelacja kursu zamknięcia z sentymentami
również jest bardzo wysoka i wynosi 0,943476536 (tab. 2). Na rysunku numer 7 linia trendu wskazuję tendencję malejącą. Jednak co można zauważyć na rysunku numer 8, w tym przypadku kurs
nieznacznie wzrósł.
W następnym tygodniu 22-26 stycznia 2018 roku linia trendu po analizie pierwszych czterech
dni tygodnia wskazuję na spadek notowania (rys. 9). Najwyższą korelację widać z kursem otwarcia,
która wynosi 0,807855137 (tab. 2). Z aktualnych wyników spółki (rys. 10) wynika, iż kurs zgodnie
z prognozą spadł.
W czwartym tygodniu 2018 roku linia trendu na podstawie sentymentów wskazuję na tendencje malejącą (rys. 11). Najwyższy współczynnik korelacji można zauważyć z kursem zamknięcia
spółki PKN Orlen i wynosi on 0,965798683 (tab. 2). Zgodnie z aktualnym kursem (rys. 12), w piątek
kurs spadł.
Kolejnym rdzeniem, który ze stu najczęściej występujących posiada jedną z najwyższych
średnich korelacji jest rdzeń „pali”, który jest rdzeniem sentymentów, takich jak, na przykład,
„paliwo” czy „paliwa”.
W tygodniu 8.01 – 12.01 2018 roku na podstawie linii trendu (rys. 13) powstałej przy użyciu
rdzenia „pali” można wskazać, iż notowanie spółki PKN Orlen będą piątego dnia badanego tygodnia
Rysunek 13. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 14. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 15. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 16. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 17. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
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rosnąć. Przy stosunkowo niewielkiej korelacji kursu maksymalnego z sentymentami wynoszącej
0,245943995 (tab. 3) oraz po analizie faktycznych notowań (rys. 14) można zauważyć, że prognoza
była trafna.
W kolejnym tygodniu linia trendu kieruje się bardzo szybko ku górze wykresu (rys. 15). Najsilniejsza korelacja występuję z kursem maksymalnym i wynosi -0,8809 (tab. 3), a więc notowania
państwowej spółki powinny spadać. Analizując faktyczne notowania (rys. 16) z tego okresu można
zauważyć, że prognoza jest trafna.
W kolejnym tygodniu 2018 roku najsilniejsza korelacja, -0,966305997, występuję z kursem
zamknięcia (tab. 3). Linia predykcji (rys. 17) wskazuję, że piątego dnia wartość powyższa być
wyższa, jednak z powodu ujemnej korelacji powinno spodziewać się spadku notowania. W tym
przypadku faktyczne notowanie zamknięcia piątego dnia wzrosło (rys. 18), a więc prognoza jest
uznawana za nietrafną.
W następnym tygodniu najwyższą korelacje można zaobserwować pomiędzy rdzeniem „pali”
a kursem maksymalnym i wynosi ona -0,789579303 (tab. 3). Linia trendu skierowana jest piątego
dnia ku górze (rys. 19), jednak ujemna korelacja prognozuję spadek kursu, co faktycznie ma miejsce
na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (rys. 20). Prognoza uznawana jest za trafną.
Rysunek 18. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 19. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 20. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 4. Korelacja rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
Rysunek 21. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 22. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 23. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
Kolejnym badanym rdzeniem jest „prze”, który zawiera w sobie takie sentymenty jak, na przykład, „przecena”, „przez”, „przedsiębiorca”, czy „przemysł”. Na poniższym wykresie przedstawione
są korelację czterech pierwszych dni tygodnia z notowaniami spółki PKN Orlen.
W tygodniu 8.01 – 12.01 2018 roku najsilniejszą, aczkolwiek nie dużą korelację możemy zaobserwować pomiędzy sentymentem „przez”, a kursami zamknięcia i wynosi ona 0,482857478
(tab. 4). Analizując linie trendu na poniższym wykresie (rys. 21) kurs zamknięcia spółki powinien
rosnąć. Przyrównując tę linię to faktycznego notowania (rys. 22), można uznać prognozę za trafną.
W kolejnym tygodniu najsilniejsza korelacja występuję z kursem minimalnym spółki PKN Orlen
i wynosi ona aż 0,988341615 (tab. 4). Zgodnie z linię trendu (rys.23) faktyczny kurs minimalny
kolejnego dnia powinien wrosnąć. Analizując faktyczne dane (rys.24) można zauważyć prognoza
w tym tygodniu nie była trafna i kurs spadł.
W następnym tygodniu rdzeń „prze” posiada bardzo wysoką, ujemną korelacją z kursem zamknięcia i wynosi ona -0,960777885 (tab. 4). Analizując wykres (rys. 25) oraz biorąc pod uwagę
korelację prognozuję się spadek kursu piątego dnia. Zgodnie z faktycznym notowaniem (rys. 26)
kurs zamknięcia spadł, a prognoza była nietrafna.
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Rysunek 24. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 25. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 26. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 27. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 28. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.

W ostatnim analizowanym tygodniu najwyższa korelacja występuję z kursem minimalnym i wynosi ona 0,769056574 (tab. 4). Zgodnie z linią trendu (rys. 27) kurs minimalny spółki państwowej
powinien wzrosnąć, jednak prognoza okazała się nietrafiona i kurs spadł (rys. 28).
3.6. Badanie przy użyciu współczynnika korelacji liniowej Pearsona
Drugą metodą badawczą jest założenie, że sentymenty, które występują dnia d odpowiadają
notowaniom d+1. Używając współczynnika korelacji liniowej Pearsona skorelowane zostały zmienne losowe czyli sentymenty występujące w poniedziałek, wtorek i środę z kolejnymi zmiennymi
losowymi, czyli notowaniami z wtorku, środy i czwartku. Następnie uzyskiwana jest prognoza
piątku za pomocą sentymentów z najwyższym poziomem korelacji występujących w poprzednich
trzech dniach. Badaniu zostaną poddane pierwsze cztery tygodnie 2018 roku. Na przedstawionych w badaniu wykresach 1 dzień to wtorek, 2 to środa, 3 czwartek, a 4 to piątek, a poniedziałek
w tabelach zaznaczony jest kolorem żółtym. Pierwszym badanym sentymentem jest „Lotos”.
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Tabela 5. Korelacja sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
Rysunek 29. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 30. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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W pierwszym analizowanym tygodniu 2018 roku najwyższą korelację sentyment „Lotos”
uzyskał z kursami otwarcia firmy PKN Orlen (tab. 5). Analizując pierwszy wykres (rys. 29) 4 dnia
prognoza wskazuję na wzrost kursu. Porównując te dane z aktualnymi notowaniami spółki (rys.
30) prognozę można uznać za trafną.
W kolejnym analizowanym tygodniu najwyższy współczynnik korelacji Pearsona występuje
pomiędzy sentymentem „Lotos”, a kursami minimalnymi badanej spółki i wynosi 0,961818438
(tab. 5). Analizując poniższe wykresy (rys. 31, 32) można zauważyć, że prognoza czwartego dnia
jest trafna i zgodnie z pierwszym wykresem (rys. 31) kurs maleje.
Rysunek 31. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 32. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.

W następnym analizowanym tygodniu najwyższy współczynnik korelacji można zauważyć
pomiędzy badanym sentymentem a kursami zamknięcia i wynosi on -0,960946209 (tab. 5).
Analizując pierwszy wykres (rys. 33) oraz biorąc pod uwagę silną i ujemną korelację notowanie
czwartego dnia, czyli w piątek 26.01.2018 powinno wzrosnąć. Przyrównując ten wykres do faktycznych danych (rys. 34) prognozę uznaję się za trafną.
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Rysunek 33. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 34. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 35. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie sentymentu „Lotos”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 36. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
W ostatnim badanym tygodniu do celów prognozy brany jest pod uwagę kurs minimalny spółki
z powodu silnej korelacji z badanym sentymentem, która wynosi 0,689222163 (tab. 5). Zgodnie
z poniższym wykresem (rys. 35) kurs czwartego badanego dnia powinien spaść, gdzie analizując faktyczne dane (rys. 36) prognozę uznaję się za trafną.

Kolejnym badanym sentymentem ze względu na bardzo wysoką korelację jest rdzeń „pali”.
Rdzeń zawiera w sobie wiele sentymentów, między innymi „paliwo”.
W pierwszym badanym tygodniu najsilniejszą korelację można zauważyć rdzenia z kursem
minimalnym i wynosi ona 0,440736985 (tab. 6). Według prognozy (rys. 37) notowanie 4 dnia
badania powinno wzrosnąć i zgodnie z danymi faktycznymi (rys. 38) notowanie rośnie. Prognozę
trendu uznaję się za prawidłową.
Tabela 6. Korelacja rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
W kolejnym tygodniu występuje bardzo wysoki współczynnik korelacji sentymentu z kursem
otwarcia i jest równy -0,916196135 (tab. 6). Zgodnie z pierwszym wykresem (rys. 39) prognozy
oraz ujemną korelacją kurs otwarcia dnia czwartego powinien wzrosnąć, jednak analizując faktyczne notowania (rys. 40) – kurs spada. Prognozę w tym przypadku uznaję się za nietrafioną.
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Rysunek 37. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 38. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 39. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 40. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 41. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 42. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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W kolejnym tygodniu badanego okresu najsilniejszy współczynnik korelacji występuję pomiędzy
rdzeniem a kursem otwarcia i wynosi -0,87012238 (tab. 6). Analizując wykres prognozy (rys. 41),
ujemna korelacja wskazuje na spadek kursu czwartego dnia. Przyrównując faktyczne wartości
(rys. 41) prognoza uznawana jest za prawidłową.
W ostatnim badanym tygodniu najsilniejsza korelacja występuje pomiędzy rdzeniem a kursem
maksymalnym i wynosi aż -0,998337424 (tab. 6). Analizując wykres prognozy (rys. 43) oraz biorąc pod uwagę ujemną korelację, czwartego dnia notowanie powinno znacznie zmniejszyć swoją
wartość. Biorąc pod uwagę faktyczne dane z tego okresu (rys. 44) prognozę uznaję się za trafną.
Ostatnim badanym sentymentem jest rdzeń „prze”, który zawiera w sobie takie sentymenty
jak „przez” czy „przedsiębiorca”. W poniższej tabeli (tab. 7) przedstawione są korelacje różnych
wskaźników giełdowych z rdzeniem.
W pierwszym badanym tygodniu najwyższą korelację z rdzeniem „prze” można zauważyć
z kursem minimalnym i wynosi ona 0,6549366 (tab. 7). Zgodnie z poniższym wykresem prognozy
(rys. 45) czwartego dnia kurs minimalny powinien wzrosnąć. Analizując dane faktyczne (rys. 46)
prognozę uznaję się na trafną.
Rysunek 43. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „pali”

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 44. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 7. Korelacja rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Biznesradar.pl.
Rysunek 45. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 46. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 47. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 48. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 49. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 50. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 51. Prognoza notowania firmy Orlen na podstawie rdzenia „prze”

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 52. Aktualne notowanie firmy Orlen

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 8. Podsumowanie badań

Źródło: Opracowanie własne.
W kolejnym tygodniu najsilniejszą korelacje można zaobserwować rdzenia z kursem zamknięcia
i wynosi ona -0,914997479 (tab. 7). Analizując wykres prognozy (rys. 47) oraz biorąc pod uwagę
ujemną korelację, notowanie czwartego dnia powinno wzrosnąć. Analizując faktyczne dane spółki
na giełdzie (rys. 48), zauważalne jest, że prognoza jest trafna.
W kolejnym badanym tygodniu kurs otwarcia oraz rdzeń „prze” wykazują najsilniejszą korelację,
która wynosi -0,863252136 (tab. 7). Analizując wykres prognozy(rys. 49) można oraz mając na
uwadze ujemną korelację czwartego dnia kurs otwarcia powinien spaść. Widząc faktyczne dane
z tego okresu (rys. 50) można zauważyć, że prognoza jest trafna.
W ostatnim badanym tygodniu najsilniejszą, aczkolwiek względnie słabą korelacje rdzeń „prze”
posiada z kursem minimalnym spółki PKN Orlen i wynosi ona 0,408674775 (tab. 7). Analizując
wykres prognozy (rys. 51) ostatniego dnia badania kurs powinien wzrosnąć, jednak analizując
faktyczne dane (rys. 52) można zauważyć, że kurs tego dnia spadł. W tym przypadku prognoza
okazała nietrafiona.
Zakończenie i wnioski
Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że hipoteza postawiona na początku pracy
jest prawdziwa i prognoza notowań giełdowych z pewnym prawdopodobieństwem jest możliwa
za pomocą odpowiedniej interpretacji danych dostępnych w internecie. Analizując sentymenty
dostępne w ogólnodostępnej sieci internetowej, a następnie poddając te dane odpowiedniej obróbce można uzyskać bardzo wysoką skuteczność w prognozie notowań, nawet 100%. Wyniki
badań niniejszej pracy przedstawione w tabeli numer 8. porównują dwie przedstawione w pracy
metody badawcze. Korzystając z pierwszej metody badawczej, która polegała na wykorzystaniu
współczynnika korelacji Pearsona oraz wielomianowej linii trendu, najwyższa skuteczność prognozy
notowań giełdowych została uzyskana dzięki analizie sentymentu „Lotos” oraz z rdzenia „pali”
i wyniosła ona 75%. Średnia skuteczność w przewidywaniu trendu kursu notowania giełdowego
dla pierwszej metody badawczej wynosi 58%. Podczas badania drugą metodą, opierającą się na
stwierdzeniu, iż dane dostępne w danym dniu w internecie odzwierciedlają spadki oraz wzrosty
na giełdzie w dniu kolejnym, korzystając z sentymentu „Lotos” i biorąc pod uwagę cztery badane
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tygodnie 2018 roku udało uzyskać się 100% skuteczność w prognozie trendu kursu spółki Orlen.
Procent trafności prognozy na podstawie rdzeni „pali” oraz „prze” wyniósł 75%, a średnia trafności
prognozy dla drugiej metody badawczej wynosi 83%. Owe wyniki można traktować jako nowe,
wartościowe informacje dla mediów oraz operacji finansowych.
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Polityka monetyzacji w serwisie YouTube
Streszczenie pracy:
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki polityki monetyzacji serwisu YouTube. Praca składa
się z trzech rozdziałów.
W pierwszym rozdziale pokrótce omówiono historię powstania i kształtowania się serwisu oraz wyjaśniono
na czym opiera się system monetyzacji YouTube.
Drugi rozdział pracy to przedstawienie zjawiska demonetyzacji zaistniałego w serwisie. Przytoczono przyczyny oraz skutki demonetyzacji. Teoretyczna część pracy w dużej mierze skupia się na użytkownikach serwisu
publikujących materiały wideo w serwisie YouTube.
W celu zbadania wpływu demonetyzacji na użytkowników serwisu YouTube nie będących twórcami, przeprowadzono badanie własne, którego wyniki zostały przedstawione w trzecim rozdziale.
Słowa kluczowe: YouTube, polityka monetyzacyjna, demonetyzacja, reklama, twórca, zarobki, kanał
Tytuł pracy w języku angielskim: Monetization policy on Youtube
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Wiktoria Muczka
Wstęp
Serwis internetowy YouTube od początku swojego powstania szybko zdobywał popularność
wśród internautów, stając się jednym z głównych serwisów społecznościowych. Użytkownicy
serwisu korzystają z niego w celach edukacyjnych, rozrywkowych, informacyjnych. YouTube zapewnia różnorodną treść, która w szerokim zakresie pokrywa potrzeby użytkowników. Fenomen
serwisu polega także na umożliwieniu każdemu z internautów na pokazanie swojej kreatywności
oraz pasji poprzez tworzenie filmów wideo i udostępnianie ich innym osobom. Twórcy mają również możliwość uzyskania przychodu poprzez wyświetlanie reklam w materiałach wideo. Jest to
przyczyna dla której wielu internautów decyduje się na dołączenie do grona twórców.
Kwestie udostępniania reklam w serwisie oraz otrzymywania wynagrodzenia z tytułu wyświetlania reklam reguluje polityka monetyzacyjna. Niniejsza praca ma na celu ukazanie rozwoju
monetyzacji w serwisie, szczególnie uwzględniając zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich 2 lat.
Pierwszy rozdział pracy przybliża historię powstania serwisu YouTube oraz proces kształtowania
polityki monetyzacyjnej serwisu. W tej części pracy omówiono także systemy reklamowe, które
są narzędziami wykorzystywanymi przez reklamodawców tworzących materiały reklamowe oraz
przez twórców wyświetlających te materiały w publikowanych przez siebie filmach.
W drugim rozdziale skupiono się na kryzysie zaistniałym w serwisie YouTube w 2016 roku.
Z powodu wystąpienia przypadków wyświetlania reklam w filmach zawierających niestosowną
treść, firmy korzystające z usług YouTube w zakresie promocji produktów i usług wycofały się ze
współpracy z serwisem. Konsekwencją tej sytuacji była modyfikacja polityki monetyzacji YouTube,
określana mianem demonetyzacji. W pracy omówiono charakterystykę wprowadzonych zmian
oraz ich skutki. Skupiono się na środowisku twórców filmów wideo, ukazując opinie twórców na
temat wpływu zmian w polityce YouTube na publikowane w serwisie filmy. Z pomocą danych
pozyskanych ze strony analitycznej Trackalytics ukazano potencjalny wpływ demonetyzacji na
szacowane przychody twórców.
Postanowiono również zbadać, czy użytkownicy serwisu są świadomi demonetyzacji Youtube.
Wybraną metodą badawczą była ankieta internetowa zawierająca 15 pytań, skierowana do użytkowników serwisu YouTube. Przeprowadzone badanie własne miało również na celu uzyskanie
informacji o sposobie użytkowania serwisu przez użytkowników, na co składały się: częstotliwość
i długość korzystania z serwisu, najczęściej oglądane kategorie filmów oraz stosunek wobec reklam
wyświetlanych w serwisie. Została postawiona hipoteza badawcza brzmiąca następująco: przeważająca część użytkowników serwisu YouTube nie jest świadoma zjawiska demonetyzacji
oraz nie zauważyła wyraźnych zmian po wprowadzeniu nowych zasad monetyzacji filmów.
Ponadto, zdecydowana większość użytkowników nie przywiązuje uwagi do reklam wyświetlanych w materiałach wideo. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w trzecim rozdziale pracy.
Rozdział 1. Charakterystyka serwisu YouTube
1.1 Historia i rozwój serwisu YouTube
YouTube jest serwisem internetowym, który daje możliwość bezpłatnego przesyłania i oglądania materiałów wideo, a także ich komentowania i oceniania. Obecnie YouTube posiada ponad
bilion użytkowników, a każdego dnia oglądanych jest około bilion godzin filmów zamieszczonych
w serwisie 1.
D. Etherington, People now watch 1 billion hours of YouTube per day, 28.02.2017, https://techcrunch.
com/2017/02/28/people-now-watch-1-billion-hours-of-youtube-per-day/ [28.01.2018].

1
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Polityka monetyzacji w serwisie YouTube
Omawiany serwis internetowy został założony w lutym 2005 roku przez trzech pracowników
przedsiębiorstwa PayPal: Chad Hurley, Steve Chan oraz Jawed Karim. Zgodnie ze słowami Chada
Hurley’a oraz Steve Chan’a pomysł założenia serwisu pozwalającego na dzielenie się materiałami
wideo pojawił się przy problemie jaki napotkali, kiedy chcieli wysłać sobie nawzajem nagrane filmy
z imprezy. Jawed Karim neguje tę wersję wydarzeń, utrzymując, że pomysł na stworzenie YouTube
był jego autorstwa, który powstał, gdy Karim bez skutku poszukiwał w Internecie materiałów wideo
dotyczących Super Bowl XXXVIII i tsunami w Indonezji 2.
Prace nad serwisem rozpoczęły się wraz z nadejściem dnia 14.02.2005 i jeszcze w tym samym dniu została zarejestrowana domena YouTube.com. Początkowo wizja serwisu i jego zasady
funkcjonowania były niejasne. Według Jaweda Karima YouTube był częściowo zainspirowany
popularną wówczas stroną randkową „HotOrNot”, na której internauci mogli oceniać atrakcyjność
innych osób w skali dziesięciostopniowej. Strona ta, powstała w październiku 2000 roku, była
pionierem w dziedzinie serwisów internetowych pozwalających użytkownikom na udostępnianie
własnych materiałów 3.
Przez następne miesiące trwała intensywna praca nad projektem, której skutkiem było przesłanie pierwszego filmu w dniu 23 kwietnia 2005 roku. Jego tytuł brzmi „Me at the zoo”, trwa on
18 sekund i przedstawia jednego z założycieli serwisu, Karima. Na obecny dzień film ten został
wyświetlony ponad 45 milionów razy 4.
Początkowo serwis działał według ograniczonych zasad, użytkownik nie mógł sam wybrać
filmu, były one pokazywane wybiórczo zapętlając się. Po 5 miesiącach nadal brakowało dokładnego
planu na rozwój strony i w dalszym ciągu rozważano YouTube jako stronę matrymonialną. Przełom nastąpił w lipcu 2005 roku, kiedy firma Sequoia Capital wyraziła zainteresowanie projektem
i zainwestowała pierwsze 500 tysięcy dolarów.
We wrześniu 2005 roku do grupy dołączyła Julie Supan w celu pracy nad działaniami marketingowymi serwisu. Pomogła ona w kształtowaniu strony i 7 listopada ostatecznie opisano
YouTube słowami „firma zajmująca się mediami konsumenckimi stworzona dla ludzi by oglądać
i dzielić się oryginalnymi filmami za pomocą Internetu” 5. W tym samym miesiącu firma Sequoia
Rysunek 1. Wygląd strony YouTube dnia 29.04.2005

Źródło: https://web.archive.org/web/20050429024525/http://www.youtube.com:80/ [21.01.2018].
2
T. Wasserman, The revolution wasn’t televised: The early days of YouTube, 14.02.2015, http://mashable.
com/2015/02/14/youtube-history/#1wPqO6wxpPqU [19.01.2018].
3
J. Cloud, The YouTube Gurus, 25.12.2006, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570795-1,00.
html [19.01.2018].
4
Me at the zoo, https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw [19.01.2018].
5
T. Wasserman, The revolution…, op.cit. [20.01.2018].
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Capital zainwestowała w YouTube po raz kolejny, tym razem przekazując kwotę 3 milionów dolarów
w celu uruchomienia wersji beta 6. Serwis ubogacono o takie elementy jak: listy odtwarzania, tryb
pełnoekranowy, możliwość subskrypcji.
YouTube zaczął wzbudzać coraz większe zainteresowanie, nie tylko wśród internautów, ale
także dużych przedsiębiorstw, wypatrujących w serwisie szansę na przyciągnięcie nowych klientów.
Jesienią 2005 roku na stronie pojawiła się reklama Nike, w której występował Ronaldinho. Był to
także pierwszy materiał wideo na YouTube, który osiągnął liczbę miliona wyświetleń 7 i mógłby
być nazwany popularnym dzisiaj określeniem „viral video 8”.
W grudniu 2005 roku witryna YouTube zyskiwała coraz więcej użytkowników i osiągnęła liczbę 8 milionów filmów oglądanych każdego dnia 9. Do zbudowania przewagi YouTube nad innymi
serwisami przyczyniła się współpraca z programem „Good Morning America”, który regularnie
ukazywał swoje materiały filmowe na stronie YouTube oraz przełomowy film „Lazy Sunday” oryginalnie wyświetlony w programie „Saturday Night Life”
W pierwszej połowie roku 2006 YouTube uzyskał kolejny zastrzyk gotówki od firmy Sequoia
Capital, a serwis wprowadził następne ulepszenia: możliwość personalizowania profili użytkowników, przeglądanie historii obejrzanych filmów, tworzenie grup użytkowników. w lipcu YouTube
osiągnął wynik 100 milionów wyświetleń wideo na dzień i stał się najszybciej rozwijającą się
stroną w Internecie 10.
Jednak pomimo szybko osiąganych sukcesów i imponujących statystyk założyciele YouTube
napotkali poważne problemy dotyczące wysokich kosztów prowadzenia strony oraz komplikacje
w sprawie praw autorskich filmu „Lazy Sunday” jak i również pozostałych materiałów rozprzestrzenianych w serwisie. Telewizja NBC wystosowała prośbę o usunięcie około 500 nagrań dostępnych
na stronie. YouTube samodzielnie nie był w stanie utrzymać finansowo swego projektu, jak także
nie miał odpowiednich środków by poradzić sobie z oskarżeniami o naruszaniu praw autorskich.
Serwis ze względu na swój potencjał i innowacyjność wzbudził zainteresowanie takich firm jak:
Yahoo, Microsoft, News Corporation, Google. Ostatecznie 9 października 2006 poinformowano,
iż Google kupiło YouTube za kwotę 1,65 miliarda dolarów. Umowa zawarta pomiędzy dwoma
przedsiębiorstwami mówiła, iż wszyscy ówcześni pracownicy YouTube pozostaną przy swoich
stanowiskach 11. Dzięki temu serwis zachował suwerenność w rozwoju, jednocześnie zyskując
potrzebne środki pieniężne oraz pomoc w sprawie wspomnianych wcześniej problemów dotyczących praw autorskich udostępnianych filmów. Jeszcze w tym samym roku YouTube oraz Google
podpisali umowy z Universal Music Group, Sony BMG oraz Warner Music by uzyskać prawo do
udostępniania klipów należących do tych przedsiębiorstw.

Wersja beta – w trakcie etapu beta program/serwis testuje się w celu wykrycia błędów, problemów oraz
wszelkich nieudogodnień. Zazwyczaj wersja beta jest dostępna jedynie dla deweloperów, jednakże zdarzają
się przypadki, że program w tym stadium jest udostępniony dla użytkowników by został on przez nich sprawdzony. - PC.net, https://pc.net/glossary/definition/beta_software [21.01.2018].
7
M. Smiley, 2005: Nike video featuring Ronaldinho becomes first YouTube film to reach one million views,
31.03.2016, http://www.thedrum.com/news/2016/03/31/2005-nike-video-featuring-ronaldinho-becomes-firstyoutube-film-reach-one-million [21.01.2018].
8
Viral video - materiał filmowy, który staje się popularny i zyskuje dużą liczbę wyświetleń w bardzo krótkim
okresie czasu. Rozprzestrzenia się w wyniku częstego udostępniania przez użytkowników, porównywalnie do
wirusa. - A. Febbraio, U. Lisiero, D. Caiazzo, Viral Video: Content is King, Distribution is Queen, Wydawca
Ledizioni, 2013.
9
L. Drell, The History of Advertising on YouTube, 26.07.2011, http://mashable.com/2011/07/26/youtubeadvertising-infographic/#6NRjY1Nyp5qC [21.01.2018].
10
G. O’malley, YouTube is the fastest growing website, 21.07.2006, http://adage.com/article/digital/youtubefastest-growing-website/110632/ [21.01.2018].
11
M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2015, s. 20 – 21.
6
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Serwis w roku 2007 wypuścił lokalne wersje językowe, m.in. w Brazylii, Francji, Polsce,
Hiszpanii, Japonii. Przez następne lata kolejne państwa regularnie dołączały do grona krajów
posiadających własne wersje językowe. Rok 2007 to również okres rozpoczęcia przez YouTube
programu partnerskiego. Od tego momentu twórcy kreowanej przez siebie treści mogli zacząć
na niej zarabiać, dołączając do programu i pozwalając na umieszczenie reklam w swoich filmach.
Początkowo jedynie osoby mieszkające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady
mogły dołączyć do programu, jednakże w niedługim czasie także dla mieszkańców innych państw
ta możliwość została udostępniona. W Polsce program partnerski ruszył w lutym 2011 roku.
W roku 2008 kolejne umowy między serwisem a przedsiębiorstwami zostały podpisane,
między innymi z MGM, Lions Gate Entertainment, CBS. Dzięki tym kontraktom przytoczone tutaj
spółki mogły udostępniać swoje długometrażowe filmy oraz seriale i programy rozrywkowe na
stronie YouTube. Podpisano także umowę ze studiem Disney, pozwalającą na transmitowanie
krótkometrażowych klipów należących do studia. Disney zgodnie z tą umową zyskało możliwość
umieszczania reklam w swoich materiałach i na kanałach poświęconych swoim programom.
Rada kierownicza YouTube miała nadzieję, iż to posunięcie zachęci więcej reklamodawców do
współpracy z serwisem 12.
Innowacyjność serwisu została doceniona przez Akademię Sztuki Cyfrowej, która w 2007 roku
przyznała Steve’owi Chen i Chad’owi Hurley nagrodę Webby Awards za specjalne osiągnięcia
w kategorii „Osoba roku”. Nagrody Webby Awards są przyznawane corocznie dla najlepszych stron
internetowych 13. YouTube otrzymał również nagrodę George Foster Peabody Award za rok 2008
przyznawaną przez Uniwersytet Georgii. Nagroda ta jest wręczana za osiągnięcia w przemyśle
internetowym, radiowym oraz telewizyjnym 14.
Strona została uproszczona w celu zwiększenia wygody korzystania z serwisu, m.in. wprowadzono zmianę systemu oceniania filmów (rezygnacja ze skali w postaci pięciu gwiazdek na
rzecz prostej struktury „podoba mi się” i „nie podoba mi się”). W maju 2010 ogłoszono, iż dziennie
oglądanych jest około dwóch miliardów klipów a każdej minuty zostaje udostępniony materiał
wideo o łącznym czasie dwudziestu czterech godzin 15. Wykorzystując witrynę internetową Wayback Machine 16 możliwe jest sprawdzenie statystyk prowadzonych przez spółkę Alexa Internet
i udostępnianych na stronie alexa.com, które pokazują, iż w roku 2010 dnia 21 stycznia YouTube
znajdował się na trzeciej pozycji w zestawie najpopularniejszych stron w Internecie, zaraz za google.com oraz facebook.com. YouTube zajmował to miejsce do dnia 21.03.2016 rok, gdy wspiął
się w rankingu o jedną pozycję wyżej.
W październiku ogłoszono, iż jeden z pierwotnych założycieli serwisu, Chad Hurley, który
dotychczas zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego, rezygnuje ze swego zajęcia, lecz
pozostaje w kontakcie z YouTube, przejmując rolę konsultanta. Nowym dyrektorem został Salar
Kamangar, którego w 2014 roku zastąpiła Susan Wojcicki, zajmująca to stanowisko do obecnego
dnia.

12
Reuters, Disney to launch ad-supported channels on YouTube, 31.03.2009, https://www.reuters.com/article/
industry-us-youtube-disney/disney-to-launch-ad-supported-channels-on-youtube-idUKTRE52T7SL20090330
[22.01.2018].
13
The Webby Awards, https://www.webbyawards.com/winners/2007/special-achievement/person-of-the-year/
steve-chen-chad-hurley/ [22.01.2018].
14
The Peabody Awards, http://www.peabodyawards.com/award-profile/youtube.com [22.01.2018].
15
YouTube Official Blog, At five years, two billion views per day and counting, 16.05.2018, https://youtube.
googleblog.com/2010/05/at-five-years-two-billion-views-per-day.html [22.01.2018].
16
Wayback Machine to internetowe archiwum witryn internetowych oraz plików graficznych związanych
z nimi. Pracę nad nim rozpoczęła fundacja Internet Archive w roku 1996, a upublicznione zostało w 2001 roku.
Archiwum to ułatwia pozyskiwanie cyfrowych informacji potrzebnych do prac badawczych. - Marcin Wilkowski,
Jak korzystać z Wayback Machine, https://wilkowski.org/waybackmachine [28.01.2018].
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Przez następne lata serwis YouTube rozwijał bazę wersji językowych strony, zdobywał coraz
więcej indywidualnych użytkowników oraz usprawniał działania partnerskie i reklamowe. Filmy
publikowane na stronie zaczęły nabierać coraz bardziej profesjonalnego charakteru, kierując się
w stronę wymagań odbiorców i ich oczekiwań co do treści udostępnianego materiału. Powstały
oddzielne kategorie filmów - edukacyjne, rozrywkowe lub informacyjne, poruszające najróżniejsze
tematy: motoryzacja, gry komputerowe, podróże, film, muzyka. Pod koniec roku 2011 YouTube
zapoczątkował powstanie stu oryginalnych kont w serwisie, współpracując z takimi osobami
jak piosenkarka Madonna (filmy o tematyce tanecznej) i koszykarz Shaquille O’Neal (tematyka
komediowa). Powstały także kanały produkujące filmy o zdrowym stylu życia, ciekawostkach ze
świata bądź filmy traktujące o najnowszych informacjach ze świata Internetu 17. W roku 2013 serwis
udostępnił dla użytkowników 53 nowe kanały z materiałami filmowymi, za których subskrypcje,
czyli otrzymywanie powiadomień o nowych filmach owych kanałów, należało zapłacić. Ceny
wahały się od 0,99 do około 6 dolarów za miesiąc. Kanały te nie umieszczały reklam w swoich
materiałach wideo 18. Płatne kanały były wstępem do wprowadzenia kolejnej możliwości oferowanej przez YouTube - płatnych subskrypcji lub płatnych wyświetleń wybranych filmów. Użytkownik
mógł zdecydować, czy za dostęp do jego materiałów odbiorca musiałby wyłożyć pieniądze. Jednakże rada kierownicza zdecydowała się powoli wycofywać z tejże usługi i zrezygnować z niej
zupełnie z nadejściem dnia 1.01.2018 roku. Materiały, które były oflagowane jako płatne, stały się
materiałami prywatnymi, a ich autorzy mogą udostępnić je jako wolno dostępne filmy. YouTube
zdecydował się na ten krok ze względu na powstanie YouTube Red oraz nowo wprowadzoną
możliwość sponsorowania ulubionych twórców, poprzez wpłatę określonej kwoty (w Polsce jest to
15 zł) na rzecz wybranego kanału. Opcja ta jest dostępna jedynie w przypadku wybranych przez
YouTube kanałów. Sponsorowanie jest także obecne na platformie YouTube Gaming, gdzie można
wspomóc dowolny kanał skupiający się na tematyce gier komputerowych.
YouTube Red zadebiutował w roku 2015. Jest to płatny abonament pozwalający na korzystanie
z serwisu bez reklam, pobieranie filmów na urządzenia mobilne oraz dostęp do YouTube OrigiRysunek 2. Państwa posiadające własne wersje językowe serwisu

Źródło: opracowanie własne, mapa stworzona przy wykorzystaniu strony internetowej mapchart.net oraz informacji znajdujących się na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_
YouTube.
17
R. Nakashima, YouTube launching 100 new channels, 29.10.2011, http://usatoday30.usatoday.com/tech/
news/story/2011-10-29/youtube-original-programming/50997002/1 [30.01.2018].
18
M. Jaworski, YouTube launches paid channels for shows you’ll never watch, 09.05.2013, https://www.dailydot.com/business/youtube-paid-channels-lineup-shows/ [30.01.2018].
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nals (filmy oraz seriale tworzone we współpracy z najbardziej popularnymi twórcami). Na chwilę
obecną usługa ta jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Meksyku, Republice
Korei oraz Australii 19.
Obecnie YouTube w dalszym ciągu kładzie duży nacisk na rozwój systemu reklamowego oraz
nagradzania kreatywnych i innowacyjnych twórców. Serwis jest dostępny w 76 wersjach językowych, w 89 krajach i jednym regionie (Hongkong) dostępna jest opcja rozpoznawania docelowej
wersji językowej,
1.2 Zasady umieszczania reklam w serwisie YouTube
Google posiada dwa systemy reklamowe: Google AdWords oraz Google AdSense. System
Google Adwords jest skierowany do reklamodawców zainteresowanych promowaniem produktów
oraz usług w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Google AdSense
jest przeznaczony dla osób udostępniających reklamy w zamian za wynagrodzenie generowane
poprzez interakcje internautów z reklamami.
Za pomocą Google AdWords możliwe jest tworzenie reklam i kampanii reklamowych w celu
wyświetlenia ich na stronach internetowych, w materiałach wideo bądź w aplikacjach. Reklamodawca podczas tworzenia reklamy, która będzie wyświetlana w serwisie YouTube ma możliwość
ustalenia budżetu przeznaczonego na reklamę, lokalizację wyświetlania reklamy (np. tylko teren
Stanów Zjednoczonych) oraz wybór atrybutów docelowych odbiorców reklamy. System AdWords
pozwala na zdefiniowanie grona internautów, do których skierowana jest reklama. Związane jest
to z ustaleniem preferencji odbiorcy w zakresie wieku, płci, zainteresowań. Przykładowo, reklama
nowego samochodu powinna zostać skierowana do odbiorców zainteresowanych motoryzacją,
stąd należy ją umieszczać w filmach związanych z przedmiotową tematyką 20. Ważny jest także
wybór formatu reklamy, ponieważ każdy z nich oznacza różne wymagania techniczne.
Reklamy widoczne w serwisie YouTube dzielą się na reklamy graficzne oraz reklamy wideo:
• reklamy graficzne:
˗ reklamy displayowe - wyświetlane obok oglądanego filmu, po prawej stronie odtwarzacza.
Są to reklamy graficzne, czyli reklamy składające się z obrazów zawierających informacje
o produkcie lub usłudze;

Rysunek 3. Przykłady reklam graficznych oraz tekstowych w serwisie YouTube

Źródło: https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl [14.05.2018].

M. Połowaniuk, Płatny YouTube bez tajemnic, czyli wszystko co musisz wiedzieć o YouTube Red,
27.10.2015, https://www.spidersweb.pl/2015/10/youtube-red.html [30.01.2018].
20
J. Oetting, YouTube Ads for Beginners, 06.03.2017, https://blog.hubspot.com/marketing/youtube-video-advertising-guide [05.02.2018].
19
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˗ nakładki reklamowe - częściowo przezroczyste banery zajmujące 20% dolnej części odtwarzacza wideo;
˗ karty sponsorowane - reklamy w postaci kart pojawiające się podczas wyświetlania filmu,
ukazujące produkty i usługi związane tematycznie z oglądanym materiałem wideo;
• reklamy wideo:
˗ TrueView In-Stream - reklamy trwające maksymalnie 6 minut a minimalnie 12 sekund, pojawiają się przed filmem, w trakcie bądź po jego zakończeniu. Możliwe jest jej pominięcie po
5 sekundach oglądania. Reklamodawca płaci za reklamę tylko wtedy, gdy odbiorca obejrzy
jej całość lub co najmniej 30 sekund albo gdy wejdzie w interakcję z reklamą;
˗ TrueView Discovery - reklamy wyświetlane na stronie wyszukiwanych filmów bądź na
liście sugerowanych/powiązanych filmów, czasami widoczne na stronie głównej serwisu
w urządzeniach mobilnych. Reklamodawca ponosi koszt reklamy w przypadku interakcji
z nią przez użytkownika;
˗ In-Stream - reklamy widoczne przed, w trakcie lub po zakończeniu filmu, jednakże niemożliwe jest ich pominięcie. Maksymalna długość to 15 - 20 sekund (w zależności od regionu);
˗ Reklamy w przerywnikach - reklamy trwające do 6 sekund, pojawiające się przed, w trakcie
albo po zakończeniu materiału wideo, nie ma możliwości ich pominięcia 21.
Google AdWords posiada dwa warianty udostępniania przez reklamodawców stworzonych
reklam, różniące się ponoszonym kosztem oraz osiąganym zasięgiem wśród internautów:
• Pierwszą z dostępnych opcji jest aukcja - proces, podczas którego następuje analiza reklam
w systemie AdWords pod względem atrakcyjności oraz zgodności reklamowanego produktu z filmem
(ważne jest tu odpowiednie wybranie słów kluczowych opisujących reklamowany produkt/usługę).
Przed odtworzeniem materiału wideo przez widza serwis zbiera informacje o tematyce danego
filmu, średnim wieku odbiorców oraz urządzeniu, na którym wyświetlany jest materiał. W wyniku tego procesu wybrana jest reklama, która zostanie wyświetlona w serwisie. Reklamodawca
tworząc reklamę wybiera maksymalną kwotę, którą jest skłonny zapłacić za jedno wyświetlenie/
kliknięcie reklamy (CPC - cost per click). Podczas aukcji przy pomocy opracowanego algorytmu
obliczany jest rzeczywisty koszt reklamy, na który wpływ ma także jej atrakcyjność (przejrzystość
reklamy, kreatywność, dostosowanie do odbiorcy) 22. Przeciętna stawka waha się od 10 do 30
centów, jednakże koszt ponoszony za reklamę może być dużo wyższy w zależności od branży
oraz popularności danego typu produktu/usługi 23.
• Drugą opcją jest rezerwacja miejsca reklamowego. Ponoszony jest określony koszt za tysiąc
wyświetleń reklamy (reklamy In-Stream) bądź koszt za dzień emisji (reklamy wyświetlane na stronie
głównej YouTube) 24. W tym przypadku reklamodawca płaci więcej, lecz zyskuje pewny dostęp
do docelowej grupy odbiorców.
Na wysokość stawki płaconej za reklamę znacznie wpływa popularność wybranych słów
kluczowych. Najdroższymi hasłami wykorzystywanymi do reklam w roku 2017 były:
• usługi biurowe (ang. business service) - 58,64$;
• poręczenie majątkowe (ang. bail bonds) - 58,48$;
• kasyno (ang. casino) - 55,48$;
Google Support, https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl [08.02.2018].
WordStream, What Is Google AdWords? How the AdWords Auction Works, https://www.wordstream.com/
articles/what-is-google-adwords [27.03.2018].
23
B. McLeod, How much does it cost to advertise on YouTube, 12.02.2017 https://www.bluecorona.com/blog/
how-much-does-it-cost-to-advertise-youtube [11.02.2018].
24
Google Support, https://support.google.com/partners/answer/6030919 [11.02.2018].
21
22
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• prawnik (ang. lawyer) - 54,86$;
• zarządzanie aktywami (ang. asset management) - 49,86$;
• ubezpieczenie (ang. insurance) - 48,41$.
Podane stawki to koszt CPC podany w dolarach amerykańskich. Wymienione hasła są związane z branżą finansową, która charakteryzuje się dużą konkurencją oraz wysokim budżetem.
Konkurencja na rynku internetowym jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszt reklamy
we wszystkich branżach 25.
System AdSense jest skierowany do internautów, którzy za udostępnianie reklam na swoich
stronach lub w filmach otrzymują wynagrodzenie. W przypadku serwisu YouTube możliwość
udostępniania reklam w materiałach wideo określana jest pojęciem monetyzacji. Możliwość włączenia monetyzacji filmów posiadają twórcy będący członkami programu partnerskiego YouTube.
Przychód pochodzący z monetyzacji jest dzielony pomiędzy twórców otrzymujących 55% kwoty
oraz Google, uzyskujący 45% kwoty 26.
Kanały zgłaszane do programu partnerskiego są manualnie sprawdzane przez pracowników
YouTube pod kątem zawierania niestosownych treści naruszających regulamin serwisu. W przypadku braku zastrzeżeń kanał zostaje zaakceptowany jako nowy członek programu.
Właściciel kanału YouTube posiada możliwość wyboru pojedynczych filmów lub wszystkich
filmów dostępnych na kanale w celu ich monetyzacji. Twórca dokonuje również selekcji formatów
reklam wyświetlanych w materiałach wideo. Krok ten ma duże znaczenie, gdyż wyświetlanie
reklam niemożliwych do pominięcia może zniechęcić odbiorców do obejrzenia filmu, jeśli nie byli
oni zdecydowani na to w pierwszej kolejności.
Wypłata zarobionych pieniędzy z konta AdSense jest możliwa, gdy twórca osiągnie wymaganą
kwotę przychodu. Jest to tak zwany próg płatności.
W systemie AdSense obecnych jest 5 progów płatności:
• podanie informacji do celów podatkowych - czynność uwarunkowana od lokalizacji, wymagana
przez takie państwa jak Meksyk, Kanada;
• weryfikacja adresu - sprawdzenie poprawności podanych danych, polega na wysłaniu kodu
PIN na adres twórcy, który ma obowiązek wpisania owego kodu na swoim koncie; weryfikacja
adresu następuje po zarobieniu określonej kwoty, w przypadku Polski jest to 30 zł;
• wybór formy płatności - polega na wyborze przez twórcę metody otrzymywania wypłaconych pieniędzy z konta AdSense. Do wyboru są m.in. czeki, elektroniczny transfer środków. Próg
kwotowy w tym przypadku to 30 zł (Polska);
• płatność - po uzyskaniu wymaganej kwoty, twórca ma możliwość wypłaty zarobionych pieniędzy. W przypadku Polski próg płatności wynosi 300 zł;
• likwidacja konta - twórca decydujący się na likwidację konta AdSense otrzyma zarobione
pieniądze, jeśli przekraczały one określoną kwotę, w Polsce jest to 30 zł 27.
W systemie AdSense obecne są skróty CPM oraz RPM, które oznaczają przychód otrzymywany
przez twórców w zamian za wyświetlanie reklam w swoich materiałach wideo. CPM to stawka
otrzymywana za tysiąc wyświetleń reklamy przez odbiorców, dosłowne tłumaczenie to „koszt za
tysiąc wyświetleń”. RPM to stawka oznaczająca rzeczywistą kwotę otrzymywaną w przypadku
tysiąca wyświetleń, po odjęciu 45% kwoty przeznaczonej dla Google.

25
Statista, Most expensive keywords in Google Adwords Advertising as of June 2017, https://www.statista.
com/statistics/195680/share-of-keywords-prices-in-google-adwords-advertising/ [26.03.2018].
26
C. Marshall, How - to make a living from YouTube’s Partner earnings, 23.10.2013, http://tubularinsights.com/
youtube-partner-earnings/#partner [12.02.2018].
27
Google Support, https://support.google.com/adsense/answer/1709871 [08.02.2018].
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Ujawnianie informacji dotyczących generowanych przychodów jest czynnością sprzeczną z regulaminem AdSense. Z tego powodu dokładne dane są trudne do uzyskania, a informacje podane
w artykułach internetowych oraz statystykach bazują na szacunkach i występują zdecydowanie
różnice pomiędzy nimi. Na stronie internetowej MonetizePros w 2016 roku zostało opublikowane
zestawienie danych dotyczących średnich stawek CPM, zebranych przez platformy zajmujące
się analizą mediów społecznościowych oraz przez internautów. Szacowana średnia stawka CPM
wahała się od 30 centów do 24 dolarów. Internauci na forum Reddit podawali, iż średnia stawka
wynosi około 2,85 dolara, o podobnych danych poinformowała platforma Social Blade. Platforma
TubeMogul podała informację o stawce 7,60 dolara. Dziennik Variety opublikował dane mówiące
o zakresie średniej stawki CPM od 18 dolarów do 24 dolarów 28.
Wpływ na rzeczywistą wysokość stawki CPM mają takie czynniki jak: tematyka filmów odpowiadająca branży o mniejszej lub większej konkurencji internetowej, współpraca z sieciami partnerskimi, popularność danego kanału na którą składają się wyświetlenia kanału, liczba komentarzy
na kanale, ocena filmów na kanale a także częstotliwość publikowania filmów na kanale. Ważnym
czynnikiem wartym omówienia jest lokalizacja odbiorców wyświetlających reklamy.
Kwestia niejednorodnej stawki CPM w odniesieniu do lokalizacji jest związana z targetowaniem
grupy odbiorczej przez reklamodawców - wyświetlanie reklam przez odbiorców pochodzących
z krajów rozwiniętych gospodarczo oraz krajów angielskojęzycznych charakteryzują się wyższą
stawką CPM. Takimi krajami są: Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania,
Kanada. Wysoką stawkę CPM mają także wyświetlenia reklam przez odbiorców z państw europejskich odznaczających się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (Norwegia, Szwecja,
Niemcy, Finlandia) oraz z państw, których obywatele posługują się językiem hiszpańskim (drugi
najpopularniejszy język po języku angielskim): Hiszpania, Peru, Brazylia 29.
Wyświetlenia przez odbiorców z krajów nierozwiniętych gospodarczo charakteryzują się
niską stawką CPM. Są to głównie państwa znajdujące się w Afryce oraz w Europie Wschodniej,
np. Liberia, Somalia, Ukraina - stawka CPM w tych krajach jest o 92% niższa od średniej stawki
w Stanach Zjednoczonych (dane z lipca 2015 roku) 30.
W nawiązaniu współpracy pomiędzy reklamodawcami oraz twórcami istotną rolę odgrywają
usługa Google Preferred oraz sieci partnerskie.
Wykres 1. Wysokość stawki CPM w serwisie YouTube w poszczególnych krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przedstawionych na stronie https://www.
digitalmusicnews.com/2017/08/23/youtube-cpm-global/ [16.05.2018].
https://monetizepros.com/cpm-rate-guide/video/ [16.05.2018].
https://www.digitalmusicnews.com/2017/08/23/youtube-cpm-global/ [16.05.2018].
30
M. Irvine, Average Cost per Click by Country: Where in the World Are the Highest CPCs?, lipiec 2017,
https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/07/06/average-cost-per-click [20.02.2018].
28
29
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Google Preferred to usługa stworzona przez Google w 2014 roku pozwalająca reklamodawcom
na rezerwowanie miejsca reklamowego w filmach najpopularniejszych użytkowników YouTube.
Kanały należące do Google Preferred odznaczają się wysoką liczbą subskrypcji oraz materiałami
wideo docierającymi do dużej grupy odbiorców. Twórcy będący członkami Google Preferred są
zobowiązani do tworzenia filmów o przyjaznej, nienaruszającej regulaminu treści. Korzyściami
wynikającymi z członkostwa w Google Preferred jest regularne wyświetlanie reklam w materiałach
wideo publikowanych na kanale YouTube oraz wysoka stawka CPM uzyskiwana za te reklamy 31.
Sieci partnerskie (ang. Multi Channel Network) to organizacje nawiązujące współpracę
z wybranymi twórcami YouTube. Sieci partnerskie zajmują się marketingiem oraz kooperacją
z reklamodawcami (kampanie reklamowe, product placement, udostępnianie reklam), pomagają
w budowaniu wizerunku medialnego, oferują pomoc prawną dotyczącą praw autorskich. Przychody
w pierwszej kolejności trafiają od reklamodawcy do organizacji, gdzie są dzielone pomiędzy sieć
a twórcę według indywidualnie ustalonych zasad.
Duża część sieci partnerskich działających w krajach Ameryki Północnej oraz Europy jest
organizacjami stworzonymi lub nabytymi przez duże spółki, takie jak Disney, RTL Group lub
Warner Bros. RTL Group współpracuje z ponad 10 tysiącami kanałów, a najbardziej popularne
z nich posiadają po kilka milionów subskrypcji. Przykładami innych, znanych sieci partnerskich
są: AwesomenessTV, Studio 71, Machinima, Maker Studios. W Polsce sieci partnerskie są samodzielnymi organizacjami, nie wchodzącymi w skład większych spółek. Najbardziej znane polskie
sieci to: LifeTube (współpraca z ponad 400 kanałami) oraz APYnews (około 200 kanałów) .
1.3 Polityka monetyzacyjna YouTube
Polityka monetyzacyjna YouTube reguluje kwestię uzyskiwania przychodu z tytułu wyświetlania
reklam w materiałach wideo oraz definiuje wymagania dotyczące poprawnej treści publikowanych
filmów. Podstawą systemu monetyzacji w serwisie YouTube jest współpraca z reklamodawcami,
która pozwala na funkcjonowanie serwisu oraz daje możliwość twórcom na otrzymanie finansowego wynagrodzenia za publikowane materiały wideo.
Polityka monetyzacji kształtowała wraz z rozwojem serwisu. Pierwsze reklamy w serwisie
pojawiły się w sierpniu 2007 roku, a temat zarabiania na reklamach pojawił się wśród internautów
Wykres 2. Zainteresowanie hasłem youtube adsense w wyszukiwarce Google

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej
https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&q=youtube%20adsense [03.06.2018].
Think with Google, Google Preferred, sierpień 2016, https://www.thinkwithgoogle.com/products/googlepreferred/ [13.02.2018].
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w 2007 roku wraz z powstaniem programu partnerskiego YouTube. Potwierdza to wykres ukazujący
zainteresowanie hasłem „youtube adsense” w wyszukiwarce Google.
Przez następne lata rada kierownicza serwisu wprowadzała zmiany dotyczące zasad monetyzacji,
starając się znaleźć system, który nie tylko godziłby ze sobą interesy twórców, reklamodawców,
ale także pozwalałby na przynoszącą efekty kontrolę monetyzowanych filmów.
Początkowo głównym celem dla YouTube było zapewnienie różnorodności formatów reklam
oraz zachęcenie reklamodawców do nawiązania współpracy z serwisem. Następnie zaczęto pracować nad kontrolą systemu monetyzacyjnego, co wiązało się ze zmianami wymagań dotyczących
monetyzowanych filmów, a także zmian dotyczących uczestnictwa w programie partnerskim.
W latach 2007 - 2009 tylko osoby będące partnerem YouTube były upoważnione do zarabiania
na swoich filmach poprzez reklamy. W sierpniu 2009 roku zdecydowano się na powiększenie grona
twórców mogących monetyzować udostępniane przez siebie materiały wideo i udostępnienie tej
możliwości autorom filmów, które w szybkim czasie zdobyły dużą liczbę wyświetleń. Są to tak
zwane „viral video”. Serwis znajduje film, który ma szansę by stać się „viral video” lub już takim
jest, a następnie wysyła wiadomość informującą o tym do użytkownika. Użytkownik może zgodzić
się na włączenie możliwości udostępniania reklam w danym filmie, jednakże w odróżnieniu od
programu partnerskiego nie ma możliwości monetyzacji pozostałych materiałów znajdujących
się na kanale 32.
Monetyzacja w serwisie YouTube była sukcesywnie rozwijana przez zarząd biorący pod uwagę
potrzeby reklamodawców oraz twórców. Regularnie dodawano nowe formaty reklam wyświetlanych
w serwisie, dzięki czemu reklamodawcy uzyskiwali większy wybór sposobów promocji swoich
produktów i usług.
W 2007 roku YouTube wprowadził do serwisu system nazwany “Content ID”. Ma on na celu
sprawdzanie wszystkich materiałów wideo przesyłanych do serwisu, porównując je z treścią plików
znajdujących się w bazie systemu. Są to pliki dostarczone przez osoby lub spółki posiadające
prawa autorskie do owych treści. Pliki porównywane są na poziomie wizualnym oraz dźwiękowym.
W celu zostania partnerem systemu Content ID użytkownik ma obowiązek udowodnić potrzebę
korzystania z narzędzia porównywania treści oraz przedstawić dowody posiadania wyłącznych praw
do treści, które zamierza umieścić w systemie. W przypadku dopasowania treści nowego materiału
wideo do treści umieszczonej w systemie Content ID, właściciel praw autorskich ma możliwość:
• zablokowania możliwości oglądania danego filmu;
• monitorowania statystyk danego filmu;
• zarabiania na filmie, dzieląc przychód z monetyzacji z twórcą. Jest to powszechny zabieg
w branży muzycznej. Ponad ⅓ wyświetleń skutkujących przychodem pochodzi z filmów, które
zawierają treść będącą własnością użytkowników systemu Content ID 33.
Wychodząc na potrzeby twórców, YouTube w 2008 roku stworzył YouTube Insight, narzędzie
analizujące materiał wideo publikowany w serwisie, mające na celu dostarczenie szczegółowych
danych dotyczących wyświetleń filmu. Możliwe było uzyskanie informacji o odbiorcach filmów,
takich jak: wiek, płeć, państwo, w którym wyświetlili dany film, w jaki sposób odbiorcy znaleźli
film - poprzez wyszukanie w serwisie YouTube, Google lub poprzez link podany na innej stronie
internetowej. Narzędzie to było polepszane wraz z kolejnymi latami, a w 2011 roku zostało zastąpione przez YouTube Analytics, narzędzie, które umożliwiało uzyskanie dokładniejszych i bardziej
32
J. Kincaid, YouTube Extends Revenue Sharing Program To Anyone With A Viral Video, 25.08.2009,
https://techcrunch.com/2009/08/25/youtube-extends-revenue-sharing-program-to-anyone-with-a-viral-video/
[27.03.2018].
33
G. Jarboe, YouTube and Video Marketing: An Hour a Day, Wydawnictwo Sybex, 20011, s. 197.
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szczegółowych informacji niż YouTube Insight. Narzędzie to pozwala także na sprawdzenie szacowanych przychodów oraz ułatwia kontrolę monetyzowanych filmów 34.
W 2011 roku dziennik The Atlantic poinformował, iż 94 ze 100 najbardziej dochodowych reklamodawców korzystających z usług agencji reklamowej Advertising Age przeprowadza kampanie
reklamowe za pomocą serwisu YouTube oraz wyszukiwarki Google. Wynik ten pokazuje skalę
popularności usług Google wśród firm oraz marek.
W 2012 roku ogłoszono, iż każdy twórca może zostać członkiem programu partnerskiego, czego
korzyścią jest możliwość monetyzacji filmów. Wcześniej do programu należeli tylko najbardziej
popularni twórcy. Twórcy ubiegający się przyznanie członkostwa musieli spełniać wymagania dotyczące braku treści naruszających regulamin serwisu na swoim kanale oraz publikować oryginalne,
przyjazne odbiorcom oraz reklamodawcom materiały wideo 35. W 2017 roku nastąpiła zmiana
regulaminu i o członkostwo mogli ubiegać się jedynie twórcy, którzy uzyskali co najmniej 10 tysięcy
wyświetleń kanału. Więcej informacji na temat tej zmiany znajduje się w drugim rozdziale pracy.
Obecnie materiały wideo zgłoszone do monetyzacji są oceniane pod kątem zawierania treści
odpowiedniej do wyświetlania reklam, braku materiałów wideo lub audio naruszających prawa
autorskie, zgodności wobec zasad bezpieczeństwa w serwisie oraz ogólnego regulaminu użytkowania serwisu YouTube.
Według informacji znajdujących się na stronie YouTube, twórcy zgłaszający stworzone przez
siebie filmy, naruszające zapisy pojawiające się w powyższych regulaminach, ponoszą konsekwencje w postaci: usunięcia filmów, wyłączeniem konta AdSense, zawieszeniem uczestnictwa
w programie partnerskim 36.
Badanie „Zrozumienie konsumpcji reklam wideo w serwisie YouTube: badanie zachowania
użytkowników, popularności i właściwości treści” przeprowadzone w roku 2016 przez brazylijski
uniwersytet w Minas Gerais zawiera informacje na temat liczby monetyzowanych filmów w serwisie.
Przedmiotowym badaniem objętych zostało 99,658 materiałów wideo, z których jedynie 34,093
wygenerowało przychód. Według autorów badania jest to spowodowane tendencją odbiorców
filmów do jak najszybszego pomijania wyświetlanych reklam. Zarobki są generowane tylko z tych
wyświetleń reklam podczas których następuje interakcja użytkownika z reklamą, rozumiana jako
kliknięcie lub obejrzenie co najmniej 30 sekund materiału reklamowego 37.
Poruszając temat monetyzacji, należy również wspomnieć o problemach z filmami, które
zawierają nieodpowiednią i naruszającą regulamin zawartość. Serwis wprowadził regulacje oraz
wytyczne dotyczące akceptowanych treści już od początku założenia strony (2005 rok), jednakże
brak filtrowania monetyzowanych filmów powodowało, iż reklamy były wyświetlane także przy materiałach wideo zawierających treści wulgarne, pornograficzne lub dotyczące przemocy. Stało się
to problemem dla marek oraz spółek, których produkty były reklamowane a następnie kojarzone
z niedozwolonymi treściami. Powiązanie produktów z negatywnymi wartościami przedstawionymi
w filmach stanowiło dla firm sytuację kryzysową, która mogła wpłynąć na ich wizerunek. Użytkownicy
serwisu regularnie zwracali uwagę na ten problemu. Doprowadziło to do bojkotu serwisu YouTube
przez firmy, którego celem było zmuszenie zarządu YouTube do zmian w polityce monetyzacji
prowadzących do zwiększenia kontroli nad publikowanymi przez twórców materiałami wideo.

G. Jarboe, YouTube Analytics Replaces YouTube Insight, 01.12.2011, https://searchenginewatch.com/sew/
news/2129127/youtube-analytics-replaces-youtube-insight [03.06.2018].
35
S. Knight, YouTube now letting anyone monetize their videos through AdSense, 13.04.2012, https://
www.techspot.com/news/48182-youtube-now-letting-anyone-monetize-their-videos-through-adsense.html
[03.06.2018].
36
Google Support, https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=pl [18.03.2018].
37
M. Arantes, F. Figueiredo, J. M. Almeida, Towards Understanding the Consumption of Video-Ads on YouTube [27.03.2018].
34
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Rozdział 2. Demonetyzacja i jej skutki
2.1 Przyczyny zmian w polityce serwisu YouTube
Chociaż pojęcie demonetyzacji pojawiło się już w roku 2012, użytkownicy serwisu nie zwracali
wtedy znacznej uwagi na ten proces ze względu na brak powiadomień o filmach niedopuszczonych
do generowania zarobków. 1 września 2016 roku zaczęto wprowadzać modyfikacje do regulaminu,
które pozwoliły twórcom na dokładne kontrolowanie stanu publikowanych przez nich materiałów
wideo. Owe zmiany polegały na:
• otrzymywaniu powiadomień od pracowników YouTube, gdy materiał wideo był demonetyzowany;
• pojawieniu się oznaczeń przy zdemonetyzowanych filmach;
• możliwość zwrócenia się do pracowników YouTube o ręczne sprawdzenie zdemonetyzowanych przez algorytm filmów;
• przywrócenie filmu do systemu monetyzacji, jeśli był on niesłusznie uznany za nieodpowiedni.38
Proces demonetyzacji trwał od ponad czterech lat, z tego powodu ilość powiadomień wysłana do użytkowników po wprowadzeniu nowych zmian była znacząca. Po otrzymaniu informacji
o demonetyzowanych filmach część twórców założyła, iż są to decyzje podjęte niedawno, gdyż
w przeciągu tych czterech lat nie zostali powiadomieni o problemach dotyczących monetyzacji
filmów. Poniżej znajduje się wykres szacowanego przychodu z tytułu monetyzacji filmu. Widoczny
jest moment, w którym monetyzacja materiału wideo została przerwana.
Pojawienie się systemu notyfikacji nie było jedyną wprowadzoną modyfikacją. Przygotowano
także nowy regulamin, który determinował wymaganą treść prezentowaną w filmach, aby zostały one uznane za przyjazne dla reklamodawców i były dopuszczone do monetyzacji. Youtube
opublikował artykuł skierowany do twórców w celu dokładnego wskazania treści uznanych za
nieodpowiednie. Są to:
• tematy kontrowersyjne i wydarzenia budzące emocje;
• narkotyki, niebezpieczne produkty i substancje;
• szkodliwe lub niebezpieczne działania;
• treści szerzące nienawiść;
Tabela 1. Ikony pokazujące stan monetyzacji materiałów wideo, wprowadzone przez YouTube
w sierpniu 2017 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://support.google.com/youtube/answer/7489378?hl=en [12.05.2018].
38
Internet Creators Guild, YouTube De-Monetization Explained, 02.09.2016, https://medium.com/internetcreators-guild/youtube-de-monetization-explained-44464f902a22 [31.03.2018].
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Rysunek 4. Szacowany przychód filmu zdemonetyzowanego w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://medium.com/internet-creators-guild/
youtube-de-monetization-explained-44464f902a22 [31.03.2018].
• nieodpowiedni język;
• nieodpowiednie wykorzystanie postaci cieszących się popularnością wśród rodzin;
• prowokowanie i poniżanie;
• treści dwuznaczne o zabarwieniu erotycznym;
• przemoc.
Filmy zawierające treść naruszającą nowy regulamin są wykrywane przez system opracowany przez Google (w dalszej części pracy przedstawiany pod nazwą algorytm) oraz pozbawiane
możliwości monetyzacji, czyli generowania przychodu z tytułu wyświetlania reklam. W przypadku
chęci opublikowania materiału wideo, który może zostać uznany za nieodpowiedni, twórca zobowiązany jest do wyłączenia monetyzacji owego filmu. W przypadku zarabiania na filmach, które
powinny być demonetyzowane, twórca narażony jest na konsekwencje: całkowite zablokowanie
możliwości monetyzacji oraz zawieszenie członkostwa w programie partnerskim 39.
Wrzesień 2016 roku to umowny początek kryzysu monetyzacyjnego w serwisie YouTube.
Zmiany w regulaminie wprowadzone przez YouTube spowodowane były wycofaniem się ze
Rysunek 5. Reklama firmy Oracle wyświetlana w materiale wideo promującym organizację
terrorystyczną ISIS

Źródło: James Dean (@JamesDeanTimes), https://goo.gl/SX5v48 [01.04.2018].
39

Support Google, https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=pl&ref_topic=1121317 [31.03.2018].
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Rysunek 6. Reklama organizacji charytatywnej Marie Curie wyświetlana w filmie promującym
nazizm

Źródło: https://www.thetimes.co.uk/article/big-brands-fund-terror-knnxfgb98 [12.05.2018].

Rysunek 7. Reklama biura podróży wyświetlana w filmie wspierającym dżihadystów

Źródło: https://www.thetimes.co.uk/article/big-brands-fund-terror-knnxfgb98 [12.05.2018].

współpracy z YouTube ponad 250 firm, które postanowiły zaprzestania udostępniania reklam
w serwisie. Spośród tych spółek były między innymi Johnson&Johnson, Starbucks, McDonald’s,
Toyota, Hyundai, BBC.
Wydarzenie to jest znane w internecie pod nazwą „adpocalypse” (ad - reklama apocalypse
- apokalipsa). W lutym 2017 w dzienniku The Times został opublikowany artykuł wyjaśniający
przyczyny bojkotu YouTube przez firmy. Odkryto, iż reklamy wielu spółek były wyświetlane w materiałach wideo promujących terroryzm, przemoc, pornografię 40.
Kolejnym przykładem są reklamy firmy telekomunikacyjnej AT&T wyświetlane w materiałach
wideo promujących ISIS oraz pokazujących przemówienia Anwara al-Awlaki - lidera grupy terrorystycznej Al-Ka’ida Półwyspu Arabskiego. Reklamy firmy Verizon były wyświetlane w filmach
publikowanych przez Wagdy’ego Ghoneim’a, egipskiego kaznodzieja, podejrzanego o finansowe
wspieranie grupy terrorystycznej Hamas, znanego z prawienia ekstremistycznych kazań 41. Google

A. Mostrous, J.Dean, Top brands pull Google adverts in protest at hate video links, 23.03.2017, https://
www.thetimes.co.uk/article/top-brands-pull-google-adverts-in-protest-at-links-with-hate-videos-5f5sfrcjw
[01.04.2018].
41
A. Mostrous, J.Dean, Top brands… op. cit.
40
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zablokowało możliwość wyświetlania reklam przy materiałach wideo opublikowanych z kanału
Ghoneim’a, jednak obowiązywało to jedynie na terenie Wielkiej Brytanii.
Innym rodzajem filmów, który także przyczynił się do zaostrzenia regulaminu monetyzacji przez
Youtube, są materiały wideo skierowane do dzieci. Filmy te najczęściej zawierają postacie znane
z bajek oraz komiksów, które przyciągają uwagę dzieci i skłaniają je do oglądania. W okresie
ostatnich 2 lat coraz częściej zgłaszano, iż treść niektórych filmów posiada zabarwienie wulgarne lub erotyczne, Przykładem jest tutaj kanał o nazwie „Denis Cee”, który powstał w 2014 roku
i początkowo zawierał filmy o tematyce rozrywkowej. Po dwóch latach twórca zaczął publikować
filmy z postaciami z bajek, które zawierały sceny ukazujące motywy molestowania seksualnego
oraz poniżanie. Filmy te były dopuszczone do monetyzacji i zdążyły zdobyć ponad 10 tysięcy
wyświetleń, po interwencji pracowników YouTube materiały wideo naruszające regulamin zostały
usunięte z serwisu 42.
Kanałem również udostępniającym nieodpowiednie filmy dla dzieci był „Toy Family”. Kanał został
usunięty przez pracowników YouTube. Zawierał filmy zawierające postacie z bajek i komiksów.
Filmy miały ponad 7 milionów wyświetleń, a ich treść zawierała poniżanie, molestowanie oraz
przemoc. Miniaturki często przedstawiały nagość 43.
Istnienie problemu dotyczącego publikacji niestosownych materiałów wideo przeznaczonych
dla dzieci potwierdził YouTube, który w sierpniu 2017 roku zaanonsował, iż filmy używające w niewłaściwy sposób przyjaznych dzieciom postaci nie będą już dopuszczane do monetyzacji, a praca
nad nowym regulaminem dotyczącym materiałów, które wymagają potwierdzenia pełnoletności
jest w toku. Pracownik YouTube potwierdził także, iż „Treści z ograniczeniem wiekowym są automatycznie niedozwolone w YouTube Kids” 44. YouTube Kids to aplikacja dla dzieci, w której znajdują
się najbardziej popularne filmy skierowane do dzieci, wybierane z oryginalnej wersji YouTube.
YouTube postanowił również wprowadzić zmiany w regulaminie dotyczącym programu partnerskiego w celu dokładnej weryfikacji kanałów dołączającej do uprzywilejowanej grupy twórców
mogących zarabiać na swoich filmach. Pierwsza zmiana nastąpiła w kwietniu 2017 roku i polegała
na wymogu uzyskania 10 tysięcy wyświetleń w celu otrzymania członkostwa. W styczniu 2018 roku
zaostrzono wymagania programu i od tego momentu, aby móc aplikować do programu partnerskiego, należy uzyskać co najmniej tysiąc subskrybentów, 4 tysiące obejrzanych godzin w przeciągu
poprzedniego roku oraz co najmniej dziesięć tysięcy wyświetleń filmów. YouTube oświadczył, iż
kanały, które obecnie są członkiem programu, lecz nie spełniają powyższych wymagań, od dnia
20 lutego 2018 roku nie będą miały możliwości zarabiania na filmach aż do czasu wypełnienia
określonych warunków 45.
Twórcą, który był szczególnie związany z tematem demonetyzacji i oskarżany przez niektóre
osoby o zapoczątkowanie kryzysu reklamowego w YouTube (Adpocalypse) jest Felix Kjellberg,
prowadzący kanał o nazwie „PewDiePie”. Na obecny dzień (02.04.2018) posiada ponad 61 milionów subskrypcji. W 2012 roku nawiązał współpracę z Maker Studios, siecią partnerską należącą
do Disney. Felix Kjellberg był od początku znany z prowokacyjnych i kontrowersyjnych żartów,
jednak wiele osób ceniło go za bezpośredniość, szczery przekaz wiadomości oraz bliską więź
z widzami. W 2017 roku Kjellberg opublikował filmy, w których pojawiły się żarty o charakterze
antysemickim i nazistowskim. Kjellberg przeprosił za swoje zachowanie oraz żarty, które mogły
G. Weiss, YouTube’s Latest Bizarre Trend Has Adults Dressing Up In Spider-Man And Elsa Costumes,
02.02.2017, https://www.tubefilter.com/2017/02/02/youtube-bizarre-trend-adults-spider-man-elsa-costumes/
[02.04.2018].
43
Ibidem.
44
B. Popper, YouTube says it will crack down on bizarre videos targeting children, 9.11.2017, https://www.
theverge.com/2017/11/9/16629788/youtube-kids-distrubing-inappropriate-flag-age-restrict [02.04.2018].
45
S. Zimowska, YouTube zaostrza politykę monetyzacji, 18.01.2018, https://www.chip.pl/2018/01/youtubezaostrza-polityke-monetyzacji/ [02.04.2018].
42
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zostać odebrane jako obraźliwe. Twórca zarzucił mediom wykorzystanie fragmentów wypowiedzi
wyrwanych z kontekstu oraz atakowanie twórców decydujących się poruszać trudne tematy z dystansem i humorem. Maker Studios rozwiązało współpracę z Felixem, Google usunęło twórcę
z listy Google Preferred oraz anulowało drugi sezon jego programu „Scare PewDiePie”, który miał
być dostępny na platformie YouTube Red 46.
Google w odpowiedzi na bojkot reklamodawców wystosował oświadczenie, w którym dyrektor
generalny, Ronan Harris przedstawił stanowisko firmy oraz przedstawił gotowość Google do poprawy systemu wykrywania niestosownych treści: „[...]z milionami witryn w naszej sieci oraz 400
godzinami filmów publikowanych co minutę w YouTube, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nam
się udaje. W bardzo niewielkim odsetku przypadków reklamy pojawiają się w przypadku treści,
które naruszają nasze zasady monetyzacji. Natychmiast usuwamy reklamy w takich sytuacjach,
ale wiemy, że możemy i musimy zrobić więcej.” 47.
2.2 Opinie twórców
Wprowadzone przez YouTube zmiany dotyczące nowego regulaminu monetyzacji zaowocowały
żywą dyskusją prowadzoną przez środowisko twórców filmów. Wielu twórców wypowiadało się
negatywnie, oskarżając serwis o dyskryminację mniej popularnych kanałów, które przez nowy
regulamin programu partnerskiego nie mają możliwości rozwoju. Twórcy podzielają opinię o nieprawidłowym zachowaniu algorytmu, który czasami błędnie demonetyzuje filmy z powodu wykrycia
potencjalnie naruszającej regulamin treści. Jednakże są twórcy uważający, iż decyzje zarządu
YouTube były potrzebne w celu lepszego systemu wsparcia twórców publikujących oryginalną
treść oraz zapewnienia użytkownikom zróżnicowane, bezpieczne źródło rozrywki oraz edukacji.
W 2018 roku serwis YouTube napotkał na stanowczą krytykę ze strony twórców, obwiniających
serwis o niestosowanie się do ustalonych przez siebie regulaminu przyjaznej treści. Spowodował
to film opublikowany przez twórcę Logana Paula.
Film opublikowany na kanale Logana Paula został nagrany w Japonii, w miejscu zwanym „Las
Samobójców”. Miejsce to znane jest z dużej ilości samobójstw popełnionych na tym terenie. Logan
Paul wraz z kilkoma innymi osobami, po wkroczeniu na obszar lasu w celu nagrania materiału
wideo odnalazł ciało mężczyzny, który popełnił samobójstwo. Paul nie zaprzestał nagrywania
i zamieścił to zdarzenie w swoim filmie. Twórca umieścił widoczne ciało samobójcy także na miniaturce filmu. Opublikowany materiał wideo znajdował się przez kilka dni na liście popularnych
filmów na stronie YouTube, co mogło skutkować w dotarciu do większej liczby odbiorców poza
kręgiem subskrybentów kanału. Logan Paul spotkał się z krytyką ze strony innych twórców oraz
części swoich widzów. Film został usunięty przez autora, który następnie wystosował przeprosiny.
Środowisko twórców zarzuciło YouTube chronienie preferowanych przez siebie kanałów, które
są popularne i przynoszą zyski. Oskarżenie spowodowane było początkowym brakiem reakcji
pracowników na kontrowersyjną treść filmu, która kwalifikowała się jako naruszenie regulaminu
dla społeczności YouTube. Po 9 dniach od opublikowania filmu, YouTube wydało oświadczenie
zawierające potwierdzenie naruszenia regulaminu oraz konsekwencje, które poniósł Logan Paul
- usunięcie kanału z programu Google Preferred, anulowanie projektu twórcy w YouTube Red,
usunięcie z obsady serialu emitowanego w YouTube Red 48.
R.Winkler, J.Nicas, Disney Severs Ties With YouTube Star PewDiePie After Anti-Semitic Posts, 14.02.2017,
https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533
[02.04.2018].
47
R. Harris, Improving our brand safety controls, 17.03.2017, https://blog.google/topics/google-europe/improving-our-brand-safety-controls/ [03.04.2018].
48
M. Połowianiuk, YouTube wydał wyrok. To finał sprawy Logana Paula, który pokazał samobójcę na filmie,
11.01.2018, https://www.spidersweb.pl/2018/01/youtube-samobojca-final-sprawy.html [10.04.2018].
46
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Każdy udostępniany materiał wideo w serwisie YouTube jest sprawdzany przez algorytm pod
kątem tytułu, miniaturki, użytych słów oraz obrazów. Ma to na celu zbadanie zgodności treści
filmu z regulaminem społeczności YouTube oraz umożliwienie monetyzacji.
Kwestia skuteczności algorytmu w wykrywaniu treści naruszających regulamin została poruszona przez twórców, po uprzednim zaobserwowaniu przez nich nieuzasadnionych zmian w statusie
monetyzacyjnym publikowanych filmów.
W listopadzie 2017 roku duża liczba filmów o tematyce technologicznej - premiera telefonu
iPhone X - została rozpoznana przez algorytm jako materiał zawierający niewłaściwą treść.
Twórcy zdemonetyzowanych filmów zgłosili występujący problem pracownikom YouTube, którzy
w przeciągu kilku godzin przywrócili pełną monetyzację filmów. Pracownicy zwrócili się również
z prośbą do twórców o dalsze zgłaszanie błędów związanych z monetyzacją. Ben Schmanke
prowadzący kanał skupiający się na nowościach technologicznych, wypowiedział się na temat
błędnych decyzji algorytmu dotyczącej demonetyzacji filmów, podając za ich możliwą przyczynę
tytuły owych materiałów. Każdy z nich zawierał słowo „iPhone X”, litera X mogła sugerować nieodpowiednią treść związaną z pornografią. Schmanke udzielił także informacji, iż opublikowany przez
niego film zdobył co najmniej 10 tysięcy wyświetleń w czasie zablokowania monetyzacji filmu49.
Zakładając, iż średnia stawka RPM (przychód za tysiąc wyświetleń) wynosi 2$, możliwe jest obliczenie szacowanego przychodu, który twórca mógłby uzyskać. Przychód z 10 tysięcy wyświetleń
wyniósłby 20 dolarów, jednak musiałyby zostać spełnione dwa warunki: 1. każde wyświetlenie
filmu oznacza wyświetlenie co najmniej jednej reklamy; 2. każdy odbiorca wyświetlający film co
najmniej raz wchodzi w interakcję z reklamą. Uwzględniając podział przychodu stosowany przez
YouTube, twórca otrzymuje 55% zarobku uzyskanego z monetyzacji, w przytoczonym przypadku
wynosiłby on 11$.
Twórcy zaangażowani w tworzenie filmów byli zaniepokojeni zmianami w regulacjach dotyczących treści materiałów wideo. Wyrazili obawy, iż nowy regulamin serwisu, zakładający brak
możliwości monetyzacji filmów poruszających kontrowersyjne tematy, narusza swobodę wypowiedzi.
Swoją opinię na powyższy problem wyraził m. in. Matan Uziel, który prowadzi kanał w serwisie
YouTube o nazwie „Real Women Real Stories” („Prawdziwe Kobiety Prawdziwe Historie”). Jest to
kanał, którego celem jest pokazanie problemu przemocy oraz prześladowania, z którym stykają
się kobiety na całym świecie. Materiały wideo znajdujące się na tym kanale zostały oznaczone
jako nieodpowiednie do monetyzacji z powodu poruszania tematu gwałtu oraz molestowania
seksualnego. Artykuł opublikowany na portalu internetowym digiday.com zawiera wypowiedzi
Matana Uziel na temat problemów finansowych kanału, które nastąpiły po demonetyzacji YouTube.
Według Matana Uziel przychód z tytułu monetyzacji filmów w czerwcu 2017 roku wyniósł około 10
dolarów. W czerwcu 2016 roku przychód wynosił około 2 tysięcy dolarów. Ponieważ koszty tworzenia filmów było w całości pokrywane przez zarobki pochodzące z monetyzacji, Matan Uziel dał
wyraz swego niepokoju, iż z powodu braku środków finansowych dalsze prowadzenie kanału nie
będzie możliwe: „Chcemy mieć pewność, że pokazujemy jak najwięcej kobiet i ich historii, jednakże
nasz charytatywny projekt jest prawie martwy, ponieważ nie możemy już płacić za produkcje” 50.
Matan Uziel poruszył również problem wadliwego algorytmu YouTube, wskazując na opublikowane przez siebie dwa filmy o identycznej treści, różniące się jedynie językiem, w którym zostały
zapisane tytuł oraz napisy. Film zawierający tytuł w języku angielskim został zdemonetyzowany,
z kolei film posiadający tytuł w języku francuskim został dopuszczony do monetyzacji 51.
49
L. Plaugic, YouTube creators are frustrated that a bot keeps demonetizing their videos, 14.11.2017, https://
www.theverge.com/2017/11/14/16648348/youtube-demonetizing-iphone-x-videos [20.04.2018].
50
S. Patel, The ‘demonetized’: YouTube’s brand-safety crackdown has collateral damage, 06.09.2017, https://
digiday.com/media/advertisers-may-have-returned-to-youtube-but-creators-are-still-losing-out-on-revenue/
[06.05.2018].
51
Ibidem.
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Problem swobody wypowiedzi został również poruszony przez popularnego twórcę, Philipa
DeFranco, prowadzącego kanał o tematyce informacyjnej, przedstawiający najnowsze wydarzenia
ze świata polityki, mediów, internetu. W pierwszej połowie 2017 roku kanał ten posiadał ponad 5
milionów subskrypcji.
Philip DeFranco aktywnie wypowiadał się na temat demonetyzacji za pośrednictwem mediów
społecznościowych już od początku pojawienia się problemu związanego z wycofywaniem reklam przez firmy. W sierpniu 2016 roku Philip DeFranco opublikował film, w którym poinformował
swoich widzów o zablokowaniu monetyzacji w około 40 filmach udostępnionych na jego kanale.
Powodem było użycie niepoprawnego słownictwa oraz poruszanie kontrowersyjnych tematów.
DeFranco zamieścił informację na ten temat także w serwisie społecznościowym Twitter, uzyskując duży odzew od pozostałych użytkowników, którzy zaangażowali się w dyskusję na temat
zmian w regulaminie YouTube. Podobnie jak inni twórcy, Philip DeFranco zwrócił uwagę na niekonsekwencję algorytmu YouTube, którego celem jest wykrycie i demonetyzowanie materiałów
wideo naruszających zasady przyjaznej treści. Wskazał na film poruszający temat wojny w Syrii
oraz posiadający zdjęcia, które zgodnie z regulaminem uznane są za drastyczne, jednakże obok
owego filmu jest wyświetlana reklama, która oznacza włączoną monetyzację.
DeFranco jako twórca filmów poruszających tematy kontrowersyjne, wyraził obawę, iż wprowadzone zmiany w YouTube uniemożliwiają twórcom tworzenie szczerych wypowiedzi na dane
zagadnienia oraz poruszania trudnych wątków. W jednej z wypowiedzi DeFranco mówi, iż YouTube
poprzez demonetyzację i ograniczenie możliwości uzyskania przychodów przez kanały informacyjne doprowadza do ich upadku 52.
Grupą twórców, którzy także doświadczyli demonetyzacji filmów, są autorzy filmów z kategorii
gier wideo, szczególnie gier z gatunku akcja/strzelanki, które zawierają wiele scen ukazujących
przemoc. W regulaminie YouTube, w zapisie dotyczącym przemocy w materiałach wideo znajduje
się informacja, iż „Zwykle mogą być one [reklamy] wyświetlane w treściach prezentujących gry
komputerowe, w których przemoc jest naturalnym elementem rozgrywki. Nie dotyczy to jednak
przypadków montażu, który koncentruje się na nieuzasadnionej agresji.”53 . Twórcy wspominają
o niezdolności rozpoznania przez algorytm wirtualnej przemocy znajdującej się w grach komputerowych od obrazów prawdziwej przemocy, co prowadzi do błędnego demonetyzowania filmów.
Rysunek 8. Zrzut ekranu udostępniony przez Philipa DeFranco w serwisie Twitter

Źródło: Philip DeFranco (@PhillyD), https://twitter.com/PhillyD/status/771026030442090496.
52
A. Romano, YouTube’s “ad-friendly” content policy may push one of its biggest stars off the website, 02.08.2016,
https://www.vox.com/2016/9/2/12746450/youtube-monetization-phil-defranco-leaving-site [07.05.2018].
53
Support Google, https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=pl [07.05.2018].

192

rozdz.6_Muczka.indd 192

3/29/19 12:48 PM

Polityka monetyzacji w serwisie YouTube
Powodem demonetyzacji może być także słowo „broń” lub „zabójstwo” znajdujące się w tytule
lub widoczna ilustracja broni znajdująca się na miniaturce filmu. Twórca, prowadzący kanał „Total
Biscuit” publikujący filmy o tematyce gier wideo, poprosił swych widzów o udostępnienie w serwisie YouTube filmu o identycznej treści, lecz różnych, zależnych od danej osoby, tytułów oraz
miniaturek. W ten sposób twórca chciał zaobserwować zachowanie algorytmu. Zauważono, iż
filmy ukazujące w sposób bezpośredni obecność tematyki brony były natychmiastowo demonetyzowane, natomiast algorytm zachowywał się w sposób niekonsekwentny wobec filmów, których
tytuły oraz miniaturki ukrywały treść 54.
Twórcy filmów o tematyce gier komputerowej, posiadający kanały z niewielką liczbą wyświetleń
oraz subskrypcji, wyrażają opinie, iż zmiany w polityce monetyzacyjnej YouTube przyczyniły się
do zauważalnego zmniejszenia przychodów mniej popularnych twórców oraz popularyzacji filmów
zawierających nieoryginalną treść, będącą kopią filmów popularnych twórców 55.
Zmiany polegające na zaostrzeniu polityki programu partnerskiego YouTube również stały się
kontrowersyjnym zagadnieniem wśród twórców. Pojawiły się opinie, iż nowe wymagania, które
należy spełnić, aby mieć możliwość monetyzacji filmów, stają na przeszkodzie mniejszym kanałom
niemającym możliwości rozwinięcia się bez przychodów. Twórcy, którzy byli zakwalifikowani do
programu, a po wprowadzeniu nowego regulaminu ich członkostwo zostało anulowane, zarzucali
serwisowi brak udzielania pomocy kanałom, które nie są popularne wśród internautów 56.
Zdecydowanie częściej można spotkać się z opiniami negatywnymi, jednak część twórców
wypowiada się pozytywnie na temat demonetyzacji oraz zmian w programie partnerskim.
Erik Kain, dziennikarz oraz twórca filmów posiadający kanał w serwisie YouTube, napisał
obszerny artykuł, w którym zawiera wyjaśnienie, dlaczego demonetyzacja niewielkich kanałów
jest dobrą decyzję. Kanał Kaina posiada trochę ponad 4 tysięcy subskrypcji. Według dziennikarza, przychód otrzymywany z monetyzacji filmów na kanale jest niewielki, a w przypadku chęci
uzyskania większego przychodu, problemem jest uzyskanie odpowiedniej liczby subskrypcji i wyświetleń w celu otrzymania realnego wynagrodzenia. W artykule Kain przedstawia swoją opinię:
„Nie uważam tak ponieważ nie czuję empatii do małych kanałów, sam taki mając. Uważam tak,
gdyż te kanały i tak nie generują przychodu, a oczekiwanie większych liczb i większego wysiłku
od kanału zanim zacznie uzyskiwać wynagrodzenie nie jest nieuzasadnione.” 57.
Daniel Keem, twórca odpowiedzialny za kanał DramaAlert, posiadający 3,7 miliona subskrypcji
i działający od 2014 roku, uważa, że zmiana wymagań, które należy spełnić by dołączyć do Programu Partnerskiego, na bardziej restrykcyjne jest bardzo dobrym posunięciem ze strony YouTube:
„Nowa zasada YouTube, polegająca na odebraniu możliwości monetyzacji filmów publikowanych
przez kanały posiadające mniej niż tysiąc subskrypcji jest dobrym pomysłem. Jest wiele kanałów,
które udostępniają materiały wideo pozostałych twórców i wyświetlają reklamy, nie obchodzi ich
czy zostaną złapani lub zablokowani, po prostu tworzą kolejny kanał.”.
Felix Kjellberg wypowiedział się w serwisie Twitter, iż zmiany dokonane przez YouTube są
zrozumiałe pod kątem strategii biznesowej: „Jeśli cała kwota, którą zarabiasz wynosi 1 dolar, to
prawdopodobnie YouTube straci więcej pieniędzy tylko po to, aby wypłacić tę kwotę.”

P. Tassi, Video Game Content Creators Are Upset Over YouTube’s Demonetization Policies, 22.08.2018,
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/08/22/youtube-is-making-it-almost-impossible-to-monetizevideo-game-content-involving-guns/#26c7cd9e2613 [08.05.2018].
55
https://www.oneangrygamer.net/2017/08/youtube-manually-demonetizes-philip-defranco-censored-gamingadded-to-youtube-blacklist/38095/ [07.05.2018].
56
J. Alexander, YouTube’s lesser-known creators worry for the future after major monetization changes, 17.01.2017,
https://www.polygon.com/2018/1/17/16900474/youtube-monetization-small-creators-adsense [12.05.2018].
57
E. Kain, YouTube Is Demonetizing Small Channels, And That’s A Good Thing, 18.01.2018, https://www.
forbes.com/sites/erikkain/2018/01/18/youtube-is-demonetizing-small-channels-and-why-thats-a-goodthing/#2e9ca4af53d8 [12.05.2018].
54
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Warto wspomnieć, że rada kierownicza YouTube zapewnia, iż podjęte przez nich akcje nie
godzą w twórców oraz ich wolność wypowiedzi, a zmiany były konieczne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawy jakości usług. Według informacji podanych przez
Youtube 99% twórców, którzy zostali usunięci z programu partnerskiego zarabiało mniej niż 100
dolarów 58. Google pragnie ulepszyć proces demonetyzacji filmów poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników pomagających twórcom, których materiały były niesłusznie pozbawione
możliwości zarobku.
2.3 Skutki demonetyzacji
Nowa polityka monetyzacyjna serwisu YouTube przyczyniły się do poszukiwania przez
twórców serwisów będących alternatywą dla YouTube. Demonetyzacja wpłynęła również na
przychody twórców.
Jednym ze skutków demonetyzacji jest utworzenie profili przez twórców w innych serwisach
internetowych umożliwiających udostępnianie materiałów wideo. Najczęstszym wyborem są
serwisy Patreon oraz Twitch:
• Patreon - serwis powstały w 2013 roku, polegający na crowdfundingu 59. Patreon reklamuje
się jako serwis odpowiedni dla wszystkich twórców/artystów (literatura, film, muzyka, fotografia).
Ciekawostką jest, iż jednym z założycieli serwisu był twórca publikujący filmy w YouTube, Jack
Conte. Nieusatysfakcjonowany przychodem generowanym na kanale YouTube, postanowił założyć
serwis, który umożliwi twórcom uzyskiwanie wynagrodzenia adekwatnego do ich talentu oraz
pozwoli fanom na regularne i rzeczywiste wsparcie ulubionych twórców 60. Przychody z tytułu darowizn wysyłanych przez fanów są dzielone pomiędzy serwis, otrzymujący 5% kwoty oraz twórcę,
który otrzymuje 90%. Pozostałe 5% to koszty transakcji 61. Osoby, które śledzą oraz wspierają
twórców w serwisie są nazywane patronami. Warunkiem zostania patronem jest udzielenie zgody
na comiesięczne, pieniężne wsparcie dla twórcy. Najczęściej twórcy tworzą kilka profili patronów,
które różnią się wysokością wpłacanych kwot oraz uzyskiwanymi korzyściami. W każdej chwili
Rysunek 9. Przykładowe profile patronów przygotowane przez Philipa DeFranco, obligujące
do zapłaty co najmniej 5 oraz 100 dolarów miesięcznie

Źródło: https://www.patreon.com/bePatron?c=854906 [13.05.2018].
J. Alexander, YouTube’s… op. cit.
Crowdfunding - finansowanie społecznościowe; forma gromadzenia kapitału na pokrycie kosztów uruchomienia różnego typu przedsięwzięć społecznych i biznesowych, w której środki pochodzą zazwyczaj z dużej
liczby drobnych wpłat dokonywanych przez osoby popierające dany projekt. (A.Burgiel, J.Zrałek, Konsumpcja
wspólna jako trend w zachowaniach polskich konsumentów – determinanty i perspektywy jej upowszechnienia, [10.05.2018]).
60
D. Levitz, Donation, Patron Services Help Fans Support Their Favorite Authors, 09.09.2013, http://mediashift.org/2013/09/donation-patron-services-help-fans-support-their-favorite-authors/ [10.05.2018].
61
https://patreon.zendesk.com/hc/en-us/articles/204606125-How-do-you-calculate-fees- [10.05.2018].
58
59
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można zrezygnować z bycia patronem. Poniżej zostały przedstawione elementy serwisu Patreon
na przykładzie profilu twórcy Philipa DeFranco.
Twórcy mają możliwość wybrania sposobu udostępniania swoich materiałów - dostęp publiczny, dostęp wyłącznie dla patronów, dostęp wyłącznie dla wybranych patronów wpłacających
odpowiednią kwotę.
Patreon zanotował duży wzrost popularności w ciągu ostatnich dwóch lat. Liczba twórców
materiałów wideo wzrosła z 6 tysięcy do ponad 30 tysięcy w okresie marzec 2016 – maj 2018 62.
• Twitch - serwis założony w 2011 roku, przeznaczony głównie do transmisji gier wideo na
zasadzie strumieniowana (oglądanie na żywo). Twitch w 2014 roku został zakupiony przez spółkę
Amazon 63.
Fani mają możliwość śledzenia oraz subskrypcji danego kanału. Śledzenie wymaga założenia
konta i jest darmowe, pozwala na uzyskiwanie powiadomień o nowych transmisjach. Subskrypcja
pozwala na uzyskanie takich korzyści jak: oznaka subskrybującego, specjalne emotikonki, brak
reklam (dostępne korzyści zależą od wyboru twórców). Subskrypcja jest płatna, dostępne są 3
warianty cenowe: 4,99$, 9,99$ oraz 24,99$, jest możliwość płatności za miesiąc lub dłuższy okres
czasu np. 6 miesięcy.
Istnieje również wersja premium serwisu - Twitch Prime. Jest to wersja płatna. Koszt jest
zależny od regionu, w którym zamieszkuje użytkownik (koszt usługi dla osób mieszkających
w Polsce wynosi 2,99 euro przez pierwsze 6 miesięcy, następnie 5,99 euro). Twitch Prime pozwala
na jedną darmową subskrypcję dowolnego kanału co 30 dni, wyświetlanie filmów bez reklam,
użycie dodatkowych opcji w czacie (emotikony, użycie kolorów). Serwis Twitch pozwala także na
jednorazowe pieniężne darowizny.
Twitch posiada również program partnerski, skupiający najbardziej aktywnych użytkowników
serwisu oraz współpracujący z zespołami uczestniczącymi w rozgrywkach gier wideo64 .
Rysunek 10. Przykład materiałów dostępnych tylko dla patronów oraz dla profili patronów
powyżej 5 dolarów

Źródło: https://www.patreon.com/DeFranco [13.05.2018].
https://graphtreon.com/patreon-stats/video [13.05.2018].
A. Wawro, Amazon to acquire Twitch in a $970 million cash deal, 25.08.2014, https://www.gamasutra.com/
view/news/224090/Amazon_to_acquire_Twitch.php [13.05.2018].
64
https://twitch.amazon.com/prime [13.05.2018]
62
63
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Rysunek 11. Warianty subskrypcji dostępne w serwisie Twitch

Źródło: https://www.twitch.tv/johnwolfelive [13.05.2018].
Twitch w 2017 roku zyskał popularność pośród twórców filmów o grach wideo. W trzecim
kwartale 2017 roku liczba osób transmitujących materiały wideo wzrosła o 67% w stosunku do
drugiego kwartału 65. Poniższy rysunek przedstawia wykres zmiany w liczbie aktywnych użytkowników korzystających z opcji transmitowania na żywo w serwisach Twitch, YouTube, Mixer,
Facebook oraz Periscope.
Znaczącą częścią działalności serwisów Patreon oraz Twitch, odróżniającą je od serwisu
YouTube, jest system wynagrodzeń twórców. Przychody twórców w YouTube zależą od współpracy
z reklamodawcami, z kolei system obecny w opisanych powyżej serwisach opiera się na uzyskiwaniu
finansowego wsparcia od fanów/widzów. Przyczyną wzrastającej popularności przedstawionych
serwisów jest poszukiwanie przez twórców filmów wideo nowych źródeł przychodów, nie opierających się na systemie reklamowym w tak dużym stopniu jak w serwisie YouTube.
Demonetyzacja sprawiła, iż zaczęto zwracać uwagę na wynagrodzenie uzyskiwane przez
twórców. Na poniższym wykresie widoczne jest wzmożone zainteresowanie hasłem “youtube
Rysunek 12. Wykres liczby aktywnych użytkowników korzystających z opcji transmitowania
na żywo

Źródło:https://techcrunch.com/2017/10/30/twitchs-concurrent-streamers-grew-67-in-q3-asyoutube-gaming-declined/ [13.05.2018].
S. Perez, Twitch’s concurrent streamers grew 67% in Q3, as YouTube Gaming declined, 30.10.2017, https://
techcrunch.com/2017/10/30/twitchs-concurrent-streamers-grew-67-in-q3-as-youtube-gaming-declined/
[13.05.2018]
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Wykres 3. Zmiana popularności hasła “youtube revenue” w wyszukiwarce Google

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://trends.google.pl/trends/explore?q=youtube%20revenue [13.05.2018].
revenue” (youtube przychody) w wyszukiwarce Google, w okresie od sierpnia 2016 do kwietnia
2017 roku. W przeciągu tych miesięcy wprowadzono zmiany w polityce monetyzacyjnej serwisu,
a temat demonetyzacji oraz wycofania się reklamodawców ze współpracy z YouTube był bardzo
popularny w mediach internetowych.
Wykres pokazujący zainteresowanie hasłem “youtube przychody” w wyszukiwarce YouTube również
potwierdza wzmożone wyszukiwanie filmów na ten temat w okresie sierpień 2016 - kwiecień 2017.
Wykres 4. Zmiana popularności hasła “youtube revenue” w wyszukiwarce YouTube

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://trends.google.pl/trends/explore?date=today%205-y&gprop=youtube&q=youtube%20revenue [13.05.2018].
W 2017 roku twórcy zaczęli wypowiadać się na temat zmian w ilości wyświetlanych reklam oraz
zysków z nich, uważając, iż skutkiem demonetyzacji było zauważalne zmniejszenie przychodu.
Captiv8, platforma zajmująca się analizą serwisów społecznościowych, przeprowadziła badanie dotyczące zmian średniej wysokości stawki RPM (przychód z tysiąca wyświetleń reklam)
w okresie luty 2017 - kwiecień 2017, w 11 kategoriach filmów: zwierzęta, uroda/moda, komedia,
edukacja, kanały familijne, tematyka kulinarna, gry wideo, styl życia, muzyka, sport, podróże.
Badaniem objętych zostało 1200 twórców. Według uzyskanych informacji stawka RPM uległa
podwyższeniu od 5% do 13% w kategoriach uroda/moda, kanały familijne oraz kulinaria. W przypadku pozostałych kategorii wysokość stawki RPM spadła od 4% do 37% 66.
66
How YouTube’s Recent Clamp Down is Hurting Creators, 12.05.2017, https://captiv8.io/blog/2017/05/12/youtubes-recent-clamp-hurting-creators/ [11.05.2018].
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Rysunek 13. Wykres zmiany średniej stawki RPM w serwisie YouTube

Źródło: Wykres sporządzony przez platformę Captiv8, tłumaczenie własne, https://captiv8.io/
blog/2017/05/12/youtubes-recent-clamp-hurting-creators/ [13.05.2018].
David Kirkpatrick, dziennikarz technologiczny oraz założyciel spółki mediowej Techonomy
Media, na podstawie badania przeprowadzonego przez Captiv8 napisał krótki artykuł przedstawiający możliwe przyczyny zmiany stawki RPM. Według Kirkpatricka zaobserwowane zjawisko
spowodowane jest działaniami reklamodawców: „[...]wyniki uzyskane przez Captiv8 pokazują, że
reklamodawcy przeznaczają nowe środki na relatywnie bezpieczne i tradycyjne kategorie takie jak
uroda/moda, kanały familijne oraz tematyka kulinaria[..]”. Reklamodawcy, chcąc uniknąć problemów
wizerunkowych związanych z wyświetleniem reklamy przy filmach o np. wulgarnej treści, decydują
się na wybór kategorii filmów, które odznaczają się niskim prawdopodobieństwem zawierania
nieodpowiedniej treści naruszającej regulamin. David Kirkpatrick wypowiada się również na temat
serwisu Twitch, uważając go za potencjalnie nowe źródło dochodów dla twórców 67.
Rzadsze wyświetlanie reklam skutkowało mniejszym przychodem z tytułu monetyzacji, co
zostało zauważone przez twórców. Szczególnie odczuwały to kanały posiadające mniej niż 100
tysięcy subskrypcji, które z racji braku popularności wśród internautów nie utrzymywały bezpośredniej współpracy z reklamodawcami lub siecią partnerską.
Trackalytics to platforma dostarczająca dane na temat serwisów społecznościowych i ich użytkowników. Za pomocą tej strony możliwe jest uzyskanie informacji o szacowanych przychodach
twórców. Zamieszczone poniżej wykresy ilustrują zmiany zachodzące w przychodach z monetyzacji
filmów. Analizie poddanych zostało 4 twórców publikujących materiały wideo zaliczanych do różnych kategorii. Poniższe dane wskazują, iż szacowane przychody twórców w większości ulegają
zmniejszeniu w pierwszym i drugim kwartale 2017 roku w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Przedstawiono jednak kanał, którego przychody tym okresie wzrosły, pomimo generalnego
trendu spadkowego. Liczba subskrypcji zamieszczona w poniższych wykresach pochodzi z dnia
13.05.2018r. Wykresy zawierają szacowany minimalny oraz maksymalny przychód, na potrzeby
niniejszej pracy te wartości zostały oznaczone słowami niski oraz wysoki. Wartości minimalnego
przychodu zostały zwiększone pięciokrotnie w celu uzyskania przejrzystości wykresów.
Kanał elrubiusOMG publikuje filmy o tematyce gier wideo. Jest to hiszpańskojęzyczny kanał
mający 29 191 097. Na poniższym wykresie widoczny jest spadek szacowanego przychodu, zaczynający się od I kwartału 2017 roku.
D. Kirkpatrick, Study: Many YouTube creators experience double-digit revenue drops, 09.05.2018, https://
www.marketingdive.com/news/study-many-youtube-creators-experience-double-digit-revenue-drops/442257/
[11.05.2018].
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Wykres 5. Szacowany przychód kanału elrubiusOMG

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://www.trackalytics.com/youtube/user/
Elrubiusomg/ [13.05.3018].
Kolejny wykres ilustruje szacowany przychód kanału Tess Christine. Kanał ten zawiera materiały wideo zaliczające się do kategorii uroda/moda oraz posiada 2 372 256 subskrypcji. Na
tym wykresie również można zaobserwować postępujący spadek przychodu zaczynający się w I
kwartale 2017 roku.
Wykres 6. Szacowany przychód kanału Tess Christine

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://www.trackalytics.com/youtube/user/
Tess%20Christine/ [13.05.2018].
Kanał devinsupertramp posiada 4 930 473 subskrypcji i publikuje filmy o tematyce podróżniczej. Na poniższym wykresie szacowanego przychodu tego kanału widoczny jest trend spadkowy
zaczynający się w I kwartale 2017 roku.
Poniższy wykres ilustruje szacowany przychód kanału o nazwie Marques Brownlee. Kanał
publikuje filmy o tematyce technologicznej i posiada 6 133 624. W przeciwieństwie do trendu
spadkowego obecnego w poprzednich wykresach, tutaj można zauważyć wzrost szacowanego
przychodu w 2016 i 2017 roku. Twórca, Marques Brownlee, posiadający przedstawiony kanał
wiele razy wypowiadał się na temat demonetyzacji YouTube za pośrednictwem mediów społecznościowych jak również publikował filmy na ten temat. Brownlee odznacza się dobrą znajomością
polityki monetyzacji w serwisie YouTube oraz sposobu działania algorytmu, którego celem jest
blokowanie monetyzacji niestosownych filmów. Prawdopodobne jest, że wiedza twórcy była ważnym czynnikiem powodującym wzrost przychodu z monetyzacji, podczas gdy widoczny jest trend
spadkowy wśród pozostałych kanałów. Znajomość zasad monetyzacji pozwoliła na tworzenie
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Wykres 7. Szacowany przychód kanału devinsupertramp

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://www.trackalytics.com/youtube/user/
devinsupertramp/ [13.05.2018].
Wykres 8. Szacowany przychód kanału Marques Brownlee

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://www.trackalytics.com/youtube/user/
Marques%20Brownlee/ [13.05.2018].
filmów, które nie zawierały treści naruszającej regulamin, co przełożyło się na brak demonetyzowanych filmów na kanale.
Powyższe statystyki potwierdzają, iż zjawisko zmniejszenia przychodów z tytułu monetyzacji miało miejsce po okresie wprowadzenia zmian w regulaminie dotyczącym treści przyjaznej
reklamodawcom, a spadek przychodów został spowodowany udostępnianiem mniejszej liczby
reklam przed reklamodawców w serwisie YouTube. Jednak posiadanie wiedzy na temat aktualnej
polityki monetyzacji w serwisie YouTube jest istotne i pomocne w tworzeniu monetyzowanych
filmów. W serwisie zarejestrowanych jest około 50 milionów aktywnych twórców. tak duża liczba
twórców oraz wpływ innych czynników na wysokość przychodu oznaczają, iż skutki demonetyzacji
wyglądały inaczej w przypadku każdego kanału 68.

68

https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ [12.05.2018].
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Rozdział 3. Demonetyzacja YouTube według użytkowników serwisu - badanie własne
3.1 Cel i zakres badania
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian polityki monetyzacji w serwisie YouTube i jej
wpływu na środowisko twórców materiałów wideo w serwisie YouTube. W pierwszym i drugim
rozdziale przedstawiono skutki demonetyzacji YouTube z punktu widzenia zarządu serwisu oraz
twórców publikujących filmy wideo. W następującej części pracy przeprowadzone zostało badanie
własne przedmiotowego zjawiska.
Tadeusz Pilch prezentuje pogląd, iż problemy badawcze powinny określać zakres niewiedzy
autora badań, przez co określony zostaje również teren badawczych poszukiwań 69. Zakresem
niewiedzy w niniejszej pracy jest ocena zjawiska demonetyzacji YouTube przez użytkowników
serwisu jako odbiorców materiałów wideo.
Częścią założeń metodologicznych badań jest także określenie hipotezy badawczej. Według
Janusza Sztumskiego hipoteza badawcza to “przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie
dla określenia lub wyjaśnienia czegoś, który oczywiście wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji
poprzez odpowiednie badanie stosowane w danej nauce.” 70. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto
następującą hipotezę: Przeważająca część użytkowników serwisu YouTube nie jest świadoma
zjawiska demonetyzacji oraz nie zauważyła wyraźnych zmian po wprowadzeniu nowych zasad
monetyzacji filmów. Ponadto, zdecydowana większość użytkowników nie przywiązuje uwagi do
reklam wyświetlanych w materiałach wideo.
Do przeprowadzenia badania wybrano metodę badawczą w postaci ankiety internetowej. Ankieta została udostępniona w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter. Warunkiem
wzięcia udziału w badaniu było użytkowanie serwisu YouTube przez ankietowanego. Ankietowani
udzielali odpowiedzi na zadane im pytania w okresie od 19 kwietnia 2018 roku do 24 kwietnia 2018
roku. Ankieta składała się z 15 pytań. Badanie było anonimowe.
3.2 Charakterystyka ankietowanych
W wyniku przeprowadzonej ankiety odpowiedzi udzieliło 265 osób będących użytkownikami
serwisu YouTube. W ankiecie uwzględniono dwa pytania mające na celu scharakteryzowanie
grupy badawczej pod kątem płci oraz wieku badanych osób.
Wykres 9. Płeć respondentów

Źródło: opracowanie własne.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998 s. 24 – 25.
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2005,
s. 53.
69
70
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W badaniu wzięły udział głównie kobiety, które stanowiły 87,5% grupy badawczej. Do badania
przystąpiło 33 mężczyzn (12,5% badanych).
W drugim pytaniu uzyskano informacje o przedziałach wiekowych osób biorących udział w badaniu. 93% ankietowanych to osoby młode, mające od 19 do 26 lat. Ponieważ ankieta została
udostępniona w grupach społecznościowych skupiających młodzież akademicką, można przyjąć,
iż większość osób w tym przedziale wiekowym to studenci. Ankietowani w wieku do 18 lat stanowią
4% grupy badawczej, a osoby w wieku od 27 do 40 lat to 3% grupy.
Wykres 10. Wiek respondentów

Źródło: opracowanie własne.

3.3 Sposób użytkowania serwisu YouTube
Kolejna część ankiety dotyczy intensywności użytkowania serwisu YouTube przez użytkowników,
ich preferencji dotyczących kategorii oglądanych filmów oraz ulubionych kanałów. Ta część badania
składa się z 5 pytań postawionych celem uzyskania przeciętnego profilu użytkownika serwisu.
Jednym z badanych czynników jest częstotliwość korzystania z serwisu YouTube. Według
uzyskanych danych 74% członków grupy badawczej korzysta z serwisu codziennie, a 23% badanych około 2 - 3 razy w tygodniu. 2% respondentów wskazało, iż ogląda filmy w serwisie 3 - 4
razy w miesiącu, a odpowiedź „rzadziej” niż 3 -4 razy w miesiącu wskazało 1% respondentów.
Przedstawione dane ukazują popularność serwisu YouTube wśród jego użytkowników, którzy
regularnie odwiedzają serwis.
Następnym badanym elementem był czas jednorazowej wizyty użytkownika w serwisie. 45%
badanych odpowiedziało, iż jednorazowo spędza w serwisie około 1 godziny, a 33% osób udzieliło odpowiedzi „do 30 minut”. Zdecydowanie mniej osób zadeklarowało, iż jednorazowo korzysta
Wykres 11. Częstotliwość korzystania z serwisu YouTube

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 12. Długość korzystania z serwisu YouTube podczas jednorazowej wizyty

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 13. Kategorie filmów najczęściej oglądanych przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.
z serwisu ponad 2 godziny. 18% respondentów wybrało odpowiedź wskazującą na 2 - 3 godziny,
4% badanych osób spędza w serwisie ponad 3 godziny.
W celu zbadania jaki odsetek grupy badawczej stanowią osoby intensywnie korzystające
z serwisu przeanalizowano wyniki poprzedniego pytania dotyczącego częstotliwości korzystania
z serwisu oraz wyniki pozyskane z analizy odpowiedzi na pytanie o czas spędzony w serwisie.
Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż intensywne użytkowanie serwisu oznacza codzienne, ponad dwugodzinne korzystanie z serwisu. Wymagania te spełniło 52 ankietowanych (20%
grupy badawczej).
Kolejne pytanie dotyczyło rodzajów filmów, które są najczęściej oglądane przez ankietowanych.
Możliwe było wskazanie do 3 odpowiedzi oraz podanie własnej odpowiedzi. Odpowiedzią, która
była najczęściej oznaczana przez respondentów jest kategoria muzyka, została ona wybrana
przez 69% badanych osób. Popularnymi kategoriami są także: rozrywka (komedia), blogi wideo,
moda/uroda. Rzadko wybierane przez odpowiadających były takie kategorie jak: polityka, tematyka kulinarna oraz sport.
Odpowiedzi własne podane przez respondentów najczęściej dotyczyły filmów zaliczających
się do kategorii edukacja, muzyka, film. Łącznie podano 14 odpowiedzi własnych.
W celu lepszego poznania grupy badawczej wprowadzono pytanie o ulubiony kanał. Było to
pytanie nieobowiązkowe. Uzyskano 178 odpowiedzi. Podane odpowiedzi były w znacznej części
pokrywające się z wyborem najczęściej oglądanych kategorii. Przykładem jest odpowiedź respondenta, który wskazał za ulubiony kanał TVN Foodie (kanał kulinarny), a w poprzednim pytaniu
dany respondent udzielił odpowiedzi, iż najczęściej ogląda filmy o tematyce kulinarnej.
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Tabela 2. Przykłady odpowiedzi własnych podanych przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Tabela 3. Wybrane najczęściej pojawiające się odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
Wykres 14. Tworzenie filmów przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.
Niniejsza część ankiety została zakończona pytaniem mającym na celu uzyskanie informacji
jaka część ankietowanych publikuje filmy w serwisie YouTube. 95% respondentów odpowiedziało,
71

ASMR - doświadczenie opisywane jako przyjemne mrowienie skóry, zwykle zaczynające się na czubku głowy i
przesuwające się po szyi i wzdłuż kręgosłupa. W serwisie YouTube obecne są filmy opisywane jako ASMR, mające
na celu wywołanie powyższego uczucia poprzez odtwarzanie cichych dźwięków takich jak szept lub szelest. Takie
filmy pomagają niektórym osobom w zasypianiu. http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/asmr.html?pdf=1 [02.06.2018].
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iż jest jedynie odbiorcą treści zamieszczonych w serwisie, a 5% ankietowanych jest aktywnym
użytkownikiem serwisu.
3.4 Demonetyzacja według respondentów
Trzecia część ankiety zawiera pytania odnoszące się do zjawiska demonetyzacji w serwisie
YouTube oraz pytania dotyczące interakcji z reklamami wyświetlanymi w serwisie. Owe pytania
miały na celu zbadanie wpływu demonetyzacji na użytkowanie serwisu przez badane osoby oraz
ich osobisty stosunek do tego zjawiska.
Wprowadzającym pytaniem była kwestia znajomości omawianego zjawiska. Z grupy badawczej
wynoszącej 265 osób, 37% badanych osób odpowiedziało, iż słyszało o demonetyzacji YouTube.
63% respondentów wskazało odpowiedź przeczącą.
75% ankietowanych uzyskało wiedzę o zjawisku demonetyzacji oglądając filmy udostępnione
w serwisie YouTube. 19% badanych dowiedziało się o demonetyzacji czytając artykuły znajdujące się na stronach internetowych, a 6% badanych odpowiedziało, iż o demonetyzacji usłyszeli
podczas rozmowy ze swoimi znajomymi.
Ankietowani, którzy udzielili odpowiedzi, iż dowiedzieli się o zjawisku demonetyzacji z filmów
oglądanych w serwisie YouTube w większości korzystają z serwisu codziennie, co najmniej około
godziny dziennie. Respondenci czerpiący wiedzę o demonetyzacji z innych źródeł najczęściej
spędzają w serwisie jednorazowo do 30 minut.
Wykres 15. Znajomość tematu demonetyzacji przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 16. Źródła pozyskania informacji o demonetyzacji przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 17. Ocena zjawiska demonetyzacji przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.
Respondenci w większości oceniają demonetyzację w sposób negatywny (45%) lub nie
posiadają zdania na ten temat (43%). Jedynie 12% badanych stwierdziło, iż demonetyzacja jest
zjawiskiem o pozytywnym wydźwięku.
Kolejne pytanie dotyczyło wsparcia finansowego ulubionych twórców w postaci donacji lub
kupowania gadżetów. 91% respondentów nie zdecydowało się na ową formę wsparcia, 9% badanych wskazało, iż zjawisko demonetyzacji sprawiło, iż postanowili wspierać wybranych twórców.
Analiza odpowiedzi wykazała, iż wszyscy badani, którzy zdecydowali się na wsparcie twórców,
postrzegają demonetyzację jako zjawisko negatywne.
Wykres 18. Wsparcie finansowe twórców po demonetyzacji

Źródło: opracowanie własne.
Następne 2 pytania miały na celu sprawdzenie czy respondenci zwracają uwagę na wyświetlane
reklamy w serwisie YouTube oraz czy użytkownicy mają tendencję do interakcji z odbieranymi
reklamami. Pierwsze pytanie dotyczyło wykazywanym przez użytkowników zainteresowaniem
reklamami wyświetlanymi w serwisie YouTube. 41% badanych nie zwraca uwagi na reklamy
wyświetlane podczas oglądania materiałów wideo, a 45% respondentów skupia swoją uwagę na
reklamach jedynie w przypadkach, gdy reklama posiada element wzbudzający zainteresowanie
odbiorcy, np. żywe kolory, ciekawy akcent muzyczny. 14% badanych udzieliło odpowiedzi, iż
zwraca uwagę na reklamy obecnie w serwisie YouTube.
Kolejne pytanie dotyczyło interakcji (kliknięć) z wyświetlanymi reklamami w ciągu tygodnia
przed przystąpieniem respondenta do ankiety. Zdecydowana większość grupy badawczej - 95%
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Wykres 19. Zainteresowanie reklamami wyświetlanymi w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne.
badanych - wskazała, iż nie kliknęła ani razu w wyświetlane w serwisie reklamy w przeciągu tygodnia. 4% osób odpowiadających kliknęło w reklamę około 1 -2 razy w ciągu ostatniego tygodnia,
a 1% więcej niż 2 razy. Osoby wchodzące w interakcje z reklamami wskazały w poprzednim pytaniu, iż zwracają uwagę na reklamy wyświetlane w serwisie. Analiza odpowiedzi udzielona przez
osoby wchodzące w interakcję reklamami ukazała, iż w większości były to osoby oglądające filmy
z kategorii technologie i nauka. Może to wskazywać na prawidłowe dopasowanie reklam branży
technologicznej do filmów o tej tematyce, pozwalające na dotarcie do docelowej grupy odbiorczej.
Wykres 20. Interakcje użytkowników z reklamami wyświetlanymi w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne.

W ankiecie uwzględniono również pytania dotyczące zmian, które z powodu wprowadzenia
regulaminu o treści przyjaznej reklamodawcom mogły zostać zauważone przez respondentów.
Używanie wulgarnego słownictwa jest jedną z przyczyn demonetyzacji filmów wideo. Zmiany
wprowadzone przez YouTube miały m.in. przyczynić się do zmniejszenia liczby filmów, w których
są obecne przekleństwa.
54% ankietowanych nie zauważyło zmiany w postaci mniejszej liczby wulgarnych słów wypowiadanych przez twórców, 29% respondentów udzieliło odpowiedzi, iż nie wiedzą, czy taka
zmiana zaistniała. 17% badanych zaobserwowało rzadsze użycie wulgarnego języka przez
twórców w oglądanych filmach.
Według opinii twórców zmiany w polityce monetyzacyjnej naruszają swobodę wypowiedzi,
a ich skutkiem jest mniejsza liczba filmów na tematy uchodzące za kontrowersyjne, poruszające
kwestię przemocy, prześladowań, religii.
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Wykres 21. Obserwacje respondentów dotyczące wulgarnego języka w oglądanych filmach
w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne.
Wykres 22. Obserwacje respondentów dotyczące poruszania kontrowersyjnych tematów
w oglądanych filmach w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne.
Poruszając ten problem w badaniu własnym uzyskano informacje, iż 59% badanych osób będących użytkownikami serwisu YouTube w przeciągu ostatniego roku nie zauważyło rzadszego niż
wcześniej poruszania owych tematów przez twórców. 27% udzieliło odpowiedzi “nie wiem”. 14%
respondentów zaobserwowało mniejszą liczbę materiałów wideo o wrażliwej i kontrowersyjnej treści.
3.5 Wnioski z badania własnego
Przeprowadzone badanie własne miało na celu między innymi zbadanie sposobu korzystania
z serwisu YouTube przez osoby, które są użytkownikami serwisu. Analiza uzyskanych odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie wykazuje, iż serwis jest bardzo popularny i często odwiedzany
przez respondentów, 97% badanych korzysta z serwisu co najmniej 2 razy w tygodniu. Świadczy
to o powszechnym użyciu serwisu.
Wystąpienie interakcji użytkowników z reklamami wyświetlanymi w trakcie odbioru filmu
opublikowanego w serwisie stanowi bardzo ważną część procesu monetyzacji. Owe interakcje kliknięcia w reklamy - oznaczają monetyzowane wyświetlenia filmu i uzyskanie przez ich twórców
zarobku. Interakcje składają się również na sposób korzystania z serwisu przez jego użytkowników. Według wyników uzyskanych podczas przeprowadzenia badania własnego, najczęściej
spotykaną postawą wobec wyświetlanych reklam jest zwrócenie uwagi na nie w przypadku, gdy
owe reklamy posiadają wyraźny element potrafiący zainteresować odbiorcę. Jednakże każda
osoba posiada indywidualne preferencje oraz reaguje na różne bodźce, z tego powodu reklama,
która jest interesująca dla jednego użytkownika, nie przyciągnie uwagi innej osoby. 14% badanych
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Wykres 23. Odpowiedź respondentów udostępniających filmy w serwisie YouTube na pytanie
o znajomość tematu demonetyzacji

Źródło: opracowanie własne.
zwraca uwagę na wyświetlane reklamy. Jednakże porównując uzyskane odpowiedzi udzielone na
poszczególne pytania uzyskano dane oznaczające, iż tylko 13% badanych, z grupy 14% respondentów deklarujących zainteresowanie reklamami w serwisie, kliknęło w reklamę co najmniej jeden
raz w ciągu ostatniego tygodnia. Potwierdza to wyniki otrzymane w badaniu przeprowadzonym
przez brazylijski uniwersytet w Minas Gerais opisane w pierwszym rozdziale pracy – mały odsetek monetyzowanych wyświetleń filmów jest spowodowany niską liczbą interakcji z reklamami ze
strony użytkowników serwisu YouTube.
Głównym celem badania było zebranie informacji na temat postrzegania zjawiska demonetyzacji przez grupę badawczą. Ponad połowa respondentów (63%) nie miała styczności z tematem
demonetyzacji YouTube przed uczestnictwem w badaniu. Nie została znaleziona żadna zależność
pomiędzy intensywnością korzystania z serwisu a znajomością tematu demonetyzacji. Także badani,
którzy publikują filmy w serwisie YouTube, wskazywali, iż nie słyszeli o temacie demonetyzacji.
Powyższa analiza oznacza, że świadomość zmian zachodzących w polityce monetyzacyjnej
serwisu YouTube nie jest obecna wśród grupy większości użytkowników serwisu. 75% badanych
uzyskało informacje dotyczące demonetyzacji z oglądanych filmów w serwisie. Twórcy zaangażowani w zmiany regulaminowe, mający osobiste poglądy na ten temat przekazywali swoje
doświadczenia oraz opinie poprzez materiały wideo do odbiorców. Miało to potencjalny wpływ
na stosunek badanych wobec zjawiska demonetyzacji, powodując, iż 45% respondentów odbiera
owe zjawisko w sposób negatywny. Jednakże 43% badanych nie ma zdania na powyższy temat,
potwierdzając, iż odbiorcy materiałów wideo w serwisie nie posiadają zdecydowanego poglądu
wobec zmian w polityce monetyzacji YouTube, ponieważ nie wpływa to osobiście na ich komfort
użytkowania serwisu.
Nowy regulamin wprowadzony przez serwis YouTube miał na celu zmniejszenie liczby filmów
o niestosownej treści podlegających monetyzacji. Na oba pytania dotyczące obserwacji filmów
oglądanych przez badanych w okresie ostatniego roku uzyskano odpowiedzi świadczące o braku
wpływu nowych zmian na odbiór filmów przez użytkowników. Pierwsze pytanie dotyczyło używania
wulgarnego języka przez twórców, a drugie pytanie poruszało kwestię ilości filmów na kontrowersyjne tematy. Respondenci w większości wskazywali, iż nie zauważyli rzadszego występowania
owych elementów w oglądanych materiałach wideo - odpowiednio 54% i 59% badanych, lub nie
są w stanie określić wystąpienia zmiany lub jej braku.
Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, iż użytkownicy serwisu nie są powszechnie
świadomi zmian w polityce monetyzacyjnej serwisu YouTube, a wiedzę na ten temat czerpią głównie z filmów publikowanych przez twórców. Zmiany dotyczące filmów publikowanych w serwisie
YouTube, które według twórców oraz zarządu YouTube są spowodowane modyfikacją polityki
monetyzacyjnej serwisu, nie zostały zauważone przez większość grupy badawczej lub badane
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osoby nie były w stanie określić, czy owe zmiany nastąpiły. Podsumowując przeprowadzone badanie własne, zjawisko demonetyzacji nie wpłynęło w widoczny sposób na użytkowanie serwisu
przez jego odbiorców.
Podsumowanie
Serwis internetowy YouTube został założony w 2005 roku i w ciągu 13 lat swojego istnienia
znacznie się rozwinął, stając się jedną z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych stron
w internecie. Niniejsza praca omawia tylko jeden element tego serwisu, jakim jest polityka monetyzacji. Polityka ta determinuje kwestie współpracy reklamodawców z twórcami, ustala zasady
uzyskania przychodu z tytułu monetyzacji filmów oraz określa stosowne treści nienaruszające
regulaminu. Polityka monetyzacyjna kształtowała się wraz z rozwojem serwisu, dostosowując się
do potrzeb twórców i reklamodawców. W 2016 roku z powodu monetyzacji filmów zawierających
nieodpowiednie treści ponad 200 firm postanowiło zrezygnować ze współpracy z YouTube. Reklamodawcy obawiali się uszczerbku na wizerunku spowodowanym wyświetlaniem reklam przy
filmach lub zawierających kontrowersyjne treści np. promocja terroryzmu i rasizmu.
YouTube pragnąc zachować współpracę z reklamodawcami oraz umożliwiać twórcom uzyskanie przychodu z tytułu monetyzacji filmów był zmuszony do wprowadzenia zmian w polityce
monetyzacyjnej. Postanowiono ustanowić regulamin o treści przyjaznej reklamodawcom oraz
zmieniono zasady członkostwa w programie partnerskim na bardziej restrykcyjne. Poprzez te zmiany
pracownicy YouTube mają większą kontrolę nad kanałami, które są dopuszczone do monetyzacji
filmów wideo. Specjalnie opracowany przez Google system wykrywa filmy o niestosownej treści
i automatycznie blokuje ich monetyzacje. Niestety algorytm ten nie jest doskonały i obecne są
sytuacje, gdy występuje błędna decyzja o niedopuszczeniu filmu do monetyzacji. Google w dalszym ciągu udoskonala ten system, a zgłoszenia o niesłusznie blokowanych filmach są na bieżąco
rozpatrywane przez pracowników. Kroki podjęte przez YouTube pozwoliły wyjść naprzeciwko
oczekiwaniom reklamodawców wobec minimalizacji ryzyka wyświetlenia reklamy produktu lub
usługi w filmach o niestosownej treści. Jednocześnie zmiany te zachowały możliwość uzyskania
przychodu przez twórców. Dzięki dokładniejszej weryfikacji kanałów zgłoszonych do programu
partnerskiego, pracownicy YouTube są w stanie zablokować kanały, które przywłaszczają cudze
treści lub publikują niestosowne materiały wideo. Był to kompromis godzący oczekiwania obu stron.
Zmiany wprowadzone przez YouTube są określane mianem demonetyzacji. W drugim rozdziale przedstawiono opinie twórców na ten temat, ukazując zróżnicowane stanowiska w środowisku twórców.
Korzystając z danych pozyskanych ze strony Trackalytics przeprowadzono analizę szacowanych przychodów wybranych twórców. Zaobserwowano ogólny trend spadkowy w przychodach
poczynając od I kwartału 2017 roku, co czasowo jest umiejscowione po bojkocie serwisu YouTube
przez reklamodawców. Opisano także przypadek twórcy, który dzięki znajomości wprowadzonych
zasad dotyczących monetyzacji był w stanie uzyskać wzrost szacowanych przychodów.
W trzecim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono badanie własne. Hipoteza badania brzmiała
w następujący sposób: Przeważająca część użytkowników serwisu YouTube nie jest świadoma zjawiska demonetyzacji oraz nie zauważyła wyraźnych zmian po wprowadzeniu
nowych zasad monetyzacji filmów. Ponadto, zdecydowana większość użytkowników nie
przywiązuje uwagi do reklam wyświetlanych w materiałach wideo. Hipoteza ta została potwierdzona po analizie uzyskanych odpowiedzi. 63% ankietowanych nie była świadoma zmian
wprowadzonych w serwisie YouTube. Demonetyzacja w większości nie miała wpływu na odbiór
filmów wideo przez użytkowników. Badanie wykazało, iż 95% ankietowanych nie kliknęło w żadną
reklamę w przeciągu tygodnia.
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Kolekcjonowanie danych osobistych
a prywatność w sieci Internet na przykładzie
usług Google
Streszczenie pracy
Niniejsza praca obejmuje problematykę dotyczącą kolekcjonowania informacji przez serwis Google, na
przykładzie wybranych jego usług. Tematem pracy jest opisanie sposobu oraz rodzaju zbieranych danych
o użytkownikach, podczas korzystania z produktów Google oraz opisanie w jaki sposób chronić swoje dane
i zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania ich. Treść pracy zawiera wyjaśnienie kto otrzymuje zebrane dane oraz
w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi mogą być one wykorzystywane.
Słowa kluczowe: Internet, dane, Google, bezpieczeństwo, inwigilacja, informacje, prywatność
Tytuł w języku angielskim: Collecting of personal data and privacy on the Internet on the example of Google
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Kolekcjonowanie danych osobistych a prywatność w sieci Internet...
Wstęp
Jeszcze kilka lat temu społeczeństwo dokładnie chroniło dane o sobie, swojej firmie czy rodzinie,
traktowało je jako coś tajnego, poufnego a dostęp do nich był znacznie ograniczony. Niechętnie
dzieliło się osobistymi informacjami wśród dalszych znajomych a co dopiero w sieci internet, do
której każdy miał łatwy i wolny dostęp. Prywatność odgrywała znacznie większą rolę.
Obecnie trend zmierza w przeciwnym kierunku. Użytkownicy sieci dzielą się niemalże wszystkimi
informacjami, nawet tymi poufnymi. Dotyczy to nie tylko informacji prywatnych takich jak kierunek
najbliższej podróży, ale i danych, które bezpośrednio ich identyfikują jak numer telefonu, karty
kredytowej, numer pesel czy dokładny adres zamieszkania. Na znaczeniu straciło nie tylko ujawnianie danych, ale i miejsce ich udostępniania. Użytkownicy coraz częściej nie zwracają uwagi,
gdzie podają informacje, komu oraz w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane. Oprócz tego,
brakuje im świadomości, że serwisy internetowe kolekcjonują nie tylko te informację, które podają
sami użytkownicy, ale i takie, które są zbierane automatycznie np. adres IP, dane przeglądarki,
informacje zawarte w cookie itd.
Obecnie, w czasach, kiedy niemal na całym świecie dostęp do sieci jest nieograniczony i stosunkowo łatwy, świadomość zagrażającego niebezpieczeństwa znacznie zmalała. Coraz częściej
panuje przeświadczenie, że skoro innym użytkownikom nie przydarzył się żaden niebezpieczny
incydent to na pewno, serwis, który jest używany jest bezpieczny, tak samo jak wszystkie przesłane mu informacje.
Nieświadomość zagrożeń wynika również z lenistwa użytkowników sieci. Czytanie Warunków
korzystania i Polityki prywatności w każdym serwisie jest uważane za stratę czasu, ponieważ
większość z nich, w przeświadczeniu użytkowników, zawiera ,,to samo”.
Stan, który panuje obecnie jest całkowicie odwrotny, do tego na początku ery internetowej.
Kiedy internet był czymś nowym i nie do końca dla wszystkich zrozumiałym, zastanawiano się nad
każdą informacją, która do niego trafiła. Zadawano pytania nie tylko czy będzie ona bezpieczna,
ale w jaki sposób i kto ją wykorzysta.
Powrót do takiej świadomości jest nie tylko niemożliwy, ale i przy dzisiejszym rozwoju technologii bezsensowny, dlatego uwagę należy skupić na zwiększaniu świadomości oraz przemyślanym
dzieleniu się danymi.
Mając świadomość powyższych faktów, serwisy internetowe, w tym firma Google, wykorzystują brak wiedzy użytkowników, kolekcjonując wiele informacji na ich temat i ich ruchów w sieci.
Analiza literatury
W niniejszej pracy licencjackiej zostanie podjęta próba analizy prywatności danych osobowych,
podczas korzystania z wybranych usług oferowanych przez serwis Google. Głównym źródłem informacji jest Polityka prywatności oraz Warunki korzystania, wymagane przez wcześniej wymienioną
firmę. Szczegółowe zagłębienie się w ten dokument, umożliwi zrozumienie pewnych terminów jak
i zasad, na których firma oferuje swoje usługi oraz sposobu w jaki wykorzystuje dane, które zbiera.
Oprócz Polityki Prywatności firmy Google, źródło wiedzy stanowią również odnośniki do poszczególnych usług, które w szerszy sposób opisują zasady, na których działają.
Mimo tego, że istnieje wiele pozycji książkowych, które dotykają tematyki firmy Google oraz
ich twórców, są one głównie poświęcone aspektom ekonomicznym, biznesowym, społecznym,
kulturowym.
Ostatnimi czasy, gdy świadomość użytkowników internetu zaczyna wzrastać, pojawia się
sporo artykułów dotyczących niebezpieczeństw, na które są narażeni internauci w tym również
użytkownicy serwisu Google. Wiele z nich dotyczy prywatności oraz zawiera wskazówki jak zadbać
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o bezpieczeństwo danych. Są to jednak artykuły publikowane głównie w literaturze branżowej
i nie docierają do zbyt szerokiego grona, takiego, które nie jest zainteresowane tym tematem.
W poniższej pracy zaprezentowano kilka badań, dotyczących działań i usług firmy Google.
Są to jednak zazwyczaj informacje pochodzące od prywatnych osób lub firm, gdyż sama firma,
strzeże danych o sobie i rzadko udostępnia statystyki lub potwierdza te już istniejące.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest opisanie sposobu oraz rodzaju zbieranych danych przez serwis
Google, na poszczególnych przykładach oferowanych przez niego usług oraz przedstawienie jak
i przez kogo są one wykorzystywane. Kolejnym elementem jest dokonanie oceny w jakim stopniu ilość
i rodzaj danych posiadanych przez serwis stanowi zagrożenie prywatności. Po przeprowadzonych
obserwacjach, możliwe będzie odnalezienie sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa informacji.
Hipoteza badawcza
Kolekcjonowanie prywatnych danych użytkowników przez serwis Google jest potencjalnym zagrożeniem dla poufności tych danych i bezpieczeństwa użytkowników, korzystających z jego usług.
Założenia
Wyjaśnienie problematyki zawartej w niniejszej pracy, było możliwe dzięki obserwacji konta
Google autora pracy i analizie treści zawartych w profilu.
Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie konta Google, które jest aktywne od 2015 roku
(2,5 roku), a jego właściciel, od momentu założenia konta korzysta z opisanych w pracy usług:
wyszukiwarka Google, Google Chrome, Gmail, Youtube, Android, Google Mapy oraz Street View,
Sklep Google Play.
Podczas badania wygenerowano plik archiwalny (backup), uwzględniający wszystkie usługi
zapisane na tym koncie. Przyjęto, że ustawienia dotyczące konta użytkownika są domyślne i nigdy
wcześniej nie były przez niego zmieniane.
W pracy skupiono się na analizie treści zbieranych przez serwis Google, dostępnych do wglądu,
dla właściciela konta. Obserwacji tych treści dokonano przy użyciu narzędzi oferowanych przez
serwis: historii lokalizacji, historii aktywności, tworzenie archiwum danych z konta, zarządzanie
profilem zawierającym informacje dotyczące badanego konta.
Przedmiotowe badanie umożliwiło wyciągnięcie wniosków, potrzebnych do weryfikacji hipotezy
oraz pomogło opisać sposoby i rodzaje zbieranych przez serwis Google danych, na przykładzie
dostępnych usług.
Rozdział 1.Google – wprowadzenie
Google to firma z branży internetowej założona przez dwóch amerykańskich studentów Sergey’a Brina oraz Larego Page’a. Twórcy firmy byli wówczas studentami pracującymi nad
własnymi doktoratami, na jednej z amerykańskich uczelni - Uniwersytecie Stanforda. Początkiem
do zaistnienia tego giganta internetowego była obsesja Page’a, jednoczenie temat jego pracy doktoranckiej - uporządkowanie całej światowej informacji oraz badanie struktury World Wide Web 1.

1

A.S. Sanchez-Ocana, Tajemnice Google’a, Warszawa 2013, s. 14.
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W 1998 roku powstał pierwszy katalog Google’a, który zawierał dwadzieścia sześć milionów
skatalogowanych, w bazie danych stron internetowych. Rok później liczba ta wzrosła do miliarda
zapisanych stron internetowych.
Uogólniając: założeniem twórców było zebranie i uporządkowanie informacji w postaci stron
internetowych, tak aby jak najbardziej efektywne wyniki dawała ich wyszukiwarka, przy czym
w tamtym czasie pytania jej zadawane były bardzo proste w porównaniu do dzisiejszych. Pytano
o poszczególne słowa lub definicje. Celem stało się dopracowanie narzędzia tak aby potrafiło
znajdować odpowiedzi na bardziej złożone zapytania.
Trzeba zaznaczyć, że wyszukiwarka, wyżej wymienionych studentów nie była jedynym tego
typu narzędziem. Wówczas istniały już wyszukiwarki Yahoo oraz najbardziej popularna AltaVista.2
Oficjalnie spółka zaczęła istnieć od 4 września 1998 roku pod nazwą Google Inc. Nazwa firmy
pochodzi od słowa ,,googol”, które zostało błędnie zapisane. Oznacza ono liczbę 10100. Nazwa
jest metaforą próby uporządkowania stale rosnących ilości treści znajdującej się w internecie.
Kiedyś nieznane powszechnie słowo, oznaczające jedynkę, po której następuje 100 zer, dziś jest
normą, używaną w niemalże każdym języku świata. Jak obecnie wiadomo, słowo idealnie pasuje
do wyszukiwarki a liczba zaindeksowanych stron stale rośnie.
Początkowo strona była dostępna jedynie dla studentów oraz profesorów uczelni Stanforda.
Wyszukiwarka była na tyle skuteczna, że przestali używać innych. Cechowała ją szybkość oraz
trafność wyszukiwań 3 .
Po dwóch latach prac nad udoskonaleniem mechanizmu wyszukiwarki i pomocy inwestorów,
wyszukiwarka była już dostępna szerszemu gronu. We wrześniu 2000 roku stała się dostępna
dla jej użytkowników w aż piętnastu językach, w marcu 2001 liczba ta rośnie do dwudziestu sześciu, co dla firmy stanowi ogromny sukces. Te wydarzenia, stanowią początek tak dynamicznego
rozwoju Google Inc. Usługi firmy poszerzają się o wyszukiwarkę obrazów, a liczba wersji językowych wzrasta do siedemdziesięciu dwóch. Od momentu wprowadzenia wyszukiwarki, jej indeks
wyszukiwań równy jest sześciu miliardom pozycji - 2006 rok4 .
Firma nieustannie się rozwija, staje się już nie tylko wyszukiwarką, ale tworzy i odkupuje od
innych autorów kolejne narzędzia. Sukces serwisu Google jest nieprzerwany, nie do zatrzymania
oraz stale wzrasta.
1.1 Czym jest firma Google?
Firma Google to z pewnością jeden z gigantów obecnego rynku internetowego. Jednak nie
jedyny. Serwis stale konkuruje o najwyższą pozycję na rynku z jego głównymi rywalami - firmą
Apple, Microsoft i Facebookiem. Wynika to z faktu, że Google, już dawno przestało być tylko
właścicielem potężnej wyszukiwarki.
Firma, której niegdyś jedyną usługą była wyszukiwarka internetowa, obecnie stała się właścicielem wielu narzędzi i serwisów.
Wraz z sukcesem i rozwojem firmy oraz wzrostem jej majątku, firma zaczęła tworzyć nowe
narzędzia a nawet odkupywać te najbardziej popularne. Obecnie wielu użytkowników nie jest
nawet świadomych, że usługi, z których korzystają znajdują się we władaniu Google’a. Dostęp
do wyszukiwania wiadomości, filmów wideo, informacji, obrazów, możliwość tłumaczenia całych
fragmentów tekstów na obce języki czy dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci do
zasobów znajdujących się na wirtualnym dysku tzw. ,,chmurze” to tylko część z narzędzi, których
używa codziennie każdy, kto korzysta z internetu. Ilość narzędzi oraz ich wykorzystanie, które
2
3
4

Ibidem, s. 17.
A.S. Sanchez - Ocana, Tajemnice Google’a, Warszawa 2013, s. 19.
Cyfrowy Świat, Historia Przedsiębiorstwa Google, cyfroswiat.pl/a,21.htm [08.07.2017].
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oferuję serwis, świadczy o jego potencjale oraz szybkości rozwoju. Z drugiej strony wzbudza również obawę przed monopolizacją tej części rynku oraz przed władzą, którą dzięki temu posiada.
Oczywistym jest, że tak ogromna firma, potrzebuje również ogromnej liczby pracowników.
Obecnie zatrudnia około 54 000 pracowników na całym świecie a praca w głównej siedzibie
Googleplex w Mountain View, w stanie Kalifornia, w słynnej Dolinie Krzemowej jest wymarzonym
miejscem pracy wielu młodych ludzi - niezaprzeczalnie jest to centrum nowych technologii.
1.2 Zakres usług oferowanych przez Google oraz ich udział w rynku
Firma Google oferuje narzędzia niezbędne do pełnego wykorzystania internetu, niemalże
na każdej płaszczyźnie. Są to nie tylko programy, narzędzia, ale i aplikacje, wtyczki do innych
programów, szereg usług dla urządzeń przenośnych a nawet oprogramowanie hardware. Trzeba
pamiętać, że na początku (jak i z założenia), miała to być tylko wyszukiwarka a jej twórcy pragnęli
jedynie uporządkowania informacji znajdujących się w sieci.
Stałą obecność Google’a podczas korzystania z internetu można zobrazować na poniższym schemacie:
Przy użyciu przeglądarki Google Chrome, użytkownik rozpoczyna wyświetlać i pobierać zasoby
sieci → używając wyszukiwarki Google odnajduje informacje w postaci tekstu i obrazów - Google
grafika → zdobyte w sieci treści zapisuje na wirtualnym Dysku Google → zapisane grafiki edytuje w usłudze Zdjęcia Google → korzystając z Translatora Google, tłumaczy materiały z obcego
języka → ze zgromadzonych zasobów użytkownik tworzy plik w usłudze Dokumenty Google →
wszystkie załączniki wysyła za pomocą konta Gmail.
Oczywiście jest to jedynie przykład, zastosowania kilku usług, których właścicielem jest jedna firma - w tym przypadku Google. Istnieje wiele alternatywnych narzędzi, które wykorzystują
użytkownicy, np. produkty firmy Microsoft takie jak Outlook - program pocztowy, dysk OneDrive
czy przeglądarka internetowa Microsoft Edge.
Jednak powyższy schemat wymaga od korzystającego użycia jedynie jednego programu - przeglądarki Google Chrome oraz jednorazowego wpisania loginu i hasła. Oczywiście, jest to bardzo
wygodne - wystarczy jedno logowanie do konta, a uzyskujemy dostęp do wszystkich usług, ale
jest to równie niebezpieczne - wszystkie informacje związane z wyżej wymienionym procesem są
dokładnie zapisywane na jednym koncie a pliki i informacje powierzane jednej firmie.
Tak duża popularność wykorzystania produktów Google’a jest spowodowana głównie jego
ogólnodostępnością i przystępnością - najczęściej wykorzystywane narzędzia są bezpłatne.
Mimo tego, że użytkownik nie ponosi kosztu za ich użytkowanie, firma zarabia na nich bardzo
duże pieniądze - głównie dzięki reklamom zamieszczonym na stronach 5.
Usługi oferowane przez firmę z Doliny Krzemowej dotykają prawie każdej dziedziny korzystania
internetu. Wcześniej zaprezentowany schemat rozpoczyna korzystanie z przeglądarki Chrome,
która według statystyk NetMarketShare jest najpopularniejszym służącym do tego programem.
Jego przewaga jest znacząca - zajmuje 59,49 % rynku (lipiec, 2017) i stale odnotowuje wzrost w sierpniu 2016 było to 53,97 %. Drugie miejsce zajmuje przeglądarka Internet Explorer 16,84 %
(lipiec, 2017), jednak jej udział stale spada. Tak ogromna różnica świadczy o ogromnej popularności
produktów Google’a 6. Poniższy rysunek pokazuje przewagę oraz różnicę między pozostałymi
programami do przeglądania sieci.

Komputer Świat, D. Długosz, Google ma 6 produktów i usług, z których korzysta ponad miliard użytkowników,
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2015/43/google-ma-6-produktow-i-uslug-z-ktorych-korzysta-ponadmiliard-uzytkownikow.aspx [10.07.2017].
6
NetMarketShare, Trend Wykorzystywanych przeglądarek, https://www.netmarketshare.com/ [10.07.2017].
5
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Rysunek 1. Obraz trendu wykorzystywanych przeglądarek internetowych

Źródło: https://www.netmarketshare.com/
Kolejnym krokiem jest skorzystanie z wyszukiwarki. Nie jest zaskoczeniem, która znajduje się
na pierwszym miejscu i jak ogromna jest jej przewaga - wyszukiwarka Google’a - 79,45 % (lipiec,
2017), na drugim miejscu jest wyszukiwarka Bing - 7,31 %. Tak kolosalna różnica potwierdza,
że wyszukiwarka Google wiedzie prym i prawie wyparła z rynku wszystkie inne 7. Podobnie jak
w przypadku przeglądarek - tendencja użytkowania google.com jest rosnąca.
Jeśli chodzi o konta pocztowe, tu również, na pierwszej pozycji znajduje się Gmail - 29,3 %.
Jednak w tym wypadku różnica między pierwszym a drugim miejscem nie jest tak ogromna Yahoo 17,8 % 8. Posiadanie konta pocztowego na usługach Gmaila wiąże się z automatycznym
utworzeniem konta w serwisie Google, które daje dostęp i umożliwia korzystanie z pozostałych
usług serwisu - dysku, sklepu z aplikacjami - sklep Google Play, czy możliwości tworzenia dokumentów na swoim koncie. Od momentu zarejestrowania się w serwisie gmail.com, wszystkie
działania użytkownika są przypisane do jego konta oraz zapamiętywane.
Rysunek 2. Diagram kołowy przedstawiający wykorzystanie wyszukiwarek internetowych

Źródło: https://www.netmarketshare.com/

Każdy użytkownik, posiadający aktywne konto Google ma taki sam dostęp do przechowywanych na nim treści, zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.
NetMarketShare, Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych, https://www.netmarketshare.com/ [10.07.2017].
The most popular email domain resorts send to just keeps growing, Blanchard G., http://corp.inntopia.com/
email-domain-update-2017/ [10.07.2017].
7
8
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Rozdział 2. Najczęściej wykorzystywane usługi Google
Google - jak zostało wspomniane wcześniej - już od dawna nie jest autorem i właścicielem
jedynie wyszukiwarki internetowej. Dzięki sukcesowi wyszukiwarki i zarobionemu na niej majątkowi
firma mogła pozwolić sobie na ekspansję rynku. Zanim akcje firmy pojawiły się na rynku, ta już była
właścicielem dziesięciu firm. Od 2004 do 2011 roku była w posiadaniu już aż stu trzech spółek 9.
Użytkownicy internetu często korzystają z usług Google’a nie będąc tego świadomym. Przykładem jest najbardziej znany i popularny obecnie serwis z filmami wideo - Youtube.com, został
odkupiony od jego twórców - Chada Hurleya, Stev’a Chena i Jaweda Karima, przez Google Inc
w 2004 roku 10.
Działalność firmy to stała ekspansja rynku, oparta nie tylko na innowacyjności ich własnych
technologii, ale i umiejętności przewidywania co w najbliższym czasie zawładnie rynkiem i odkupywania tych produktów od ich twórców.
Najczęściej używana przeglądarka - Chrome, w swojej pierwszej wersji została oddana do
użytku 11 grudnia 2008 roku i od tamtej pory zyskuje coraz więcej użytkowników.
Usługi i narzędzia Google ułatwiają ich użytkownikom ruch nie tylko w sieci, ale i w życiu
codziennym. Przykładem są Mapy Google oraz usługa Street View. Oprócz tego, Sklep Google
Play, oferuję użytkownikom smatrfonów z systemem Android ogrom aplikacji mobilnych, które
są wykorzystywane przez ich użytkowników nie tylko dla rozrywki, ale i często mają bardziej
praktyczne zastosowanie w pracy lub w czasie nauki. Posiadacze swojego konta Google na
urządzeniach mobilnych, mogą być również pewni, że dzięki synchronizacji z kalendarzem
i aktywnym powiadomieniom, nie przeoczą zapisanych wydarzeń i zostaną im one odpowiednio
wcześniej przypomniane.
Jak da się zauważyć, Google oferuje nie tylko narzędzia, dzięki którym sieć będzie bardziej
przyjazna i przystępna dla użytkownika, ale i takie dzięki, którym jego realne życie stanie się łatwiejsze. Pierwsze wrażenie wydaje się być pozytywne: jedno konto - jedno miejsce - wszystkie
potrzebne narzędzia i usługi, jednak po chwili zastanowienia takie rozwiązanie okazuję się być
bardzo niebezpieczne. Co w przypadku braku dostępu do konta lub utraty kontroli nad nim?
Aby dobrze zrozumieć, dlaczego Google cieszy się tak ogromną sympatią i stale rosnącą
popularnością wśród jego użytkowników, w kolejnych podrozdziałach szerzej przedstawiono jego
najczęściej wykorzystywane usługi, ich zastosowanie, działanie oraz znaki szczególne, które
wyróżniają je wśród konkurencji.
2.1 Wyszukiwarka Google
Wyszukiwarka Google jest to pierwszy i flagowy produkt firmy Google Inc, dzięki któremu firma
zarobiła tak ogromny majątek i wyrosła na giganta tej branży. Cel, który założyli sobie twórcy
pozostał niezmieniony do dziś - zebranie oraz uporządkowanie wszystkich informacji znajdujących
się w internecie.
Obecnie powiedzenie ,,wygoogluj” stało się równoznaczne z ,,wyszukaj”, a nawet wyparło to
drugie z użycia. Dla większości użytkowników sieci wyszukiwanie informacji równoznaczne jest
z używaniem wyszukiwarki Google’a. O tak ogromnej popularności świadczą statystyki zaprezentowane w rozdziale pierwszym.
Próbę kolekcjonowania wszystkich informacji sieci, można uznać za nieprzerwany sukces obecnie szacuje się, że indeksowana witryna sieci Web zawiera co najmniej 4,59 miliarda stron
(16 lipca 2017). Należy przypomnieć, że na początku działalności wyszukiwarki, w 1998 roku,
9
10

A.S. Sanchez-Ocana, Tajemnce Google’a, Warszawa 2013, s.45.
Ibidem, s.46.
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Rysunek 3. Szacunkowy rozmiar indeksu Google na przestrzeni trzech miesięcy

Źródło: http://www.worldwidewebsize.com/
zwracała ona wyniki do 10 tysięcy zapytań. 30 bilionów unikalnych adresów url to wynik z 2012
roku, który został potwierdzony przez Amit Singhal - wiceprezes do spraw Google, odpowiedzialnej
za rozwój wyszukiwarki 11.
Mimo tak imponującego wyniku zgromadzonych informacji w zasobach serwisu, dotarcie do
statystyk dotyczących Google, jest znacznie ograniczone i ciężko o ich wiarygodność, gdyż sama
firma rzadko potwierdza te dane lub sama ja upublicznia. Nie zmienia to faktu, że statystyki do
których można dotrzeć za pomocą wyszukiwarki Google’a zawierają imponujące wyniki. Poniższy
wykres przedstawia szacunkowy rozmiar indeksu Google na przestrzeni trzech miesięcy 12.
Nie ulega wątpliwości, że strona niezaindeksowana w Google’u nie istnieje dla poszukującego. Nie jest pozycjonowana, więc nie jest też wyświetlana. Obecnie, jeśli strona nie jest łatwa
w znalezieniu, nie jest widoczna i nie jest też używana. Przeciętny użytkownik internetu podczas
poszukiwania informacji przegląda do czterech stron SERP 13, jeśli tam nie znajduje odpowiedzi,
zazwyczaj zaprzestaje poszukiwań z przekonaniem, że sieć nie zawiera tych treści.
SERP (Search Engine Results Page) to nic innego jak strona internetowa, wyświetlająca listę
adresów znalezionych za pomocą wyszukiwarki internetowej, dopasowanych do wysłanego zapytania. Kolejność adresów zależna jest od kilku czynników. Między innymi od sposobu indeksowania
strony - automatycznie lub ręcznie, oraz adresy, które są opłacane przez ogłoszeniodawców.
Rysunek 4. Średni wynik ilości przeglądanych stron SERP podczas wyszukiwania

Źródło: http://serp.watch/2017/08/16/desktop

11
12
13

Statystyki wyszukiwań Google, http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ [16.07.2017].
Wielkość Sieci World Wide Web, http://www.worldwidewebsize.com/ [16.07.2017].
Monitoring SERP, http://serp.watch/2017/08/16/desktop [16.08.2017].
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Jednak głównym czynnikiem decydującym o wyświetlaniu na stronie SERP jest trafność dopasowania strony do wyszukiwanej frazy 14.
Aby witryna była widoczna na stronie SERP, jak zostało wspomniane wyżej, musi być odpowiednio
zaindeksowana. To w jaki sposób dokona się proces indeksowania, wpłynie na późniejszą pozycję
strony na liście. Wyszukiwarka Google posiada własnego robota, który zajmuje się indeksowaniem
stron - Googlebot 15. Oprócz tego wyszukiwarka korzysta z technologii PageRank. Jest to metoda
indeksowania z jednoczesnym nadawaniem stronom wartości liczbowych odpowiadających jakości
danych stron 16. Oprócz tych narzędzi, każdy kto stworzy swoją stronę internetową może ją sam
dodać do indeksu Google’a.
Już dawno minęły czasy, kiedy aby odwiedzić konkretną stronę www wpisywano jej dokładny
adres url. Dzisiaj wystarczy jedno słowo w wyszukiwarce, aby otrzymać listę adresów, powiązanych
z wyszukiwanym słowem lub frazą.
Według dostępnych statystyk, średnio w ciągu jednej sekundy, do wyszukiwarki Google
trafia około sześćdziesiąt tysięcy zapytań 17. Istnieją dostępne narzędzia, dzięki którym można
zaobserwować, ile razy w danej sekundzie zapytano wyszukiwarkę Google 18. Te sześćdziesiąt
tysięcy zapytań przekłada się na 3,5 miliarda wyszukiwań dziennie, a to z kolei daje wynik 1,2
biliona googlowań rocznie 19.
Ten niezaprzeczalnie, niemalże idealny wynalazek oprócz tradycyjnego wyszukiwania za
pomocą wpisywanych czy wypowiadanych słów (wyszukiwanie głosowe) lub fraz oferuje również
inne opcje pozyskiwania informacji.
Kolejnym, najczęściej używanym narzędziem wyszukiwarki jest Google grafika. Ta część wyszukiwarki oferuję możliwość wyszukiwania nie tylko obrazów na podstawie wpisywanych słów,

Rysunek 5. Wyszukiwanie wiadomości za pomocą wyszukiwarki Google

Źródło: https://goo.gl/ZsbLqd
Agencja Semtec, Definicja SERP, https://www.semtec.pl/slownik-seo/serp/ [16.08.2017].
Wikipedia, Googlebot, https://pl.wikipedia.org/wiki/Googlebot [10.07.2017].
16
Wikipedia, PageRank, https://pl.wikipedia.org/wiki/PageRank [10.07.2017].
17
Statystyki na żywo, Ruch internetowy, http://www.internetlivestats.com/one-second/#google-band [10.07.2017].
18
Ibidem, [10.07.2017].
19
Statystyki na żywo, Liczba wyszukiwań Google, http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
[10.07.2017].
14
15
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Rysunek 6. Wyszukiwanie lokalizacji

Źródło: https://goo.gl/gwRAE6
ale i na zasadzie podobieństw do już posiadanych grafik. Daje możliwości ustawienia dokładnych
preferencji co do typu, rozmiaru, koloru czy praw autorskich poszukiwanego obrazu.
Po wyszukaniu danej frazy, informacji można szukać również wśród wiadomości. Wtedy na
stronie SERP wyświetlone zostają artykuły z portali informacyjnych, z podaną nazwą serwisu oraz
datą publikacji. W przypadku filmów schemat zachowania wyszukiwarki jest taki sam.
Oprócz wyszukiwania informacji, Google Search oferuje również odnajdywanie dowolnego
miejsca na ziemi. Po wyszukaniu nazwy miasta, miejsca czy np. krainy geograficznej jako informację zwrotną użytkownik otrzymuje mapę w postaci obrazu, z poszukiwanymi współrzędnymi,
zaznaczonymi ulicami oraz budynkami - jest to kolejna funkcja serwisu Google, która zostanie
opisana szerzej w kolejnych rozdziałach.
Pomijając tradycyjne opcje wyszukiwania, Google oferuje swoim użytkownikom kilka ułatwień.
W wyszukiwarce dostępny jest kalkulator, który po wpisaniu zapytania matematycznego zwraca
dokładny wynik. Jego działanie obejmuje podstawową arytmetykę jak i zaawansowana matematykę, oferuje również przelicznik jednostek miar oraz zbiór stałych fizycznych. Aby od razu po
wyszukaniu uzyskać definicję, przed wpisywaną frazą wystarczy dodać słowo define (w języku
polskim odpowiednikiem jest słowo definicja). Główna wyszukiwarka posiada też przelicznik walut,
który działa według oficjalnych kursów. Szczególną opcją, którą często nie jest nawet zauważana, mimo że jest wykorzystywana jest fakt, że wyszukiwarka przeszukuje nie tylko zasoby stron
html ale i 12 formatów plików, wśród nich najbardziej popularne pdf oraz pliki Microsoft Office 20.
2.2 Przeglądarka Chrome
Do przeglądania zasobów sieci niezbędny jest program, który umożliwi prawidłowe wyświetlania
stron, oglądania materiałów zawartych w zasobach www takich jak filmy czy obrazy. Jak zostało
napisane powyżej, najczęściej użytkownicy korzystają z dostępu do zasobów sieci właśnie za
pomocą produktu Google - przeglądarki Chrome. Od momentu wejścia na rynek stabilnej wersji
programu (25 maja 2010), dostępnej na trzy systemy - Microsoft, macOS i Linux, przeglądarka
zaczęła zdobywać stale rosnącą popularność. Cechy programu, które przekonują użytkowników
internetu do korzystania właśnie z tego narzędzia to darmowość i oszczędność miejsca.
Pierwszą wersję przeglądarki wydano jedynie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows
i już wtedy, 2 września 2008 roku, wersja beta została wydana aż w 43 wersjach językowych.

20

Wikipedia, Wyszukiwarka Google, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka_Google [17.07.2017].
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Rysunek 7. Najczęściej wykorzystywane przeglądarki internetowe w latach 2010 - 2016

Źródło: http://antyweb.pl/opera-otrzymuje-propozycje-przejecia-12-mld-dolarow-na-stole/
Po krótkim czasie przeglądarka zdobyła 1 % udziału w rynku, co dało powód do wydania wersji
również dla systemu Linux oraz macOS.
Obecnie firma oferuje swoim użytkownikom kilka wersji przeglądarek zależnie od ich preferencji.
Wśród kanałów dystrybucji prym wiedzie kanał stabilny - aktualizacja następuje co sześć tygodni
i jest wykonywana automatycznie. Wersja beta, oferuje jej użytkownikom korzystanie, z wcześniej,
wstępnie przetestowanych rozwiązań, które są w planach wdrożenia do wersji stabilnej, ta wersja
jest aktualizowana średnio co cztery tygodnie.
Dla użytkowników ciekawych prac trwających nad przeglądarką przygotowano wersję deweloperską, która przechodzi powierzchowne testy i jest aktualizowana raz na tydzień. Cenary build
jest to wersja, w której programiści stale pracują nad ulepszeniem Chrome’a i właśnie z tej wersji
czerpią najwięcej informacji na temat działania programu. Ta wersja nie daje żadnych gwarancji
co do poprawnego działania a nawet otwarcia się programu. Dzięki użytkownikom Cenary build,
programiści otrzymują raporty oraz statystyki dotyczące działania programu, w tym pojawiające
się błędy 21.
W przypadku programów dających możliwość przeglądania sieci bardzo duże znaczenie ma
ich sprawność oraz szybkość. Na pierwszym miejscu znajduje się prędkość wyświetlania treści.
Stabilna wersja przeglądarki poddana testom Acid 2 i Acid 3 uzyskuje 100/100 punktów. Acid 2
i Acid 3, to testy, które zostały opracowane przez organizację Web Standards Project i mają pomóc przeglądarkom w spełnianiu standardów internetowych, które są wyznaczane przez World
Wide Web Consortium. Podczas testu Acid 2 głównie sprawdzane jest poprawne wyświetlanie
stylów CSS oraz obrazów. Test dotyczy zazwyczaj stron statycznych 22. Z kolei test Acid 3, jest
nowszą wersją swojego poprzednika. Jego zadaniem jest sprawdzenie zdolności przeglądarek
do poprawnego wyświetlania stron bardziej dynamicznych.
Bardzo duże znaczenie ma prędkość z jaką program pracuje. Tutaj Chrome może się poszczycić,
że już w dniu premiery działał z najszybszym silnikiem JavaScript zwanym V8 23. W późniejszym
okresie (pod koniec 2009 roku) przeprowadzono kolejne testy silników przeglądarek, według których
na prym wyszła przeglądarka Opera, jednak nie wpłynęło to na rozmiar popularności Chrome.

21
Wikipedia, Google Chrome- Kanały dystrybucyjne https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome#Kana.
C5.82y_dystrybucyjne [17.07.2017].
22
Wikipedia, Acid 2, https://pl.wikipedia.org/wiki/Acid2 [17.07.2017].
23
Wikipedia, Google Chrome- Silnik Java Script, https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome#Silnik_JavaScript [17.07.2017].
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Chrome osiągnął nie tylko bardzo wysoki poziom pod względem technicznym. Twórcy przeglądarki
oferują też jej użytkownikom dopasowanie jej wyglądu do własnych preferencji jak i wzbogacanie
programu dzięki dodatkowym, instalowanym wtyczkom.
Teraz każdy z użytkowników może wybrać, motyw z szerokiej gamy tematycznej i kolorystycznej pasujący do jego upodobań oraz listę rozszerzeń ułatwiających korzystanie z Chrome’a 24.
2.3 Gmail
W czasach internetowych kontakt przez sieć często zastępuje kontakt personalny, w rzeczywistości. Kiedyś komunikowanie się za pomocą wysyłania listów było czymś codziennym, obecnie
zmienił się jedynie czas ich dostarczenia i sposób przygotowania - tradycyjne papierowe listy
zostają wypierane przez listy elektroniczne. Google przygotowało dla swoich klientów Gmaila darmowe konto pocztowe, ze stosunkowo dużą pojemnością.
Dostęp do Gmaila, poczty elektronicznej można uzyskać za pomocą urządzeń mobilnych jak
i stacjonarnych. Wgląd do zasobów poczty możliwy jest w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu,
wystarczy jedno logowanie na konto. Dodatkowo możliwa jest synchronizacja konta na urządzeniu
mobilnym. Dzięki tej możliwości i aktywnym powiadomieniom, użytkownik ma pewność, że nie
pominie żadnej wiadomości a Gmail powiadomi go za każdym razem, gdy przyjdzie nowy email.
Od 2007 roku konto Gmail może mieć każdy, wcześniej jednak, działał system zaproszeń.
Nowym użytkownikiem mógł stać się jedynie ten, kto wcześniej dostał specjalne zaproszenie do
korzystania z poczty od już aktywnego użytkownika - był to pewnego rodzaju prestiż i wyróżnienie.
Gmail działa jako klient poczty elektronicznej - daje użytkownikom możliwość wysyłania jak
i odbierania poczty z zewnętrznych serwerów. Dużym plusem konta Gmail, jest fakt, że nie ogranicza on swoich użytkowników do używania jedynie jednego adresu.
W aplikacji mobilnej Gmaila, wszystkie zsynchronizowane adresy e-mail dostępne są w jednym
miejscu, bez konieczności przełączania konta i kilkukrotnego logowania.
Jako serwis pocztowy, przyciąga swoich użytkowników prostą obsługą i przejrzystością.
Podczas korzystania, jedyne reklamy, które mogą być wyświetlane to tekstowe reklamy Google’a.
Zazwyczaj zarejestrowanie konta Gmail łączy się z dalszym korzystaniem z usług Google
takich jak np. Dysk Google, który również łączy się bezpośrednio z kontem pocztowym. Z Google
Drive, można bezpośrednio wysyłać pliki za pomocą Gmaila, bez konieczności wcześniejszego
zapisywania ich w pamięci urządzenia. Limit wagi załączników, który oferuje konto pocztowe
Google to 25 Mb w jednej wiadomości.
Jak wszystkie produkty Google, również Gmail posiada funkcje dzięki, którym dostosowuje się
do korzystającego. Fakt, że możliwe jest korzystanie z niego w 38 językach zapewnia możliwość
sprawdzania poprawności językowej pisanych maili. 25 Oprócz tradycyjnej poczty elektronicznej
firma oferowała również specjalny komunikator Google Talk. Umożliwiał korzystanie z czatu oraz
usługi VoIP, został on jednak zastąpiony przez Google Hangouts 26.
Oprócz wyżej wymienionych funkcji, posiadający konto Gmail mogą w łatwy sposób zarządzać swoimi wiadomościami. Dużym ułatwieniem jest możliwość katalogowania, archiwizowania,
nadawania specjalnej ważności dzięki oznaczaniu gwiazdkami, kasowaniu czy wyszukiwaniu po
nazwie. Każdy z korzystających może tworzyć własne filtry, które pomogą w automatycznym
segregowaniu poczty.

24
Wikipedia, Google Chrome- Możliwości, https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome#Mo.C5.BCliwo.
C5.9Bci [17.07.2017].
25
Wikipedia, Gmail- Cechy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmail#Cechy [17.07.2017].
26
Wikipedia, Google Talk, https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Talk [17.07.2017].
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Konto Gmail to nie tylko łatwość w korzystaniu, ale i ochrona wiadomości. Autorzy oferują
ochronę antywirusową oraz wbudowane filtry zabezpieczające przed spamem i phishingiem.
Bardzo przydatną funkcją jest system powiadomień o nowych logowaniach na konto. Jeśli
użytkownik posiada aktywne konto, zarejestrowane na urządzeniu mobilnym, system wysyła do
niego powiadomienia z zapytaniem czy właśnie dokonał logowania. Daje to użytkownikom pewną
kontrolę i możliwość zabezpieczenia przed niechcianym logowaniem przez innych. Wiadomość
zawiera powiadomienia o logowaniu na innym urządzeniu. Jeśli użytkownik go nie potwierdzi
nastąpi wylogowanie z konta na wszystkich urządzeniach.
Wyżej wymienione cechy wpływają na tak dużą popularność tego konta pocztowego. Obecnie
używa go miliard użytkowników, czyli co siódma osoba na świecie ma konto na Gmailu 27.
2.4 Sklep Google Play
Sklep Google Play, to miejsce, gdzie użytkownicy mogą kupować aplikacje lub pobierać je
nieodpłatnie. Ten sklep internetowy oferuje gry, muzykę, książki, filmy, programy TV a nawet
magazyny. Wszystkie dostępne w nim aplikacje przeznaczone są dla systemu operacyjnego
Android - który również należy do spółki Google Inc. Z części aplikacji można korzystać również
na komputerach 28.
Oficjalnie w zasobach sklepu znajduje się ponad milion aplikacji i gier o różnorodnej tematyce
- od aplikacji pomocnych w nauce czy pracy do gier opartych na prostych schematach - głównie
dla rozrywki i relaksu. 29
W sklepie znajdują się aplikacje płatne oraz darmowe, jednak żeby móc je pobierać i w pełni
z nich korzystać na wybranym urządzeniu niezbędne jest konto Google (które tworzy się przy
okazji zakładania poczty w serwisie Gmail). Użytkownik w dowolnym momencie może zarządzać
swoimi aplikacjami - pobierać, instalować lub odinstalowywać. Ponadto pobierane treści, oprócz
tego, że zapisują się w pamięci urządzenia są również powiązane z kontem użytkownika Google,
w przypadku zmiany urządzenia są one nadal dostępne dla właściciela profilu.
Po otwarciu aplikacji Sklepu Google Play korzystający mają dostęp do zarządzania swoim
kontem. Mogą ustawić sposób płatności, zarządzać subskrypcjami czy przejrzeć historię zamówień.
Wszystkie aplikacje można aktualizować automatycznie lub ręcznie, zazwyczaj każda z nich wysyła
do użytkownika powiadomienie o nowych dostępnych wersjach oraz zapytania o chęć aktualizacji.
Wszystkie zasoby znajdujące się w sklepie podlegają krytyce użytkowników, mogą być oceniane i komentowane. Dzięki temu użytkownicy mogą wskazywać mocne strony programów oraz
te, które wymagają poprawy lub zmiany.
Lista życzeń to specjalna funkcja, dzięki której użytkownicy mogą śledzić wybrane przez nich
zasoby. Nie wiąże się to z zakupem ani pobraniem aplikacji.
Całą zawartość Google Play można przejrzeć przy pomocy jej wewnętrznej wyszukiwarki,
proponowanych list lub kategorii. Oprócz tego sama aplikacja podpowiada jej użytkownikom jakie
aplikację mogą ich zainteresować, na podstawie wcześniejszych pobrań. Na stronie startowej dostępne są rankingi najczęściej pobieranych, najbardziej dochodowych, zyskujących popularność
aplikacji czy bestsellerów.
Sklep Play, to jedno z pierwszych miejsc do których ,,kieruje się’’ użytkownik urządzeń mobilnych.
Dzięki pobranym aplikacjom urządzenie staje się spersonalizowane. Jest to również najbardziej
bezpieczne miejsce dostępu do tego typów programów dla systemu Android.
Buisnes Insider, Gmail now has more than 1 billion monthly active users, along with 6 other Google products,
Shontell A., http://www.businessinsider.com/gmail-has-1-billion-monthly-active-users-2016-2?IR=T [17.07.2017].
28
Wikipedia, Google Play, https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Play [19.07.2017].
29
Google Play-Pomoc, Aplikacje i gry na Androida, https://support.google.com/googleplay/topic/2999682
[19.07.2017].
27
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2.5 Mapy Google oraz Street View
Mapy Google to nic innego jak obraz ziemi w postaci cyfrowej. Ten produkt Google umożliwia
odnalezienie dowolnego miejsca na powierzchni planety, wystarczy podać dokładny adres lub
współrzędne geograficzne.
Nazwa może być myląca, ponieważ ten serwis internetowy to nie tylko mapy, ale i zdjęcia
satelitarne, zdjęcia lotnicze dające możliwość obserwacji Ziemi w widoku panoramicznym 360°.
W przeciwieństwie do tradycyjnych map papierowych Google Maps, daje użytkownikom
możliwość wyznaczenia najlepszej trasy do obranego celu, wyliczenie czasu i dystansu. Ponadto
wysyła informacje o utrudnieniach w ruchu takich jak np. korki uliczne.
Z tej funkcji skorzystać mogą użytkownicy korzystający nie tylko z samochodów, ale i rowerów,
pociągów, promów a nawet samolotów. W większych miastach podróżujący komunikacją miejską, dzięki Google Maps znajdują najdogodniejsze połączenia. Serwis wyznacza również szlaki
piesze30. Jest to kolejna bezpłatna usługa od Google Inc.
W 2012 roku przedstawiciele firmy podali informację, że nad mapowaniem Ziemi pracuje 7
100 pracowników. Owocem tego jest możliwość odnalezienia dowolnego adresu, ze wskazaniem
na konkretny budynek.
Z map można korzystać na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Przy włączonym
udostępnianiu lokalizacji aplikacja ustawia punkt startowy w miejscu, w którym znajduje się użytkownik, wraz z aktywnym urządzeniem. Dzięki temu łatwiej znaleźć drogę czy ciekawe miejsca
znajdujące się w pobliżu.
Dla wygody korzystających, Google oferuje możliwość ustawienia stałych adresów dla pracy lub
domu, aby w szybszy i łatwiejszy sposób korzystać z aplikacji i unikać każdorazowego wpisywania.
Mapy Google oferują również wyszukiwanie konkretnych miejsc. Wyszukiwarka pokazuje
najtrafniejsze wyniki i wskazuje je na mapie. Oprócz tego często wyświetla godziny otwarcia

Rysunek 8. Wyszukiwanie miejsc za pomocą Google

Źródło: https://goo.gl/gZdvod

30

Wikipedia, Mapy Google, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapy_Google [17.07.2017].

231

rozdz.7_Romanowska.indd 231

3/29/19 12:51 PM

Emilia Paula Romanowska
danego miejsca, przedziały czasowe, w których miejsce cieszy się największą popularnością,
opinie czy kontakt 31.
Kolejną funkcją oferowaną przez serwis jest oś czasu. To specjalne miejsce, dla każdego
użytkownika korzystającego z map, które jest prywatne. Wyświetla odwiedzone miejsca oraz
przebyte trasy, niezależnie od środka transportu. Oferuje ono również funkcję dodawania zdjęć do
konkretnych lokalizacji. Jeśli użytkownik korzysta aktywnie z map i przebywa w oznaczonym na
nich miejscu, może dodać zdjęcia do galerii tego miejsca a nawet ocenić dany obiekt lub obszar.
Przydatną, dodatkową funkcją jest zapisywanie lokalizacji np. zaparkowanego samochodu, aby
w łatwy sposób znaleźć drogę powrotna. Ta funkcja dostępna jest na urządzeniach mobilnych 32.
W sposób bezpośredni z Google Maps łączy się kolejna usługa firmy - Google Street View.
Ta usługa zapewnia panoramiczne zdjęcia, z poziomu ulic oraz wyświetlenie wybranej części
świata. Korzystanie z tej usługi można porównać z wirtualnym spacerem. Usługa dotyczy nie
tylko największych miast, ale nawet mniejszych wsi (na początku, w 2007 roku było to jedynie
pięć amerykańskich miast) 33.
Zdjęcia dostępne w Street View początkowo były robione kamerami zamontowanymi na dachach samochodów, które przemierzały ulice i robiły zdjęcia. Następnie do użytku wprowadzono
pojazdy trójkołowe, rowery, wózki a nawet skutery śnieżne. Technika ewoluowała do tego stopnia,
że kamery zaczęto montować na plecach ludzi, efektem czego są panoramy z wysokich budynków
czy gór a nawet z dna oceanów 34.
Podczas wirtualnego spaceru użytkownik porusza się za pomocą strzałek na klawiaturze lub
klikając myszką. Obecnie dzięki technologii Street View możliwe jest nawet wirtualne odwiedzanie
sklepów. Kierunek poruszania się wyznaczają specjalne linie, które biegną zazwyczaj wzdłuż
głównych, większych ulic.Na oficjalnej stronie Google Street View można odnaleźć informacje
o miejscach do których ekipa Google planuje podróż z kamerami oraz te które już zostały odwiedzone i sfotografowane .
Treści znajdujące się w Street View dostarczają również użytkownicy Google. Są one wykorzystywane przez serwis, ale nadal pozostaje własnością autora. Dzięki temu, możliwe są wirtualne
podróże nawet po dnie oceanu, tuż obok rafy koralowej np. Wielkiej Rafie Koralowej w Australii 35.
Publikowane zdjęcia, zgodnie z założeniami firmy, powinny być filtrowane w taki sposób, aby
nie tylko ich jakość była najwyższa, ale i treść, którą zawierają. Zabrania się publikowania zdjęć,
które naruszają własność intelektualną, zawierają treści seksualne, narażają dzieci na niebezpieczeństwo, zawierają mowę nienawiści, są wykorzystywane jako narzędzie do molestowania
i gróźb lub zawierają informacje osobiste, poufne. Wynikiem długiego czasu filtrowania zdjęć jest
fakt, że często zdjęcia, które zostały właśnie dodane do Google Street View zostały zrobione
nawet kilka lat temu 36. Zdjęcia są co jakiś czas aktualizowane, co wygenerowało kolejną funkcję
- Wehikuł Czasu. Ta funkcja daje możliwość ,,cofnięcia się w czasie” i powrotu do poprzednich
zdjęć danego miejsca, dzięki temu użytkownik może śledzić zmiany w otoczeniu choćby jego
miejsca zamieszkania, pracy czy szkoły.

31
Mapy Google- Pomoc, Jak korzystać z Map Google, https://support.google.com/maps/answer/144349?hl=pl&ref_topic=3092425 [19.07.2018].
32
Mapy Google- Pomoc, Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji parkingów, https://support.google.com/maps/
answer/7257797?hl=pl&ref_topic=3092425 [19.07.2017].
33
Wikipedia, Google Street View, https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View [19.07.2017].
34 Ibidem, [19.07.2017].
35
Mapy Google- Pomoc, Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji parkingów, https://www.google.com/streetview/privacy/#service-use [19.07.2017].
36
Google, Street View- Ogólne zasady dotyczące treści, https://www.google.pl/streetview/privacy/#generalcontent-policies [20.07.2017].
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Google Street View ułatwia nawigację, pozwala odnaleźć i zobrazować konkretne miejsce czy
zaspokoić ciekawość użytkownika. Wirtualny spacer po ulicach odległego miasta jest niezwykle
ciekawy i zajmujący, i jak reszta wcześniej wymienionych produktów - bezpłatny.
2.6 Youtube
Najbardziej popularny serwis z plikami wideo w sieci jest w posiadaniu firmy Google Inc 37. Jego
funkcje to darmowe oglądanie, umieszczanie, komentowanie i ocenianiu jego zasobów - filmów.
Od niedawna serwis daje jego użytkownikom możliwość prowadzenia transmisji wideo na żywo.
Wśród zasobów serwisu dostępne są zwiastuny filmów, teledyski, reklamy, ale i materiały
tworzone przez niezależnych twórców, ostatnio bardzo popularne wideoblogi.
Dla oglądających nie ma żadnych wymagań, jeśli użytkownik zapragnie poszerzyć zasoby
Youtube o swój film, musi być zalogowany na swoim koncie Google.
Największy ruch w serwisie tworzony jest właśnie przez prywatne osoby, jednak ostatnio na
popularności zyskują też kanały firmowe, publikujące materiały reklamowe lub zasoby dostępne
tylko w tym serwisie takie jak np. miniseriale czy reportaże, które nie są emitowane na antenie
stacji telewizyjnych.
Według właścicieli, portal został stworzony, aby każdy mógł przekazywać i wyrażać swoje opinie
w nieograniczony sposób (zarejestrowany użytkownik może umieścić na swoim kanale nieograniczoną liczbę filmów). Youtube twierdzi, że jego siłą są cztery postulaty na których buduje swoją
markę: wolność słowa, swobodny dostęp do informacji, równość szans i prawa do zrzeszania się 38.
Według oficjalnych statystyk udostępnionych przez Youtube, z serwisu korzysta miliard użytkowników, co oznacza, że prawie jedna trzecia użytkowników internetu jest użytkownikiem popularnej
strony z wideo. Popularność serwisu jest tak ogromna, że statystykami przewyższa oglądalność
jakiejkolwiek telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na nieodpłatność serwisu
i dostępność w wielu językach aż 95 % użytkowników internetu może swobodnie korzystać ze strony 39.
Serwis zawiera nie tylko treści rozrywkowe, ale i naukowe czy polityczne, jednak te pierwsze
są na czele rankingu. Platforma Youtube rozwinęła się do tego stopnia, że twórcy kanałów i wideoblogów rozpoznawalni są na takim samym poziomie jak gwiazdy kina czy muzyki.
Do korzystania z Youtube jako widz nie jest potrzebne aktywne konto, jednak posiadanie go
niesie ze sobą korzyści. Po zalogowaniu strona główną, wyświetla treści, które mogą zainteresować użytkownika, wybierane są one na podstawie jego historii użytkowania serwisu, do której
z resztą korzystający ma wgląd. Specjalna opcja subskrypcji daje użytkownikom możliwość
śledzenia kanałów którymi się interesują. Filmy z subskrybowanych kanałów wyświetlają się na
stronie głównej, istnieje też możliwość włączenia powiadomień o nowych filmach pojawiających
się na obserwowanych kanałach.
Za pomocą wewnętrznej wyszukiwarki, użytkownik ma możliwość odnajdywania interesujących go filmów. Posiada ona dodatkowe filtry, dzięki którym wyszukiwanie jest jeszcze bardziej
skuteczne. Wśród nich jest data przesłania, typ, czas trwania oraz lista cech, które charakteryzują
film (np. jakość, napisy, licencja, widok 360°, wideo na żywo). Otrzymane wyniki można również
sortować w wybrany sposób.
Podobnie jak podczas korzystania z wyszukiwarki dzięki funkcji historii użytkownik może sprawdzić jakie strony odwiedzał, w przypadku Youtube ma wgląd do obejrzanych przez niego filmów.
Dane zapisane w historii można wymazać częściowo lub w całości, można również wstrzymać jej
zapisywanie. Czyszczenie historii usuwa z niej nie tylko obejrzane filmy, ale i historię wyszukiwań
37
38
39

Top 15 Most Popular Video Websites, http://www.ebizmba.com/articles/video-websites [23.08.2017].
Youtube, O serwisie Youtube, https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/ [20.07.2017].
Youtube, Centrum Prasowe, https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/press/ [23.07.2017].
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i wpisywanych fraz. To co użytkownik oglądał lub czego poszukuje w serwisie wpływa na rekomendowane dla niego materiały. Jeśli serwis nie trafi w jego gust, użytkownik może skorzystać
z zaznaczenia opcji ,,nie interesuje mnie’’ 40.
Wachlarz możliwości, który oferuje serwis, sprawia, że cel, który założyli sobie właściciele
spełnia się. Użytkownicy zapoznają się i zrzeszają wśród konkretnych użytkowników lub filmów
a następnie przenoszą więzi internetowe nawet do prawdziwego życia - przykładem są imprezy,
na których popularni wlogerzy spotykają się ze swoimi widzami.
2.7 Android
Coraz częściej komputery stacjonarne zamienia się na mniejsze, wygodniejsze urządzenia
mobilne, które coraz mniej ustępują dużym PC czy laptopom. Obecnie na rynku istnieją smartfony,
które w swoich możliwościach niemalże niczym nie różnią się od komputerów stacjonarnych. Aby
w pełni korzystać z urządzeń mobilnych potrzebny jest dobry system operacyjny. Google przygotowało swój własny, obecnie najpopularniejszy system - Android. Zajmuje on ponad połowę
rynku wśród korzystających z urządzeń mobilnych bo aż 64,38 % 41 .
Należy pamiętać, że urządzenia mobilne to nie tylko smartfony, ale i tablety, telefony komórkowe,
netbooki. Każde z tych urządzeń do pełni wykorzystania potrzebuje aplikacji, które użytkownicy
pobierają z wcześniej opisanego produktu - Sklepu Google Play.
Android to system oparty na technologii open source, głównie dzięki temu system zyskał taką
popularność. Zainteresowane firmy mogły dowolnie modyfikować oprogramowanie, zgodnie ze
swoimi potrzebami, tak aby jak najlepiej dopasować się do swoich klientów. Dodatkowo system
jest darmowy i nie wymaga wykupywania licencji. Spowodowało to powstanie ciągu przyczynowoskutkowego: darmowe oprogramowanie pozwoliło firmom dostosowywać urządzenia do wymogów
klientów - również finansowych i umożliwiło wprowadzenie na rynek tańszych smartfonów, co
zwiększyło ich dostępność dla większości użytkowników, jednocześnie wzrósł popyt na tego typu
urządzenia i ludzie z całego świata mogą korzystać z takiej technologii.
Popularność Androida wynika w dużym stopniu właśnie z tak dużej przystępności, ponieważ
urządzenia z tym systemem są dostępne nawet za 50 $ 42.
System Android to ogromne umocnienie dla marki Google, ale i potężna władza w rękach spółki.
Aplikacje Google i system Android silnie ze sobą współpracują. Żaden z użytkowników nie musi
instalować aplikacji Google, gdyż są fabrycznie zainstalowane, w tym Sklep Google Play. Wśród
pakietu aplikacji od Google’a jest wyszukiwarka, Google+, Gry Play, Kiosk Play, Hangouts, Dysk,
Książki Play, Chrome, Gmail, Mapy, Youtube. Na początek użytkowania smartfona jest to pakiet
wszystkich niezbędnych aplikacji.
Rozdział 3. S
 posoby zbierania informacji oraz ich rodzaje na przykładzie usług
serwisu Google
Korzystanie z usług oferowanych przez Google Inc, przebiega według określonych zasad.
Ze względu na złożoność i rozbudowanie usług zasady są tak samo rozbudowane. Korzystanie
z każdej pojedynczej usługi ma swoje odrębne Warunki korzystania, do którego przestrzegania
zobowiązuje się użytkownik.
40
Youtube- Pomoc, Zarządzanie rekomendacjami i wynikami wyszukiwania, https://support.google.com/youtube/answer/6342839?hl=pl&ref_topic=3027257 [23.07.2017].
41
NatMarketShare,Wykorzystanie Mobilnych Systemów Operacyjnych, https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1 [27.08.2017].
42
Android, Android jest dla każdego, https://www.android.com/everyone/ [24.07.2017].
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Używanie Gmaila, Chrome’a czy wyszukiwarki to nie tylko Warunki korzystania, ale i Polityka
prywatności. Korzystając z usług firmy z Doliny Krzemowej, użytkownik akceptuje warunki, na
których firma zbiera dane oraz to jakiego są rodzaju i w jaki sposób będą one wykorzystywane.
Dokument ten zawiera 19 stron. Oprócz tego, rozszerza się on o odnośniki do poszczególnych
zapisów czy wyjaśnień używanych pojęć. Dla przeciętnego użytkownika taki dokument jest za
długi, aby go przeczytać i zazwyczaj pomija zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami,
wyrażając na niego zgodę.
Google oferuje swoim użytkownikom możliwość zarządzania swoim kontem, tym samym zarządzanie powierzonymi informacjami oraz zapewnienie ochrony danych i bezpieczeństwa. Większość
użytkowników, często nie zdaje sobie sprawy z tej możliwości i nie interesuje się zmianą ustawień.
Na oficjalnej stronie Polityki prywatności Google, firma wyjaśnia, że zbierane przez nią informacje wykorzystywane są do ulepszania serwisu oraz jego usług a nawet tworzenia nowych treści.
Użytkownicy oraz ich zachowania w sieci są dla nich największą kopalnią wiedzy.
Wśród przykładów przytaczanych przez Google’a, dzięki zebranym danym firma może zapewnić
użytkownikom uzyskiwanie bardziej trafnych wyników wyszukiwania oraz bardziej spersonalizowane
reklamy, nawiązywanie nowych kontaktów, szybsze odnajdywanie osób na przykładzie Google+
oraz dzielenie się z tymi osobami posiadanymi zasobami w łatwiejszy sposób.
Aby jednak zrozumieć procesy kolekcjonowania danych przez Google’a trzeba odpowiedzieć
na kilka pytań:
• Kto kolekcjonuje?
• Co kolekcjonuje?
• Gdzie kolekcjonuje?
• W jaki sposób kolekcjonuje?
• W jaki sposób wykorzystuje zebrane dane?
Odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie nasuwa się sama, gdyż celem tej pracy jest zbadać
w jaki sposób firma Google zbiera informacje. Jednak nie wszystkie informacje są tak samo ważne
i zbierane są w różny sposób. Zbierane informacje można jednak podzielić na 3 główne grupy:
• Aktywność użytkowników - dane, które są zbierane podczas korzystania z usług np. wyszukując informacji, wytyczając trasę podróży na mapach Google czy korzystając z urządzeń takich
jak np. smartfon.
• Treści użytkownika - po zalogowaniu na konto Google, zapisywane są wszystkie treści
tworzone przez użytkownika, wiadomości na koncie Gmail, zapisywane i odbierane notatki czy
utworzone wydarzenia w kalendarzu.
• Dane osobowe użytkownika - aby w pełni korzystać z zasobów Google, potrzebne jest
utworzenie konta. Przy rejestracji użytkownik podaje informacje takie jak imię, nazwisko, numer
telefonu, kraj czy inne nieobowiązkowe informacje.
Już na wstępie można zauważyć, że firma z Doliny Krzemowej zna nie tylko tożsamość użytkownika, ale i bacznie obserwuje jego niemalże każdy ruch.
3.1 Informacje podawane przez użytkownika
Każdy serwis, który wymaga założenia konta wymaga również informacji niezbędnych do rejestracji nowego użytkownika. Nie inaczej jest podczas korzystania z usług Google, które wymagają
aktywnego konta. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się poprzez podanie kilku informacji,
które w bezpośredni sposób będą kojarzone z konkretnym użytkownikiem, są to tak zwane dane
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osobowe. Zazwyczaj są to informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail. Podczas tworzenia
nowego konta Gmail jest to również data urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowe czy lokalizacja. Często niezbędne jest podanie tylko kilku informacji a reszta to informacje dodatkowe,
które wzbogacą konto lub w przypadku utraty dostępu do niego pomogą go odzyskać. Google
może również prosić użytkowników o podanie numeru karty kredytowej, jest to jednak opcjonalne.
Te podstawowe informacje dają możliwość korzystania z konta Google. Jeśli użytkownik jednak
jest zainteresowany dostępem do szerszych zasobów jest proszony o utworzenie publicznego
profilu, gdzie poszerza zakres udostępnionych o sobie informacji. Na stronie zarządzania kontem
korzystający może dodać informacje dotyczące jego miejsca zatrudnienia, kontaktu służbowego,
kontaktu prywatnego, szkoły, dokładnego miejsca zamieszkania, posiadanej strony internetowej,
pseudonimu, odwiedzonych miejsc czy dodać opis o sobie. Tak uzupełniony profil użytkownik
może wzbogacić o swoje zdjęcie, jednocześnie łącząc udostępnione o sobie dane ze swoim
wizerunkiem 43.
Konto użytkownika będzie bardziej bezpieczne, jeśli uzupełni je o informacje dotyczące dodatkowego adresu e-mail lub numer telefonu, tzw. pomocniczego, które będzie przydatne w przypadku
utraty kontroli nad profilem 44.
3.2 Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google
Jak zostało napisane w poprzednich rozdziałach, Google zbiera informacje podczas korzystania z jego usług, na różnych płaszczyznach. Kiedy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, ogląda
filmy na Youtube czy wysyła wiadomości za pomocą Gmaila, każdy ten ruch zostaje zapisany.
Zbieranie informacji, w rozumieniu Polityki prywatności Google to szeroko rozumiany termin.
Ukrywa się pod nim kolekcjonowanie informacji o użytych preferencjach podczas korzystania
z usług takich jak Gmail, Youtube, Google+, zdjęcia, filmy, historia przeglądanych stron internetowych i wyszukiwań nie tylko w wyszukiwarce, ale i na mapach Google, tworzenie, modyfikowanie
czy zapisywanie dokumentów na dyskach Google. W rozumieniu firmy dotyczy to dowolnych
materiałów, które w dowolny sposób zostały zarejestrowane przez systemy firmy 45.
Wśród tych informacji znajduje się nie tylko historia ruchów użytkownika po sieci, ale i informacje
o wykorzystywanym urządzeniu. Są to informacje dokładnie określające model wykorzystywanego
sprzętu, rodzaj systemu operacyjnego a nawet unikalny identyfikator urządzenia. Oprócz tego,
w przypadku urządzeń mobilnych udostępniane są informacje z jakiej sieci komórkowej korzysta
dany użytkownik oraz numery telefonów. Identyfikator urządzenia oraz numer telefonu zazwyczaj
zostają powiązane z kontem Google.
Konto Google zapisuje również niektóre informacje powiązane z aplikacjami telefonu, kalendarzem, kontaktami, zdjęciami czy muzyką. Oprócz tego Google zachowuje informacje czysto
techniczne, takie jak stan naładowania baterii urządzenia, jakość połączeń takich jak Wi-fi lub
bluetooth. Kolekcjonowane są również dane dotyczące czasu podświetlenia ekranu urządzenia,
czujników ekranu oraz wysyłane raporty o błędach 46.

43
Google, Polityka prywatności- Informacje podawane przez użytkownika, https://static.googleusercontent.
com/media/www.google.pl/pl/pl/intl/pl/policies/privacy/google_privacy_policy_pl.pdf [25.07.2017].
44
Konto Google- Pomoc, Ustawianie pomocniczego numeru telefonu lub adresu e-mail, https://support.google.com/accounts/answer/183723?hl=pl&ref_topic=7188671 [27.07.2017].
45
Google, Polityka prywatności, Definicje - ,,Zbieranie informacji’’, https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/example/collect-information.html [27.08.2017].
46
Wyszukiwarka Google- Pomoc, Zarządzanie ustawieniem Informacje z urządzenia, https://support.google.
com/websearch/answer/6135999?hl=pl [27.08.2017].
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3.3 Informacje w dziennikach
Korzystając z usług Google użytkownicy wyszukują, przesyłają, otrzymują i wysyłają treści
w postaci tekstów czy multimediów. Udostępniane przez Google materiały, które w jakikolwiek
sposób wykorzystuje użytkownik są zapisywane w tak zwanych dziennikach serwerów.
Wspomniane wyżej dzienniki, są to serwery, których istnienia wymaga każda strona internetowa. W przypadku Google, ich serwery automatycznie zapisują wysyłane do nich zapytania.
Taki zapis zawiera jednak nie tylko treść żądania, ale i szereg informacji których zazwyczaj przeciętny użytkownik nie jest świadomy. Wśród nich znajdują się: adres IP, informacje o systemie
operacyjnym urządzenia, typ przeglądarki internetowej oraz jej język, data i godzina wysłania
żądania, pliki cookie, które w bezpośredni sposób powiązane są z przeglądarką internetową. Taki
dziennik serwerów składa się z czterech wersów, gdzie kolejno pierwszy zawiera zapis numeru
IP użytkownika, który nadawany jest mu przez dostawcę internetu. Po adresie IP występuje data
i godzina wysłania żądania. Drugi wers zawiera adres strony z wyszukiwanym hasłem. Kolejny
wers informuje o rodzaju przeglądarki internetowej oraz użytkowanym systemie operacyjnym.
Ostatnia linijka jest ciągiem cyfr i liter. Jest to unikalny identyfikator pliku cookie, przypisany do
konkretnego komputera przy pierwszej wizycie w witrynie Google .
Wśród informacji znajdujących się w dziennikach, mieszczą się dane dotyczące sposobu
korzystania z serwisu np. wyszukiwane hasła czy oglądane filmy. Oprócz tego Google gromadzi
informacje, które w odczuciu wielu użytkowników będą informacjami poufnymi i prywatnymi,
często nawet takimi, którymi nie chcieliby się dzielić z bliskimi osobami. W tej grupie znajdują się
dane dotyczące połączeń telefonicznych, ich czasu trwania, numerów, na które użytkownik wykonuje połączenia i te, od których je odbiera, numery docelowe połączeń, data i godziny rozmów,
ustawienia przesyłanych wiadomości sms, ich daty i czas oraz typy przekazywanych połączeń.
Oprócz tego, wśród zbieranych informacji znajdują się dane dotyczące samego urządzenia,
czyli raporty o błędach, występujące awarie, aktywności systemu, szczegółowe ustawienia danego
urządzenia, informacje o aplikacjach takich np. jak przeglądarka, język i typ używanego programu
oraz pliki cookie które, w jednoznaczny sposób mogą zidentyfikować dane urządzenie 47.
3.4 Informacje o lokalizacji
Google wie, nie tylko z kim i kiedy rozmawia użytkownik, ale i gdzie się znajduje. Korzystając
z usług serwisu, każdy użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma zbierała informacje o jego lokalizacji. Firma może gromadzić dane o rzeczywistym położeniu użytkownika oraz je przetwarzać.
Jeśli użytkownik ma włączoną funkcję udostępniania swojej lokalizacji, podczas korzystania z Map
Google, obszar wyświetlony na mapie będzie obejmował jego położenie. W przypadku zmiany
pozycji, ruch zostanie zarejestrowany i wyświetlony na mapie. Lokalizacja użytkownika ustalana
jest na podstawie sygnału GPS - sygnał z satelitów wskazujący położenie z dokładnością do kilku
metrów, połączenia Wifi - wyznaczanie lokalizacji dzięki informacjom o pobliskich sieciach i stacji
przekaźnikowej sieci komórkowej 48.
Mapy ustalają bieżące współrzędne, na podstawie lokalizacji przeglądarki internetowej oraz
historii lokalizacji - w przypadku, gdy lokalizacja telefonu jest włączona. Historia lokalizacji to opcja,
dzięki której, położenie może być celniej określone, odsyła trafniejsze wyniki i lepiej dopasowane
sugestie w usługach Google. Pozwala serwisowi na zapisywanie danych o położeniu użytkownika
47
Google, Polityka prywatności, Informacje o lokalizacji, https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
[27.07.2017].
48
Google, Polityka prywatności, Definicje- ,,zbieranie i przetwarzanie informacji o lokalizacji’’, https://www.
google.pl/intl/pl/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html [27.02.2017].
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Rysunek 9.Podróż użytkownika zapisana w historii lokalizacji

Źródło: https://www.google.com/maps/timeline?pb=!1m2!1m1!1s2016-11-11

na wszystkich urządzeniach, na których dokonano logowania na konto oraz włączona jest opcja
udostępniania współrzędnych. Każda aplikacja oraz usługa Google może raportować obecne
położenie użytkownika. Lokalizacja ustalana jest nie tylko na bieżąco, w razie potrzeby użytkownika, ale i zapamiętuje przebyte kiedyś trasy. Historia lokalizacji zapamiętuje więc dokładny czas
rozpoczęcia podróży, miejsce początkowe i końcowe, zapisuje odbyte przystanki, ich czas oraz
dokładne miejsce. Na koniec, gdy użytkownik powróci do miejsca, z którego wyruszał Google
podsumowuje zmiany lokalizacji jako podróż, tak też ją zapisuje w historii.
3.5 Pamięć lokalna, pliki cookie oraz podobne technologie
Internetowy gigant ma prawo do zapamiętywania informacji np. danych osobowych, zapisywania ich i do przechowywania w pamięci urządzenia. Wykorzystuje do tego pamięć podręczna
przeglądarki, czyli odwiedzone strony, zapisane na nich hasła czy wypełnione formularze, historię
pobranych plików czy pliki cookie. Dane te przechowywane są pomiędzy sesjami podczas korzystania. Oprócz pamięci podręcznej urządzenia, Google wykorzystuje również pamięć lokalną
aplikacji. Te informacje zapisywane są zazwyczaj jako tymczasowe pliki dzięki którym, możliwe
jest korzystanie w trybie offline czy szybszy powrót do zamkniętej wcześniej aplikacji.49
Mogłoby się wydawać, że powyżej opisane sposoby gromadzą już niemalże, wszystkie możliwe dane, jednak istnieją jeszcze pliki cookie - kopalnia wiedzy i informacji o użytkowniku i jego
ruchach w sieci. Większość serwisów przy pierwszych odwiedzinach prosi o akceptację ich ,,polityki
cookie”, podobnie jest w przypadku korzystania z usług Google.
Pliki cookie, czyli popularnie zwane ,,ciasteczka’’ to informacje, które wysyła odwiedzony przez
użytkownika serwis internetowy oraz zapisuje je na urządzeniu, które jest wykorzystywane. Dzięki
nim, użytkownicy mają ułatwiony dostęp i wygodniejsze korzystanie z serwisów, które już odwiedzili. Odpowiadają one między innymi za dopasowanie reklam, dostosowanie wyświetlanej strony
do preferencji użytkownika, zapamiętywanie logowań na stronie czy zapamiętywanie zawartości
koszyka w sklepie internetowym 50.
49
Google, Polityka prywatności, Definicje- ,,Pamięć podręczna przeglądarki’’, https://www.google.pl/intl/pl/
policies/privacy/key-terms/#toc-terms-browser-storage [27.02.2107].
50
Związek Pracodawców Branży internetowej, Po co są ciasteczka?, http://wszystkoociasteczkach.pl/po-cosa-ciasteczka/ [27.07.2017].
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W rzeczywistości jest to ciąg znaków, w którym zarejestrowane są informacje na temat używanej przez użytkownika przeglądarki, zapamiętane informacje o odwiedzinach strony, używanym
języku przeglądarki, pomagają dostosować reklamy do preferencji użytkownika oraz dbają o to,
aby nie wyświetlać stale tych samych.
Oprócz tego w przypadku Google, w ramach współpracy z firmami pomiarowymi, pliki cookie
są udostępniane innym firmom, aby np. gromadzić dane demograficzne.
Google wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie, które odpowiadają za różne działania:
ustawienia, bezpieczeństwo, procesy, reklamy, stan sesji, analityka.
Każdy użytkownik, ma dostęp do zarządzania swoimi plikami cookie. Ma możliwość odrzucenia
wszystkich plików cookie, jednak firma w swojej Polityce prywatności zaznacza, że w takim wypadku
korzystanie z serwisów może być utrudnione, gdyż treści mogą nie być wyświetlane poprawnie lub wcale.
Inne technologie to np. identyfikator wyświetlania reklam. To narzędzie jest wykorzystywane
podczas użytkowania urządzeń mobilnych, obsługujących system operacyjny Android. Jest to
identyfikator, który jest przypisywany użytkownikowi podczas korzystania z usług Google Play
i może być przez niego zresetowany. Każdy programista, który zamieszcza swój produkt w Google
Play zobowiązuje się nadać swojej aplikacji identyfikator wyświetlania reklam, który następnie
wpływa na to jakie reklamy będą wyświetlane użytkownikom.51
Rozdział 4. Wykorzystywanie oraz udostępnianie zebranych informacji
Głównym założeniem firmy Google jest wykorzystywanie zebranych danych w celu ulepszania
serwisu oraz usług, które oferują swoim klientom. Dzięki tym informacjom firma wie z jakich funkcji
korzystający są zadowoleni a nad jakimi powinni popracować lub jakie zmiany wprowadzić. Zebrane
informacje ułatwiają również dostosowanie się do preferencji użytkownika. Zebrany materiał wykorzystywany jest nie tylko do rozwoju firmy i pracy nad nowymi narzędziami i funkcjami, ale i do
utrzymania bezpieczeństwa zarówno firmy jak i jej klientów. Gigant z Doliny Krzemowej, w swoich
założeniach mówi również o zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa swoich użytkowników oraz
ich danych. Jednak sposobów wykorzystania tych informacji jest znacznie więcej. We wcześniejszych rozdziałach zostały opisane rodzaje zbieranych danych, w kolejnych zostanie dokonana
próba analizy jaka część z nich jest udostępniania oraz w jaki sposób i kto z nich korzysta.
4.1 Rodzaje udostępnianych danych
Część Polityki prywatności firmy Google, która dotyczy udostępniania danych rozpoczyna
się zdaniem, które mówi o tym, iż firma nie udostępnia danych osobowych osobom i firmom zewnętrznym. Jednak jest to jedynie ogólna myśl, zaraz po tym firma przytacza przykłady w jakich
okolicznościach dane mogą zostać udostępnione.
Pierwszy przypadek to sytuacja, w której użytkownik sam wyraził zgodę na udostępnianie
swoich danych osobowych. Mogą być one wtedy udostępnione firmom, organizacjom czy osobom,
które są spoza firmy Google. W definicji danych osobowych Google rozumie się ,,... dostarczane
przez użytkownika informacje umożliwiające Google jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko,
adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które możemy powiązać z użytkownikiem
w racjonalny sposób, takie jak informacje powiązane z kontem Google użytkownika’’52. Oprócz
Konsola Play- Pomoc, Identyfikator wyświetlania reklam, https://support.google.com/googleplay/androiddeveloper/answer/6048248?hl=pl [27.07.2017].
52
Google, Polityka prywatności, Definicje- ,,Dane osobowe’’, https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/keyterms/#toc-terms-personal-info [28.07.2017].
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Rysunek 10.Liczba wniosków o udostępnienie danych użytkowników

Źródło: https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/

tych informacji, Google może dzielić się danymi które są ,,wrażliwe”. Wśród nich są np. informacje
o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, dotyczące poglądów politycznych, wierzeń religijnych
czy seksualność a nawet poufne dane medyczne 53. Te informacje, dają możliwość zidentyfikowania korzystającego nie tylko jako użytkownika sieci, ale i kompletnego zidentyfikowania osoby
w świecie rzeczywistym.
Druga sytuacja, w której Google może udostępnić dane osobowe użytkownika występuje, gdy
są one przekazywane administratorowi domeny, czyli osobie która zarządza usługami w większej
grupie np. w szkole czy firmie 54. W takim przypadku administrator ma dostęp nie tylko do danych
osobowych, ale i do informacji, które zawiera konto użytkownika np. konto Gmail. W tym przypadku administrator ma możliwość zmiany hasła, może swobodnie przeglądać statystyki związane
z kontem, które dotyczą również instalowanych aplikacji. Osoba zarządzająca kontami z poziomu
administratora ma dostęp również do treści zawartych na koncie Google oraz może je zachowywać.
Dzięki dostępowi do tych materiałów, Google zezwala również administratorowi na pobieranie
Rysunek 11. Odsetek spełnionych żądań o udostępnienie danych

Źródło: https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/
53
Google, Polityka prywatności, Definicje- ,,Wrażliwe dane osobowe’, https://www.google.pl/intl/pl/policies/
privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info [28.07.2017].
54
Administrator G Suite, Kto jest moim administratorem?, https://support.google.com/a/answer/6208960?hl=pl&visit_id=1-636370080286836571-4196590130&rd=1 [28.07.2017] .
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informacji z konta i przekazanie ich dalej np. do instytucji państwowych i sądów z całego świata.
Informacje są udostępniane na podstawie wezwań od wyżej wymienionych organów. Jak wynika
z badań, opublikowanych na oficjalnej stronie firmy liczba wniosków stale rośnie.
Obecnie liczba wniosków o udostępnienie informacji pozytywnie rozpatrzonych maleje, ale
utrzymuje się nadal na poziomie ok. 60 %. Wśród nich są informacje udostępnione nie tylko
częściowo, ale i całościowo.
Oprócz danych prywatnych, które są bezpośrednio przypisane do konkretnego użytkownika,
firma może udostępniać informacje publiczne takie jak np. najpopularniejsze hasła wyszukiwane
w ostatnim czasie czy najchętniej oglądane filmy w serwisie Youtube. Zebrane dane o lokalizacji
pomagają zespołowi Google wysyłać użytkownikom np. rekomendacje miejsc znajdujących się
w pobliżu lub takich, którymi interesuje się więcej osób.
4.2 Odbiorcy zebranych danych
Jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, odbiorcy informacji zależą od rodzaju
przesyłanych danych. Podmioty, do których trafiają materiały należą do bardzo szerokiego grona. Wśród nich jest rodzina, przyjaciele czy współpracownicy, którzy między sobą udostępniają
informacje i pliki, potrzebne w pracy czy w szkole. Są to np. dokumenty z arkuszy Google czy
zdjęcia z wakacji zapisane na dysku.
Wśród zainteresowanych jest również sama firma Google, która tworzy swoje usługi w oparciu
o zebrane informacje i raporty. W Polityce prywatności, firma z Doliny Krzemowej zastrzega sobie
również prawo do udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym jak i stowarzyszonym - czyli
wszystkim podmiotom należącym do firmy Google. Jeśli chodzi o podmioty zewnętrzne firma
określa je jako ,,inne zaufane firmy lub osoby’’. Brak konkretnych informacji kim są te firmy i osoby,
Google jednak zapewnia, że dba, aby informacje były przetwarzane zgodnie z ich zasadami oraz
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
Oprócz tych dwóch oczywistych odbiorców, kolekcjonowane dane przesyłane są również do
osoby lub grupy osób, które zarządzają kontami innych - są administratorami. Oprócz nich dostęp
do informacji mają osoby które świadczą opiekę i pomoc techniczną nad kontami. Przykładem są
konta pocztowe studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z posiadających ma dostęp do swojego konta, oprócz tego dostęp do kont i informacji na nich zawartych
posiadają administratorzy.
Najbardziej poważnym przypadkiem odbiorcy danych są osoby i organizacja spoza firmy Google
takie jak sądy czy instytucje państwowe. Informacje są udostępniane na podstawie wniosków,
które następnie rozpatruje dział prawny firmy.
Ostatnim i najbardziej dochodowym odbiorcom danych są reklamodawcy. Firmy, które otrzymują
informacje o użytkownikach, ich dane osobowe, preferencje, zainteresowania. Otrzymują cały
zasób danych na podstawie, których mogą budować swoją kampanię reklamową w taki sposób,
aby uzyskać jak największy zysk.
4.3 Sposoby wykorzystania danych
Baza informacji, którą firma Google posiada na temat każdego użytkownika jest ogromna, co
za tym idzie wykorzystanie tych informacji również jest bardzo szerokie.
Każdy, kto aktywnie korzysta Google i posiada konto, powierza informacje, które w bezpośredni
sposób identyfikują go jako użytkownika. Adres IP korzystającego ułatwia przesyłanie wybranych
informacji wprost na jego urządzenie, a dane podawane przy rejestracji konta Google wspomagają
uwierzytelnianie użytkownika i zabezpieczają go, przed kradzieżą konta. Rejestracja w serwisie
Google, daje użytkownikom możliwość reprezentowania się w różnych usługach za pomocą jed-
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nego konta. Ułatwia to również wyszukiwanie danej osoby w różnych usługach. Dotyczy to nie
tylko osób prywatnych, ale i firm. Publiczne dane z konkretnego profilu są widoczne w różnych
usługach pod tą sama nazwą. Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany przez firmę do
informowania o wprowadzonych zmianach lub nowych usługach.
Korzystając z narzędzia mapy, wysyłane informacje pomagają tworzyć przydatne wiadomości
np. dotyczące natężenia ruchu, przewidywanego czasu przejazdu lub dają sygnały o ewentualnych
utrudnieniach w ruchu. Dzięki temu, użytkownicy z wyprzedzeniem wiedzą jaką drogę wybrać,
aby uniknąć przeszkód.
W wykorzystaniu danych ogromną rolę odgrywają pliki cookie, które odpowiadają za ogólną
wygodę korzystania oraz za poprawę jakości świadczonych usług. Każda z grup tych informacji
odpowiada za co innego:
• Pliki cookie odpowiadające za ustawienia: dzięki zapamiętanym informacjom witryna wyświetlana jest w pożądany przez użytkownika sposób a zapisane dane o lokalizacji wspomagają
wyświetlanie przydatnych informacji takich jak np. prognoza pogody w miejscu, w którym
znajduje się użytkownik. Ten rodzaj plików odpowiada również za zapamiętywanie wybranego języka, koloru i rodzaju czcionki czy liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na
jednej stronie.
• Pliki cookie odpowiadające za bezpieczeństwo: dzięki tym informacjom, serwis dba o bezpieczeństwo użytkowników, przy ich pomocy dochodzi do procesu uwierzytelnienia. Dzięki
nim użytkownik, może sprawdzić datę i godzinę ostatniego logowania i w ten sposób monitorować bezpieczeństwo swojego konta. Dzięki tym danym serwis jest w stanie przewidywać
planowane ataki i jednocześnie im zapobiegać.
• Pliki cookie odpowiadające za procesy: dzięki tym informacjom użytkownicy w łatwy sposób
mogą poruszać się po stronach oraz uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych obszarów oraz
sprawnie i w pełni korzystać z dokumentów udostępnionych na dysku Google, w pełni je
wyświetlać, modyfikować i zapisywać.
• Pliki cookie odpowiadające za stan sesji: pomagają zwiększać komfort przeglądania stron
internetowych oraz ulepszać usługi, mogą być również używane do sprawdzania skuteczności wyświetlanych reklam PPC (Pay per click - rodzaj reklamy internetowej, która polega
na płaceniu za każdorazowe kliknięcie w link, a nie za samo wyświetlenie reklamy) oraz
odpowiadają za śledzenie ostatnio oglądanych filmów w serwisie Youtube.
• Pliki cookie odpowiadające za analitykę: umożliwiają identyfikację poszczególnych użytkowników oraz pomagają wyświetlać bardziej trafne reklamy, zarówno w wyszukiwarce Google
jak i w całej sieci.
• Pliki cookie odpowiadające za reklamy: służą zarówno odbiorcom reklam jak i reklamodawcom. Dzięki nim możliwe jest tworzenie raportów na temat skuteczności kampanii reklamowej
oraz pomijanie reklam, które już zostały wyświetlone. Odpowiadają za raportowanie poziomu
interakcji użytkownika. Te informacje pomagają również w powiązaniu działań użytkownika
na różnych urządzeniach, na których doszło do logowania na konto Google 55.

Google, Polityka prywatności- Rodzaje plików cookie używanych przez Google, https://www.google.pl/intl/
pl/policies/technologies/types/ [28.07.2017].
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Dzięki posiadanym informacjom, firma Google stara się również zabezpieczać istniejące konta.
Wśród tych działań zawiera się wykrywanie oraz zapobieganie możliwym oszustwom i zagrożeniom.
Jest to nie tylko ochrona użytkowników, ale i partnerów współpracujących z firmą.
Usługa dysku, na który użytkownicy mogą przesyłać pliki w różnym formacie daje Google
dostęp do wszystkich tych zasobów. Wśród warunków korzystania z serwisu istnieją zapisy, które
mówią o tym, że przesłane materiały pozostają własnością użytkownika, jednak wiąże się to z jednoczesnym udzieleniem firmie Google zezwolenia na ,,wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie
i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie
opracowań (dzieł pochodnych, na przykład przez wykonanie tłumaczenia, adaptacji lub innych
zmian w celu zapewnienia lepszego działania z Usługami)” 56. Oznacza to, że użytkownik zgadza
się, aby jego materiały mogły być wykorzystywane np. w celach promocyjnych usług. Nawet, gdy
użytkownik przestanie korzystać z usług świadczonych przez firmę licencja nadal jest ważna.
Treści przesłane do serwisu Google takie jak np. wiadomości e-mail służą do analizy, dzięki
której firma może oferować spersonalizowane usługi lub funkcje oraz oczywiście trafniejsze
reklamy. Dzięki temu, serwis jest również w stanie wychwycić wiadomości, które są spamem
i umieścić jej w odpowiednim miejscu.
Zebrana historia wyszukiwania pozwala na automatyczną poprawę błędów oraz autouzupełnianie wpisywanych zapytań. Informacje zebrane od różnych użytkowników pomagają tworzyć
wzorce podpowiedzi oraz na podstawie tych samych błędów powielanych przez wielu użytkowników tworzyć autokorekty. Serwis tworzy również podpowiedzi na podstawie wcześniejszych
wyszukiwań i powiązanych haseł.
Zebrane informacje mają również ogromne znaczenie przy tworzeniu kampanii reklamowych.
Google wykorzystuje reklamy jako sposób zarobku, aby ich usługi oferowane użytkownikom mogły
pozostać bezpłatne.
Główną rolę odgrywają pliki cookie i historia wyszukiwania, dzięki której serwis tworzy sugestie zainteresowań użytkownika. Wykorzystuje się je, aby wyświetlane reklamy dawały większą
skuteczność. Informacje w nich zawarte pomagają reklamodawcom dotarcie do większej grupy
odbiorców i sprecyzowanie zainteresowanych grup. Specjalne pliki cookie, są wykorzystywane do
zapisywania ostatnich wyszukiwań, wcześniej używanych ofert reklamowych lub wizyt na witrynach
reklamodawców. Kilka rodzajów plików cookie, które dotyczą reklam pozwala serwisowi Google
na panowanie nad reklamami nie tylko na stronach ich usług, ale i w całej sieci.
Oprócz tego, że zebrane przez Google informacje pomagają reklamodawcom dopasować się
do potencjalnych klientów, mają one też zastosowanie podczas raportowania skuteczności reklam.
Dzięki nim, reklamodawcy otrzymują informacje zwrotne, ile osób zainteresowanych reklamą
(którzy w nią kliknęli) rzeczywiście dokonali zakupów.
Oprócz tego Google zbiera informacje z wielu urządzeń, na których zarejestrowano konto
Google, dzięki tym informacjom może koordynować wyświetlane reklamy na kilku urządzeniach
i prowadzić pomiary.
Wyżej opisane pliki cookie znajdują zastosowanie nie tylko w prowadzeniu jak najlepszej
kampanii reklamowej, ale i dają możliwość zabezpieczenia się przed zjawiskiem click fraud, czyli
nieuczciwymi albo fałszywymi kliknięciami w reklamy rozliczane zazwyczaj w modelu PPC.
Oprócz komercyjnego zastosowania, informacje, które zostały powierzone serwisowi, czasem
w bezmyślny sposób, mogą pomóc w wykrywaniu przestępstw nie tylko tych internetowych. Na
podstawie zawartych w serwisie informacji, można zdobyć dowody łamania prawa lub wykryć
oszustwa.
Google, Polityka prywatności, Materiały użytkownika w Usługach, https://www.google.pl/intl/pl/policies/
terms/regional.html [28.07.2017].
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Rysunek 12. Materiał z serwisu Youtube zawierający dowody przestępstwa

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OKJOy0M4Cp8

Nie tylko prywatne dane osobowe, ale i te publiczne, często są dowodem w sprawie przestępstw.
Przykładem, jest serwis z filmami Youtube, na którym materiały może zamieszczać każdy. Niestety,
często użytkownicy bezmyślnie publikują materiały, np. takie, na których zarejestrowano łamanie
prawa lub karygodne zachowanie. Przykładem jest film opublikowany przez grupę nastolatków,
którzy naśmiewali się z tonącego mężczyzny, nie udzielając mu pomocy. Następnie umieścili wideo
w serwisie, co poskutkowało reakcją odpowiednich służb i pociągnięciem ich do odpowiedzialności.
Rozdział 5. Bezpieczeństwo oraz ochrona danych udostępnionych serwisowi Google
Po zapoznaniu się z Polityka prywatności serwisu Google, wiadomo już jakie informacje o swoich
użytkownikach gromadzi firma, kolejnym krokiem jest zwiększenie świadomości korzystających,
na temat prywatności i bezpieczeństwa ich danych. Oprócz tego, że firma oferuje zmianę ustawień
dotyczących prywatności ważne jest, aby każdy z użytkowników miał świadomość, jakich informacji
nie udostępniać oraz jak zabezpieczać te już udostępnione. Podczas korzystania z internetu oraz
jego usług ważnym jest, aby mieć świadomość, że niektóre aplikacje czy usługi proszą użytkowników o podanie danych lub dostęp do nich, które nie są konieczne do ich prawidłowego działania.
5.1 Najczęściej występujące zagrożenia prywatności danych Google
Zgodnie z Warunkami korzystania Google, użytkownik akceptuje zasady według, których
wykorzystuje ich usługi a co jest z tym związane, zgadza się również w jaki sposób Google wykorzystuje jego konto i jego dane.
Pierwsze zagrożenie, które zazwyczaj użytkownicy tworzą sobie sami to brak znajomości
Warunków korzystania i Polityki prywatności, akceptacja tego dokumentu ,,w ciemno’’. Już dawno
minęły czasy, kiedy korzystający z internetu czuli przed nim pewną niepewność, swoje dane starali
się zabezpieczać, dbali o ich prywatność a przed rejestracją konta w serwisach internetowych
czytali jego regulamin. Brak wiedzy, co kryje te 19 stron Polityki prywatności wpływa na to, że
użytkownicy coraz częściej ,,rozrzucają’’ swoje dane po sieci nie mając świadomości, że mogą
mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności informacji o sobie.
Użytkownicy popełniają błąd akceptując wszystkie warunki regulaminu, podczas gdy założenie
konta, nie zawsze tego wymaga. Na oficjalnej stronie Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
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widnieje zapis, informujący, że nie można uzależniać wykonania umowy od udzielenia zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Co więcej, często, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych, nie jest konieczne do wykonania lub zawarcia umowy: ,,Jeśli firma gromadzi dane swojego przyszłego klienta i ma zamiar wykorzystywać je jedynie do celu realizacji umowy, którą
z nim zawiera, nie powinna zwracać się o zgodę na przetwarzanie danych. Natomiast, gdyby
firma zamierzała wykorzystać dane swoich klientów w innym celu niż do realizacji lub wykonania
umowy zawartej z klientem nie spełniając przy tym żadnego z warunków określonych w art. 23
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy, o taką zgodę powinna się zwrócić.’’ - ten zapis świadczy, o tym, że użytkownik w wielu przypadkach ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie danych i nie wpłynie to
na jakość oferowanych usług 57.
W pierwszych rozdziałach pracy zostało wspomniane, jak dużo osób korzysta z usług oferowanych przez Google, jednak ile z tych użytkowników zastanawia się nad końcowym efektem
i rozważa ostateczny bilans skutków założenia konta Google?
Oprócz danych podawanych przez użytkowników zagrożeniem są również informacje, które
automatycznie zbierają narzędzia i usługi Google takie jak wyszukiwarka czy przeglądarka internetowa Chrome. Często korzystanie z produktów Google nie wymaga podawania danych osobowych
jednak dzielenie się nimi z firmą daje większe możliwości czy korzystanie z dodatkowych usług.
Użytkownicy chcący mieć dostęp do większych zasobów obnażają się ze swoich prywatnych
danych, zamiast podać minimum wymaganych informacji. Korzystając np. z przeglądarki Chrome
użytkownik powierza jej hasła do różnych witryn, zgadza się na ich zapamiętywanie i przechowywanie w pamięci programu.
Oprócz haseł i loginów, program Chrome zapisuje rejestr pobranych z internetu plików, pliki
cookie a nawet miniaturowe zrzuty z ekranów najczęściej odwiedzanych przez użytkownika
stron. Mogłoby się wydawać, że internet jest miejscem, gdzie można zachować pewien rodzaj
anonimowości. Te czasy jednak już dawno minęły. Mając tego świadomość można zaryzykować
stwierdzeniem, że prywatność w sieci również nie istnieje 58.
Jeśli z urządzenia korzysta więcej niż jedna osoba, zagrożeniem prywatności jest nie tylko
historia przeglądarki. Wyszukiwarka Google zapamiętuje historię wyszukiwań co skutkuje autouzupełnianiem przy wpisywaniu haseł.
Oprócz tego, że użytkownicy powierzają informacje o sobie podczas zakładania konta czy
wypełniania formularzy, korzystając z usług dysku przesyłają na tzw. ,,chmurę’’ ogromne ilości
plików w tym pliki tekstowe, zdjęcia, filmy czy nawet skany ważnych dokumentów. We wcześniejszych rozdziałach został przytoczony fragment polityki prywatności Google opisujący prawa
firmy do zawartości tych kont. Oprócz tego, użytkownik naraża się również na niebezpieczeństwo
powierzenia tych zasobów osobom, którym nie powinien. Może dojść do sytuacji, iż w wyniku
pomyłki zasoby zostaną udostępnione publicznie zamiast prywatnie i inni użytkownicy otrzymają
dostęp do tych plików.
Kolejnym ogromnym zagrożeniem prywatności są aplikacje pobrane ze Sklepu Google Play.
Wszyscy użytkownicy, aby w pełni korzystać z urządzenia mobilnego potrzebują aplikacji. Niektóre
są mniej lub bardziej potrzebne, ale zazwyczaj przed pobieraniem użytkownik wyraża zgodę na
,,dostęp aplikacji DO…’’ Tutaj rozpoczyna się lista uprawnień, o które prosi aplikacja, niezależnie czy do jej głównego działania wykorzystuje te zasoby. Bardzo rzadkim przypadkiem jest,
gdy aplikacja nie potrzebuje dostępu do żadnych zasobów czy usług urządzenia. Użytkownicy,
pobierając aplikacje, zazwyczaj nie zastanawiają się czy w rzeczywistości gra, którą pobierają
57
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pojęcia zgody na przetwarzanie danych, http://www.
giodo.gov.pl/pl/325/1507 [29.08.2017].
58
Google, Przeglądarka Chrome, Podstawowy tryb przeglądarki, https://www.google.pl/intl/pl/chrome/browser/privacy/#browser-modes [29.08.2017].
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do rozrywki potrzebuje dostępu aż do tylu zasobów znajdujących się na ich urządzeniu, takich
jak np. sms, telefon czy zdjęcia/multimedia/pliki. Oczywiście istnieją wiarygodne aplikacje, które
nie mogą poprawnie działać bez uprawnień do zasobów o które pytają, jednak jest to również
otwarta furtka dla przestępców, którzy czekają aż użytkownicy dobrowolnie powierzą im dane.
Brak kontroli czy tak naprawdę niezbędny jest dostęp do tylu informacji, sprawia, że użytkownicy
oddają swoje dane bezmyślnie oraz sami dają przyzwolenie na śledzenie siebie (np. zezwolenie
na dostęp do lokalizacji) i swoich ruchów po sieci. 59
Google w swojej Polityce prywatności zawiera informację o udostępnianiu danych swoich
użytkowników ,,zaufanym firmom’’ z którymi współpracują. Niestety nie jest bliżej określone kim są
te firmy i co robią z powierzonymi im informacjami. Można podjąć próbę zaufania w zapewnienia
firmy, że dane, nawet te udostępniane zewnętrznie są bezpieczne i służą tylko w dobrym celu.
Można zakładać, że chodzi tutaj głównie o firmy, które za pomocą Google prowadzą kampanie
reklamowe i dzięki danym od nich uzyskanych zdobywają klientów. Dane te są przekazywane
głównie z informacji zawartych w ciasteczkach i historii wyszukiwań, jednak nie ulega wątpliwości,
że większość użytkowników nie chce dzielić się nawet takim rodzajem informacji. Użytkownicy
sieci często wyszukują informacji na tematy prywatne czy nawet intymne.
Przerażającym wydaje się być również fakt, że firma zbierając informacje na temat użytkowników systemu Android wie nawet kiedy i przez jaki czas ekran ich smartfona był podświetlony.
Jest to porównywalne z obserwowaniem korzystających przez oko kamery.
Mówiąc o utracie prywatności, nie chodzi już tylko o dane osobowe takie jak imię czy nazwisko wymagane podczas zakładanie konta Google. Obecnie firma Google ma na temat swoich
użytkowników znacznie więcej informacji. Można się pokusić o trywialne stwierdzenie, że Google
wie kto, z kim, gdzie, co, jak i kiedy.
5.2 Narzędzia ochrony danych oraz zmiana ustawień prywatności
Pierwszym krokiem, który powinien wykonać użytkownik, aby chronić informacje o sobie jest
przeczytanie Warunków korzystania i Polityki prywatności. Oczywiście, zazwyczaj treść tych
dokumentów jest zbyt obszerna, w rezultacie użytkownik rezygnuje z czytania. Często ich treść
nie jest zrozumiała a konto zakładane jest wtedy, kiedy jest potrzebne, na zapoznanie się z regulaminem zwyczajnie brak czasu. Jednak, warto podejść do sprawy poważnie i lepiej odwlec
założenie konta na rzecz przeczytania dokumentów, bo może się okazać, że po zapoznaniu się
z nimi użytkownik nie będzie już zainteresowany rejestracją w serwisie.
Zapoznanie się z Warunkami korzystania i Polityką prywatności daje użytkownikom wiedzę nie
tylko w zakresie zakazów i nakazów, których użytkownik musi przestrzegać, ale i zawiera wiele
cennych wskazówek dotyczących ochrony danych i prywatności konta Google.
Zaczynając od początku, po zapoznaniu się z wymaganymi dokumentami warto, aby użytkownik uważnie zakładał konto i zwracał uwagę na to jakie informacje są niezbędne, aby móc
zarejestrować się w serwisie.
Użytkownicy serwisu Google posiadają sporą kontrolę nad tym jakie informacje chcą powierzyć
firmie, brakuje im jednak świadomości na ten temat.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie i zaktualizowanie ustawień aktywności. Użytkownik, może
zdecydować jaki rodzaj aktywności ma być zapisywany na jego koncie. Dotyczy to aktywności
w internecie i aplikacjach, która zawiera między innymi działania, które dotyczą wyszukiwań, nie
tylko tych dotyczących przeglądarki, ale i wyszukiwań kontaktów, klikniętych reklam czy lokalizacji.

Onet aplikacje, Co oznaczają uprawnienia aplikacji w Androidzie?, http://aplikacje.onet.pl/co-oznaczajauprawnienia-aplikacji-w-androidzie [27.07.2017].
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Rysunek 13.Tworzenie konta Google

Źródło: https://goo.gl/FzmCQM

Google oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z zapisywania tego rodzaju aktywności.
Wyłączenie śledzenia możliwe jest na wszystkich urządzeniach, na których zalogował się użytkownik.
Korzystający z serwisu mają również możliwość zarządzania swoją historią lokalizacji. Wyłączenie
zapisywania tego rodzaju aktywności spowoduje wstrzymanie tworzenia mapy historii lokalizacji
a miejsca, które będzie odwiedzał użytkownik z aktywnym urządzeniem nie będą zapisywane.
Użytkownicy Google mogą również zdecydować, czy są zainteresowani przechowywaniem
na swoim koncie takich informacji jak kontakty, kalendarz czy inne aplikacje.
Podczas wyszukiwania głosowego, Google może przechowywać próbki głosu, aby w przyszłości
łatwiej rozpoznawać głos użytkownika oraz wypowiadane słowa. Korzystający może zrezygnować
z zapisywania tych informacji.
Podobnie jak wyszukiwarka, serwis Youtube zbiera informacje, które dotyczą nie tylko historii
oglądanych filmów, ale i wyszukiwań. Użytkownik, ma prawo wybrać, czy chce, aby Google gromadziło informacje na ten temat. Te informacje są od siebie niezależne co daje korzystającym
większy wybór, które informacje powierzają serwisowi.
Kilkakrotnie zostało wspomniane, jak duże znaczenie w serwisie Google mają reklamy. Nie
inaczej jest w przypadku prywatności danych użytkowników. Zarządzając swoim kontem, użytRysunek 14. Panel profilu użytkownika cz.1

Źródło: https://myaccount.google.com/dashboard
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Rysunek 15.Panel profilu użytkownika cz.2

Źródło: https://myaccount.google.com/dashboard
kownik może skorzystać z opcji, która jest oferowana przez serwis - zrezygnować z większej liczby
reklam oraz ich personalizacji.
W każdej chwili, zalogowany użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych, takich jak
imię, nazwisko czy numer telefonu - może nimi dowolnie zarządzać. Z poziomu panelu Google
jest w stanie uzyskać dostęp do wszystkich usług i aplikacji, które są powiązane z jego kontem.
Dzięki temu panelowi użytkownik może kontrolować i przeglądać urządzenia jak i usługi powiązane z jego kontem.
Panel Google umożliwia również weryfikacje ruchu na koncie oraz ewentualne wykrycie niepożądanych zachowań, które mogą świadczyć o kradzieży konta lub naruszeniu jego prywatności.
Wyświetla też informacje o ostatnich logowaniach, ich dacie i miejscu.
Zarządzając kontem i informacjami, które użytkownik podaje Google, ma on również prawo
zarządzać sposobem wyświetlania informacji o nim innym użytkownikom, korzystającym np.
z Google+. Może też znacznie ograniczyć zakres wyświetlanych o nim informacji oraz sprecyzować grupę odbiorców.
Ostatecznie użytkownik, ma możliwość pobrania swoich danych z wielu usług Google, takich
jak Gmail czy kalendarz. Po takim procesie, użytkownik dostaje plik z informacjami, które Google
o nim zebrało. Na jego podstawie może łatwo wywnioskować czy wystarczająco dobrze chroni
swoją prywatność i swoje dane 60.
Google ma również propozycje jak korzystać z sieci za pomocą ich usług, ale z jednoczesnym
zachowaniem większej prywatności. Przeglądarka Chrome oferuje specjalne tryb incognito, czyli tryb
prywatny. Program otwiera nowe okno, dzięki czemu możliwe jest korzystanie jednocześnie z trybu
normalnego jak i prywatnego. Podczas korzystania z tej funkcji przeglądarki nie zostaje zapisana
historia przeglądania ani pliki cookie, a co za tym idzie zawarte w nich informacje. Użytkownik nie
pozostawia też w pamięci informacji podanych w formularzach ani danych stron które odwiedził.
Pomimo względnej prywatności, podczas korzystania z incognito aktywność użytkownika jest
stale widoczna dla stron, które użytkownik odwiedził, ale i dla reklam oraz zarządzającego siecią
np. w szkole czy w pracy i oczywiście dostawcy usług internetowych. Jeśli użytkownik pobiera
pliki lub dodaje zakładki w trybie prywatnym również są one zapisywane. Bez wątpienia, tryb
prywatny to przydatne rozwiązanie, które oferuje większość przeglądarek dostępnych na rynku.
Pomaga chronić swoją prywatność przynajmniej w pewnym stopniu. Jeśli użytkownik zapomni
Konto Google- Pomoc, Pobieranie swoich danych, https://support.google.com/accounts/answer/3024190
[29.07.2017].

60

248

rozdz.7_Romanowska.indd 248

3/29/19 12:51 PM

Kolekcjonowanie danych osobistych a prywatność w sieci Internet...
o wylogowaniu się lub wyczyszczeniu haseł lub historii ma pewność, że korzystając z trybu incognito przeglądarka sama ,,zapomni’’ te informacje a reszta osób korzystających z tego samego
urządzenia również nie będzie miała do tych zasobów dostępu 61.
Kolejną formą ochrony oferowaną przez giganta internetowego jest zarządzanie plikami cookie.
Firma daje użytkownikom kilka opcji: całkowite zwolnienie, całkowite usunięcie lub zablokowanie
wszystkich tego typu plików. W każdej chwili użytkownik może również wyczyścić pamięć plików
cookie jak i pamięć podręczną wyszukiwarki, co spowoduje wykasowanie wszystkich ustawień
ze stron które odwiedził użytkownik 62.
5.3 Selekcja podawanych danych oraz wzrost świadomości użytkowników
W poprzednich rozdziałach zostały omówione sposoby jak zwiększyć bezpieczeństwo danych
oraz zadbać o ich prywatność, jednak wszystkie te środki i możliwe narzędzia nie mają tak dużego
wpływu na ich poufność jak świadomość użytkowników na ten temat.
Przede wszystkim bardzo duże znaczenie ma selekcja podawanych danych oraz wyrażanie
zgody na kolejne, nieobowiązkowe punkty przy akceptacji regulaminu.
Częstym zjawiskiem jest wypełnianie formularzy podczas zakładania konta, które zawierają
kilkadziesiąt pól, rozpoczynających się od imienia a kończących nawet na kodzie pocztowym.
Wypełniając wszystkie rubryki, użytkownik obnaża się ze wszystkich danych, zdradza kim jest,
udostępnia swoje zdjęcia, zdradza jak wygląda, podaje informacje o swoim miejscu zamieszkania,
zatrudnieniu czy szkole, do której uczęszcza a do założenia konta wystarczy ,,3 z tych wszystkich
30 informacji’’.
Ważnym jest, aby profile w serwisach takich jak Google, które są dostępne nieodpłatnie i zazwyczaj w bardzo łatwy sposób, traktować jak obce osoby którym nie chce się od razu zdradzać
numeru karty kredytowej. Fakt, że informacje wpisywane są za pomocą klawiatury, a odbiorcą
tych informacji jest sieć, nie oznacza, że są one bardziej bezpieczne niż wtedy, gdy użytkownik
poda je osobie, która stoi naprzeciw niego. Pozornie bezpieczny serwis w każdej chwili może
stać się celem niepożądanych działań przestępców, którzy wykradając informacje mogą nawet
ukraść tożsamość użytkownika.
Kolejnym ważnym aspektem są pliki i multimedia, które są zamieszczane na wirtualnym dysku,
nawet jeśli tylko użytkownik po zalogowaniu ma do nich dostęp należy pamiętać, że w sieci nic
nie ginie i nigdy tak naprawdę nie wiadomo jakie informacje są przekazywane dalej.
Można zakładać, że firma Google jako jedna z pierwszych na światowym rynku, nie może
pozwolić sobie na oszustwa wobec swoich klientów a jej priorytetem powinna być ochrona ich
danych. Jednak mimo starań, firma niejednokrotnie została oskarżona o naruszenie prywatności.
Większość zamieszkujących tereny Niemiec, bo aż ok. 95 % zrezygnowało z usług Google
Street View. Dochodziło do sytuacji, że na mapach umieszczane były zdjęcia tak dokładne, że
użytkownicy byli w stanie rozpoznać własnego kota, siedzącego na parapecie ich domu. Obecnie
spacer ulicami dzięki usłudze Google Street View można odbyć jedynie po największych miastach
tego kraju. 63
Oprócz tego użytkownicy powinni pamiętać, jak istotne jest przechowywanie ważnych plików
w bardziej bezpiecznych miejscach niż chmura. W momencie ataku na serwis lub konto użytkownika, traci on dostęp do wszystkich posiadanych danych oraz kontrolę nad nimi.

Google Chrome- Pomoc, Przeglądanie w trybie prywatnym, https://support.google.com/chrome/answer/95464/?hl=pl [29.07.2017].
62
Google Chrome- Pomoc, Przeglądanie w trybie prywatnym, https://support.google.com/chrome/answer/95464/?hl=pl [29.07.2017].
63
A.S. Sanchez-Ocana, Tajemnce Google’a, Warszawa 2013, s.283.
61

249

rozdz.7_Romanowska.indd 249

3/29/19 12:51 PM

Emilia Paula Romanowska
Rysunek 16. Obszar obejmowany przez usługę Google Street View - zaznaczony niebieskim
kolorem

Źródło: https://www.google.com/streetview/understand/
Zwiększyć należy również świadomość co do urządzeń mobilnych. Aplikacje które użytkownicy
instalują, często wymagają zezwoleń na dostęp do zasobów, które w żaden sposób nie są powiązane
z ich przeznaczeniem i są zbędne do prawidłowego działania. Korzystający ze sklepu Play powinni
zwiększyć swoją uwagę co do tego jakie aplikacje pobierają oraz jakie jest ich przeznaczenie.
Powyższe rysunki przedstawiają dwie przykładowe aplikacje, dostępne w Sklepie Google
Play. Jedna z nich odpowiada za oszczędzanie baterii smartfonu, druga to aplikacja pogodowa.
Obydwie z nich wymagają dostępu do zasobów urządzenia, które w żaden sposób nie powinny
być powiązane z ich prawidłowym działaniem. Trudno sobie wyobrazić, aby zezwolenie aplikacji
na dostęp do aparatu, galerii czy bluetooth miało przedłużyć działanie baterii. W przypadku drugiej
aplikacji, trudno znaleźć powiązania między informacjami o stanie pogody a wiadomościami sms
użytkownika urządzenia.

Rysunek 17. Screeny aplikacji ze sklepu Play żądających dostępu do poniższych zasobów

Źródło: badanie własne.
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5.4 Co Google o mnie wie? – badanie własne
Po zapoznaniu z Polityką prywatności serwisu Google oraz posiadaną wiedzą z tego zakresu
warto sprawdzić, co w rzeczywistości oznacza większość zapisów oraz jakie ma to przełożenie
na prywatność oraz bezpieczeństwo informacji użytkowników. Aby to wywnioskować, poniżej
dokonano analizy profilu autora pracy przy pomocy narzędzi oferowanych przez serwis.
Jeśli użytkownik zapyta wyszukiwarkę ,,Co Google wie o mnie” na pierwszej stronie wyników
zobaczy odnośnik do ustawień jego konta, gdzie będzie mógł zweryfikować swoje dane oraz
zadbać o ich bezpieczeństwo.
Rysunek 18. Co Google wie o mnie?

Źródło: https://goo.gl/vHALww
Google oferuje narzędzia, dzięki którym użytkownik może sprawdzić, gdzie był, kim jest dla
Google, czego szukał w sieci, z jakich urządzeń i gdzie korzystał, kto może korzystać z zasobów
jego konta. Na koniec ma możliwość pobrania wszystkich lub wybranych danych znajdujących
się na jego koncie od początku istnienia w postaci pliku archiwum.
Rysunek 19. Pobieranie danych z profilu Google do pliku

Źródło: https://takeout.google.com/settings/takeout
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Rysunek 20. Archiwum Google

Źródło: https://takeout.google.com/settings/takeout/downloads?delegatedUser

Po wybraniu usług, z których użytkownik chce pobrać plik, Google informuje: ,,Właśnie przygotowujemy archiwum z danymi z 28 usług. Pamiętaj, że utworzenie archiwum może zająć dużo
czasu (kilka godzin, a nawet dni). Dostaniesz e-maila, gdy tylko archiwum będzie gotowe’’.
Oczywiście czas tworzenia pliku jest zależny od ilości informacji, które użytkownik chce pobrać,
wynika on również z poziomu aktywności konta. W przypadku badanego konta czas przygotowywania archiwum wyniósł około dwóch godzin a rozmiar tego pliku to 1,19 GB. Podczas badania
pobrano archiwum z dwudziestu ośmiu usług (zawiera dane usług +1, Android Pay, Blogger,
Chrome, Fit, Grupy dyskusyjne, Handsfree, Hangouts, Hangouty na żywo, Kalendarz, Keep, Lista
zadań, Mapy (Twoje miejsca), Moje mapy, Poczta, Profil, Wyszukiwania, Zakładki, Zdjęcia Google,
Dysk, Historia lokalizacji, Kontakty, Kręgi Google+, Książki Google Play, Strony Google+, Strumień
Google+ i YouTube)
Oprócz całościowej historii aktywności, użytkownik może sprawdzić swoje działania w poszczególnych usługach.
Google wie, gdzie jest użytkownik. Dzięki wcześniej wspomnianej historii, korzystający z urządzeń mobilnych z systemem Android, klient Google może sprawdzić, gdzie i kiedy się znajdował.
Oś czasu daje możliwość wybrania dokładnej daty, która interesuje użytkownika. Aktywność
badanego w niniejszej pracy profilu zaczyna się od roku 2015. Od tego czasu Google zarejestrowało, że użytkownik odwiedził 98 miejsc. W historii lokalizacji użytkownika zostało zapisane 5
wycieczek, z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia podróży, sposobu przemieszczania się, odbytych
przystanków dokładnej trasy podróży oraz daty i godziny zakończenia wycieczki.
Wszystkie z 98 miejsc, w których Google zarejestrowało obecność użytkownika, są uszeregowane ze względu na długość pobytu co do dnia. Każde z miejsc zaznaczone jest na mapie
z wyszczególnionym dokładnym adresem. Dodatkowo, po wybraniu konkretnego miejsca, istnieje
możliwość sprawdzenia daty odwiedzin.
Oprócz 98 miejsc, które są wśród najczęściej odwiedzanych Google zarejestrowało również
147 miejsc, które są niepotwierdzone. Podczas analizy tych miejsc, niektóre z nich nigdy nie były
odwiedzone przez użytkownika a jedynie znajdowały się w pobliżu miejsca jego pobytu. Świadczyć
Rysunek 21. Miejsca zapisane w historii lokalizacji

Źródło: https://www.google.com/maps/timeline?pb
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Rysunek 22. Historia lokalizacji

Źródło: https://www.google.com/maps/timeline?pb

to może o tym, iż mimo użytkownik nie zapisuje wizyty w danym miejscu, firma Google pobiera
dane o jego lokalizacji, automatycznie dodając je do jego historii. Oznaczać to może również fakt,
że nawet przejście użytkownika (z aktywnym urządzeniem) obok danej lokalizacji zapisywane jest
jako wizyta w tym miejscu.
Wszystkie odwiedzone miejsca i podróże użytkownik ma prawo potwierdzić lub usunąć. Możliwe jest dodanie odwiedzin miejsca lub podróży do konkretnej daty, nawet wstecznej. Dodatkowo
w każdym momencie korzystający mogą wstrzymać historię lokalizacji.
Po analizie informacji o lokalizacji, które firma Google zapisuje, można poczuć pewien niepokój. Co prawda informacje są dostępne jedynie dla właściciela konta, jak zapewnia firma, mimo
to myśl, że użytkownik ma możliwość cofnąć się do wybranej daty i sprawdzić miejsce pobytu
jest przerażająca. Jest to też pewien rodzaj zagrożenia prywatności i pewien rodzaj inwigilacji.
Każdy ruch użytkownika z urządzeniem mobilnym jest śledzony. Zjawisko można porównać do
obecności szpiega, z którego istnienia większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy. Ilość
danych zapisanych na badanym profilu, może wynikać z braku wystarczającej świadomości na
temat sposobu gromadzenia informacji oraz zbyt częstym korzystaniu z udostępniania lokalizacji.
Firma Google nie tylko wie, gdzie znajdował się właściciel profilu, wie również kim jest, co lubi
i co go interesuje a przynajmniej stara się przewidzieć. Jest to ściśle powiązane z personalizacją
reklam, które wyświetlane są użytkownikowi. Jeśli nie dokonał on zmiany propozycji od Google,
firma wyświetla mu informacje, które według niej najlepiej pasują do jego profilu.
Dla badanego profilu firma Google wybrała 49 propozycji tematów, które mogą zainteresować
właściciela. Na te 49 propozycji aż 25 trafia w gust badanego użytkownika. Preferencje są dostosowane do właściciela profilu - kobiety w przedziale wiekowym 19-24 lata. Podpowiedzi zostały
zebrane na podstawie aktywności użytkownika, takiej jak wyszukiwania i oglądane filmy w serwisie
Youtube czy odwiedzonych stron. Oprócz propozycji od Google, właściciel konta może sam dodać
tematy, które go interesują lub usunąć z listy, te które nie trafiły w jego gust. Informacja, że aż
25/49 propozycji jest trafnych również wzbudza niepokój. Nie są to już tak istotne informacje jak
w przypadku lokalizacji, jednak w pewien sposób szokującym jest, że robot jest w stanie zebrać
tyle informacji o tym jaki jest użytkownik i jakie są jego upodobania.
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Rysunek 23.Tematy, które odpowiadają użytkownikowi według Google

Źródło: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=pl
Kolejnym sposobem badania profilu jest wgląd do aktywności właściciela profilu. Jest ona
widoczna i dostępna tylko dla niego. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat tego,
co użytkownik wyszukiwał, gdzie, jakie strony odwiedza i co oglądał. Mogłoby się wydawać, że
jest to nic innego jak historia wyszukiwarki - błąd. Historia aktywności jest dostępna na każdym
urządzeniu po zalogowaniu na konto użytkownika i w przeciwieństwie do historii przeglądarki
zawiera informacje z podziałem na przedziały czasowe i na kategorie działań, w tym mapy, wyszukiwania, pomoc.
Znajduje się tu, podobnie jak w historii lokalizacji, cała aktywność użytkownika na koncie
(oczywiście jeśli wcześniej nie zmieniał ustawień lub nie zarządzał i nie usuwał aktywności).
Wszystkie wyszukiwania, obejrzane i wyszukiwane filmy w serwisie Youtube, otwierane witryny
internetowe czy działania na mapach Google. Wszystko zapisane z dokładna datą i godziną.
Wniosek jest bardzo prosty - już dawno minęły czasy, gdy czyszczenie historii przeglądarki dawało
użytkownikowi względna prywatność.
Oczywiście, jak w każdej poprzednio wymienionej usłudze, właściciel konta może dowolnie
zarządzać aktywnością, usuwać, filtrować lub grupować a nawet wstrzymać jej śledzenie. Jednak
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świadomość jak bardzo użytkownik jest przez firmę Google obserwowany pojawia się zbyt późno,
zazwyczaj w momencie, gdy ten gigant internetowy ma na tyle dużo informacji o użytkowniku, że
można go porównać do przyjaciela właściciela konta, który zna jego wszystkie sekrety - poufne
wiadomości e-mail, tajne dokumenty czy kompromitujące zdjęcia pozostawione na dysku Google.
Dodatkowo, podczas wyłączania funkcji śledzenia aktywności firma informuje, że może się
to wiązać z pogorszeniem działania pewnych usług a co więcej, mimo zaprzestania śledzenia
aktywności nadal może zapisywać pewne informacje z konta użytkownika.
Kiedy użytkownik jest już świadomy tego, że firma z Doliny Krzemowej wie, gdzie jest i co
lubi, warto zwrócić uwagę na fakt, że serwis wie nawet z jakich urządzeń, kiedy i gdzie korzysta.
Rysunek 24. Ostatnio używane urządzenia

Źródło: https://myaccount.google.com/device-activity?pli=1

Rysunek 25. Próba, niepożądanego logowania na konto Google

Źródło: wiadomość email z konta Gmail, badanego użytkownika.
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Google oferuje możliwość podglądu na jakich urządzeniach logowano się na konto właściciela
w ciągu ostatnich 28 dni.
W badanym przypadku jest to lista 5 urządzeń. Trzeba jednak przyznać, że oprócz tego, iż
firma kolejny raz zbiera dane, których użytkownik nie jest świadomy jest to przydatne narzędzie.
Daje ono użytkownikowi możliwość wglądu i kontroli nad kontem oraz zabezpieczenie przed
ewentualną kradzieżą.
Google nie tylko zebrało informacje o urządzeniach na których użytkownik się logował, posiada
również dane o dokładnym miejscu i czasie korzystania oraz informacje z przeglądarki, z której
korzystał użytkownik
Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, Sklep Google Play oferuje wiele
aplikacji, a duża część z nich, mimo tego, że nie są już wykorzystywane przez użytkownika
nadal ma dostęp do jego danych. Wszystkie te informacje posiada również Google, mimo tego,
że użytkownik już dawno odinstalował kilka z aplikacji, które widnieją na jego koncie, nadal daje
im możliwość dostępu do jego danych. Skutkiem tego mogą być niepożądane próby logowań na
konto, przez te aplikacje. Firma, wykrywa jednak takie działania w skuteczny sposób i informuje
o tym użytkownika za pomocą wiadomości e-mail.
Oprócz tego, że zbadano co Google wie o użytkowniku, istotnym faktem jest również to co
wiedzą o nim inni użytkownicy. Sprawdzając profil Google+ da się łatwo zauważyć, że użytkownik
nie podał o sobie zbyt wielu informacji, jedynie te które są niezbędne do założenia konta Google.
Być może wynika to z faktu, że nigdy aktywnie nie korzystał z usługi Google+ i nie czuł potrzeby
poszerzania swojego profilu o więcej danych.
Mimo wcześniejszego braku zmiany ustawień prywatności, da się zauważyć, że użytkownik
podał minimum danych, które są wymagane do założenia konta. Powyższy rysunek przedstawia
informacje i profil właściciela konta, w taki sposób w jaki widzą go pozostali użytkownicy społeczności Google+.
Rysunek 26. Profil Google Plus

Źródło: https://plus.google.com/u/0/110475086338591073898
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Po dokonaniu analizy informacji zawartych na koncie użytkownika, w łatwy sposób da się
wywnioskować, że rozmiar i rodzaj gromadzonych przez firmę informacji jest ogromny. Na tyle
ogromny, że ten gigant internetowy jest w stanie stworzyć dokładny profil użytkownika i jego
preferencji. Posiada informacje, którymi sam użytkownik nie chciałby się dzielić. Wśród nich są
informację poufne takie jak np. dane o czasie i dokładnym miejscu pobytu.
Badania zaprezentowane powyżej, sprawiają, że użytkownik ma poczucie bycia śledzonym
a kontrola nad udostępnionymi danymi staje się trudna, mimo tego, że firma oferuje narzędzia,
które mają to ułatwić. Korzystanie z nich często wiąże się z rezygnacją z pewnych usług lub ich
poprawnego działania. Zatem użytkownik staje przed niełatwym wyborem - lepsza jakość usług
czy większa prywatność. Wybór jest uzależniony od tego co jest cenniejsze dla użytkownika.
We wcześniejszych fragmentach pracy, kilkakrotnie został wspomniany fakt darmowości produktów firmy. Po dokonaniu analizy badanego profilu, trzeba przyznać, że Google oferuje wiele
usług, które nie są darmowe a bezpłatne, a ceną za nie jest prywatność użytkownika. Istotą jest
wysokość ceny, na jaką zgodzi się użytkownik.
Hipoteza postawiona na początku tej pracy, po dokonaniu analizy Polityki prywatności serwisu oraz po przeprowadzonych badaniach potwierdziła się. Użytkownik, badanego profilu, mimo
ograniczenia informacji bezpośrednio podawanych serwisowi, zgromadził bardzo duży materiał na
swój temat. Mimo tego, że starał się chronić swoją prywatność w świadomy sposób, nie znał skali
badanego problemu. Fakt, że właściciel badanego profilu podawał serwisowi minimum potrzebnych informacji, nie jest jednoznaczny z tym, że jego prywatność jest chroniona. Brak znajomości
Polityki prywatności oraz możliwości zmiany ustawień dotyczących poufności danych wpłynęła
na ilość informacji, które zawiera jego konto.
Jak można wywnioskować firma Google, wśród pozyskanych informacji, posiada nie tylko te,
które użytkownik podaje w bezpośrednio sposób. Większość materiału badanego podczas analizy
profilu użytkownika, zawiera informacje, które nie zostały podane przez użytkownika w bezpośredni
sposób (np. informacje potrzebne do założenia konta). Większość z zebranych danych dotyczy
aktywności użytkownika. Są to informacje, które bez świadomości użytkownika zostały zbierane
od początku istnienia jego konta. Wśród nich jest historia aktywności czy historia lokalizacji.
Obserwacje i badania dokonane na potrzeby tej pracy potwierdzają założoną hipotezę. Można
stwierdzić, że firma Google jest gigantem pod względem zbierania informacji o swoich użytkownikach. Jak zostało wcześniej wspomniane i poparte dowodami, firma wie co robią właściciele
kont, gdzie się znajdują, z kim rozmawiają, jakich urządzeń używają, jakich informacji wyszukują
w internecie itd. Przy potwierdzeniu tej hipotezy ważny jest fakt, że usługi firmy są ze sobą ściśle
powiązane. Narzędzia z systemem Android pobierają aplikacje ze Sklepu Google Play, do którego
wymagane jest posiadanie konta Google, co wiąże się z posiadaniem dostępu do wielu usług
takich jak Gmail czy Dysk, z których użytkownik zazwyczaj zaczyna korzystać. Jeśli użytkownikowi
brak świadomości na temat bezpieczeństwa i jego prywatności, podczas korzystania z serwisu
Google, można zaryzykować stwierdzenie, że nieświadomie, stale oddaje firmie raport na temat
siebie i swoich ruchów nie tylko po sieci, ale i w rzeczywistości (historia lokalizacji).
Na podstawie niniejszej pracy i przeprowadzonych badań można wywnioskować, że w obecnych
czasach prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników sieci jest bardzo zagrożona. Jedynym,
skutecznym sposobem na ochronę jest wzrost świadomości co do możliwości zabezpieczenia
danych. Czasem, nawet mimo dużej świadomości na ten temat, użytkownik staje przed trudnym
wyborem między większą prywatnością a większymi możliwościami. Ten przykład idealnie opisuje
sposób działania firmy Google, które daje użytkownikom możliwość zdecydowania co jest dla nich
ważniejsze - prywatność czy jakość usług.
Istotnym jest, aby mieć świadomość dostępnych narzędzi. Google proponuje wiele opcji,
dzięki którym, użytkownik ma wpływ na ilość danych zgromadzonych na jego temat, warto, aby
użytkownicy przetestowali je chociaż przez pewien czas. Zawsze istnieje możliwość powrotu
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Rysunek 27. Skutki wstrzymania śledzenia aktywności użytkownika

Źródło: https://goo.gl/ApcAA5

do starych ustawień, o usunięcie danych z internetu jest znacznie trudniej, bo jak powszechnie
wiadomo ,,w sieci nic nie ginie’’.
Na podstawie powyżej przeprowadzonych badań i analizy literatury widać silną zależność
pomiędzy korzystaniem z usług oferowanych przez Google a kolekcjonowaniem przez serwis
informacji, co w bezpośredni sposób zagraża prywatności użytkowników i bezpieczeństwu ich
danych, zatem postawiona hipoteza jest prawdziwa.
Zakończenie
Postawiona w niniejszej pracy licencjackiej hipoteza została potwierdzona. Badania przeprowadzone na potrzeby jej weryfikacji ujawniły skalę problemu. Dzięki szczegółowej weryfikacji
profilu, udało się uwydatnić główne problemy zagrożenia prywatności użytkowników usług Google.
Analiza literatury, w tym Polityki prywatności serwisu umożliwiła poszerzenie wiedzy z zakresu
i sposobu działań firmy, co poskutkowało zagłębieniem się w tą problematykę. Przeprowadzone
badania i ich wyniki umożliwiły zobrazować techniczne zapisy Warunków korzystania z serwisu oraz
zrozumieć ich wcześniej niejasne sformułowania. Zapoznanie się z tym dokumentem umożliwiło
również poznanie nowych narzędzi, dzięki którym użytkownik może wpływać na bezpieczeństwo
i prywatność swojego konta oraz jego zawartość.
Na podstawie niniejszej pracy licencjackiej, można wywnioskować, iż mimo względnej świadomości na temat ochrony i bezpieczeństwa danych nie zawsze jest ona wystarczająca. Prawdziwe
zagrożenie stanowi to, o czym użytkownik wcześniej nie miał pojęcia. Nasuwa to wniosek, jak
istotna jest znajomość Polityki prywatności serwisów oraz Warunków korzystania. Przeświadczenie, że większość z nich jest podobna jest ogromnym błędem.
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Kolejnym ważnym wnioskiem, jest fakt, aby użytkownicy znali ,,cenę’’ za świadczone usługi
oraz, że bezpłatne nie zawsze znaczy darmowe, jak w przypadku serwisu Google, gdzie ,,ceną’’
płaconą za korzystanie z usług są dane o użytkowniku. Świadomość tego, powinna skutkować
działaniem użytkowników i wyborem, czy są w stanie zgodzić się na oferowaną im ,,cenę’’. Nie
ulega również wątpliwości, że aby w pełni korzystać z Google, użytkownik musi oddać firmie
przynajmniej ,,część siebie’’ w postaci danych.
Jak udowodniły statystyki z pierwszych rozdziałów pracy, firma wiedzie prym wśród usług
internetowych i dopóki tak będzie, będzie zbierała informacje na temat użytkowników i jedynie
wzrost ich świadomości może ograniczyć to zjawisko.
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Wpływ aktywności emocjonalnej
na proces zapamiętywania.
Pomiar GSR
Streszczenie pracy:
Praca ukazuje związek aktywności emocjonalnej ze skutecznością przekazu w branży reklamy, marketingu
oraz nauce. Opisane są procesy GSR, definicje systemów GSR oraz przedstawiony jest proces badania.
W pracy przedstawione są możliwości zastosowania analizy wyników badań GSR w reklamie.
W rozdziale badawczym ukazane zostały mechanizmy działania GSR. Ma on na celu wskazanie, jak
aktywność emocjonalna osoby badanej wpływa na jej proces zapamiętywania. Przeprowadzone badanie
potwierdziło możliwości zastosowania pomiaru GSR w procesie zapamiętywania oraz zobrazowało ich
praktyczne wykorzystanie.
Słowa kluczowe: GSR, nauka, proces zapamiętywania, marketing, reklama, aktywność emocjonalna
Tytuł w języku angielskim: The influence of emotional activity on the process of remembering.
GSR measurement
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Wpływ aktywności emocjonalnej na proces zapamiętywania. Pomiar GSR
Wstęp
Problem aktywności emocjonalnej i emocji w ogóle, nigdy nie odgrywał w nauce znaczącej roli.
Ludzie skupiali się głównie na rozumie, jego czynnościach i wytworach, a aktywność emocjonalną
bagatelizowali. A. Kenny w swej książce poświęconej emocjom i działaniu stwierdza, że „Wiedza
raczej aniżeli działanie, przekonanie aniżeli emocji, intelekt aniżeli wola były centralnymi tematami
badań filozoficznych” 1. Fakt, że emocje były długo lekceważone przez psychologów, którzy są
w szczególności powołani do badania wewnętrznego stanu człowieka, jest zaskakujący 2.
Dopiero w I połowie XX wieku badacze zaczęli zajmować się reakcjami ludzi na bodźce, a także zwrócili się w stronę ich zachowań. Z kolei w latach 60. i 70. XX wieku skoncentrowali się na
badaniach procesów poznawczych. To, że rola aktywności emocjonalnej człowieka jest ważna,
odkrywano stopniowo, a emocje trafiły do centrum zainteresowań badaczy dopiero w latach 90.
Od tego czasu powstało wiele metod badania aktywności emocjonalnej, a jednym z nich jest
pomiar GSR.
GSR, czyli Galvanic Skin Response, inaczej reakcja skórno galwaniczna, nie jest zjawiskiem
nowym. Pierwsze publikacje na jej temat pojawiły się już przed rokiem 1972. Pomiar GSR jest doceniany w takich dziedzinach jak psychologia, marketing, reklama. Na stan emocjonalny każdego
człowieka wpływają bodźce. Ludzka skóra i gruczoły potowe, które się w niej znajdują reagują na
owe bodźce, wytwarzając przy tym pot. Stan emocjonalny zmienia równowagę jonów dodatnich
i ujemnych w wydzielanym pocie, co powoduje zmiany w przewodnictwie skóry. Konduktywność
skóry nie jest w żaden sposób kontrolowana przez człowieka – pot wytwarzany jest niezależnie
od jego woli. Czynnik ten sprawia, że pomiar GSR jest badaniem wiarygodnym 3.
Dzięki wykorzystaniu pomiaru GSR można zbadać zaangażowanie emocjonalne osoby badanej
oraz jak dane bodźce na nią wpływają. Wyodrębnienie odpowiednich danych takich jak miara oporu
elektrycznego skóry lub tętno i ich analiza może pozwolić na zaobserwowanie zmiany aktywności
emocjonalnej osoby badanej. GSR pozwala śledzić poziom emocjonalny osoby badanej i jej reakcję
na informacje o danych produktach. Przeanalizowane wyniki mogą zostać zastosowane w takich
dziedzinach jak marketing, reklama bądź nauka. Na podstawie uzyskanych danych badacz powinien być w stanie wiedzieć jak np. dopasować kampanię reklamową do danej grupy odbiorców
bądź jaką metodę uczenia się zastosować, żeby treści były szybko przyswojone i zapamiętane 4.
Pomiar GSR i jego wyniki po odpowiednim przetworzeniu są nieocenionym źródłem wiedzy
na temat zaangażowania emocjonalnego odbiorcy, a także materiałem, na podstawie którego
można przewidywać reakcje ludzi na dany temat lub przekaz.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie procesu badania GSR oraz jego zastosowania
praktycznego, na przykładzie badania wpływu aktywności emocjonalnej na zapamiętywanie.
W pracy zostaną również ukazane przykłady wykorzystania pomiaru GSR w dziedzinie reklamy
i marketingu. Wskazano w jaki sposób aktywność emocjonalna odbiorcy wpływa na jego postrzeganie danych produktów, usług i przekazów. Wskazane w niej przykłady reklam oraz zastosowań
strategii marketingowych mają na celu pokazanie, jak można wykorzystać analizę danych z pomiaru
GSR, tak aby potencjalny klient zapamiętał odpowiednie treści i został zachęcony do powrócenia
do danej usługi lub zakupu danego produktu.
Wyjaśnienie wyżej wskazanego celu umożliwi zweryfikowanie hipotezy badawczej, która brzmi:
aktywność emocjonalna ma znaczący wpływ na proces zapamiętywania oraz odbierania treści

1
2
3
4

A. Kenny, Action, Emotion and Will, 1963, s. 15.
Uwaga te nie dotyczy np. Z.Frauda, któremu pojęcie stanu emocjonalnego u ludzi nie było obce.
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 4 [26.01.2018].
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 4 [26.01.2018].
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przez osobę badaną. Wyższy poziom emocjonalny osoby badanej wpływa na szybsze przyswajanie przekazu.
Zarówno wyjaśnienie wyżej wskazanego celu, jak i zweryfikowanie hipotezy badawczej będzie
możliwe dzięki wykorzystaniu metody badawczej, którą jest krytyczna analiza literatury przedmiotu
oraz pomiar GSR i analiza danych z przeprowadzonego badania.
Pierwszy rozdział pracy ma na celu wyjaśnienie zjawiska aktywności emocjonalnej oraz jak
można je zmierzyć. Wyjaśnia definicję pomiaru GSR oraz wskazuje jego główne cechy. Drugi
rozdział pracy wyjaśnia w jaki sposób można wykorzystać przeanalizowane wyniki badań pomiaru
aktywności emocjonalnej w reklamie, marketingu i nauce. Skupia się na wyjaśnieniu korelacji
pomiędzy aktywnością emocjonalną, a zachowaniami konsumentów oraz wskazuje zależność
pomiędzy aktywnością emocjonalną, a zapamiętywaniem treści. Trzeci rozdział pracy jest rozdziałem badawczym. W rozdziale opisany jest proces badania GSR, ukazane są wyniki badań
oraz ich dokładna analiza. Ostatni rozdział pracy zawiera jej podsumowanie.
Rozdział 1. GSR jako przykład pomiaru aktywności emocjonalnej
Wiele osób, gdy usłyszy na czym polega badanie GSR skojarzy je jedynie ze starymi filmami
z Hollywood i pomiarem na wariografie. Jednak zastosowań pomiaru GSR jest o wiele więcej.
Emocje odczuwane przez człowieka mogą na dwojaki sposób na niego wpłynąć – zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje aktywność emocjonalna
u człowieka? Jak ją zmierzyć i do czego można wykorzystać analizę wyników badań? Odpowiedź
na te pytania zostanie udzielona w poniższych podrozdziałach.
1.1. Aktywność emocjonalne i jej zmiany
Emocje odczuwa każdy człowiek. Są to podstawowe i pierwotne aktywności, które są powiązane
z wyposażeniem biologicznym. Oznacza to, że są związane z fizjologicznym sposobem i rodzajem
reagowania, właściwym dla danej jednostki. Są pierwszą odpowiedzią na doznanie, na sytuację,
są bezpośrednią reakcją na to co człowieka w danej chwili otacza. Aktywność emocjonalna może
być stymulowana przez bodźce pochodzące z otoczenia. Jedne obniżają aktywność emocjonalną
jednostki, inne sprawiają, że jest ona wyższa. Oznacza to, że jedne czynniki np. powolna muzyka,
mogą sprawić że człowiek będzie bardziej spokojny. Inne bodźce, jak np. rockowy koncert sprawią
pobudzenie emocjonalne człowieka 5.
Ludzka skóra jest głównym interfejsem między organizmem człowieka, a tym co go otacza –
czyli środowiskiem. Odpowiada ona za procesy zachodzące w ludzkim organizmie, układ odpornościowy, czy termoregulację. Ponad to, skóra jest odpowiedzialna za zmysły – dzięki niej człowiek
reaguje na ciepło, zimno lub ból. Ponad to, każdy ze stanów emocjonalnych odczuwanych przez
człowieka, wpływa na reakcję skóry. Reakcje te nazywane są również przewodnictwem skórnym,
czyli odruchem skórno galwanicznym. Oznacza to, że skóra poci się w momencie spontanicznej
reakcji na bodźce 6. Nie jest to w żaden sposób kontrolowane przez organizm, wszelkie procesy
z tym związane zachodzą podświadomie, niezależnie od woli. Człowiek nie jest w stanie w żaden
sposób kontrolować poziomu przewodnictwa skóry.
Ludzkie ciało składa się z około trzech milionów gruczołów potowych. Ich rozmieszczenie
i gęstość różnią się. Najwięcej znajduje się na czole, policzkach, dłoniach i stopach. Gdy gruczoły
potowe są bardziej aktywne, wydzielają wilgoć przez pory w skórze. Zmienia to równowagę jonów
5
6

Aktywność emocjonalna, http://www.fantastyka.net/uczucia-w-naszym-zyciu/aktywnosc-emocjonalna [27.05.2018].
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 5 [26.01.2018].
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Rysunek 1. Przekrój budowy skóry

Źródło: What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 5
[26.01.2018].
dodatnich i ujemnych w wydzielanym pocie, co powoduje zmiany w przewodnictwie skóry. To
właśnie ta zmiana przewodnictwa skóry nazywana jest odpowiedzią galwaniczną skóry – GSR
(Galvanic Skin Response). Każde pobudzenie emocjonalne wywołuje wzrost wydzielania potu
przez organizm, a co za tym idzie mierzalną aktywność elektryczną. Można ją zmierzyć właśnie
przy pomocy badania GSR 7.
Pomiar GSR jest wskaźnikiem bardzo wiarygodnym, ponieważ obrazuje faktyczny stan emocjonalny osoby badanej. Reakcji emocjonalnych nie można kontrolować w żaden sposób, można
je jedynie stymulować obniżając lub podwyższając aktywność emocjonalną osoby badanej. To
dzięki braku możliwości oszukania wyników pomiaru GSR, jest to narzędzie rzetelne.
1.2. GSR – definicja, cechy
Zjawisko GSR (Galvanic Skin Response), czyli reakcja skórno galwaniczna, nie jest zjawiskiem
nowym, bo już przed 1972 rokiem powstało około 1500 opracowań na ten temat. Jest ono coraz
częściej wykorzystywane i doceniane w dziedzinach takich jak psychologia, psychoterapia, marketing, a także reklama czy media8 .
GSR służy do pomiaru aktywności gruczołów potowych znajdujących się w skórze. Skóra
poci się głównie na dłoniach i stopach, a jest to wyzwalane przez stymulację emocjonalną. Za
każdym razem, gdy coś wywołuje w ludziach emocje (zarówno pozytywne jak i negatywne), dzięki
pomiarom GSR można to zobaczyć. Reakcje widoczne są również gołym okiem i można określić
je ilościowo. Reakcja ludzi na czynniki zewnętrzne nie podlega kontroli poznawczej – nie można
oszukać podczas badania GSR, tzn. że wyniki są wiarygodne. Konduktywność skóry – czyli jej
przewodnictwo elektryczne, jest kontrolowane jedynie przez autonomiczną aktywność współczulną
(część układu nerwowego) 9.
Dzięki badaniu GSR można sprawdzić emocjonalną reakcję organizmu na odbierane treści
lub oglądane produkty. Mogą być to rzeczywiste obiekty fizyczne, filmy, dźwięki, zapachy i inne
bodźce zmysłowe. Jako, że reakcja GSR jest bardzo łatwa do zmierzenia i niekosztowna, możliwość
zastosowań obejmuje wiele dziedzin zarówno w badaniach akademickich, jak i komercyjnych.

7
8
9

What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 5 [26.01.2018].
What is GSR (galvanic skin response) and how does it work?, https://imotions.com/blog/gsr/ [27.05.2018].
Układ współczulny, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82czulny [26.01.2018].
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1.3. Wykorzystanie pomiaru GSR
Jednym z zastosowań pomiaru GSR są badania psychologiczne. Badane tu są reakcje emocjonalne na różne bodźce i jak te bodźce wpływają na te właśnie reakcje. Mierzone jest, czy kolor,
kształt, a także czas trwania prezentacji mają wpływ na aktywność emocjonalną osoby badanej.
Podczas badania można sprawdzić, w jaki sposób cechy osobowości, a także oczekiwania społeczne (np. to, że mężczyźni są bardziej odważni) wpływają na proces owego badania. W ludzkim
mózgu zostają zapisane wspomnienia z dzieciństwa, na myśl o których ludzkie ciało reaguje
nawet w dorosłym życiu. Wspomnienie spotkania strasznego psa sąsiadów w dzieciństwie nawet
w dorosłym życiu wyzwala pobudzenie i wzmożoną potliwość na samą myśl, a także w sytuacji
ponownego spotkania psa w realnym świecie 10.
Kolejnym przypadkiem zastosowania pomiaru GSR są pomiary kliniczne i psychoterapia.
Zwiększone reakcje na strach oraz silne podniecenie emocjonalne może występować u pacjentów, którzy cierpią na zaburzenia odżywiania, fobię czy zespół stresu pourazowego (PTSD).
Przypomnienie o przebytej w przeszłości traumie sprawi, że skóra pacjenta zacznie się pocić,
nawet gdy badany przypomni sobie, że jest w bezpiecznej sytuacji. Pomiar GSR pozwala na
lepsze przeprowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej. Monitorowanie podczas sesji stanu
pobudzenia pacjenta pozwala ocenić zaawansowanie choroby oraz czy leczenie terapeutyczne
odniesie sukces i jak do tego doprowadzić 11.
GSR jest istotnym elementem w ocenie preferencji konsumentów, co jest kluczem do prowadzenia
dobrego marketingu. To, czy dany produkt wzbudzi emocje i zostanie w sposób pozytywny bądź
też nie, odebrany przez konsumenta wynika z procesów afektywnych i działania podświadomości.
Przed publikacją usługi czy reklamy powinno przeprowadzić się odpowiednie badanie, wskazujące
czy dana rzecz wzbudzi emocje i zostanie przyjęta przez szersze grono odbiorców w odpowiedni
sposób, czy może nie przyjmie się wcale. GSR pozwala śledzić poziom emocjonalny osoby badanej i jej reakcję na informacje o danych produktach. Śledząc badanie GSR można określić co
i w jaki sposób wpływa na emocje odbiorcy. Dzięki wynikom jest się w stanie określić, co powinno
się w danym produkcie zmienić, czy należy go ulepszyć, czy zostawić jakim jest. Jest to pomocne również w badaniu reakcji na kampanie marketingowe oraz reklamy telewizyjne. Zwiastuny,
ale również pełnometrażowe pokazy mogą być pokazane poszczególnym grupom badawczym,
u których monitorowane jest pobudzenie emocjonalne na podstawie pomiarów GSR 12.
Wykres 1. Pomiar GSR

Źródło: What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 25
[26.01.2018].
10
11
12

What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 9 [26.01.2018].
opt. cit.
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 9 [26.01.2018].
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Wiele osób korzystając z oprogramowania bądź serwisu internetowego nie jest zadowolona
z jakości jej usługi. Interfejs nie jest przejrzysty, a znalezienie jakiejkolwiek informacji na stronie
wymaga długiego czasu. Korzystanie z tego typu usług powinno być sprawne i przede wszystkim intuicyjne dla użytkownika. Jak osiągnąć odpowiedni skutek bez zbytecznego wywoływania
poziomu frustracji u potencjalnych klientów? Tu również z pomocą przychodzi pomiar GSR. Monitorowanie GSR pozwoli na zebranie informacji na temat poziomu stresu u użytkownika podczas
przeglądania witryny i pozwoli dopasować ją do jego potrzeb i umiejętności. Serwisy powinny być
zaprojektowane z myślą o typowym użytkowniku, a interfejs powinien być prosty i przejrzysty 13.
1.4. Proces badania GSR
Sam proces wykonania badania GSR jest prosty i nie wymaga złożonego sprzętu, aby go
wykonać. Potrzebne jest jedynie podstawowe wyposażenie. Przed badaniem należy przygotować
i oczyścić miejsca na skórze, które mają zostać wykorzystane w badanu, np. przy pomocy spirytusu.
W miejsca te w sposób nieinwazyjny i bezbolesny przyczepia się elektrody. Najlepiej umieścić je
na palcach u dłoni (jeśli w badaniu dłonie są wykorzystywane to lepiej umieścić je na stopach).
Właśnie ten czynnik sprawia, że badanie GSR jest wygodne dla uczestników – przygotowanie
sprzętu i osoby badanej jest stosunkowo krótkie.
Po odpowiednim przygotowaniu skóry przyczepia się do niej elektrody. Czujniki GSR mają
miejsce pomiaru o powierzchni około 1 cm2, a wykonane są najczęściej ze srebra lub chlorku srebra. Są wielokrotnego użytku. Dane GSR nawet przy niskiej częstotliwości próbkowania pozwolą
uzyskać prawidłowy wynik. Proponowana częstotliwość próbkowania waha się od 1 Hz do 10
Hz, często jednak należy ją zwiększyć, w przypadku gdy to samo urządzenie gromadzi nie tylko
dane GSR, ale również inne parametry, np. częstość akcji serca. Gruczoły potowe rozmieszczone
są na całym ciele, jednak częstotliwość ich występowania największa jest na skórze dłoni oraz
podeszwie stóp. To, jaka metodę należy wybrać podczas badania zależy od sposobu, w jaki owe
badanie będzie wykonane 14.
Jeśli podczas badania dłonie badanego będą bez ruchu, np. podczas biernego oglądania
filmu, można przyczepić elektrody do jego palców (rysunek 2 – punkt A i B). Polecane jest użycie
niedominującej ręki u osoby badanej, tak aby ta dominująca ręka mogła być aktywna i wykonywała polecenia, np. kliknięcie myszą podczas wyświetlania treści na ekranie. Jeśli respondent
będzie korzystał z obu dłoni podczas badania elektrody należy przyczepić nie na palcach, lecz
Rysunek 2. Sposób umieszczenia elektrod na dłoni

Źródło: What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 13 [26.01.2018].

13
14

opt.cit.
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 12 [26.01.2018].
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Rysunek 3. Sposób umieszczenia elektrod na stopie

Źródło: What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 13
[26.01.2018].
na wewnętrznej części dłoni i użyć do tego mocujących pasków, aby zapewnić lepszą stabilność
i bardziej dokładny pomiar (rysunek 2 - punkt C i D). Jeśli jednak i to nie wystarczy należy umieścić
elektrody na stopach badanego (rysunek 3 – punkt A i B). Jako, że podeszwy stopy narażone
są na silny nacisk w momencie, gdy uczestnik stoi lub chodzi, należy umieścić je w środkowym
miejscu po wewnętrznej stronie stopy 15.
Samo podczepienie elektrod i przygotowanie sprzętu przed badaniem jest łatwe. Jednak zachowanie osoby badanej może stworzyć utrudnienie podczas pomiarów. Dlatego przed samym
badaniem należy poinstruować respondentów, jak mają się zachowywać. Osoby uczestniczące
w pomiarze GSR powinny normalnie oddychać. Dlaczego? Jeśli uczestnik nadmiernie wdycha
i wydycha powietrze następują silne odchylenia w pomiarze danych. Może to być mylnie zinterpretowane, jako zmiana poziomu emocjonalnego lub podniecenie. Uczestnik badania powinien
ograniczyć swoje ruchy do minimum, szczególnie ruchy tych części ciała, do których przymocowane są czujniki GSR. Ruch tymi częściami może w dużym stopniu wpływać na jakość odbieranych danych. Ważne jest, aby respondenci czuli się swobodnie podczas badania, należy dać im
wystarczająco dużo czasu na znalezienie odpowiedniej pozycji. Osoby badane podczas pomiaru
GSR powinny unikać mówienia, ponieważ to również może spowodować silne zmiany w sygnale,
które nie odzwierciedlają pobudzenia emocjonalnego uczestnika badania 16.
Rozdział 2. Aktywność emocjonalna w reklamie, marketingu i nauce
Od lat prowadzone są badania na temat, jak dane kolory, kształty, obiekty wpływają na sposób,
w jaki użytkownik odbiera dane treści. Wiadome jest, że mózg człowieka reaguje na otoczenie jedne rzeczy zapamiętuje na chwilę, inne zostawia na dłużej. Jedne kojarzą się z czymś dobrym,
przywołują miłe wspomnienia, na widok innych człowiek chce jak najdalej uciec. To w jaki sposób człowiek reaguje na dane bodźce można sprawdzić dzięki pomiarowi GSR. Pozwala ono na
zbadanie aktywności emocjonalnej osoby badanej podczas przyswajania danych treści. Analiza
pomiarów pozwala na wykorzystanie wyników w konkretnych dziedzinach takich jak reklama czy
marketing. To w jaki sposób aktywność emocjonalna może być wykorzystywana w tych dziedzinach przedstawione zostanie w poniższych podrozdziałach.

15
16

What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 12 [26.01.2018].
What is GSR? The definite guide, iMotions, Biometric Research Platform, s. 13 [26.01.2018].
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2.1. Wpływ aktywności emocjonalnej na odbiór reklamy
Aktywność emocjonalna odgrywa znaczącą role w procesie zapamiętywania. Nie tylko w przypadku uczenia się – np. w szkole, ale również postrzegania treści i kwestii tego, jak zostaną one
przez człowieka skojarzone oraz na jak długo zostaną w jego pamięci. Pomiar GSR może zostać
użyty podczas planowania kampanii reklamowych. Przeanalizowanie wyników rejestracji GSR
powinien pozwolić badanemu stwierdzić, na jakie treści odbiorca zareaguje lepiej – tzn. przyswoi
je szybciej i skojarzy np. z pozytywnymi emocjami. Marka oferująca dany produkt lub usługę chce,
by prezentowane treści pozostały w głowach klientów jak najdłużej oraz by zachęciły go do kupna.
Na czym powinna się skupić planując kampanię reklamową? Istotnym elementem w reklamie jest
stosowanie psychologii. Psychologia może wpłynąć na aktywność emocjonalną odbiorcy. Osoby
przygotowujące projekty reklamowe powinny wiedzieć jak zrobić to efektywnie – w zależności od
grupy docelowej lub typu produktu, może zostać zastosowana inny rodzaj psychologii. Poniżej
przedstawione są wybrane typy psychologii w reklamie.
2.1.1. Psychologia koloru w reklamie
Język kolorów i procesy, w jaki sposób ludzie je postrzegają są bardzo złożone. Symbolika
kolorów jest różna. W reklamie kolory powinny być zastosowane w zależności od tego do jakiej
grupy docelowej kierowany jest przekaz, a także jaki produkt lub usługa jest reklamowana 17. Jedne
kolory pasują do konkretnej sytuacji bardziej niż inne, mają określone znaczenie. W jaki sposób
ludzie je odbierają? Określanie kolorów przez człowieka odbywa się w sposób dwojaki. Może
określać dany kolor w sposób subiektywny – związane jest to z jego osobistymi przeżyciami, bądź
kulturowy – tu dany kolor charakterystyczny jest dla grupy społecznej w danym kręgu kulturowym18.
Kolory oddziałują na samopoczucie ludzi, to jak odbierany jest dany produkt czy przedmiot, wpływają na emocje. Mogą wywoływać wśród ludzi pewne zachowania, także nawołujące do kupna
bądź też nie danego produktu. Dlatego odpowiedni wybór kolorów podczas tworzenia kampanii
reklamowej jest tak ważny. Jak kolory wpływają na odbiór reklamy – zarówno tej w telewizji, prasie
czy Internecie? Mogą przyciągać uwagę, zwiększać kontrast, wyeksponować coś, podwyższyć
poziom estetyczny, a także pozytywnie wpłynąć na proces zapamiętywania treści19. Przede
wszystkim mogą zwiększyć lub zmniejszyć aktywność emocjonalną i zaangażowanie odbiorcy.
Należy zaznaczyć, że percepcja barw jest subiektywna i jest to proces psychofizjologiczny. Poniżej
przedstawione są wybrane kolory i ich specyfikacja.
• Kolor czerwony
To kolor bardzo silnie nacechowany emocjonalnie. W kulturze pojawia się od samego początku
– jego symbolika związana jest z ogniem i krwią, wojną. Bardzo dobrze podkreśla emocje związane
z niebezpieczeństwem, siłą, determinacją, ale też pasją i pragnieniem miłości. Kolor czerwony bardzo dobrze wynosi wszystko na pierwszy plan, dlatego powinien być używany, aby zwrócić uwagę
na daną rzecz. Jest idealny do stosowania nagłówków „okazja”, „tylko teraz”, „nie przegap”. Kolor
czerwony przywołuje również wrażenia erotyczne i miłosne, dlatego często wykorzystywany jest
w reklamach z czerwoną szminką, ustami, paznokciami. Kojarzy się również z energią – dobrym
posunięciem będzie zestawienie go np. z napojem energetycznym 20.

17
Ł. Mikołajczak, Ł. Tabin, „Rola kolorów w komunikacji wizualnej”, [w:] Visual Communication 1, Warszawa
2007, s. 30-33.
18
L. Kleszcz, Jeden obraz – więcej niż tysiąc słów, „Aida Media” 1996, nr 3, s. 6.
19
opt.cit.
20
D. Béresniak, „Kolory od podstaw”, Warszawa 2003, s. 22.
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Rysunek 4. Puszka z napojem Coca-cola

Źródło: Pixabay, https://pixabay.com/pl/mo%C5%BCe-coca-koks-cola-redakcji-87995/
[27.05.2018].
• Kolor żółty
Kojarzony jest z energią, słońcem, boską potęga i wiecznością. Odnosi się również do osób,
które są pewne siebie, mają wysokie poczucie własnej wartości, wskazuje na nieszablonowość
i życzliwość. Kojarzy się z pozytywnymi emocjami i przywołuje miłe wspomnienia. Kolor żółty
pobudza odbiorców reklamy do działania, daje mnóstwo energii i nastraja umysł optymistycznie.
Może być wybrany do reklam produktów dla dzieci lub ofert zachęcających do miłego spędzania
czasu. Z negatywnych emocji, z którymi może się kojarzyć należy tu wskazać zazdrość i arogancję.
Żółty kolor przyciąga uwagę klientów, dlatego może być stosowany we wprowadzaniu na rynek
nowych produktów 21.
Rysunek 5. Logo restauracji McDonald’s

Źródło: Pixabay, https://pixabay.com/pl/mcdonald-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-jedzenie-998495/ [27.05.2018].

• Kolor zielony
Jest to przede wszystkim kolor natury. Symbolizuje płodność, wzrost, harmonię, a także wskazuje na bezpieczeństwo. Na drodze wykorzystywany jest jako oznaka możliwości bezpiecznej
jazdy i wolnej drogi. W odbiorcach wywołuje poczucie równowagi i skupienia, a o samej barwie
21

C. Hurka, „Kolor w grafice reklamowej”, psd 2004, nr 03, s. 9.
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Rysunek 6. Logo kawiarni Starbucks

Źródło: Pixabay, https://pixabay.com/pl/starbucks-logo-longshadow-zielony-2709927/
[27.05.2018].
mówi się „kolor nadziei”. Wskazuje na wolność, trwałość, intuicję. Jak powinien być wykorzystywany w reklamie? Można wykorzystać go w reklamach środków medycznych, gdzie podkreśla
ich nieszkodliwość lub żywności, gdzie wskazuje na jej naturalne pochodzenie. Kolor zielony
wykorzystywany jest również w reklamach banków i instytucji finansowych, gdzie wskazuje na
bezpieczeństwo i namawia klientów do skorzystania z ich usług 22.
W czasach, kiedy na rynku konkurencja jest ogromna, a reklamy są praktycznie wszędzie –
w TV, na billboardach, w gazetach, Internecie, ogromne znaczenie ma zwrócenie uwagi konsumenta
również na treść, która de facto jest najważniejsza. Co z tego, że dana osoba zwróci uwagę na
reklamę i zapamięta, że występowała w niej piękna blondynka, jeśli nie zapamięta treści i nie będzie
wiedział, jakiego produktu przekaz dotyczył. Dlatego ważne jest odpowiednie wykorzystywanie
wiedzy w tworzeniu kampanii reklamowych.
2.1.2. Psychologia psychodynamiczna w reklamie
Psychologia psychodynamiczna mówi, że ludzkie działania cechują wewnętrzne siły motywacyjne, które często ze sobą kolidują. Jednostki o ich istnieniu często nawet nie wiedzą. Osobowość
człowieka to system sił dynamicznych, które są zwane popędem lub potrzebą. Wszystkie te aspekty
wpływają na aktywność emocjonalną człowieka oraz jak postrzega on otoczenie, w tym reklamy 23.
Jednym z przykładów zastosowania psychologii psychodynamicznej w reklamie jest reklama
perfum Playboy. Na czym się ona skupia? Pokazuje reakcję ludzi na feromony kobiet, ukazuje popęd
seksualny. W reklamie przedstawione są kobiety, które czekały na konkretnego mężczyznę, jednak
pobiegły za kimś innym, ponieważ użył on tych samych perfum, jak mężczyzna którego oczekiwały.
W reklamie tej ukazane jest, jak popęd seksualny wygrał ze zmysłami wzroku. W odbiorcy, który
oglądał tę reklamę podniesiona została aktywność emocjonalna poprzez ukazanie pięknych kobiet
oraz skojarzeń seksualnych. Reklama skierowana jest głównie do mężczyzn. Po jej obejrzeniu
zapamiętają markę Playboy, jako produkt, który pozwoli im wzbudzić zainteresowanie wśród kobiet.
Kolejnym przykładem zastosowania psychologii psychodynamicznej w reklamie jest reklama
napoju Coca-Cola. Ukazane jest w niej dwóch strażników, którzy nie mogą ze sobą rozmawiać,
każdy z nich pilnuje swojego terytorium. Najprawdopodobniej ktoś im tego zakazał, czyli występuje tu czynnik w postaci odgórnego rozkazu. Nagle widać jak kawałek papieru spada po jednej
stronie granicy i pod wpływem wiatru przelatuje na druga stronę granicy. Strażnik tego terytorium
ze złością przerzuca papier na jego pierwotny obszar. Emocje zmieniają się, gdy jeden ze strażC. Hurka, „Kolor w grafice reklamowej”, psd 2004, nr 03, s. 9.
Wikipedia.pl, Psychologia psychodynamiczna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia_psychodynamiczna, [27.05.2018]
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ników otwiera butelkę z Coca-Colą. Strażnicy stawiają butelkę na ziemi i mieczem ręcznie rysują
nową granicę. Mimo, że zajmują przeciwległe stanowiska, a świat zewnętrzny narzuca im różne
wartości – w tej jednej chwili dochodzą takie uczucia, jak empatia, uprzejmość, współczucie.
Odbiorca podczas oglądania tej reklamy widzi, że napój Coca-Cola reprezentuje takie wartości,
jak życzliwość, uprzejmość, dobroć. Obejrzenie tej reklamy może podnieść poziom aktywności
emocjonalnej, a także wywołać pozytywne emocje wśród odbiorcy. Jeśli pozytywne emocje zostaną
zakodowane w mózgu odbiorcy, napój ten przez długi czas będzie mu się tak pozytywnie kojarzył.
Należy zaznaczyć, że psychologia psychodynamiczna kładzie nacisk na siły rządzące osobowością, pokazuje możliwość występowania konfliktów, ale pokazuje również jak je pokonać. Pokazanie
odpowiednich sytuacji w reklamie wpływa na poziom aktywności emocjonalnej odbiorcy. Sprawia,
że możemy wywołać pozytywne odczucia u odbiorcy, tak by później kojarzyły mu się z danym
produktem. Jest to bardzo dobra metoda na zwiększenie procesu zapamiętywania u odbiorców 24.
2.1.3. Psychologia społeczna w reklamie
Jest to dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność
innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca
procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich,
w których występują inni ludzie. Swym działaniem obejmuje takie obszary jak emocje i postawy ludzi,
procesy społeczne wpływające na człowieka, procesy komunikowania się ludzi, a także zajmuje
się problematyką postaw w grupie 25. Psychologia społeczna w reklamie porusza trudne tematy,
może zachęcać do działania w słusznej sprawie, działa na świadomość jednostki i jej potrzebę
budowania społeczności, może wywoływać lęk w odbiorcach, jeśli utrzymana jest w poważnym
tonie 26. Jak silne emocje powinna wywoływać reklama, aby skutecznie wpływała na postawy
i zachowania odbiorcy? Istnieją dwie tezy, potwierdzone empirycznie:
• Czym silniejszy lęk zostanie wzbudzony, tym wyższą skuteczność komunikatu jesteśmy
w stanie zaobserwować (LaTour, Rotfield, 1997).
• Reklamy wzbudzające słabsze emocje mają pozytywniejszy efekt (Janis, Fashbach, 1953) 27.
Istnieje również idea, według której przy tworzeniu kampanii reklamowej należy zachować tzw.
złoty środek. Irving Janis mówi, że najlepszą strategią przekazu jest wzbudzenie emocji o umiarkowanym natężeniu. Janis proponuje hipotezę krzywoliniowego związku, pomiędzy
natężeniem negatywnych emocji, a skutecznością przekazu. Tak więc chociaż w miarę wzrostu
nasycenia go lękiem, motywacja do ulegania zaleceniom rośnie, to jeżeli siła negatywnych emocji
jest zbyt duża, ich wpływ na postawy zaczyna maleć 28.
Wiele reklam społecznych skupia się na powadze oraz negatywnych myślach, reklamy te często
są czarno-białe i zmuszają do przemyśleń. Wpływają na aktywność emocjonalną odbiorcy, lecz
wywołują przy tym silne poczucie lęku. Taka reklama może zostać przez odbiorcę zapamiętana
na dłużej, jednak rzadko wywołuje w nim chęć do działania. W wielu przypadkach widok pobitego
chłopca lub ciężko chorej, smutnej dziewczynki w reklamie, nie wzbudza w odbiorcy współczucia
i nie przekłada się na działania mające na celu pomóc danej grupie społecznej. Z kolei przedsta-

24
Psychologia w biznesie, Ograniczenia społeczno-kulturowe w reklamie, https://www.psychologiawbiznesie.
pl/ograniczenia-spoleczno-kulturowe-w-reklamie [29.04.2018].
25
Psychologia społeczna, Trudny temat w reklamie. Jak zachęcić do działania? http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1145-trudby-temat-w-reklamie.html [27.05.2018].
26
opt.cit.
27
opt.cit.
28
Psychologia społeczna, Trudny temat w reklamie. Jak zachęcić do działania? http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1145-trudby-temat-w-reklamie.html [27.05.2018].
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Rysunek 7. Plakat kampanii reklamowej fundacji Rak’n’Roll

Źródło: Psychologia społeczna, Trudny temat w reklamie. Jak zachęcić do działania? http://
www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/1145-trudby-temat-w-reklamie.html [27.05.2018].
wienie reklamy mówiącej o negatywnych sytuacjach, w sposób zbyt pozytywny również może nie
wzbudzić u odbiorcy pożądanego efektu. Jak osiągnąć złoty środek proponowany przez Janisa?
Powyższy rysunek przedstawiający plakat z kampanii reklamowej fundacji Rak’n’Roll może być
przykładem zastosowania tzw. złotego środka, jeśli chodzi o użycie psychologii społecznej w reklamie. Reklama głosząca hasło „Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi” ma zachęcić odbiorcę
do przekazania 1% podatku na fundację. Odbiorca patrząc na plakat w pierwszych chwilach może
mieć negatywne emocje po przeczytaniu hasła reklamowego. Jednak po chwili jest on w stanie
zorientować się o co tak naprawdę chodzi w reklamie. Kobiety na niej przedstawione są osobami
chorymi, które potrzebują pieniędzy na leczenie i poprawę komfortu życia. Jest to przykład pozytywnego odbioru reklamy, która mówi o bardzo trudnym temacie. Plakat ten ani nie straszy, ani nie
wywołuje u odbiorcy uczucia przygnębienia. Jednak emocje które zostają wzbudzone u odbiorcy nie
są wcale słabe. Kobiety przedstawione w reklamie są uśmiechnięte, ładne, młode – plakat dzięki
temu wydaje się sympatyczny w odbiorze. Komunikat na nim jest szczery, przewrotny i bezpośredni. Stymuluje on aktywność emocjonalną odbiorcy. Nie tylko wpływa na to, w jaki sposób i na jak
długo zapamięta on przekaz, ale również zachęca do działania. Należy zaznaczyć, że kampania
fundacji Rak’n’Roll zwyciężyła w piątej edycji Konkursu Kampania Społeczna Roku w kategorii
„Kampanie organizacji pozarządowych”. Odbiła się głośnym echem w mediach i odniosła sukces.
W przypadku przedstawienia trudnego tematu w reklamie dr Norbert Maliszewski proponuje
skupić się na emocjach i przedstawić, je tak aby reklama była lubiana. Zaznacza przy tym, że
ludzie jednocześnie nie zawsze lubią rzeczy, które kojarzą się tylko z zabawą. Chodzi o pobudzenie
aktywności emocjonalnej odbiorcy w sposób jak najbardziej pozytywny. W tym stylu przedstawiony jest komentarz na plakacie, który jest jednocześnie wulgarny, silny i pozytywny. Sprawia,
że reklama nie tylko zostaje przez odbiorcę zauważona, ale również zapamiętana. Oryginalność
przekazu czyni tę reklamę lubianą 29.
2.2. Aktywność emocjonalna, a preferencje konsumentów
W powyższych podrozdziałach opisane zostały wybrane psychologie wykorzystywane podczas tworzenia reklam. Mimo, że psychologia koloru jest jedną z podstawowych zasad tworzenia
kampanii to wpływa ona na odbiorcę różnie w zależności od kilku czynników. Wiadome jest, że
wpływ kolorów jest zależny od grupy docelowej odbiorców.
29

N. Maliszewski, „Koń Trojański w reklamie społecznej” (2007), Warszawa: Medical Tribune Polska, s.89-93.
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Zmienia się on również z czasem – tradycje w społeczeństwie również mają wpływ na postrzeganie barw, np. uważa się, że kolor niebieski przypisany jest chłopcom, a różowy dziewczynkom30.
Co jeszcze ma wpływ na pobudzenie aktywności emocjonalnej u odbiorcy i to czy reklama zostanie przez niego zapamiętana? Odbiorcy zwracają uwagę na różne rzeczy w zależności od płci.
Jeśli chodzi o kolory to mężczyźni znacznie bardziej wolą pomarańczowy, niż żółty. Natomiast
udowodnione jest, że kobiety postrzegają i rozpoznają znacznie więcej kolorów niż mężczyźni.
Tzn. że gdy mężczyzna uznaje fuksjowy, łososiowy czy turkusowy jedynie za pewne wyobrażenia – kobiety łączą te nazwy z konkretnymi kolorami. Jeśli odbiorcą reklamy jest kobieta – warto
o tym pamiętać i nie kolorować całej reklamy tylko na jeden kolor 31. Kolejnym czynnikiem, jaki
wpływa na aktywność emocjonalną u odbiorcy podczas oglądania reklamy jest wiek odbiorcy.
Osoby starsze za bardziej atrakcyjne i przyjemne dla oka będą uznawać kolory spokojne. Z kolei
młodzież doceni jasne i żywe barwy. Projektując reklamę należy rozróżnić kategorię wiekową i w
zależności od grupy docelowej, wybrać odpowiednią paletę barw 32.
Co jeszcze przyciąga konsumentów? Co zrobić, aby pobudzić ich aktywność emocjonalną,
a co za tym idzie sprawić, żeby lepiej zapamiętali treść przekazu? Na pierwszym miejscu uwagę
czytelników najbardziej przyciągają ilustracje zamieszczone w reklamach. Kolejną rzeczą, na
którą zwracają uwagę jest logo firmy - najlepiej umieścić je w prawym górnym rogu reklamy.
W trzeciej kolejności odbiorca kieruje swój wzrok na nagłówek – im bardziej atrakcyjny, tym
bardziej przyciąga uwagę. Dopiero na samym końcu odbiorca zwraca uwagę na treść reklamy 33.
To, że treść reklamy będzie atrakcyjna nie znaczy, że przyciągnie uwagę odbiorcy. Najpierw musi
zostać spełniony szereg warunków, a dopiero gdy one zadziałają, konsument zwraca uwagę na
sam przekaz. Dlatego tak ważne jest, żeby wykorzystywać wyżej wymienione techniki reklamowe.
Wpłyną one na aktywność emocjonalną odbiorcy. Mogą podnieść lub obniżyć emocje, a co za
tym idzie zaangażowanie odbiorcy. Aby konsument zawiesił wzrok na reklamie dłużej, niż kilka
sekund, należy wziąć te czynniki pod uwagę.
Czy w reklamie powinny być wykorzystane treści humorystyczne? Czy humor pobudza aktywność emocjonalną odbiorcy reklamy? Są dwie szkoły podejścia do tego tematu. Przeciwnicy
zastosowania treści humorystycznych uważają, że przede wszystkim różni ludzie mają różne
poczucie humoru. Dodatkowo ciężko jest zastosować treści humorystyczne w zaledwie 30s – tyle
trwa przeciętna reklama. Przeciwnicy stosowania humoru w reklamie mówią również, że odciąga
on uwagę od głównej treści przekazu – odbiorcy zamiast słuchać treści, będą się śmiać. Zwolennicy zastosowania treści humorystycznych w reklamie mówią, że to właśnie humor przyciąga
i utrzymuje uwagę odbiorcy. Zwiększa jego zaangażowanie. W zabawnej historii łatwiej odwołać
się do uczuć i doświadczeń odbiorcy, niż w reklamie która nie wywołuje żadnych emocji. Widać
więc, że są dwie szkoły podejścia do tego tematu i obie ukazują, że treści humorystyczne w reklamie pobudzają aktywność emocjonalną odbiorcy. Najważniejsze jest, aby znaleźć złoty środek
i dopasować sposób przedstawienia reklamy do tego, co chce się przedstawić 34.
Czy możliwe jest, żeby reklama była zbyt pomysłowa? Czy wzbudzenie zbyt dużej aktywności
emocjonalnej u odbiorcy ma sens przy tworzeniu reklamy? Nawet przy tworzeniu reklam i wykorzystywaniu powyżej przedstawionych zasad, twórcy mogą przesadzić, a wtedy reklama nie będzie
dobrze bądź wcale zapamiętana przed odbiorcę. Przykładem może być kampania billboardowa,
która została zrealizowana we Wrocławiu. Jej autorzy wykorzystali w swojej reklamie obrazy,
Psychologia w biznesie, Ograniczenia społeczno-kulturowe w reklamie, https://www.psychologiawbiznesie.
pl/ograniczenia-spoleczno-kulturowe-w-reklamie [29.04.2018].
31
opt.cit.
32
opt.cit.
33
J. Tkaczyk, Przepis na reklamę, „Pro-kreacja”, nr 3/2006.
34
M. Brown, Humor jako narzędzie strategii marketingowej, https://www.millwardbrown.com/docs/default-source/
poland-downloads/insights/v_cias_markowski_jaworska_humor_jako_narz%C4%99dzie.pdf PDF, [27.05.2018].
30
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które oszukują ludzkie oko. Zamieścili na billboardach białe i czarne kropki oraz plamy, które po
dłuższym przyglądaniu się zamieniały się w obraz dalmatyńczyka, schodów i widelca. Kampania
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Wrocławia, jednak przechodzeń
zapytany o to, czego dotyczył przekaz, nie umiał odpowiedzieć na pytanie. Oznacza to, że nawet
w reklamie powinien być zachowany umiar. To, że kampania wzbudza pozytywne emocje wśród
odbiorców, nie oznacza że zostanie przez nich zapamiętana. A nawet jeśli zostanie, to odbiorca
nie będzie potrafił określić czego dotyczył przekaz 35.
2.2.1. Wykorzystanie aktywności emocjonalnej w strategii marketingowej
Dziedzina, która zajmuje się badaniem zachowań i zwyczajów konsumentów na rynku jest
bardzo szeroka. Co wchodzi w jej zakres? Badanie procesów, które występują w momencie, gdy
osoba wybiera, kupuje, używa, ale też odrzuca produkty i usługi 36. Konsumenci są różni i tak
samo różne powinno być podejście do nich. Odbiorca może konsumować wszystko – od kukurydzy
w puszcze, przez wiadomości, muzykę, do wizerunku sławnej osoby. Jego potrzeby i pragnienia
muszą zostać zaspokojone. Głód, pragnienie miłości, żądza władzy. To do twórców kampanii
reklamowych należy decyzja w jaki sposób treść zostanie przekazana do odbiorców – i potencjalnych klientów. Co zrobić, żeby została jak najlepiej zapamiętana? Co zrobić, żeby wzbudziła
w konsumencie pozytywne odczucia? Czy to, w jaki sposób dana marka zostanie przedstawiona
i jak wpłynie na aktywność emocjonalną odbiorcy, wpłynie na jego decyzję o kupnie?
Dlaczego marketingowcy i reklamodawcy tak bardzo skupiają się na reakcjach konsumentów?
Odpowiedź jest prosta – jeśli zrozumieją zachowania i zwyczaje konsumentów, to co i w jaki
sposób na nich wpływa i dlaczego, będą mogli idealnie dopasować do nich strategię marketingową. Firmy istnieją po to, aby zaspokajać potrzeby materialne, ale też duchowe klientów, a te
potrzeby zostaną zaspokojone na tyle, na ile konsument zostanie zrozumiany. Wiedza na temat
konsumenta połączona z zastosowanie technik reklamowych wymienionych w wyżej opisanych
podrozdziałach może sprawić, że kampania reklamowa przyniesie sukces. Dobrym przykładem
firmy, która po odniesieniu sukcesu musiała odnowić swój wizerunek to firma Sony i jeden z jej
produktów - walkman. Na samym początku wprowadzenia produktu na rynek firma odniosła
ogromny sukces. Sony zrewolucjonizowało rynek przenośnych odtwarzaczy muzycznych, sprzedało
w początkowym okresie produkcji 300 milionów walkmanów. Oznacza to, że wtedy odpowiednio
wykorzystało czas, zaplanowało kampanię reklamową, zaspokoiło potrzeby konsumentów i sprawiło, że mieli oni pozytywne skojarzenia z produktem. Jednak dla dzisiejszej młodzieży walkman
to coś prehistorycznego, a wielu z nich nawet nie wie czym jest ten przedmiot. Czy oznacza to,
że firma popełniła błąd? Nie. Oznacza to, że czasy się zmieniają, a wraz z nimi rynek i potrzeby
konsumentów. To, że X lat temu dany produkt i marka pozytywnie stymulowały aktywność emocjonalną odbiorcy, nie znaczy, że tak będzie zawsze 37.
Obiektem zainteresowania wśród reklamodawców stali się również ludzie niepełnosprawni. Nie
są oni jednak obiektem żartów. Reklamy mają na celu pokazanie, że osoby z pewnymi dysfunkcjami
są tak samo normalni jak reszta, mogą prowadzić normalne życie i osiągać sukcesy. Pokazanie
ich w takim świetle nie tylko ma przyciągnąć uwagę odbiorców, ale też ukazać w dobrym świetle
osoby z niepełnosprawnościami.
Poniżej reklama firmy Nike przedstawiająca mieszkańca RPA. Napis na reklamie głosi „W porządku, możesz się gapić. Trudno byłoby się powstrzymać, skoro patrzysz na człowieka, który
pobił rekord świata”. Jaką reakcję wywołuje ta reklama u odbiorcy? Po pierwsze zwraca jego
J. Tkaczyk, Przepis na reklamę, „Pro-kreacja”, nr 3/2006.
American Marketing Association, www.ama.org/about/ama/ markdef.asp [02.05.2018].
37
E. Ramstad, Wall Street Journal Interactive Edition, „Walkman’s Plan for Reeling in the Ears of Wired
Youths”, s.30.
35
36
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Rysunek 8. Reklama marki Nike

Źródło: Michael R. Solomon, „Zachowania i zwyczaje konsumentów”, wydanie VI, s. 28.

uwagę. Gdy już tę uwagę utrzymuje, odbiorca skupia się na napisie i przekazie. U odbiorcy pojawiają się emocje – mogą być różne, od współczucia, przez podziw, do wywołania chęci zmian
w swoim życiu. Reklama ta z pewnością wpływa na aktywność emocjonalną, a co za tym idzie
na zapamiętanie tego przekazu 38.
Odpowiednio dobrana strategia marketingowa – jak ta ukazana powyżej, może przynieść
danej marce sukces. Negatywny wpływ na aktywność emocjonalną odbiorcy i niedopasowanie
produktu do segmentu klienta, może przynieść odwrotny skutek. Poniżej przykład reklamy, która
głosi „Naprawdę chcesz jej sprzedać lakier do włosów? Nie kupi go. I kropka. Zatem zanim powie Ci, gdzie możesz sobie wetknąć swój produkt, pozwól nam działać. Zareklamuj się na Juno,
darmowym serwisie e-mailowym przyjaznym dla reklamodawców”. Reklama ta jak istotne jest
dopasowanie produktu do klienta. Niemądrym posunięciem byłoby oferować kobiecie o takiej
fryzurze lakier i inne akcesoria do włosów.
Oczywiste jest, że nie tylko dana osoba nie kupi takiego produktu – jest jej po prostu niepotrzebny, to dodatkowo może to wywołać na niej złe wrażenie. Osoba ta może później kojarzyć
taką markę jedynie negatywnie. Nawet jeśli w przyszłości zmieniłaby fryzurę i potrzebowałaby
produktów do włosów, nie kupiłaby ich z tej marki. Dlaczego? Raz pozostawione negatywne
Rysunek 9. Reklama firmy Juno

Źródło: Michael R. Solomon, „Zachowania i zwyczaje konsumentów”, wydanie VI, s. 29.
38

M.R. Solomon, „Zachowania i zwyczaje konsumentów”, wydanie VI, str. 28.
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wspomnienie, może zostać z nią na długie lata. Takie subtelne czynniki, mają ogromny wpływ na
postrzeganie marki przez potencjalnego klienta 39.
Jak marketingowcy wykorzystują wiedzę na temat aktywności emocjonalnej odbiorców? Ludzie
żyją w świecie, gdzie wpływ na nich mają działania marketingowców. Otacza ich wiele bodźców
marketingowych – w formie reklam, sklepów, produktów, które rywalizują o ich uwagę i pieniądze.
To właśnie marketingowcy filtrują te bodźce i to, czego ludzie dowiadują się o świecie. To reklamy
pokazują, czy powinni stosować recykling, jak dużo alkoholu wolno im spożywać, jakie marki
samochodów wybierać i jaki typ domu chcą posiadać. Reklamy sugerują ocenianie innych osób
na podstawie wybieranych przez nich produktów. Innymi słowy ludzie są zdani na łaskę i niełaskę
marketingowców. Z jakiegoś powodu im ufają i wierzą w te reklamy. Ufają, że sprzęty, które reklamują
są bezpieczne i będą działać, tak jak jest to opisane w reklamie, że mówią prawdę o produktach
i usługach, które sprzedają. Dlaczego? Marketingowcy w odpowiedni sposób wykorzystują wiedzę
na temat aktywności emocjonalnej odbiorców. Po przeanalizowaniu pomiarów GSR są w stanie
dokładnie zaplanować działania, tak aby jak najwięcej osób skorzystało z ich usług.
W jakim stopniu świat kultury popularnej — a nawet postrzeganie rzeczywistości przez konsumentów — jest kształtowany wysiłkami marketingowców? Badania pokazują, że w znacznym. Co
więcej, oddziaływanie to wzrasta dramatycznie wraz z pojawieniem się kolejnych eksperymentów,
które mają na celu przyciągnąć uwagę odbiorców. Talk show The Other Half zapraszał do swojego programu przedstawicieli reklamodawców Clorox i Hyundai Motor America. W trakcie części
sponsorowanej przez firmę Clorox, gospodarze programu grali z wybranymi osobami z widowni
zebranej w studiu w wymyślone konkurencje związane z prowadzeniem domu, co miało wpłynąć
na aktywność emocjonalną odbiorców i zachęcić ich do nabywania produktów tej marki 40. Hotel
Holiday Inn na Florydzie oferuje możliwość wynajęcia pokoi, które są ozdobione motywami firmowymi,
np. apartamenty z motywem Coca-Coli i niedźwiedzia polarnego. Jeden z dyrektorów Coca-Coli
powiedział, że rodziny wynajmujące taki pokój są przekonane, że będąc w nim w rzeczywistości
komunikują się z daną marką 41. Tego typu zachowania ze strony marketingowców wpływają na
aktywność emocjonalną odbiorców oraz ich zapamiętywanie i pozytywne kojarzenie marki, a co
za tym idzie zacieśnianie z nią więzi.
Powyżej przedstawione przykłady pokazują, jak marketingowcy wykorzystując różne techniki
reklamowe wpływają na konsumentów i jak to się łączy z ich zachowaniami. Pokazane przykłady
mówią, że zwiększanie bądź zmniejszanie aktywności emocjonalnej u odbiorcy może wpłynąć
na jego proces zapamiętywania, co może spowodować jego mniejsze lub większe przywiązanie
do danej marki. Dodatkowo zabiegi marketingowców mogą wpływać na to, czy dany klient kupi
przedmiot bądź skorzysta z jakiejś usługi, czy poleci ją innym i czy sam do niej kiedyś wróci.
Pokazuje to, jak ważna jest rola marketingowców przy tworzeniu nie tylko kampanii reklamowej,
ale również opakowań produktów, gazet, ulotek itd.
2.3. Aktywność emocjonalna w procesie zapamiętywania
Czy emocje w procesie uczenia się pomagają, czy przeszkadzają? Jak aktywność emocjonalna wpływa na proces nauki? Co zrobić, żeby uczyć się lepiej, szybciej i na dłużej? W poniższym
podrozdziale przedstawione zostaną informacje na ten temat.
Neurobiolodzy uważają, że postrzeganie danego obiektu jest tym samym co jego przypominanie. Oznacza to, że jeśli dana informacja trafia za pośrednictwem zmysłów do kory mózgowej
człowieka to wywołuje w niej zestaw pobudzeń. Są one specyficzne i polegają na przesyłaniu
39
40
41

M. R. Solomon, „Zachowania i zwyczaje konsumentów”, wydanie VI, str. 29.
S. Elliott, New York Times on the Web, „Hiding a Television Commercial in Plain View”, 24 maja 2002.
R. Guzman, Wall Street Journal Interactive Edition, „Hotel Offers Kids a Room with a Logo”, 6 października 1999.
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informacji pomiędzy neuronami. Pozostawiają po sobie engram – ślad pamięciowy 42. Proces ten
jest ulotny i wymaga wzmocnienia, by odpowiadająca mu informacja nie zniknęła. Odpowiednie
warunki sprawiają, że neurony uczestniczące w tworzeniu engramu mają tendencję do jego
podtrzymywania. Uczenie się i pamięć związane są ze zmianami strukturalnymi w obrębie sieci
neuronów. Krążą po nich impulsy, które powstały ponieważ wpłynęły na nie bodźce środowiskowe.
Oznacza to, że do prawidłowego i lepszego wytworzenia śladów pamięciowych, które są podstawą
myślenia i zapamiętywania potrzebny jest odpowiedni poziom pobudzenia kory mózgowej. Im
większe pobudzenie kory, tym ślady pamięciowe pozostają na dłużej i są lepiej przyswajalne 43.
Jednak taki proces utrwalania śladu pamięciowego trwa bardzo długo. Czy jest coś co można
zrobić aby go wspomóc? Co zrobić, żeby uczeń szybciej coś zapamiętał, ale dodatkowo, żeby
nie był to efekt chwilowy? Można do tego wykorzystać aktywność emocjonalną i to jak wpływa
na daną osobę. Tkwi w niej niedoceniony potencjał. W procesie nauki emocje
stanowią czynnik, który decyduje jakie informacje zostaną przyjęte i przechowane w pamięci.
Mózg człowieka odczuwa emocje cały czas, jednak rzadko są one wykorzystywane przez uczniów
i nauczycieli, co jest błędem. Rzadko zachęca się ich do ćwiczenia umiejętności rozpoznawania
stanów afektywnych, ujawniają tylko swoje stany ekstremalne. Według Iwony Grzegorzewskiej
stany emocjonalne mogą być pozytywne i negatywne. Do emocji pozytywnych, które aktywują
mózg zalicza ona radość, dumę i wdzięczność, natomiast emocje pozytywne dezaktywujące to
relaks i zadowolenie. Emocje negatywne, które związane są z wysokim poziomem pobudzenia
to złość, frustracja, wstyd. Natomiast emocje negatywne, które mają niski poziom aktywacji to
nuda i smutek.44
Jądro midgałowate, czyli ośrodek który jest odpowiedzialny w mózgu za emocje, jest połączony
z hipokampem – miejsce, które z kolei jest odpowiedzialne za pamięć. W momencie, gdy oba
ośrodki działają prawidłowo, nauka nowych rzeczy jest wtedy skuteczna i efektywna. Oznacza to,
że mózg człowieka zapamiętuje znacznie więcej, gdy podczas nauki pobudzana jest jego aktywność emocjonalna. Jakie emocje są lepsze w procesie zapamiętywania? Czy strach wspomaga
ten proces? Manfred Spitzer mówi, że lęk zwiększa szybkość uczenia, ale nie sprzyja procesom
poznawczym. Stres i strach pozwalają przez krótki czas na lepsze zapamiętywanie nowych treści,
ale negatywne emocje jednocześnie utrudniają naukę większej ilości informacji oraz późniejszą ich
syntezę 45. Niska aktywność emocjonalna, która trwa przez dłuższy czas blokuje dopływ glukozy
do mózgu i pozbawia organizm energii. To również negatywnie wpływa na proces uczenia się.
Spitzer przeprowadził eksperyment, w którym wprowadził badanych w dane poziomy aktywności
emocjonalnej i kazał im zapamiętywać konkretne słowa. Wyniki badania pokazały, że osoby, które
odczuwały pozytywne emocje, a ich aktywność emocjonalna była wysoka, lepiej zapamiętywały
ciąg słów, niż osoby, które odczuwały emocje negatywne46 .
Badania wykazują, że pozytywne emocje mają również wpływ na proces uczenia się uczniów
czy studentów. Emocje pozytywne są bardziej stabilne w czasie, niż negatywne. Analiza badań
wskazuje, że dni, w których uczniowie doświadczają więcej pozytywnych emocji, to te w których
wyżej oceniają swoje kompetencje oraz doceniają wagę tematu danej lekcji. Z kolei niska samoocena
koreluje z niepokojem oraz złością, co wpływa na mniejsze zaangażowanie uczniów. Aktywność
emocjonalna nauczycieli również wpływa na proces zapamiętywania informacji przez uczniów.

42
K. Skolimowska, Inspiracje dla szkoły, Emocje w procesie zapamiętywania, http://www.inspiracjedlaszkoly.pl/
fitedukacja/merytorycznie-i-praktycznie/fitpsyche/item/373-emocje-w-procesie-zapamietywania [28.05.2018].
43
opt.cit.
44
I. Grzegorzewska, Emocje w procesie uczenia się i nauczania, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”.
45
Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg?, tłum. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, PWN, Warszawa 2017.
46
opt.cit.
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Badania pokazują, że uczeń obserwujący podczas lekcji pozytywne emocje i wysoką aktywność
emocjonalną u nauczyciela, chętniej realizuje powierzone mu zadania, robi to szybciej i sprawniej 47.
Spostrzeganie i przetwarzanie informacji percepcyjnych nie jest bezemocjonalne. T. Maruszewski uważa, że „Spostrzeżenie nie jest wyłącznie rezultatem analizy percepcyjnej, stanowi również
wynik analizy znaczenia emocjonalnego. To znaczenie emocjonalne może się wiązać z odbiorem
bodźców, których treść emocjonalna jest zdeterminowana przez ich właściwości sensoryczne.
Do tych właściwości należą między innymi kształt i sposób poruszania się” 48. Przeprowadzone
zostało szereg eksperymentów, które badały wpływ aktywności emocjonalnej na myślenie. Na
termin „myślenie” składają się wyobraźnia, rozumowanie, przewidywanie czy myślenie twórcze.
Pozytywne emocje takie jak stan radości i szczęścia sprawiają, że człowiek myśli bardziej kreatywnie i lepiej rozumuje. Jednak może to mieć również odwrotny skutek. Jak dowodzi Bless,
pozytywny stan może poinformować osobę o wystarczającym poziomie i jakości rezultatu pracy
i może zahamować myślenie twórcze. Negatywne emocje natomiast mogą oddziaływać pozytywnie, np. motywując do poszukiwania odpowiedniego rozwiązania w trudnej sytuacji 49. Aktywność
emocjonalna kieruje również uwagą jednostki. Przez termin „uwaga” rozumiany jest stan podwyższonej czujności świadomości, czyli skupienia z możliwością koncentracji na czymś konkretnym.
Uwaga pozytywnie wpływa na percepcję i poznawanie. Aktywność emocjonalna zwraca uwagę
człowieka na kwestie aktualne ważne oraz zwiększa jego czujność i koncentrację. Silne emocje
potrafią jednak pełnić odwrotną funkcję, czyli wyrwać osobę z czujności i koncentracji.
Aktywność emocjonalne może wpływać na różne funkcje pamięci od zapamiętywania, przez
przypominanie do wspominania. Silne pobudzenie emocjonalne podczas zdarzenia sprawia, że
zostanie ono zapamiętane lepiej niż inne zdarzenia, bardziej neutralne. Przykładowo wiele osób
bardzo dobrze pamięta swoją maturę, dzień ślubu bądź studniówkę. Pamiętają je ponieważ tym
zdarzeniom towarzyszyły silne emocje, w tym przypadku pozytywne. Emocje negatywne również mogą tak wpływać na zapamiętywanie, np. sytuacji związanych z wypadkiem drogowym
lub sytuacją miłosną. Tego rodzaju intensywne przeżycia mogą na długo pozostać w pamięci.
Sytuacje, podczas których dana osoba doświadczyła wysokiej aktywności emocjonalnej są lepiej
zapamiętywane, ponieważ towarzyszą im silne pozytywne lub negatywne emocje, ale również
dlatego, że na ogół mogą one być nowe lub charakterystyczne 50.
M. Spitzer wykonał eksperyment, który potwierdza zależność pamięci od aktywności emocjonalnej osoby badanej 51. Eksperyment polegał na przeczytaniu czterem grupom osób jedną
z dwóch różnych historii, różniących się między sobą nacechowaniem emocjonalnym.
Historia pierwsza brzmiała: „Chłopiec jedzie z matką przez miasto, aby odwiedzić ojca pracującego w szpitalu. Tam przygląda się różnym procedurom medycznym.”. Historia druga brzmiała:
„Chłopiec jedzie z matką przez miasto i zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym. Jest
natychmiast przetransportowany do szpitala i poddany różnym procedurom medycznym.” Pierwszej grupie przeczytano pierwszą historię, drugiej drugą historię. Następnym krokiem było przedstawienie obu grupom listę z rodzajami procedur medycznych stosowanych w szpitalu. Osoby
biorące w eksperymencie zostały odesłane do domu i wezwane ponownie po tygodniu. Zostały
zapytane o procedury medyczne przeprowadzane w szpitalu. Jakie były wyniki badania? Mimo
że obie historie były podobne, zaczynały się i kończyły tak samo oraz miały taką samą długość
K. Skolimowska, Inspiracje dla szkoły, Emocje w procesie zapamiętywania, http://www.inspiracjedlaszkoly.pl/
fitedukacja/merytorycznie-i-praktycznie/fitpsyche/item/373-emocje-w-procesie-zapamietywania [28.05.2018].
48
T. Maruszewski, „Psychologia poznania”, Gdańsk: GPW, 2002, s. 34–35.
49
A. Tokarz, Procesy emocjonalne w aktywności twórczej, w: Doliński, Błaszczak (red.) (2011), s. 303–344.
50
L.J. Levine, D.A. Pizarro (2004), Emotion and Memory Research: A Grumpy Overview, „Social Cognition”
22, s. 530–554.
51
Wyniki eksperymentu zostały zaprezentowane w: Cahill, Prins, Weber, McGaugh 1994: 702–704; przytaczone za: Spitzer 2007: 121–131.
47
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to procedury medyczne zostały lepiej zapamiętane przez osoby, które usłyszały historię drugą –
bardziej naładowaną emocjonalnie. Aby jak najlepiej wyjaśnić wpływ aktywności emocjonalnej
na proces zapamiętywania, eksperyment przeprowadzono ponownie, z udziałem grupy trzeciej
i czwartej. Proces przeprowadzenia badania nie różnił się z wyjątkiem jednego elementu: osoby
biorące w nim udział otrzymały przed eksperymentem 40 miligramów propranololu – leku, który
tłumi reakcje współczulnego układu nerwowego, czyli leku uspokajającego. Jak wyglądały wyniki
badań? Wskazano następująca prawidłowość: osoby z grupy trzeciej pamiętały tyle samo procedur
co osoby z grupy pierwszej. Natomiast osoby z grupy czwartej nie uzyskały tak dobrych wyników,
jak osoby z grupy drugiej. Co to oznacza? Farmakologiczne stłumienie reakcji emocjonalnych,
które powstają podczas słuchania poruszającej historii, zmniejszyły zdolność zapamiętania danych
treści. Wśród osób z grupy trzeciej nie było emocji, które można było tłumić, dlatego wyniki nie
różniły się od wyników osób z grupy pierwszej. Badanie wskazuje, że aktywność emocjonalna
znacząco poprawia proces zapamiętywania.
Rozdział 3. Badanie wpływu aktywności emocjonalnej na proces zapamiętywania
Przedmiotem badania jest analiza wpływu aktywności emocjonalnej na proces zapamiętywania
osoby badanej. Dane, które użyto w analizie wyników badania pochodzą z opracowania własnego
na podstawie analizy pomiaru GSR.
Celem przeprowadzenia pomiaru GSR w poniżej opisanym badaniu jest poznanie charakteru
i rodzaju zależności przyczynowo – skutkowych pomiędzy badanymi zmiennymi, dotyczącymi
aktywności emocjonalnej osoby badanej, a procesem zapamiętywania tejże osoby.
Do badania użyto sprzętu Shimmer3 iMotions GSR Kit, model Shimmer3 GSR+ Unit SR483-0 Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia pomiaru i analizy niezbędnych danych jest
oprogramowanie Consensys, dystrybuowane przez firmę Shimmer.
3.1. Proces badania GSR
W badaniu przebadane zostało pięć osób. Przed badaniem każda osoba została poinstruowana
w jaki sposób odbywa się pomiar, na czym polega oraz jak ma się zachowywać podczas badania.
Przed badaniem miejsca na skórze osoby badanej zostały odpowiednio przygotowane i oczyszczone przy pomocy spirytusu. Elektrody w sposób nieinwazyjny zostały przyczepione na palcach
u dłoni, ponieważ osoba badana nie używała jej podczas pomiaru. Czujniki GSR wykorzystane
w badaniu są o powierzchni około 1cm2, a wykonane są chlorku srebra. Wykorzystana częstotliwość próbkowania w badaniu wynosiła 64 Hz.
Procedura badania:
Krok 1. Mierzony jest poziom GSR osoby badanej bez bodźców, do czasu aż poziom się wyrówna.
Krok 2. Osobie badanej pokazany jest bodziec, aby obniżyć/ustabilizować jej aktywność emocjonalną – procedura trwa do skutku, jeśli poziom nie ustabilizuje się, wybierany jest inny bodziec.
Aktywność musi być stała, niezakłócona.
Krok 3. Po 20s stabilizacji, osobie badanej pokazany jest zestaw siedmiu liczb, aby je zapamiętała. Ma na to 10s.
Krok 4. Trwa rozmowa z osobą badaną przez 1 min, a następnie osoba badana musi zapisać
zapamiętanie liczby.
Krok 5. Do badania zaproszona jest kolejna osoba i powtórzone są wcześniejsze kroki – powtórzone jest to w przypadku każdej osoby (5 osób).
Krok 6. Powtórzony zostaje analogicznie cały proces badania, ale w tym wypadku aktywność
emocjonalna musi zostać podwyższona (jednak nie może być zbyt wysoka).
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Bodźcem wykorzystanym do uzyskania spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej było
nagranie z odgłosami natury oraz zdjęcia natury – las, łąka, plaża. Bodźcem wykorzystanym do
uzyskania podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej było krótkie video ukazujące
skoki ze spadochronem.
W przypadku uzyskania spadku aktywności emocjonalnej osoba badana musiała zapamiętać
następujący zestaw liczb: 5, 8, 12, 4, 1, 6, 2. W przypadku uzyskania podwyższenia aktywności
emocjonalnej osoba badana musiała zapamiętać następujący zestaw liczb: 4, 7, 21, 5, 0, 3, 9.
Należy zaznaczyć, że w trakcie badania każdej osobie badanej zostały puszczone te same
bodźce, i każda z osób miała te same zestawy liczb do zapamiętania. Pozwoliło to na późniejszą dokładną analizę danych. Wyniki każdej z badanych osób zostały przedstawione w poniższym podrozdziale.
3.2. Wyniki pomiaru GSR
Osoba badana nr 1
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.

Tabela 1. Wyniki badań osoby nr 1 – pierwsza część badania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Poziom GSR osoby badanej nr 1 w trakcie pierwszej części badania – uzyskanie
spadku aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
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Osoba badana nr 2
Tabela 2. Wyniki badań osoby nr 1 – druga część badania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Poziom GSR osoby badanej nr 1 w trakcie drugiej części badania – uzyskanie
podwyższenia aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Osoba badana nr 3
Tabela 3. Wyniki badań osoby nr 2 – pierwsza część badania

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Poziom GSR osoby badanej nr 2 w trakcie pierwszej części badania – uzyskanie
spadku aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Tabela 4. Wyniki badań osoby nr 2 – druga część badania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Poziom GSR osoby badanej nr 2 w trakcie drugiej części badania – uzyskanie
podwyższenia aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
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Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.

Tabela 5. Wyniki badań osoby nr 3 – pierwsza część badania

Źródło: opracowanie własne.
Wykres 6. Poziom GSR osoby badanej nr 3 w trakcie pierwszej części badania – uzyskanie
spadku aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
Osoba badana nr 4
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Tabela 6. Wyniki badań osoby nr 3 – druga część badania

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 7. Poziom GSR osoby badanej nr 3 w trakcie drugiej części badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Osoba badana nr 5
Tabela 7. Wyniki badań osoby nr 4 – pierwsza część badania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 8. Poziom GSR osoby badanej nr 4 w trakcie pierwszej części badania – uzyskanie
spadku aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
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Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Tabela 8. Wyniki badań osoby nr 4 – druga część badania

Źródło: opracowanie własne.
Wykres 9. Poziom GSR osoby badanej nr 4 w trakcie drugiej części badania – uzyskanie
podwyższenia aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.

Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Tabela 9. Wyniki badań osoby nr 5 – pierwsza część badania

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 10. Poziom GSR osoby badanej nr 5 w trakcie pierwszej części badania – uzyskanie
spadku aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Wyniki badań osoby nr 5 – druga część badania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 11. Poziom GSR osoby badanej nr 5 w trakcie drugiej części badania – uzyskanie
podwyższenia aktywności emocjonalnej

Źródło: opracowanie własne.
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3.3. Analiza wyników pomiaru GSR – korelacja Pearsona
Wynik analizy korelacji podawany jest jako współczynnik korelacji (Rxy lub rxy), a najczęściej
jest to współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Opisuje on siłę zależności liniowej między zmiennymi, które są mierzalne. Znak współczynnika korelacji Pearsona określa jej kierunek, a wartość
bezwzględna współczynnika dotyczy siły związku między zmiennymi 52. Współczynnik korelacji
może przyjąć wartość z przedziału [-1; 1]. Dzieli zależność na korelację dodatnią z wartością R
od 0 do 1 i na korelację ujemną z wartością R od -1 do 0. Korelacja dodatnia oznacza, że wzrost
wartości jednej zmiennej wywołuje wzrost wartości drugiej cechy. Wystąpienie korelacji ujemnej
oznacza, że wzrost wartości jednej zmiennej oznacza spadek wartości drugiej cechy 53. Wystąpienie wartości -1 oznacza wystąpienie doskonałej korelacji ujemnej, natomiast wartość 1 oznacza
doskonałą korelację dodatnią. Wartość 0 oznacza brak korelacji liniowej 54.
Tabela 11. Siła związków korelacyjnych zmiennych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/odzw/korelacje.pdf.

Powyżej zaprezentowany podział siły korelacji jest umowny, niesprecyzowany dla uniwersalnego zastosowania. Interpretacja wyniku wskaźnika korelacji może być różna w zależności od
dziedziny, w której bada się i stosuje daną korelację.
Analiza wartości przedstawionych w powyższej tabeli dała wyniki korelacji R = – 0,471. Oznacza to, że im większa będzie różnica stanu emocjonalnego po jego obniżeniu u osoby badanej
tym liczba zapamiętanych cyfr będzie większa. Korelacja R = – 0,471 jest korelacją umiarkowaną,
a jej zależność jest istotna.
Analiza wartości przedstawionych w powyższej tabeli dała wyniki korelacji R = 0,404. Oznacza
to, że im większa będzie różnica stanu emocjonalnego po jego zwiększeniu u osoby badanej tym
liczba zapamiętanych cyfr będzie mniejsza. Korelacja R = 0,404 jest korelacją umiarkowaną, a jej
zależność jest istotna.

52
53
54

Analiza korelacji, http://wet.ur.krakow.pl/zasoby/65/biostatystyka_cw_9.pdf, [10.06.2018].
A. Nowak – Brzezińska, Zależności w danych. Korelacja i regresja.
Analiza korelacji, http://wet.ur.krakow.pl/zasoby/65/biostatystyka_cw_9.pdf, [10.06.2018].
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Tabela 12. Korelacja Pearsona – wpływ spadku aktywności emocjonalnej na liczbę zapamiętanych cyfr

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 13. Korelacja Pearsona – wpływ podwyższenia aktywności emocjonalnej na liczbę
zapamiętanych cyfr

Źródło: Opracowanie własne.

3.4. Podsumowanie rozdziału badawczego
Analiza wyników badań pomiaru GSR oraz korelacji między poziomem aktywności emocjonalnej
osoby badanej, a liczbą zapamiętanych cyfr wykazuje następujące zależności:
• im większa będzie różnica stanu emocjonalnego po jego obniżeniu u osoby badanej tym
liczba zapamiętanych cyfr będzie większa,
• im większa będzie różnica stanu emocjonalnego po jego podwyższeniu u osoby badanej tym
liczba zapamiętanych cyfr będzie mniejsza.
Z analizy wyników badań pomiaru GSR oraz korelacji między zmiennymi można odczytać, że
osoby badane zapamiętały więcej poprawnych liczb po pierwszej części badania, tzn. po obniżeniu
ich aktywności emocjonalnej. Było to kolejno 7, 7, 7, 6, 6 liczb na 7 liczb poprawnych. Natomiast
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osoby badane zapamiętały mniej poprawnych liczb po drugiej części badania, tzn. po podwyższeniu
ich aktywności emocjonalnej. Było to kolejno 2, 3, 4, 4, 3 na 7 liczb poprawnych.
Podsumowując powyższą analizę wyników badań można dojść do wniosku, że więcej poprawnych zapamiętanych liczb osoby badane wskazały po spadku aktywności emocjonalnej. Oznacza
to, że spadek aktywności emocjonalnej ma lepszy wpływ na osobę badaną i jej proces zapamiętywania, niż podwyższona aktywność emocjonalna. Można przypuszczać, że niska aktywność
emocjonalna uspokaja osobę badaną, dzięki czemu jest ona bardziej skupiona i skoncentrowana
na zadaniu, a jej wyniki są lepsze, na co wskazuje wynik korelacji.
Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że powyższe badania nie są kompletne ze względu na
uproszczoną procedurę badawczą (krótkie okresy eksperymentów, mała liczba bodźców) oraz małą
liczbę osób badanych. Jednakże, ich wyniki wskazują na zależność między poziomem aktywności
emocjonalnej, a procesem zapamiętywania, dlatego ważne jest uwzględnienie modyfikacji stanu
emocjonalnego odbiorcy podczas przekazu medialnego, w tym reklamy. Powyższe podsumowanie
kończy rozdział badawczy.
Zakończenie
W wyniku przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu osiągnięto poszczególne cele badawcze. W pracy przedstawiony został proces badania GSR oraz jego zastosowanie praktyczne.
Ukazano zależność między wpływem aktywności emocjonalnej, a procesem zapamiętywania.
Przykłady reklam oraz strategii marketingowych zilustrowały, w jaki sposób aktywność emocjonalna odbiorcy wpływa na jego postrzeganie danych produktów, usług i przekazów. Realizacja
powyższych celów dokonana została zarówno w drodze analizy czysto teoretycznej, jak również
w oparciu o wnioski, które zostały wyciągnięte z badania empirycznego.
Dokonano weryfikacji hipotezy badawczej, która brzmiała następująco: aktywność
emocjonalna ma znaczący wpływ na proces zapamiętywania oraz odbierania treści przez
osobę badaną. Wyższy poziom emocjonalny osoby badanej wpływa na szybsze przyswajanie przekazu.
Przeprowadzone w ramach pracy badanie udowodniło, że istnieje zależność między poziomem
aktywności emocjonalnej, a zapamiętywaniem. Badanie wskazało jednak odwrotność przyjętej
hipotezy. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły, że im niższy poziom emocjonalny osoby
badanej tym proces zapamiętywania jest lepszy.
Analiza literatury przedmiotu oraz badania własne pozwalają stwierdzić, że ważne jest uwzględnienie modyfikacji stanu emocjonalnego odbiorcy podczas przekazu medialnego, w tym reklamy.
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Aneks do rozdziału badawczego – wyniki pomiaru GSR
Osoba badana nr 1
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 1,7212 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 1,01 uS
Różnica między wartościami wynosi:
1,7212 uS – 1,01 uS = 0,7112 uS
Osoba badana odczytała następujące liczby:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Liczby poprawne:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 0,8809 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 2,0497 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,0497 uS – 0,8809 uS = 1,16 uS
Osoba badana zapamiętała następujące liczby:
4, 8, 21, 6, 2
Liczby poprawne:
4, 7, 21, 5, 0, 3, 9
Osoba badana nr 2
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 2,5507 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 1,7107 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,5507 uS – 1,7107 uS = 0,84 uS
Osoba badana odczytała następujące liczby:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Liczby poprawne:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 1,117 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 2,3482 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,3482 uS – 1,117 uS = 1,2312 uS
Osoba badana zapamiętała następujące liczby:
4, 8, 21, 6, 2, 7
Liczby poprawne:
4, 7, 21, 5, 0, 3, 9
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Osoba badana nr 3
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 1,7407 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 1,112 uS
Różnica między wartościami wynosi:
1,7407 uS – 1,112 uS = 0,6287 uS
Osoba badana odczytała następujące liczby:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 3
Liczby poprawne:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 1,8937 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 2,9977 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,9977 uS – 1,8937 uS = 1,104 uS
Osoba badana zapamiętała następujące liczby:
4, 8, 21, 5, 2, 7
Liczby poprawne:
4, 7, 21, 5, 0, 3, 9
Osoba badana nr 4
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 2,2942 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 1,1289 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,2942 uS – 1,1289 uS = 1,1653 uS
Osoba badana odczytała następujące liczby:
5, 12, 4, 1, 6, 2
Liczby poprawne:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 0,8002 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 2,6242 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,6242 uS – 0,8002 uS = 1,824 uS
Osoba badana zapamiętała następujące liczby:
4, 7, 21, 5, 2, 8
Liczby poprawne:
4, 7, 21, 5, 0, 3, 9
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Osoba badana nr 5
Pierwsza część badania – uzyskanie spadku aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 2,2186 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 0,9898 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,2186 uS – 0,9898 uS = 1,2288 uS
Osoba badana odczytała następujące liczby:
5, 21, 4, 8, 1, 6, 2,
Liczby poprawne:
5, 8, 12, 4, 1, 6, 2
Druga część badania – uzyskanie podwyższenia aktywności emocjonalnej osoby badanej.
Wartość bez bodźców oraz wartość po pokazaniu bodźca (jednostka przewodnictwa skórnego uS):
wartość bez bodźców: 0,5864 uS
wartość po ukazaniu bodźca: 2,0869 uS
Różnica między wartościami wynosi:
2,0869 uS – 0,5864 uS = 1,5005 uS
Osoba badana zapamiętała następujące liczby:
4, 7, 23, 5, 2
Liczby poprawne:
4, 7, 21, 5, 0, 3, 9
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Serwisy wideo na żądanie. Prawa autorskie
Streszczenie:
W pracy przedstawiono łamanie praw autorskich w sieci na szczególnym przykładzie sieci peer-to-peer.
Opisano powszechność tego zjawiska na przestrzeni lat i wskazano przyczyny pozyskiwania treści z nielegalnych źródeł. Scharakteryzowano również serwisy Video on Demand, przedstawiono ich rozwój na polskim
rynku i wymieniono zalety korzystania z tych serwisów. Popularność VOD zestawiono z piractwem treści
wideo w sieci i wskazano zależności na podstawie badania przeprowadzonego przez autora.
Słowa kluczowe: prawa autorskie, piractwo, peer-to-peer, torrent, Video on Demand, VOD, telewizja na żądanie
Tytuł pracy w języku angielskim: Video on Demand services. Copyright
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Wstęp
Niniejsza praca licencjacka dotyczy zjawiska jakim jest piractwo medialne, a także przedstawia
usługę Video on Demand. Są to zjawiska, z którymi większość internautów spotyka się na co
dzień. Piractwo w sieci jest zjawiskiem nielegalnym, ponieważ narusza prawa autorskie. Źródła,
z których korzystano opisując temat są źródłami internetowymi z powodu braku opracowań naukowych dotyczących zjawiska piractwa w sieci. Drugim tematem zawartym w pracy są serwisy Video
on Demand. Jest to dosyć nowe zjawisko, z uwagi na fakt, że ich dynamiczny rozwój rozpoczął
się około 2007 roku, dlatego liczba publikacji naukowych dla tego tematu również jest niewielka.
Opisując serwisy Video on Demand, autor głównie korzystał ze źródeł internetowych.
Tematyka pracy dotycząca piractwa medialnego i serwisów VOD została wybrany ze względu
na coraz większą ilość serwisów VOD dostępnych na polskim rynku zwiększającą się ich popularność wśród użytkowników internetu. W pracy zestawiono to ze zjawiskiem piractwa, aby zbadać
czy wraz z rosnącą ilością legalnych źródeł pozyskiwania treści wideo, skala zjawiska piractwa
w sieci peer-to-peer zaczęła się zmniejszać.
Celem pracy jest udowodnienie, że rozwój serwisów Video on Demand przyczynił się do
zmniejszenia zjawiska piractwa w sieci. Przyjęta w niniejszej pracy hipoteza badawcza jest
następująca: wraz z rosnącą popularnością serwisów VOD, piractwo w sieci peer-to-peer
zmniejsza swoją skalę. Założeniem pracy jest przedstawienie zjawiska piractwa medialnego
w sieci oraz rozwoju serwisów Video on Demand na przestrzeni lat. Dzięki wykorzystaniu metody
badawczej w formie ankiety, przeprowadzono badanie, aby wykazać wpływ rozwoju serwisów
VOD na zjawisko piractwa w sieci.
Przedstawiona praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział
pierwszy opisuje zjawisko piractwa medialnego, sposoby łamania praw autorskich w sieci oraz
ich przyczyny i konsekwencje prawne w Polskim ustawodawstwie. Drugi rozdział dotyczy serwisów Video on Demand. Opisano ich rozwój, porównano popularność poszczególnych serwisów
istniejących na polskim rynku oraz przedstawiono najpopularniejszy z nich, wraz z przyczynami
jego sukcesu. W trzecim rozdziale zostały zaprezentowane oraz omówione wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby pracy. W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające z treści
poprzednich rozdziałów oraz zaprezentowano prognozy piractwa i serwisów VOD na kolejne lata.
Rozdział 1. Piractwo medialne – definicja, konsekwencje i powszechność
1.1. Zjawisko piractwa medialnego
W dzisiejszych czasach, dobie globalizacji i internetu, społeczeństwo swobodnie posługuje
się wieloma medialnymi terminami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nawet nie istniały. Jednym
z takich terminów jest piractwo medialne. Piractwo to często używane przez wielu określenie,
jednak w polskim ustawodawstwie nie posiada ono legalnej definicji. Piractwem medialnym określa się łamanie praw autorskich poprzez kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną
bez zgody autora. Inną, rozszerzoną definicję przedstawił B. Fischer, który napisał, iż “piractwo
(...) obejmuje kopiowanie, reprodukowanie, użytkowanie i wytwarzanie bez zezwolenia produktu
chronionego przez prawo autorskie” 1. Według tych definicji piractwem nazywane jest już samo
pobieranie z internetu muzyki czy filmów. Polskie prawo pozwala jednak na pobieranie wcześniej udostępnionych treści w internecie, jednak wyłącznie na własny użytek. W rozdziale 1.4.
kwestia piractwa w polskim prawie została szczegółowo przedstawiona. Kolejną z wielu definicji
1

https://lexplay.pl/artykul/prawo_autorskie/piractwo_komputerowe [dostęp: 23.05.2018].
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piractwa opracowano na potrzeby raportu firmy PricewaterhouseCoopers 2. Piractwo określono
jako działalność, podczas której korzysta się lub umożliwia innym korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie bez zgody od osoby uprawnionej do zarządzania materiałem - autora 3.
W niniejszej pracy autor posłużył się definicją według firmy PwC, ponieważ jest ona najbliższa
analizowanej tematyce.
Jako piractwo kwalifikuje się kilka sposobów udostępniania plików w sieci. Jednym z nich
jest udostępnianie treści za pomocą sieci peer-to-peer (P2P). Peer-to-peer to zdecentralizowany
model komunikacji w sieci komputerowej. Peerami są wszystkie komputery nawiązujące ze sobą
połączenie przez internet. Do wymiany plików nie jest potrzebny centralny serwer, jak w przypadku komunikacji klient-serwer, gdzie użytkownik pobiera plik bezpośrednio z jednego centralnego
serwera posiadającego pożądany plik. W P2P pliki są wysyłane od jednego użytkownika do drugiego. Każdy komputer funkcjonujący w tej sieci, automatycznie staje się serwerem, jak i klientem.
Do rozpoczęcia korzystania z sieci P2P, należy zainstalować oprogramowanie pozwalające na
współdzielenie plików. Wymiana danych rozpoczyna się po pobraniu i uruchomieniu w programie pliku o rozszerzeniu .torrent. Pliki te zawierają informacje m.in. o adresie trackera (serwera
informującego o adresach IP innych użytkowników, od których można pobrać plik), zawartości,
którą osoba chce pobrać oraz rozmiarze i nazwie pliku 4. Obecnie najpopularniejszymi programami służącymi do tych celów są programy BitTorrent, uTorrent oraz Vuze, działające w oparciu
o protokół BitTorrent. W przeszłości popularnymi programami były Bearshare oraz eDonkey2000
działające według protokołów Gnutella oraz ed2k. Protokół komunikacyjny to standardowy sposób
komunikacji między komputerami, urządzeniami sieciowymi. Za pomocą tych programów możliwe
staje się wyszukiwanie plików w zasobach komputerów innych użytkowników - peerów, a co za
tym idzie pobieranie ich 5. Sieć peer-to-peer doprowadziła do rozwoju piractwa internetowego,
poprzez łatwy i szybki dostęp do treści. W 2010 roku prawami autorskimi objęte było aż 98,8 proc.
wszystkich treści przesyłanych w sieci Peer-to-peer 6.
Wspomniany wyżej protokół BitTorrent jest obecnie najpopularniejszym protokołem komunikacyjnym do wymiany danych w sieci peer-to-peer. Zaletą korzystania z sieci P2P jest możliwość
pobierania danych w małych segmentach z różnych źródeł, które w tym samym czasie udostępniają
Rysunek 1. Nawiązywanie połączenia w sieci klient-serwer i w sieci peer-to-peer

Źródło: https://www.wowza.com/resources/guides/P2P-unicast-streaming [dostęp: 14.06.2018].
2
3
4
5
6

PricewaterhouseCoopers - dalej PwC, przedsiębiorstwo zajmujące się audytem.
PwC, Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, Warszawa 2014, s. 4.
http://bittorrent.org/beps/bep_0003.html [dostęp: 23.05.2018].
https://techterms.com/definition/P2P [dostęp: 29.04.2018].
https://go-gulf.com/blog/online-piracy [dostęp: 29.04.2018].
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plik 7. Użytkownicy BitTorrent dzielą się na Seeders, Peers oraz Leechers. Określenie Seeders
oznacza użytkowników posiadających pobrany cały plik w całości i udostępniających go. Kolejną
grupą użytkowników są Peers, czyli komputery, które pobierając plik, jednocześnie udostępniają
go innym. Dzięki podziałowi pliku na małe segmenty, Peers, nie posiadając całości pliku, mogą
wymieniać się posiadanymi częściami. Po pobraniu pliku, nie jest konieczne ciągłe udostępnianie
go 8. Częstym zjawiskiem po pobraniu jest usuwanie torrenta lub przenoszenie go w inne miejsce
na dysku, przez co niemożliwe jest jego dalsze udostępnianie i prowadzi to do powstawania tzw.
seedless torrents 9, które nie mogą być w całości pobrane przez innych. Użytkownicy, którzy
postępują w ten sposób nazywani są Leechers (ang. pijawki) 10.
O popularności BitTorrent świadczą statystyki, według których obecnie protokół ten codziennie
odpowiada za 40 proc. światowego ruchu w internecie. Miesięcznie ponad 170 milionów osób
korzysta z BitTorrent 11. Badania przeprowadzone w 2010 roku, dowiodły, że 2/3 plików Torrent
dostępnych w sieci, znajdowała się tam nielegalnie 12.
Obok sieci Peer-to-peer rosnącą popularnością cieszą się serwisy oferujące treści poprzez
strumieniowanie. Streaming, czyli media strumieniowe to technologia przesyłania danych, dzięki
której w sposób ciągły zapewniona jest transmisja przekazu multimedialnego. Polega ona na
jednoczesnym odbieraniu i oglądaniu/słuchaniu materiału podczas przesyłania danych. Nie jest
wymagane wcześniejsze pobranie całego pliku. Streaming jest możliwy poprzez szybsze gromadzenie odbieranych danych w komputerze niż wyświetlanie ich. Przy strumieniowaniu, w przeciwieństwie do pobierania z sieci P2P, pliki nie są zapisywane na komputerze odbiorcy. Sposobem
na zapisanie odbieranej treści jest nagrywanie poprzez przechwytywanie obrazu 13. Popularnymi
serwisami streamingowymi są YouTube, Netflix, Spotify. Nie wszystkie serwisy streamingowe są
jednak legalne. Wiele osób korzystających z serwisów streamingowych nie potrafi odróżnić serwisu posiadającego legalne treści od serwisu posiadającego je z nielegalnych źródeł 14. Częstym
zjawiskiem stosowanym przez pirackie serwisy jest wprowadzanie opłat za korzystanie z ich treści.
Celem tego zabiegu jest sprawienie wrażenia legalnego serwisu na potencjalnych użytkownikach 15.
W dalszej części pracy używano wyrażenia „pirackie serwisy”. Użyte wyrażenie odnosi się do
serwisów, w których można znaleźć treści nielegalnego pochodzenia. Mogą one być udostępnione
z serwerów należących do serwisów, bądź poprzez osadzenie w odtwarzaczu serwisu materiału
wideo z innego serwera za pomocą linku.
Kradzież własności intelektualnej nie jest nowym zjawiskiem. Rozwój internetu znacząco wpłynął
na jej skalę, jednak sama kradzież dotycząca praw autorskich istniała już w Starożytnym Rzymie.
Była jednak na tyle niska, że nie próbowano podejmowania z nią walki. Pierwszym prawnym
zapisem dotyczącym ochrony własności intelektualnej był angielski Statut Królowej Anny z 1710
roku, który prawo do oddania dzieła do druku i publikacji dawał wyłącznie autorowi. Kolejnymi
państwami, które postanowiły chronić autorów były Francja i Stany Zjednoczone. W XVIII wieku
w ich ślady poszły inne kraje. Lata 30. XX wieku były okresem nasilenia się zjawiska piractwa
za sprawą rozwoju taśm magnetycznych. Jednak ówcześnie, ze względu na ograniczony dostęp
J. McKinney, M.S. Haydn, BitTorrent Software and Usage, „IASA Journalno” 2015 no. 45, s. 38.
T. Vinkó, B. Botyánszki, Empirical investigation of BitTorrent community graphs, „Computing 98”
2016 no. 6, s. 568.
9
Seedless torrents - Torrenty pozbawione użytkowników Seeders.
10
http://techfresh.pl/torrenty-jak-dzialaja-sieci-P2P-czy-sa-legalne/ [dostęp: 29.04.2018].
11
http://bittorrent.com/lang/pl/company/about [dostęp: 29.04.2018].
12
https://go-gulf.com/blog/online-piracy [dostęp: 20.04.2018].
13
W. Gogołek, Informatyka dla humanistów, Warszawa 2012, s. 267-268.
14
http://ogladaj-legalne.pl/app/webroot/uploaded/IABPolska_OPI_CoOgladaszWInternecie_Raport.pdf,
[dostęp: 04.05.2018].
15
https://money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/piractwo-w-sieci-zmienia-sie-tak-samo-jak,97,0,2398305.
html [dostęp: 04.05.2018].
7
8
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do technologii, dotyczyło ono wyłącznie kradzieży muzyki. Rewolucję na rynku wideo przyniosło
wynalezienie taśmy VHS w latach 70 XX wieku. Zapoczątkowało to piractwo nagrań audiowizualnych, ponieważ w prosty sposób umożliwiały one zapisywanie treści wideo z innych taśm lub
bezpośrednio z telewizji. Największą popularność nielegalnie nagrane materiały na kasetach VHS
zdobyły w krajach, w których dostęp do zachodniej kultury był ograniczony. Przykładem takiego
kraju była Polska, gdzie rozwijały się wypożyczalnie VHS, oferujące zagraniczne filmy z nielegalnej dystrybucji, które przez drogie licencje nie były dostępne w sposób zgodny z prawem. We
wczesnych latach 90. pojawiły się pierwsze prywatne wydawnictwa, które za niską cenę oferowały
nielegalnie produkowane w domowych warunkach kasety z zagranicznymi treściami audiowizualnymi. Do obcojęzycznych filmów w domowych studiach dogrywano polskiego lektora, a gotowe
nagrania dystrybuowano na bazarach i giełdach. W tamtym okresie prawa autorskie wciąż nie
były respektowane. Początkiem walki z piractwem stał się rok 1994, w którym Polski rząd przyjął
ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych 16.
W 1999 roku, wraz z rozwojem internetu nastąpiła kolejna zmiana rewolucjonizująca sposób
dystrybucji nielegalnych kopii. W Stanach Zjednoczonych powstał wtedy internetowy serwis
Napster, który umożliwiał udostępnianie plików osobom z całego świata. Był on pierwszą siecią
P2P, umożliwiającą wymianę plików muzycznych w formacie MP3. Jego wadą było posiadanie
centralnego serwera, poprzez który służby mogły namierzyć serwis i usunąć go w przypadku
naruszania prawa. Nastąpiło to po dwóch latach jego działalności. Napster został zamknięty
z powodu licznych pozwów od wytwórni płytowych, których prawa były naruszane przez serwis 17.
W kolejnych latach nastąpił rozwój alternatywnych sieci P2P, których zamknięcie było utrudnione
poprzez brak posiadania przez nie centralnego serwera. Następnym etapem ewolucji piractwa
było powstanie serwisów oferujących transmisje strumieniowane. Najważniejszym serwisem
streamingowym jest YouTube. Umożliwia on bezpłatne dodawanie i odtwarzanie treści wideo 18.
W przeszłości łamanie praw autorskich w serwisie było zjawiskiem bardzo powszechnym. Aktualnie
materiały są dokładnie sprawdzane przez specjalnie zaprojektowany algorytm pod kątem posia-

Rysunek 2. Schemat działania serwisu Napster

Źródło: https://computer.howstuffworks.com/napster2.htm [dostęp: 25.05.2018].

http://legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/2248,nie-krotka-historia-piractwa
[dostęp: 29.05.2018].
17
https://nytimes.com/2001/07/13/business/technology-napster-appeals-an-order-to-remain-closed-down.html
[dostęp: 14.06.2018].
18
https://gadzetomania.pl/3398,pirackie-fundamenty-youtubea-dluga-droga-od-sloni-do-platnych-tresci
[dostęp: 11.05.2018].
16
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Rysunek 3. Graficzna historia piractwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/
wspolne-sprawy/news/2248,nie-krotka-historia-piractwa [dostęp: 29.05.2018].
dania praw autorskich przez osoby udostępniające wideo w serwisie 19. Użytkownicy jednak, aby
ominąć prawo, stosują filtry na materiałach wideo, odwracają obraz, aby był odbiciem lustrzanym
oryginalnego filmu, dodają lub wycinają niektóre sceny. Jednakże, zastosowanie zabezpieczeń
stało się dużym sukcesem w walce z piractwem, ponieważ od czasu ich uruchomienia, piractwo
w serwisie YouTube znacząco się zmniejszyło.
1.2. Sposoby łamania praw autorskich
Największy rozwój piractwa nastąpił w czasie rozpowszechnienia się internetu. Najważniejszym czynnikiem jego wzrostu jest brak opłat za dostęp do treści. Wcześniejsze piractwo było
ograniczone ze względu na koszt produkcji i dystrybucji nośników z materiałami wideo. Jednak
cena płyt z nielegalnymi filmami, muzyką czy oprogramowaniem wciąż była dużo niższa niż
odpowiedników pochodzących z legalnych źródeł. Powodem różnicy w cenie był brak opłacania
licencji oraz produkcja nośników w domowych wydawnictwach. Jednakże, w tamtym okresie
niższa cena oznaczała też niższą jakość, która odbiegała od materiałów z oryginalnych nośników. Obecnie posiadając nowoczesne technologie, dostęp do nielegalnych treści stał się jeszcze
szybszy, wygodniejszy oraz w dużej liczbie przypadków darmowy. Przyczynił się do tego rozwój
szerokopasmowego internetu oraz zwiększenie przepustowości sieci. Dzięki temu możliwe jest
przesyłanie dużych plików wideo w bardzo krótkim czasie.
Na przestrzeni lat popularność poszczególnych sposobów udostępniania materiałów zmieniała
się. Poniżej przedstawiony został wykres zmian popularności wyszukiwania hasła Zalukaj do hasła
Torrenty. Serwisy te reprezentują dwa różne źródła pozyskiwania treści pirackich w internecie.
Pierwszy z nich - Zalukaj, jest serwisem streamingowym, natomiast drugi - Torrenty, jest serwisem
umożliwiającym pobieranie plików torrent. Serwis Zalukaj jest jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce, oferujących nielegalne treści 20. Podobnie do innych serwisów
streamingowych, nie jest właścicielem treści umieszczonych na swojej stronie. Zasada działania
serwisu Zalukaj polega na udostępnianiu linku do zewnętrznego serwera, na którym znajdują się
pirackie filmy oraz seriale. Serwis jedynie osadza link w odtwarzaczu i umożliwia użytkownikom
dostęp do treści znajdującej się na innym serwerze. Według prawa, nie następuje wtedy naruszenie praw autorskich, ponieważ serwis nie ma w swoim posiadaniu materiałów wideo objętych

https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=pl [dostęp: 22.06.2018].
https://similarweb.com/top-websites/poland/category/arts-and-entertainment/movies, https://pro.similarweb.
com/#/website/worldwide-overview/zalukaj.com/*/999/2018.02-2018.04?webSource=Total [dostęp: 25.05.2018].
19
20
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ochroną praw autorskich 21. Serwis streamingowy Zalukaj od swojego powstania szybko zyskał
popularność. W połowie 2011 roku liczba wyszukiwań hasła Zalukaj wyprzedziła hasło Torrenty.
Swój najwyższy poziom popularności osiągnął w grudniu 2014 roku, jednak po tej dacie liczba
wyszukiwań w Google zaczęła spadać. Można zauważyć, że największą popularnością serwis
cieszy się około dwa razy w roku. Przypada to na okres wakacyjny oraz świąteczny. Drugim hasłem
jest hasło Torrenty. Do 2016 roku najczęściej odwiedzaną polską bazą plików torrent był serwis
torrenty.org, który został zamknięty w czerwcu 2016 roku22. Jego działanie polegało na wyszukiwaniu pliku o rozszerzeniu .torrent, pobraniu go i otworzeniu w programie umożliwiającym łączenie
z peerami, a następnie pobranie od nich zawartości pliku na komputer. Na wykresie widoczny jest
znaczny spadek zainteresowania hasłem torrenty w czasie kiedy serwis streamingowy zdobywał
coraz większą popularność.
Wykres 1. Popularność haseł Zalukaj i Torrenty w wyszkiwarce Google

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

Wykres pokazuje, że użytkownicy z roku na rok coraz liczniej odchodzą od pirackich serwisów,
zarówno streamingowych, jak i takich oferujących wyszukiwanie torrentów. Część z nich mogła
przenieść się do serwisów oferujących streaming, a część całkowicie zrezygnować z pirackich
treści wraz z rozwojem legalnych serwisów VOD.
Wykres 2. Sposoby pozyskiwania długich treści wideo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych firmy Wavemaker https://nowymarketing.pl/a/17230,rosnie-svod-spada-znaczenie-torrentow-wavemaker-prezentuje-videotrack-iii [dostęp:
08.05.2018].
21
22

https://zalukaj.com/regulamin.php [dostęp: 22.06.2018].
https://tech.wp.pl/to-juz-koniec-strony-torrentyorg-oficjalnie-6034901472068737a [dostęp: 23.05.2018].
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Poniżej przedstawiono wykres obrazujący w jaki sposób użytkownicy internetu uzyskują dostęp
do treści wideo. Porównano procentową ilość osób korzystających z serwisów streamingowych
do korzystających z serwisów Torrent.
Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Wavemaker w 2017 roku. Wykazano w nim spadek zainteresowania torrentami. Badaniem objęto okres od 2015 do 2017 roku. Zainteresowanie
torrentami w ciągu tych lat spadło aż o 6 proc. Ustabilizowała się jednak popularność serwisów
streamingowych, która od 2015 do 2016 roku wzrosła o 4 proc., a od 2016 do 2017 roku utrzymuje
się na tym samym poziomie 23. Świadczy to o tym, że użytkownicy odchodzą od łamania prawa
pobierając torrenty, na rzecz oglądania treści oferowanych w serwisach streamingowych, które
w świetle prawa jest w Polsce legalne. W badaniu jednak nie oddzielono serwisów streamingowych
legalnych od tych łamiących prawo, co mogło również mogło wpłynąć na wyniki badania. W 2015
roku odwiedzin na pirackich serwisach, które w nielegalny sposób strumieniowały materiały wideo
odnotowano 141 miliardów 24.
Przyczyn piractwa można doszukiwać się na wielu płaszczyznach. Piractwo wśród ankietowanych przez firmę PwC ma dwie główne przyczyny. Jedną z nich jest wysoka cena materiałów
dostępnych w legalnych źródłach 25. Pirackie treści pochodzące z nielegalnych źródeł zazwyczaj
są udostępniane bez żadnych lub za niską opłatą. Większość pirackich serwisów streamingowych
jest darmowa. Udostępniają one treści za darmo, ponieważ zarabiają reklamach wyświetlanych
przed materiałem wideo. W podobny sposób zarabiają legalne serwisy streamingowe. Reklamy
jednak różnią się treścią i ich rodzajem od tych wyświetlanych w serwisach legalnych. Głównymi
reklamodawcami w pirackich serwisach są zazwyczaj twórcy gier przeglądarkowych, a ich reklamy
wyświetlają się w formie reklam reklamy pop-up (reklamy w postaci wyskakującego okienka26).
W legalnych darmowych serwisach najczęściej są to reklamy pre-roll (reklama emitowana przed
właściwym materiałem wideo 27), o treściach podobnych do tych widzianych w telewizji. Dla użytkowników chcących uniknąć oglądania reklam, część serwisów wprowadziła opłaty za korzystanie
z ich treści z pominięciem reklam. Dzięki temu osoby, które wpłacą na konto właścicieli serwisu
odpowiednią kwotę lub zapłacą poprzez sms, będą mogły cieszyć się oglądaniem filmów bez reklam. W przypadku torrentów, zdecydowana większość serwisów umożliwiających wyszukiwanie
plików jest darmowa.
Jako kolejną przyczynę oglądania nielegalnych treści wideo, wskazano mało urozmaiconą ofertę
w źródłach legalnych 28. W Polsce wśród ogółu społeczeństwa przeważa popularność serwisów
VOD pochodzących od dostawców telewizyjnych 29. Ich zawartość często nie wykracza poza programy z ramówki. Coraz większą popularnością cieszą się zagraniczne serwisy VOD, jednak ze
względu na licencje materiałów wideo, nie wszystkie treści, które swoją premierę miały w Stanach
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, dostępne są w Polsce 30. Niektóre zagraniczne materiały mogą
nigdy nie ukazać się na polskim rynku. Serwisy oferujące pirackie treści mają pod tym względem
przewagę, ponieważ nie muszą przestrzegać opłacania licencji do udostępnianych materiałów.
23
http://wirtualnemedia.pl/artykul/w-2017-roku-21-proc-polskich-internautow-sciagalo-filmy-i-seriale-z-torrentownetflix-bardziej-rozpoznawalny-niz-hbo-go-czy-showmax [dostęp: 1.05.2018].
24
http://legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/2248,nie-krotka-historia-piractwa [dostęp: 08.05.2018].
25
PwC, Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, Warszawa 2014, s. 44.
26
https://getso.pl/marketing-internetowy/co-to-jest-pop-up/ [dostęp: 14.06.2018].
27
http://reklama.wp.pl/kat,1039515,title,instream-video-ad-preroll,wid,16201799,formaty-specyfikacja.html?ticaid=11b77a [dostęp: 14:06.2018].
28
PwC, Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, Warszawa 2014, s. 46.
29
https://wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-vod-w-2018-r-vod-pl-liderem-tvp-pl-przed-playerem-netflix-przedshowmaxem-i-ipla [dostęp: 22.06.2018].
30
https://wirtualnemedia.pl/artykul/jakie-filmy-i-seriale-w-polskiej-ofercie-netflixa-ktorych-brakuje-analiza
[dostęp: 22.06.2018].
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Dlatego z każdego miejsca na świecie, dostępna jest możliwość pobrania lub obejrzenia każdej
treści, którą zawiera piracki serwis. Ankietowani na trzecim miejscu umiejscowili wygodę i łatwość
dotarcia do treści 31. Jest to pochodna poprzedniej przyczyny. Użytkownicy wiedząc jak łatwo można
znaleźć interesujący ich film lub serial, nie podejmują starania, aby sprawdzić czy legalne serwisy
również są w ich posiadaniu. Jest to również spowodowane trudnością znalezienia informacji
o zbliżających się premierach w legalnych serwisach. Ze względu na dużą popularność pirackich
serwisów, łatwiej jest dotrzeć do nich, niż do informacji o legalnych źródłach.
Są to przyczyny piractwa, które zostały wskazywane przez użytkowników świadomie. Co ciekawe, zaledwie 22 proc. respondentów w pełni potrafiło odróżnić serwisy pirackie od tych z legalnymi
treściami. Co więcej, aż 77,6 proc. ankietowanych uważa, że jeśli serwis oferuje treści za opłatą,
jest on legalny i treści oglądane są zgodnie z prawem, a serwis pobierając od użytkowników opłatę
przeznacza ją na opłatę licencji na udostępnianie filmu w serwisie 32. Problem pokazuje jak dużą
trudność sprawia przeciętnemu użytkownikowi internetu ocena tego czy serwis działa zgodnie
z prawem i czy udostępnia wyłącznie treści do których posiada licencje.
1.3. The Pirate Bay
Serwis ThePirateBay.org jest najpopularniejszym źródłem wyszukiwania plików torrent. W rankingu Alexa - światowym rankingu popularności stron internetowych zajmuje on 125 miejsce 33.
Średnio serwis jest odwiedzany 203 milionów razy miesięcznie. Za tak duży ruch odpowiadają
zaledwie 44 miliony użytkowników. Oznacza to, że każdy z nich odwiedza serwis co najmniej 4
razy w miesiącu, a co za tym idzie wyszukuje i pobiera pirackie treści. Czas, który poświęcany jest
na szukanie plików wynosi średnio 5:33 minut i w tym czasie przeglądanych jest średnio ponad 6
stron, co świadczy o tym, że użytkownicy często nie znajdują szukanego materiału na pierwszych
stronach serwisu. Najwięcej użytkowników The Pirate Bay pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,
stanowią oni 19.92 proc. wszystkich wizyt. Na kolejnym miejscu są użytkownicy z Brazylii - 8.02
proc. Są to dwa kraje znajdujące się na liście pięciu najludniejszych państw na świecie. Zatem
duża liczba odwiedzin nie jest rzeczą zaskakującą. Jednak wysoko w statystykach odwiedzin strony
są państwa posiadające znacznie mniej mieszkańców, a są nimi Kanada z 5.78 proc. i Polska,
która odpowiada za 3.57 proc. wizyt na stronie. We wszystkich wymienionych państwach, liczba
odwiedzin strony wciąż maleje. W Polsce procent wizyt zmniejszył się najbardziej. W ciągu trzech
miesięcy - od lutego 2018 do kwietnia 2018 aż o 9.89 proc. Pokazuje to, że Polacy coraz liczniej
odchodzą od nielegalnego pozyskiwania treści 34. W rankingach piractwa, Polsce po kilku latach
udało się opuścić pierwszą dziesiątkę państw z największym odsetkiem łamania praw autorskich
w sieci 35. Może to oznaczać, że wzrasta świadomość użytkowników dotycząca kar za nielegalne
udostępnianie treści i zaczynają korzystać w innych źródeł pozyskania wideo w internecie. Analizując demografię użytkowników serwisu The Pirate Bay, większość odwiedzających to mężczyźni,
stanowią oni aż 77 proc. odwiedzających. Najliczniejszą grupa wiekową, która odpowiedzialna
jest za największy odsetek wizyt to użytkownicy w wieku 25-34 lata 36. Prawdopodobnie jest to
spowodowane przyzwyczajeniem do uzyskiwania treści poprzez torrenty. Osoby te zaczynały
PwC, Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce, Warszawa 2014, s. 44.
Tamże, s. 50-51.
33
https://alexa.com/siteinfo/thepiratebay.org [dostęp: 04.06.2018].
34
https://pro.similarweb.com/#/website/worldwide-overview/thepiratebay.org/*/999/2018.02-2018.04?webSource=Total [dostęp: 23.05.2018].
35
http://forsal.pl/artykuly/1039985,ranking-piractwo-internetowe-na-swiecie-serwisy-streamingowe-netflix-spotify.
html [dostęp: 14.06.2018].
36
https://pro.similarweb.com/#/website/worldwide-overview/thepiratebay.org/*/999/2018.02-2018.04?webSource=Total [dostęp: 23.05.2018].
31
32
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Wykres 3. Popularność serwisu The Pirate Bay w wyszukiwarce Google

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends.

poszukiwać i korzystać z nielegalnych treści w czasach, kiedy serwisy streamingowe nie były
dobrze rozwinięte, szybkie pobieranie treści z internetu możliwe było tylko dzięki serwisom udostepniającym torrenty.
Największy ruch w sieciach peer-to-peer jest generowany przez osoby pobierające amerykańskie seriale. Odpowiadają oni za ponad połowę całego ruchu. Według statystyk z 2013 roku,
liczba pobieranych odcinków seriali często dorównuje oficjalnym wynikom oglądalności 37. Obecnie
sytuacja znacząco uległa zmianie, co widać na poniższym wykresie, gdzie popularność hasła
w wyszukiwarce Google od 2014 roku zmalała około czterokrotnie.
Na wykresie pokazano zmniejszające się zainteresowanie serwisem thepiratebay.org od jego
powstania w roku 2004 do maja 2018 roku. Szczyt swojej popularności odnotował w latach 20092014. Jednak już w 2011 roku zainteresowanie serwisem zaczęło spadać i liczba wyszukiwań hasła
The Pirate Bay została wyprzedzona przez największy i najpopularniejszy serwis VOD - Netflix 38.
Działanie serwisu The Pirate Bay od zawsze budziło wiele kontrowersji. Twórcy jednak nie
uważali się za winnych naruszania praw, ponieważ ich serwis jest wyłącznie wyszukiwarką plików
torrent. W 2017 roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiła sprawa dotycząca
jego działalności i fundacja pochodząca z Holandii zażądała zablokowania u dwóch głównych
dostawców internetu w tym kraju dostępu do The Pirate Bay. Trybunał przyznał rację fundacji
i dostęp do serwisu został zablokowany 39. Blokowanie dostępu jest coraz częściej spotykanym
zjawiskiem. Oprócz Holandii, utrudniony dostęp mają użytkownicy pochodzący m.in. z Danii,
Irlandii czy Włoch 40.
1.4. Regulacje prawne dotyczące praw autorskich
W Polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego piractwa medialnego. Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest aktem prawnym, który wykorzystuje się w odniesieniu do nielegalnych treści w internecie.
Poniżej został zacytowany artykuł 16. z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Przedstawia on w jakim przypadku i jaki rodzaj odpowiedzialności karnej
nakłada się na podmiot łamiący prawo.
37
M. Filiciak, Media, wersja beta Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Gdańsk 2013,
s. 223.
38
https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F017rf_,%2Fm%2F066fvd [dostęp: 22.06.2018].
39
https://tabletowo.pl/2017/06/14/the-pirate-bay-oficjalnie-uznany-za-nielegalny-dostawcy-internetu-powinniblokowac-dostep-do-niego/ [dostęp: 29.05.2018].
40
https://best10vpn.com/countries-ban-torrenting-p2p/ [dostęp: 29.05.2018].
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„1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło
dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
Według zacytowanego wyżej fragmentu, kary za piractwo w internecie egzekwowane są wyłącznie
wobec osób rozpowszechniających pliki chronione prawem autorskim. Oznacza to, że wszystkie
osoby używające torrentów łamią prawo i mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za udostępnianie plików innym użytkownikom, które rozpoczyna się już w trakcie pobierania treści z sieci
peer-to-peer. Drugą grupą łamiącą prawo są serwisy, które umożliwiają użytkownikom oglądanie
treści wideo przez nie udostępnione. Jednak wiele serwisów, aby uniknąć odpowiedzialności nie
posiada kopii materiałów na swoich serwerach. Działają one jako pośrednik ułatwiający odnalezienie
poszukującym danej treści w sieci i osadzają w odtwarzaczu na stronie linki prowadzące do pirackich
kopii materiałów znajdujących się na zewnętrznym serwerze. Powyższy artykuł określa okoliczności, w których następuje łamanie prawa. Jednak w praktyce egzekwowanie prawa nie jest łatwym
zadaniem, ze względu na wyżej wymienione praktyki właścicieli wielu serwisów streamingowych.
Drugim artykułem, który dotyczy piractwa jest cytowany poniżej artykuł 23. tej samej ustawy.
Zakłada on wyjątek w egzekwowaniu prawa w niektórych sytuacjach.
„1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu
w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego
utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego
niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy
utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa,
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.”
Powyższy artykuł mówi o istnieniu wyjątku, który pozwala na pobieranie i korzystanie z wcześniej udostępnionego materiału do użytku osobistego. Ustawa jednak nie zawiera informacji
o sposobie udostępnienia i podmiocie, który może to zrobić. Jedna z interpretacji ustawy zakłada,
iż pobieranie treści, które w nielegalny sposób znalazły się w internecie jest legalne, jeśli będą
wykorzystywane wyłącznie na własny użytek. Dozwolony użytek osobisty odnosi się tylko do osób
fizycznych 41. Oznacza to, że osoby korzystające z serwisów streamingowych oglądając materiały
wideo, o ile nie wyświetlają ich dla większej ilości osób, a wyłącznie do użytku osobistego nie
łamią prawa42. Może to być przyczyną dużego zainteresowania tymi serwisami, w porównaniu do
serwisów oferujących pliki torrent.
https://gadzetomania.pl/56860,vod-czy-korzystanie-z-serwisow-typu-zalukaj-tv-jest-zgodne-z-prawem
[dostęp: 22.05.2018].
42
https://pl.aleteia.org/2018/02/24/czy-ogladanie-filmow-online-jest-legalne-ekspert-o-mitach-w-prawie-autorskim/
[dostęp: 22.05.2018].
41
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Kolejna interpretacja ustawy zakłada, iż legalne jest obejrzenie filmu, udostępnionego wyłącznie po otrzymaniu zgody od autora lub osoby uprawnionej. Jednak dla przeciętnego użytkownika
nie jest proste sprawdzenie czy film znalazł się w serwisie zgodnie z prawem, dlatego sąd nie
egzekwuje prawa wobec osób korzystających z nich, a wyłącznie od właścicieli serwisów 43.
Rozdział 2. Serwisy VOD jako nowe źródło pozyskiwania treści wideo w Polsce
i na świecie
2.1 Czym jest VOD
Jeszcze nie tak dawno temu, oglądanie telewizji oznaczało czekanie przed telewizorem na daną
godzinę, aby możliwe było premierowe obejrzenie serialu, programu lub filmu pojawiającego się
w ramówce lub wiązało się z wizytą w wypożyczalni wideo i wypożyczeniem płyty lub dawniej kasety.
Od pewnego czasu zjawisko to ulega zmianie. Jest to spowodowane wzrostem popularności nowej
formy oglądania treści wideo, którą jest telewizja OTT (Over-The-Top). Terminem tym definiuje się
sposób transmisji wideo poza tradycyjnymi kanałami - telewizją satelitarna, cyfrowa i naziemna44.
Zatem telewizją OTT są serwisy Video on Demand (VOD). VOD, czyli wideo na żądanie, jest to
system umożliwiający odbiorcy strumieniowanie treści wideo na urządzenie odbierające je. Są nimi
urządzenia posiadające dostęp do internetu - telewizory posiadające funkcję SmartTV, smartfony,
komputery, tablety, konsole do gier. Dostęp do serwisów jest możliwy poprzez zainstalowaną
wcześniej aplikację lub przez stronę www. Strumieniowanie treści z serwisu może odbywać się
w dowolnym czasie wybranym przez widza 45. Przez to, VOD nazywane jest posttelewizją. Jest to
nowa forma odbierania treści wideo, w której w przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji, odbiorca
ma władzę i decyduje co i kiedy ogląda 46.
Serwisy VOD zaczęły powstawać w latach 90. XX wieku. Ich liczba znacząco wzrosła około roku
2005. Funkcjonowały wtedy jako dodatek do telewizji kablowej. Dostawcy swojej oferty dodawali usługi,
które za dodatkową opłatą umożliwiały oglądanie filmów poza tradycyjną ramówką telewizyjną 47.
Serwisy Video On Demand dzielą się na kilka modeli. Podzielone są ze względu na sposób
ich działania oraz odpłatność. Jedną z pierwszych form tych serwisów było NearVOD, nazywane
również Pay-per-View. W tym modelu dostęp do treści najczęściej dostarczany jest poprzez operatorów telewizji cyfrowych i satelitarnych. Użytkownik opłaca dostęp do konkretnej treści. Często
w ten sposób udostępniane są sportowe wydarzenia, takie jak gale boksu czy mecze piłki nożnej.
W przypadku filmów, udostępniane są one na wyznaczonych do tych celów kanałach w odstępach około 10-20 minut, a użytkownik po uiszczeniu opłaty uzyskuje dostęp do materiału wideo
o wybranej przez siebie godzinie 48. Kolejnym modelem jest Subscription VOD (SVOD). Obecnie
jest to jeden z dwóch najpopularniejszych modeli VOD. Dostęp do treści serwisu jest możliwy po
opłaceniu najczęściej miesięcznej subskrypcji. Użytkownicy zyskują wtedy nielimitowany dostęp
do wszystkich treści serwisu49 . W oparciu o opisywany model działają serwisy takie jak Netflix,
Showmax, HBO GO czy amerykańskie Hulu. Następnym modelem VOD, a równocześnie drugim
najpopularniejszym, jest Advertising VOD (AVOD). W tym modelu wykorzystywane są treści reklahttps://gadzetomania.pl/56860,vod-czy-korzystanie-z-serwisow-typu-zalukaj-tv-jest-zgodne-z-prawem [dostęp: 22.05.2018].
44
https://salon24.pl/u/informator/174855,telewizja-ott-czas-na-roznorodnosc [dostęp: 19.05.2018].
45
https://techopedia.com/definition/25650/video-on-demand-vod [dostęp: 1.04.2018].
46
A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa, Warszawa 2016, s. 200.
47
http://portalmedialny.pl/art/4147/vod-w-polsce.html [dostęp: 14.06.2018].
48
https://bankier.pl/wiadomosc/Pay-per-view-Co-to-jest-i-dlaczego-tak-drogo-2630953.html[dostęp: 14.06.2018].
49
https://techopedia.com/definition/29272/subscription-video-on-demand-svod [dostęp: 06.06.2018].
43

310

rozdz.9_Slubowska.indd 310

3/29/19 12:58 PM

Serwisy wideo na żądanie. Prawa autorskie
modawców, w wyniku czego widzowie zyskują dostęp do bezpłatnych materiałów wideo 50. Materiały
wideo najczęściej poprzedzone są blokiem reklamowym, trwającym od 5 sekund do nawet 3 minut
oraz mogą być przerywane w trakcie, na kolejny blok reklamowy 51. Przykładami takich serwisów
są YouTube oraz bezpłatna wersja serwisu cda.pl. Często serwisy AVOD, są tworzone przez
nadawców telewizyjnych jako dopełnienie oferty, umożliwiające dostęp do treści w czasie innym
niż antenowym, np. vod.tvp.pl, Ipla należąca do Cyfrowego Polsatu, czy Player będący własnością
TVN-u. Kolejnym, już mniej praktykowanym modelem serwisu VOD jest Push VOD. Polega na
wcześniejszym nagrywaniu na twardy dysk dekodera treści wideo i odtwarzanie ich w dowolnym
czasie. Po określonym czasie dane zapisane na dysku są kasowane i zostają zastąpione innymi 52.
Ostatnim przedstawionym przed autora modelem jest Catch-up TV. Jest to usługa polegająca na
udostępnieniu widzom wcześniej wyemitowanego materiału w ramówce z pewnym opóźnieniem.
Czas dostępu do treści jest zależny od decyzji operatora telewizji cyfrowej 53.
Wzrost zainteresowania serwisami VOD jest spowodowany dużą ilością zalet, a także ich
popularnością i przychodzącą modą z krajów zachodnich. Główną zaletą wykazaną w badaniu
przeprowadzonym przez firmę Nielsen, dzięki której użytkownicy wybierają VOD jest wygoda. Aż
77 proc. ankietowanych wskazało możliwość decydowania o wyborze treści i czasie oglądania
jako największą zaletę tych serwisów 54. Serwisy VOD, w przeciwieństwie do operatorów telewizji
satelitarnych, nie mają wiążących umów na długie okresy i wystarczy jedno kliknięciu na stronie, aby
zrezygnować z usług serwisu 55. Kolejnym wskazywanym plusem jest cena. Użytkownicy za dostęp
do treści VOD płacą znacznie mniej niż ci, którzy wybierają tradycyjną telewizję 56. Dodatkowym
atutem jest możliwość współdzielenia konta z innymi osobami, aby koszty ponoszone przez jedną
osobę wynosiły jeszcze mniej. Jest to często praktykowany sposób, ponieważ serwisy umożliwiają
użytkownikom oglądanie różnych treści na nawet 4 różnych urządzeniach w tym samym czasie 57.
Następną zaletą, wymienianą przez użytkowników jest możliwość oglądania wybranych przez siebie
programów odcinek po odcinku, ponieważ większość serwisów podczas premiery publikują całe
sezony programów i użytkownicy nie są zmuszeni do czekania na kolejne odcinki do następnego
tygodnia. Dzięki tej możliwości powstało określenie Binge-watching, co oznacza oglądanie wielu
odcinków serialu jeden po drugim 58. Plusem korzystania z tych serwisów jest też różnorodność.
W ich bazach można znaleźć różne rodzaje treści wideo. Są nimi filmy, seriale, ale też wiadomości
czy wydarzenia sportowe. Zaletę, które warto dodać do zestawienia zalet z raportu firmy Nielsen
to dostęp to serwisu poprzez aplikacje mobilne oraz SmartTV. Używając przeznaczonych aplikacji
dostęp staje się o wiele szybszy i wygodniejszy dla użytkowników, co wpływa na ich komfort użytkowania serwisu. Następną zaletą niewymienioną w raporcie jest system rekomendacji kolejnych
treści wideo na podstawie wcześniej obejrzanych filmów. Algorytm na podstawie oglądanych treści,
częstotliwości i czasu spędzanego na oglądaniu danej treści wideo, rekomenduje widzom następne
treści odpowiadające ich preferencjom 59. Serwis Netflix stosując rekomendacje wyświetla również
https://muvi.com/wiki/advertising-supported-video-demand-avod.html [dostęp: 06.06.2018].
http://kipa.pl/index.php/dystrybucja-filmu/internet/problematyka-dystrybucji-internetowej-vod/5496-vod-modeledystrybucji-filmow-w-sieci [dostęp: 10.04.2018].
52
http://portalmedialny.pl/art/4147/vod-w-polsce.html [dostęp: 14.06.2018].
53
http://vodnews.pl/nc-plus-replay-tv-catch-up-tv/ [dostęp: 14.04.2018].
54
Nielsen, Video on Demand, How worldwide viewing habits are changing in the evolving media landscape,
2016, s. 10.
55
https://muvi.com/blogs/5-benefits-video-demand-traditional-tv.html [dostęp: 24.05.2018].
56
https://uscreen.tv/blog/SVOD-is-booming-and-heres-why/ [dostęp: 24.05.2018].
57
https://help.netflix.com/pl/node/412 [dostęp: 14.06.2018].
58
K. Robaczek, O przyszłości telewizji przy okazji House of Cards, [w:] Władcy torrentów, pod red. BucknallHołyńska Justyna, Major Małgorzata, Gdańsk 2014, s. 205.
59
http://wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewerswill-like [dostęp: 14.06.2018].
50
51
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spersonalizowane miniaturki filmu, aby przypominały miniaturki obejrzanych już wcześniej filmów,
które podobały się widzowi 60. Zaletą obecną w niektórych serwisach VOD jest również pobieranie
na urządzenie materiału wideo, aby umożliwić użytkownikom oglądanie pobranego filmu offline 61.
Serwisy VOD, wśród części grup odbiorców konkurują z tradycyjną telewizją. Wraz z ich rozwojem,
w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano spadek oglądalności telewizji u widzów posiadających
dostęp do tych serwisów. Jest to spowodowane korzystaniem z usług VOD przez przeważającą
grupę młodszych osób, które odchodzą od tradycyjnych rozwiązań. Użytkowanie serwisów VOD
jednak nie zastępuje całkowicie tradycyjnej telewizji. Serwisy te w większości są traktowane jako
dodatkowe źródło dostępu do treści wideo i wciąż tradycyjna telewizja odpowiada za większość
oglądalności w amerykańskich domach. W badaniu aż 68 proc. widzów nie ma w planach anulowania dostępu do tradycyjnej telewizji na rzecz serwisów VOD. W Europie procent ten jest jeszcze
wyższy i wynosi 83 proc.62 .
Dostęp do serwisów VOD nie jest jednak bez wad. Problem jaki napotykają użytkownicy na
nowych rynkach tych usług to znacznie mniejsza baza treści wideo niż za oceanem. Jest to spowodowane ograniczeniami geograficznymi wynikającymi z licencji do udostępniania treści wideo.
Po wprowadzeniu w Polsce Netflixa, użytkownicy mieli dostęp do niespełna 18 proc. programów
i 12 proc. filmów ze wszystkich treści dostępnych w serwisie w Stanach Zjednoczonych 63. Liczba
ta jednak ciągle ulega zmianie i wraz z rosnącą liczbą subskrybentów wzrasta też liczba dostępnych produkcji na międzynarodowych rynkach.
2.2 VOD w Polsce
W Polsce coraz większą rolę w dostępie do treści wideo odgrywają serwisy VOD. W 2016 roku
na terenie Polski uruchomionych było 69 serwisów oferujących usługi wideo na żądanie. Będąc na
8 miejscu, stanowiły one 2,74 proc. rynku VOD w Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce zajmowała
Wielka Brytania z 747 serwisami, co stanowiło aż 34 proc. rynku unijnego 64. Spośród 69 serwisów
dostępnych w Polsce, zaledwie 9 z nich odgrywa znaczącą rolę w legalnym dostępie do treści.
Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący miesięczną liczbę użytkowników danych
serwisów Video on Demand Na wykresie widocznych jest dziewięć najpopularniejszych w Polsce
legalnych serwisów.
Serwisy zostały zbadane pod względem największej liczby realnych użytkowników w miesiącu.
Jest to metoda opracowana przez firmę Gemius na potrzeby przeprowadzanych badań, która szacuje
liczbę użytkowników danego serwisu, przy wyeliminowaniu przypadku kasowalności plików cookies
oraz uwzględnia współkorzystanie kilku osób z jednego komputera 65. Największą popularność
w badaniach przeprowadzonych zdobyły serwisy należące do nadawców telewizyjnych. Na pierwszym miejscu znalazł się serwis vod.tvp.pl należący do nadawcy publicznego – TVP. W styczniu
2018 roku odnotowano w nim największą miesięczną ilość realnych użytkowników, która wynosiła
ponad 3 miliony, z prawie 44 milionami wyświetleń. Oznacza to, że średnio każda osoba wracała
do serwisu 14 razy w miesiącu. TVP systematycznie rozwija swój serwis VOD, dodawane są nowe
treści i możliwe jest obejrzenie przedpremierowych odcinków seriali. Dostęp do większości treści
jest darmowy, serwis działa wtedy jako AVOD. Jednak niektóre filmy dostępne są wyłącznie po

https://thrillist.com/entertainment/nation/how-new-netflix-recommendation-algorithm-works [dostęp: 14.06.2018].
https://businessinsider.com.pl/media/internet/pobieranie-tresci-z-serwisow-vod/vhe293s [dostęp: 14.06.2018].
62
Nielsen, Video on Demand, How worldwide viewing habits are changing in the evolving media landscape, 2016, s. 6.
63
https://spidersweb.pl/2016/01/netflix-polska-biblioteka.html [dostęp: 06.06.2018].
64
http://wirtualnemedia.pl/artykul/kanaly-sportowe-kroluja-w-europie-rosnie-popularnosc-vod-raport [dostęp
10.04.2018].
65
http://semahead.pl/blog/unikalny-uzytkownik-vs-realny-uzytkownik-html.html [dostęp: 30.05.2018].
60
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Wykres 4. Miesięczna liczba użytkowników VOD w Polsce od 2014 do 2018 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Gemius/PBI https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/serwisy-vod-w-2018-r-vod-pl-liderem-tvp-pl-przed-playerem-netflix-przed-showmaxemi-ipla [dostęp: 14.06.2018].
wykupieniu miesięcznego abonamentu lub w ramach abonamentu RTV 66. Jest to w dużej mierze
próba zachęcenia większej ilości osób do opłacania go, ponieważ w 2016 roku zaledwie milion
gospodarstw domowych opłacał abonament RTV67 . Drugim nadawcą telewizyjnym pod względem użytkowników swojego serwisu VOD jest TVN. Ich serwis został uruchomiony w 2011 roku
i nosi nazwę Player. W styczniu liczba jego użytkowników wynosiła nieco ponad 2 miliony. Jest
to o 1,6 miliona mniej użytkowników niż trzy miesiące wcześniej. Działanie Playera jest podobne
do wcześniej opisanego serwisu TVP. W większości przypadków działa w modelu AVOD, jednak
istnieje możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu, aby uniknąć reklam i zyskać dostęp do
płatnych treści 68. Najdłużej działającym, od 2008 roku na polskim rynku serwisem od dostawcy
telewizji jest Ipla, której właścicielem jest Cyfrowy Polsat. Uplasowała się ona na 3 miejscu listy
pod względem użytkowników, jednocześnie odnotowując ich znaczny spadek na przestrzeni
trzech miesięcy z 1,5 milionami realnych użytkowników w miesiącu. Sposób płatności i dostęp
do treści jest taki sam jak w wyżej opisanych serwisach 69. Na polskim rynku VOD znaczącą rolę
gra serwis CDA. Jest to polski serwis założony w 2004 roku. Przez pierwsze 10 lat w serwisie
działał jako serwis z treściami rozrywkowymi takimi jak gry przeglądarkowe czy krótkie filmiki,
jednak pod koniec 2014 roku rozpoczęto zmianę profilu serwisu na VOD. Przez ponad rok serwis
działał w modelu AVOD, a na początku 2016 roku, pod marką CDA Premium uruchomiono usługę
SVOD 70. Serwis nawiązał wtedy współpracę z licznymi dystrybutorami treści wideo. Subskrybenci
uzyskują dostęp do wysokiej jakości materiałów wideo pozbawionych reklam, m.in. seriali i filmów
pełnometrażowych, polskich jak i zagranicznych 71.
Zyskujący coraz większe zainteresowanie staje się model subskrypcyjny – SVOD, niezależny
od tradycyjnych dostawców. Na wykresie widoczny jest wzrost ich znaczenia (serwisy Netflix,
Showmax, HBO GO), przy spadku popularności serwisów od dostawców telewizyjnych. Obecnie
największą popularnością z pośród tych serwisów cieszy się amerykański serwis Netflix. Jest on
największym serwisem VOD, który zrewolucjonizował na świecie dostęp do treści wideo. Został
https://vod.tvp.pl/landingpage [dostęp: 22.06.2018].
https://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/ile-osob-placilo-abonament-rtv-w-2016-roku/h8j20pb [dostęp:
30.05.2018].
68
https://sklep.player.pl/playerplus/oferta/rekomendowane [dostęp: 22.06.2018].
69
https://ipla.tv/oferta [dostęp: 22.06.2018].
70
https://spolka.cda.pl/profil-dzialalnosci/historia [dostęp: 10.04.2018.]
71
https://spolka.cda.pl/rynek-dzialalnosci/produkty-i-uslugi [dostęp: 10.04.2018].
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wprowadzony na polski rynek w styczniu 2016 roku i od tego czasu jego użytkowników ciągle
przybywa 72. Kolejny rozdział w całości został poświęcony opisaniu tej platformy oraz jej sukcesu.
Serwisem z drugiego miejsca pod względem liczby realnych użytkowników jest Showmax. Jest
to południowoafrykański serwis, który od uruchomienia w lutym 2017 zyskał ponad 1,5 miliona
realnych użytkowników miesięcznie. Serwis ten nie ma jednak tak dużej bazy treści, jak amerykański lider wśród VOD - Netflix 73. Za jego popularnością stoi dobrze przeprowadzona kampania
reklamowa oraz współpraca z siecią komórkową, która swoim klientom udostępnia bezpłatny
okres dostępu do serwisu 74. Showmax w swojej ofercie ma zagraniczne produkcje, ale też jest
producentem programów takich jak Ucho prezesa czy SNL Polska. Kolejnym serwisem wartym
uwagi jest serwis od HBO – HBO GO, który wśród użytkowników cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Porównując jego popularność do innych serwisów należy wziąć pod uwagę fakt,
że nie każda osoba w czasie przeprowadzanego badania miała możliwość z niego korzystać,
ponieważ do kwietnia 2018 roku, dostęp do serwisu posiadały wyłącznie osoby będące klientami
telewizji kablowej i satelitarnej 75. Pomimo tego liczba realnych użytkowników w styczniu 2018
roku w serwisie HBO GO wynosiła ponad 600 tysięcy.
Oglądalność serwisów VOD w Polsce badana jest średnio co pół roku. Na wykresie przedstawionym na początku podrozdziału zauważyć można wzrost znaczenia zagranicznych serwisów
SVOD, a także polskiego serwisu cda.pl, który od 2014 sześciokrotnie zwiększył swoją popularność
wśród użytkowników, posiadając obecnie ponad 3,6 milionów użytkowników miesięcznie. Jest on
najszybciej zdobywającym popularność serwisem działającym w Polsce. Drugim serwisem, który
podbija polski rynek VOD jest Netflix. Od stycznia 2017 roku do stycznia 2018 roku liczba jego
użytkowników w miesiącu wzrosła o ponad 2,5 razy. Przeprowadzono badanie, według którego
przewiduje się, że Netflix w 2020 roku będzie miał w Polsce ponad 790 tysięcy subskrybentów.
Obecnie ich liczba wynosi 363 tysiące 76.
2.3 Netflix
Netflix jest amerykańskim serwisem streamingowym SVOD. Obecnie jest najpopularniejszym
serwisem VOD wśród młodych osób. W 1997 roku został założony jako wypożyczalnia filmów
DVD, działająca na terenie Stanów Zjednoczonych. Od powstania wyróżniał się niecodziennym
działaniem. To, co odróżniało go od konkurencyjnych firm, to dostarczanie płyt z filmami za pośrednictwem poczty. Dzięki małym rozmiarom i lekkości płyt DVD, dostarczanie ich do klientów
za pomocą poczty było tanie, a co za tym idzie opłacalne dla firmy. Również zamawianie tytułów
odbywało się w innowacyjny dla tamtych czasów sposób - przez internet. Dwa lata później został
wprowadzony przez nich subskrypcyjny model usługi. Za stałym miesięcznym abonamentem, była
możliwość wypożyczania nieograniczonej ilości płyt DVD, po oddaniu poprzedniej płyty. W tamtym
czasie na stronie internetowej Netflixa pojawiła się usługa dopasowująca kolejne treści wideo.
Nosiła nazwę CineMatch i jej działanie polegało na rekomendacji nowych filmów na podstawie
wystawionych ocen 20 wybranych filmów. Umożliwiała też połączenie ocen dwóch użytkowników,
aby wybrać film najbardziej dopasowany do ich wspólnych preferencji. 2001 rok przyniósł firmie
milion subskrybentów. W 2005 roku liczba subskrybentów przekraczała 4 miliony i wprowadzony
został rozbudowany system rekomendacji na podstawie nawyków, historii oglądania i wystawionych
http://softonet.pl/publikacje/aktualnosci/Netflix.w.Polsce.juz.oficjalnie.dostepny,1573 [dostęp: 30.05.2018].
https://upflix.pl/showmax/wszystko/szukaj:/tlumaczenie:dowolne/dni:/zmieniono, https://upflix.pl/netflix/wszystko/szukaj:/tlumaczenie:dowolne/dni:/zmieniono [dostęp: 22.06.2018].
74
https://showmax.com/eng/play-promo [dostęp: 22.06.2018].
75
http://wirtualnemedia.pl/artykul/hbo-go-bez-umowy-z-operatorami-ma-szanse-na-milion-klientow [dostęp:
10.04.2018].
76
https://fusion.nakono.com/data/netflix-streaming-subscribers-poland-annual [dostęp: 13.06.2018].
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Wykres 5. Liczba subskrybentów serwisu Netflix od 2012 do 2018 roku mierzona co kwartał

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.statista.com/statistics/250934/quarterlynumber-of-netflix-streaming-subscribers-worldwide, https://www.statista.com/statistics/250937/
quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-in-the-us/ [dostęp: 01.04.2018].
ocen do obejrzanych filmów 77. Powyższy sposób działania Netflixa trwał do 2007 roku. Wtedy
została uruchomiona usługa streamingu wideo, która umożliwiała natychmiastowy dostęp do
treści wideo znajdujących się w serwisie. Streaming początkowo dostępny był wyłącznie przez
przeglądarkę internetową, jednak dwa lata później możliwe już było oglądanie Netflixa za pomocą
konsoli do gier, odtwarzaczy Blu-ray, telewizorów i innych urządzeń podłączonych do sieci. Po
13 latach działalności w Stanach Zjednoczonych, Netflix wkroczył na rynek zagraniczny i usługi
streamingowe zostały uruchomione w Kanadzie. W 2013 roku serwis wprowadzono do niektórych
krajów Europy, a 3 lata później stał się dostępny na całym świecie 78. Miejsca, które światowa
premiera Netflixa ominęła to Chiny, Korea Południowa, Syria oraz Krym. Jest to spowodowane
ograniczeniami nałożonymi przez rząd 79.
Netflix zaczynał jako wypożyczalnia DVD, stał się serwisem streamingowym, a obecnie jest
również producentem filmów i seriali. Jego produkcje zdobyły liczne nagrody filmowe, w tym
41 nagród Emmy 80. Jakość produkcji Netflixa cechuje wysoki poziom, za co odpowiada budżet
przeznaczany na tworzenie nowych filmów i seriali. W 2017 roku Netflix przeznaczył na nie 6,3
miliarda dolarów. Jest to najwyższa kwota spośród wszystkich serwisów VOD i wyższa od wielu
tradycyjnych nadawców telewizyjnych 81.
Na widocznym poniżej wykresie przedstawiono wzrost liczby subskrybentów serwisu Netflix.
Zauważyć można, że liczba subskrypcji pochodzących spoza Stanów Zjednoczonych rośnie
w szybszym tempie i przewyższyła swoją liczbą użytkowników z USA.
Od 2012 roku do chwili obecnej liczba subskrybentów serwisu Netflix wzrosła pięciokrotnie,
osiągając na początku 2018 roku liczbę 125 milionów. W pierwszym kwartale 2016 roku serwis
stał się dostępny na całym świecie. Na wykresie można zauważyć w tym czasie gwałtowny okres
wzrostu ilości subskrybentów, po którym w kolejnym kwartale liczba użytkowników prawie nie uległa
zmianie. Nie jest widoczny jednak spadek ilości użytkowników, co oznacza, że większość nowych
subskrybentów nie rezygnowała z usług serwisu po zakończeniu miesięcznego okresu próbnego.
http://fundinguniverse.com/company-histories/netflix-inc-history/ [dostęp: 25.05.2018].
https://media.netflix.com/en/about-netflix [dostęp: 25.05.18].
79
https://help.netflix.com/pl/node/14164 [dostęp: 14.06.2018].
80
https://statista.com/statistics/324190/nominations-winners-netflix-original-programs-emmy-awards-usa/ [dostęp: 22.06.2018].
81
https://recode.net/2018/2/26/17053936/how-much-netflix-billion-original-content-programs-tv-movies-huludisney-chart [dostęp: 13.06.2018].
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Dopiero od trzeciego kwartału 2016 roku liczba subskrybentów zaczęła znacznie wzrastać. Netflix
z całą pewnością będzie się wciąż rozrastał. W 2015 roku analitycy przewidywali osiągnięcie przez
serwis 100 milionów użytkowników na całym świecie do końca 2017 roku 82. W ostatnim kwartale
2017 roku liczba subskrybentów przewyższyła oczekiwania analityków i wynosiła aż o 18 milionów
więcej niż wcześniej przewydywano 83.
Rozdział 3. Badanie własne
3.1 Założenia
Na potrzeby pracy badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety. Ankieta ta składała się
z 14 pytań zamkniętych, półotwartych oraz warunkowych. Podzielono ją na trzy sekcje: pierwsza
z nich dotyczy demografii respondentów – płeć, wiek, wykształcenie. Kolejna sekcja zawiera
pytania na temat torrentów – użytkowanie przez respondentów i jego częstotliwość oraz co kierowało badanymi przy wyborze pozyskiwania treści w ten sposób. Trzecia i ostatnia sekcja zawiera
pytania dotyczące użytkowania serwisów VOD przez badanych – użytkowanie poszczególnych
serwisów wraz z częstotliwością, a także zalety VOD. Badanie zostało przeprowadzone w grupie
liczącej 250 losowo wybranych respondentów. Ankietę przygotowano w formie elektronicznej, za
pomocą formularza Google i opublikowano w studenckiej grupie na platformie Facebook.
Celem przeprowadzonego badania było określenie zależności pomiędzy użytkowaniem serwisów Video on Demand, a powszechnością zjawiska piractwa w sieci Peer-to-Peer na przykładzie
użytkowania torrentów. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych, w następnym rozdziale omówiono
wyniki ankiety, a także wyciągnięto wnioski z udzielonych odpowiedzi, w tym określono wspomnianą
powyżej zależność pomiędzy VOD oraz piractwem w sieci peer-to-peer. Określenie ów zależności
umożliwi potwierdzenie, bądź odrzucenie hipotezy, postawionej we wstępie pracy, brzmiącej: wraz
z rosnącą popularnością serwisów VOD, piractwo w sieci peer-to-peer zmniejsza swoją skalę.
3.2 Demografia grupy badawczej
Grupa respondentów, która wzięła udział w ankiecie liczyła 250 osób. Scharakteryzowano ją
według trzech podstawowych kryteriów, które w kolejnych pytaniach umożliwiły zbadanie określonych przyzwyczajeń i zachowań pośród poszczególnych grup respondentów. Pierwszym z
kryteriów wybranych przez autora pracy jest podział ankietowanych ze względu na płeć.
Badana grupa w przeważającej ilości składała się z kobiet. Liczba kobiet, które wzięły udział
w badaniu wynosiła 174 i stanowią one 69,6 proc. wszystkich ankietowanych. Mężczyzn, którzy
udzielili odpowiedzi było 76, co stanowi 30,4 proc. ankietowanych.
Poniżej zostało przedstawione kolejne kryterium demograficzne, którym jest podział badanych
na grupy wiekowe.
Większość badanych osób to osoby młode. Aż 74,8 proc. spośród wszystkich respondentów
stanowią osoby w wieku 21-30 lat. Osoby w przedziale wiekowym 10-20 lat były drugą najliczniejszą grupą udzielającą odpowiedzi i w liczbie 57 osób stanowią 22,8 proc. ankietowanych.
Ostatnią grupą wiekową, która udzielała odpowiedzi na pytania był przedział wiekowy 31-40 lat
i w tej grupie znalazło się zaledwie 6 respondentów.
Trzecim kryterium, według którego zostali podzieleni respondenci jest wykształcenie. Wyniki
przedstawiono na poniższym wykresie.
82
83

A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa, Warszawa 2016, s. 209.
https://recode.net/2018/1/22/16920150/netflix-q4-2017-earnings-subscribers [dostęp: 14.06.2018].
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Wykres 6. Podział ankietowanych ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Wykres 7. Wiek ankietowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Wykres 8. Wykształcenie ankietowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Spośród ankietowanych większość posiadała wykształcenie wyższe niepełne, co oznacza,
że większość osób w czasie badania była studentami studiów pierwszego stopnia. Takie osoby
stanowią aż 72,8 proc. wszystkich badanych. Na drugim miejscu pod względem ilości odpowiedzi
są osoby z wyższym wykształceniem, których jest 20,4 proc. Z wykształceniem średnim wzięło
udział 16 osób, co odpowiada 6,4 proc. Wykształcenie podstawowe posiadała zaledwie jedna
ankietowana osoba, która stanowi 0,4 proc. wszystkich respondentów.
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3.3 Analiza popularności Torrentów
Druga sekcja pytań w ankiecie to pytania odnoszące się do właściwej tematyki badania,
rozpoczynając od torrentów. Pierwsze z tych pytań dotyczyło określenia czy dany respondent
kiedykolwiek korzystał z torrentów pobierając dowolny plik.
Wykres 9. Czy korzystałeś kiedykolwiek z Torrentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Na wykresie zauważyć można przewagę osób, którym zdarzyło się choć raz korzystać z rodzaju
pozyskiwania treści z internetu, jakim są torrenty. Osób korzystających z nich było 161 co daje
64,4 proc. wszystkich respondentów. Z tego sposobu na pobranie treści nie korzystało nigdy 89
osób, stanowiących 35,6 proc. badanych. Analizując użytkowanie torrentów z podziałem na płeć,
zauważono, że mężczyźni znacznie częściej pozyskują treści w ten sposób. Spośród ankietowanych mężczyzn 84 proc. korzystało kiedyś z torrentów. Jeśli chodzi o kobiety, jest ich znacznie
mniej i zaledwie 57 proc. zdarzyło się pobierać w ten sposób treści.
Kolejne pytanie zadane respondentom w ankiecie miało za zadanie pokazać z jaką częstotliwością ankietowani korzystają z torrentów.
Uzyskane odpowiedzi wykazują przewagę osób niekorzystających już z torrentów. Takich osób
jest 42,3 proc. Odejście od pobierania treści w ten sposób może mieć kilka przyczyn. Ankietowani
mogli przestać korzystać z tych serwisów z powodu przejścia do innych nielegalnych serwisów
streamingowych, legalnych serwisów VOD lub mogli całkowicie zrezygnować z pozyskiwania
treści wideo z internetu. Druga najliczniejsza grupa to osoby, którym zdarza się korzystać z tych
serwisów rzadziej niż raz w miesiącu i stanowią oni 20,2 proc. odpowiadających. Raz w miesiącu
Wykres 10. Częstotliwość korzystania z Torrentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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korzysta z torrentów 15,3 proc., raz w tygodniu 12,9 proc., kilka razy w tygodniu 8 proc. i codziennie
zaledwie 1,2 proc. spośród wszystkich ankietowanych osób. W badaniu zauważono, że im większa
częstotliwość korzystania z pozyskiwania treści przez torrenty, tym mniejszy odsetek odpowiedzi
osób. Oznacza to, że duża liczba osób odchodzi od korzystania z serwisów z plikami torrent i nie
pobiera ich tak dużo, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Jednak problem dotyczący łamania praw autorskich z wykorzystaniem sieci peer-to-peer wciąż występuje, aż 36 osób korzysta
z serwisu co najmniej raz w tygodniu, z czego 3 osoby pobierają treści w ten sposób codziennie.
Następnie ankietowani odpowiadali na pytanie o rodzaj pobieranych treści za pomocą torrentów. Możliwe odpowiedzi dotyczyły filmów, seriali, muzyki, audiobooków, książek oraz gier.
Odpowiedzi na zadane pytanie odniesiono do osób, które korzystają obecnie z Torrentów oraz
osób korzystających z nich w przeszłości. Najpopularniejszą udzieloną odpowiedzią były filmy. 64
osoby udzielając odpowiedzi zaznaczyły opcje często i bardzo często. Zaobserwowano, że wśród
aktywnych użytkowników, których liczba wynosi 92, aż 53 proc. wybrały te dwie odpowiedzi. Spośród ankietowanych, 38 osób nigdy nie pobierało filmów z torrentów, co odpowiada 23 procentom
aktywnych i byłych użytkowników. Pozostała liczba osób pobiera filmy, jednak robi to rzadko. Na
drugim miejscu pod względem popularności znalazły się seriale. Często i bardzo często pobiera
je 53 użytkowników Torrentów. Jednak liczba osób, które nigdy nie pobierały seriali jest znacznie
większa niż przy odpowiedzi dotyczącej filmów. Seriali nigdy nie pobierało aż 65 osób. Kolejne
odpowiedzi dotyczące kategorii innych niż wideo były o wiele mniej popularne wśród respondentów. Muzykę z tego typu serwisów pobiera często i bardzo często zaledwie 28 ankietowanych
osób, a nigdy tego nie robiło 77 ankietowanych. Podobnie wyglądają odpowiedzi dotyczące gier.
Ta sama ilość jak w przypadku muzyki często i bardzo często pobiera gry. Jednak w przypadku
gier, nie pobierało ich nigdy 80 użytkowników. Książki i audiobooki są w tych serwisach najmniej
popularne. Często i bardzo często są pobierane odpowiednio przez 13 i 5 ankietowanych osób.
Aż 106 i 124 osoby nigdy nie pobierały książek i audiobooków używając Torrentów. Z badania
wynika, że najwięcej osób, które korzystają z Torrentów robią to w celu pobrania treści wideo.
Najczęściej są to pobrania filmów, a więc pobrania jednorazowe, w przeciwieństwie do seriali, kiedy
użytkownik regularnie korzysta z serwisu, aby pobierać kolejne odcinki. Porównując odpowiedzi
kobiet i mężczyzn, zauważono, iż kobiety, które korzystają z Torrentów, filmy i seriale pobierają
znacznie częściej niż mężczyźni, którzy z kolei znacznie częściej pobierają gry.
Następne pytanie z ankiety dotyczyło powodów, dla których użytkownicy internetu wybierają
jako sposób pozyskiwania treści Torrenty. Poniżej przedstawiono najliczniejsze odpowiedzi ankietowanych osób.

Wykres 11. Powody korzystania z Torrentów (według liczby ankietowanych użytkowników)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Najczęściej wybieraną odpowiedzią był brak opłat. Wybrana została przez 114 osób, co stanowi
76,5 proc. respondentów korzystających z torrentów. Wciąż duży odsetek osób nie chce płacić za
dostęp do materiałów w sieci. Wybierają oni darmowe opcje, pomimo tego, że wiążą się one z łamaniem prawa. Na drugim miejscu, przez 55 proc. ankietowanych wskazano możliwość zapisania
pliku na dysku. Ponad połowa respondentów ceni sobie możliwość zapisania pliku i przenoszenia
go na inne urządzenia umożliwiające odtwarzanie go. 38,9 proc. badanych za powód korzystania
z Torrentów podało brak konieczności połączenia z internetem przy oglądaniu pliku. Jest to wciąż
duży odsetek osób, jednak coraz więcej serwisów z legalnymi treściami wideo wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom użytkowników i umożliwia im wcześniejsze pobranie treści. Obecnie taka funkcja
istnieje w serwisach u kilku dostawców. Podobny procent ankietowanych – 38,3 proc. jako powód
podało brak konieczności czekania na polskie premiery. Częstym zjawiskiem jest opóźniona premiera filmu lub serialu w serwisie, w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy
zachodniej. Torrenty dają użytkownikom możliwość pobrania wideo nawet dzień po premierze
odcinka serialu w telewizji lub innym legalnym źródle w sieci. 39 z ankietowanych osób używa
Torrentów ze względu na ich zróżnicowaną ofertę. W serwisach można znaleźć urozmaicone treści
wideo z różnych lat. Jest to przeważającym czynnikiem nad legalnymi serwisami, które zazwyczaj
nie mają w swojej ofercie nowych hitów kinowych. Częstym zjawiskiem jest również dostęp do
wybranych treści w serwisach VOD przez określony czas. Po upływie ważności licencji serwisy
są zmuszone usunąć materiał wideo ze swojej oferty 84. Kolejnym powodem jest brak interesujących treści w serwisach oferujących legalne treści. Ta odpowiedź została zaznaczona przez 24,8
proc. respondentów. Jest ona częściowo powiązana z poprzednią. Ze względu na licencje, wiele
materiałów wideo z zagranicznych serwisów może nie być dostępna dla użytkowników z Polski.
Niektóre filmy i seriale nigdy nie znajdą się w Polskiej legalnej dystrybucji, dlatego pobranie plików
z sieci peer-to-peer jest dla użytkowników jedynym wyjściem pozyskania pewnych treści, choć
niekoniecznie zgodnym z prawem.
3.4 Analiza popularności serwisów VOD
W drugiej części ankiety zapytano ankietowanych czy kiedykolwiek korzystali z serwisów
Video on Demand.
Zdecydowana większość, bo aż 231 osób, co stanowi 92,4 proc. spośród wszystkich ankietowanych korzystała z takich serwisów chociaż raz. Zaledwie 19 osób, czyli 7,3 proc. nigdy nie
spotkało się w praktyce z serwisem Video on Demand.
Wykres 12. Czy korzystałeś kiedykolwiek z serwisów VOD

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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https://spidersweb.pl/rozrywka/2017/12/27/filmy-ktore-znikna-z-netflix-2018/ [dostęp:15.06.2018].
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Wykres 13. Częstotliwość korzystania z serwisów VOD

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości użytkowania serwisów VOD. Poniższy wykres kołowy
przedstawia zestawienie odpowiedzi respondentów.
Odpowiedzi ankietowanych wskazują na aktywne korzystanie z serwisów VOD. Najwięcej
osób – 37,8 proc., z serwisów VOD korzysta kilka razy w tygodniu. Na drugim miejscu znalazły
się osoby korzystające z tych serwisów codziennie. Tacy respondenci występują w liczbie 55
i stanowią 23,6 proc. ankietowanych używających VOD. Kolejne odpowiedzi stanowiące 15 proc.
wszystkich odpowiedzi, pochodziły od osób korzystających raz tygodniu z serwisów VOD. Wśród
ankietowanych 9 proc. korzysta z tych serwisów raz w miesiącu i niewiele więcej, bo 10,7 proc.
rzadziej niż raz w miesiącu. W ankiecie wzięło też udział 9 osób (3,9 proc.), które w przeszłości
korzystały z serwisów VOD, lecz obecnie ich nie używają.
Kolejne pytanie dotyczyło odpłatności używanych przez ankietowanych serwisów Video on Demand.
Większość ankietowanych korzysta zarówno z serwisów oferujących darmowe treści jak i te
za opłatą. Takich użytkowników jest 37,7 proc. Na drugim miejscu pod względem ilości są użytkownicy wyłącznie płatnych serwisów. W ankiecie wystąpili w 33,3 proc. Najmniej liczną grupę
stanowiły osoby korzystające tylko z darmowych serwisów. Było ich 29 proc. Z badania można
wywnioskować, że coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z płatnych opcji. Zauważono, że
osoby które opłacają dostęp do serwisów, korzystają z usług VOD częściej niż osoby korzystające
wyłącznie z darmowych serwisów.

Wykres 14. Czy serwis, z którego korzystasz jest płatny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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W następnym pytaniu ankietowani odpowiedzieli jak często i z jakich serwisów korzystają.
Największą popularnością wśród respondentów cieszy się serwis Netflix. 130 z ankietowanych
osób korzysta z niego często i bardzo często. Pozostałe serwisy działające wyłącznie w modelu
SVOD mają bardzo niską popularność wśród ankietowanych. Najmniejsze zainteresowanie ma
serwis Amazon Prime Video, posiadający wśród ankietowanych wyłącznie 6 subskrybentów,
używających serwisu w sposób regularny. Badanie wykazało, że najwięcej respondentów – 188,
nie korzystało nigdy z tego serwisu. Może to być spowodowane brakiem polskiej wersji serwisu
i nie wszystkimi materiałami dostępnymi w języku polskim w postaci napisów czy lektora. Nieco
więcej użytkowników korzystających z serwisów VOD często lub bardzo często korzysta z serwisu
Showmax. Ich liczba to 19. Z serwisu HBO GO regularnie korzystają 24 osoby. Ankieta została
przeprowadzone po odłączeniu HBO GO od operatorów telewizyjnych co mogło spowodować
wzrost przewagi tego serwisu nad serwisem Showmax w porównaniu do badania Gemius/
PBI przeprowadzonego w styczniu bieżącego roku 85. Serwis, który zaraz za Netflixem posiada
najwięcej regularnych użytkowników to polski serwis cda.pl. Wśród ankietowanych, aż 111 osób
korzysta z niego często lub bardzo często. Ma on też najmniejszą liczbę użytkowników, którzy
nigdy z niego nie korzystali. Na kolejnych miejscach znalazły się serwisy nadawców telewizyjnych.
Pośród nich największą popularnością cieszy się player.pl Grupy TVN, którego regularnie używa
77 ankietowanych, kolejne miejsce zajął serwis vod.tvp.pl z 43 użytkownikami korzystających
z niego często i bardzo często. O jednego użytkownika mniej od serwisu TVP ma serwis ipla.tv
należący do Cyfrowego Polsatu. Zauważono, że ankietowani, a więc w większości osoby młode,
coraz częściej decydują się na wykupienie subskrypcji w serwisach VOD.
W kolejnym pytaniu badania, respondenci zapytani zostali o powody korzystania z serwisów
VOD. Na wykresie poniżej zostały przedstawione najczęściej wskazywane przez ankietowanych odpowiedzi.
Głównym powodem wybierania tych serwisów jest duża baza treści wideo w jednym miejscu.
67,8 proc. respondentów uważa to za największą zaletę serwisów VOD. Drugim powodem jest
szybki dostęp na urządzeniach mobilnych, który wybrało 48,7 proc. Na trzecim miejscu ankietowani
umieścili chęć oglądania legalnych treści w internecie. Osób, które wybrały tą odpowiedź było 107,
czyli 46,5 proc. Jest to zmieniający się trend, ponieważ piractwo wciąż istnieje na całym świecie na
wysokim poziome, jednak coraz więcej osób mając możliwość oglądania treści legalnie wybierze
właśnie tą opcję. Na polski rynek wchodzi coraz więcej nowych serwisów Video on Demand i wciąż
Wykres 15. Powody korzystania z serwisów VOD

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Wykres 16. Treści oglądanie w serwisach VOD

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

przybywa ich użytkowników, którzy coraz chętniej korzystają również z płatnych rozwiązań. Kolejną
odpowiedzią posiadającą 38,8 proc. głosów to dostęp do materiałów w polskiej wersji językowej.
Ankietowani cenią dostęp do materiałów w rodzimym języku. W nielegalnych źródłach, większość
treści dostępna jest wyłącznie w oryginalnych wersjach językowych. Korzystając z serwisów VOD,
użytkownicy mają pewność, że oglądana przez nich treść jest poprawnie przetłumaczona, a lektor
nagrany został w dobrej jakości. Kolejnym powodem używania VOD jest bezpośredni dostęp na
SmartTV. Według statystyk, aż 70 proc. użytkowników tych serwisów korzysta z nich w większości
na telewizorach posiadających tą funkcję 86. Ostatnim najbardziej popularnym powodem używania
VOD jest rekomendowanie przez nie kolejnych materiałów. Obecnie większość serwisów posiada
zaawansowane algorytmy, które starają się jak najtrafniej dopasować kolejny film lub serial do
widza na podstawie jego historii oglądania.
Odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie wskazały jakie treści są najczęściej oglądane
w serwisach VOD. Odpowiedzi zostały przedstawione na wykresie poniżej.
Badanie wykazało, że najczęściej użytkownicy serwisów VOD oglądają seriale zagraniczne.
Liczba osób, robiących to w sposób regularny, a więc oglądających je często lub bardzo często,
wynosi 168. Trochę mniejszą popularność zdobyły filmy zagraniczne. O 10 użytkowników mniej
w regularny sposób ogląda filmy zagraniczne. Jednak zagraniczne produkcje cieszą się znacznie
Wykres 17. Czy dzięki serwisom VOD rzadziej korzystasz z Torrentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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większą popularnością niż produkcje polskie. Seriale i programy polskie oglądane są regularnie
przez zaledwie 74 osoby. Najmniej użytkowników ogląda polskie filmy w serwisach VOD. Robi
to regularnie tylko 47 spośród badanych. Wśród osób oglądających polskie produkcje przeważa
liczba kobiet. Mała popularność polskich filmów i seriali jest związana z odpowiedziami na pytanie
dotyczące użytkowania poszczególnych serwisów. Najczęściej ankietowani korzystają z serwisu
Netflix, który w swojej ofercie posiada niewiele polskich produkcji.
Ostatnie pytanie zadane ankietowanym dotyczyło związku pomiędzy użytkowaniem serwisów
VOD a częstotliwością korzystania z torrentów.
Zaobserwowano, iż największy procent ankietowanych odpowiedział, że nie pobierał nigdy treści
wideo z Torrentów. Grupa ta składała się z 88 osób, co odpowiada 32,8 proc. Rzadziej korzysta
z Torrentów 26,4 proc. ankietowanych osób, a 19,2 proc. respondentów całkowicie zrezygnowało
z korzystania z Torrentów na rzecz oglądania treści wideo w serwisach VOD. Zmiany częstotliwości
korzystania z Torrentów nie zauważyło 17,2 proc. spośród badanych.
Wśród ankietowanych mężczyzn proporcje pomiędzy poszczególnymi odpowiedziami rozkładały się równomiernie. Mężczyzn, którzy zrezygnowali z pobierania poprzez Torrenty jest 21. Są
to w większości osoby posiadające dostęp do płatnych serwisów VOD. Rzadziej korzysta z Torrentów 20 ankietowanych mężczyzn i są to również osoby opłacające subskrypcje w serwisach
legalnych. W przypadku kobiet, 46 z nich dzięki serwisom VOD rzadziej korzysta z Torrentów,
a 27 całkowicie zrezygnowało z nielegalnego pobierania treści wideo. Wciąż jednak pozostało
21 kobiet, które w dalszym ciągu pobierają z Torrentów tyle samo plików, co przed rozpoczęciem
korzystania z serwisów VOD. Większość z nich, korzysta wyłącznie z darmowych serwisów VOD,
co może być przyczyną korzystania z Torrentów, aby pobrać inne treści, których te serwisy nie
mogą zaoferować.
3.5 Podsumowanie badania
Na podstawie badania przedstawionego w powyższych podrozdziałach zauważono, że:
• Większość ankietowanych korzystała z torrentów. Analizując użytkowanie z nich pod kątem
demograficznym, większą popularność odnotowano pośród mężczyzn, niż kobiet. Jednak przeważająca liczba respondentów nie korzysta już w ogóle z serwisów z torrentami. Zauważono też, że
im większa częstotliwość korzystania z nielegalnych serwisów, tym procent osób korzystających
jest mniejszy. Treści, które są najczęściej pobierane to treści wideo - przeważają filmy, a zaraz za
nimi uplasowały się seriale. Jako główny powód korzystania z torrentów, respondenci wskazali
brak opłat.
• Serwisów VOD choć raz używało 92 proc. ankietowanych, a ponad 60 proc. korzysta z nich
co najmniej raz w miesiącu. Głównym powodem dla którego wybierają te serwisy jest duża baza
treści. Większość respondentów ceni wygodę jaką jest możliwość oglądania wielu treści wideo
w jednym miejscu, bez konieczności zmieniania serwisu. Zauważono, że zaledwie 29 proc. użytkowników korzysta wyłącznie z darmowych serwisów. Przeważająca liczba osób opłaca dostęp
do serwisów VOD, a treści, które są w nich oglądane to w większości zagraniczne filmy i seriale.
• Wśród ankietowanych przeważa grupa osób, która ograniczyła lub całkowicie zrezygnowała korzystania serwisów z torrentami. Łączna liczba tych osób to 114, co odpowiada 35,6 proc.
wszystkich odpowiedzi. Zestawiając te odpowiedzi z Wykresem 3. z rozdziału 1.2. można wnioskować, iż liczba tych osób będzie się z czasem zwiększać. Tym samym, wcześniejsze założenia
dotyczące korzystania z serwisów VOD, kosztem ograniczenia użytkowania torrentów potwierdzają
się również przy udzielonych przez respondentów odpowiedziach.
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Zakończenie
Niniejsza praca miała na celu przedstawienie zjawiska piractwa medialnego w sieci oraz
rozwoju serwisów Video on Demand. Pierwszy rozdział pracy poświęcony został piractwu medialnemu, ze szczególnym naciskiem na piractwo w sieci – przybliżono historię piractwa oraz
przeanalizowano zjawisko na przestrzeni lat, bazując na źródłach. W rozdziale drugim autor skupił
się na błyskawicznie rozwijających się serwisach Video on Demand – przeanalizowane zostały
ich początki na świecie, jak i w Polsce, a także rozwój aż do chwili obecnej. W trzecim rozdziale
zawarto wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby pracy – ankiety dotyczącej użytkowania
nielegalnych źródeł do pozyskiwania treści z internetu (torrenty), a także źródeł legalnych, jakimi
są serwisy VOD. Wyniki ankiety potwierdziły założenie pracy – wykazały zależności pomiędzy
serwisami VOD a powszechnością piractwa medialnego w sieci.
Badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy, czyli określenie zależności pomiędzy
użytkowaniem serwisów Video on Demand, a powszechnością zjawiska piractwa w sieci peer-topeer (na przykładzie użytkowania torrentów), spełniło swój cel. Poprzez szereg pytań zadanych
respondentom, zależności pomiędzy VOD, a piractwem w sieci peer-to-peer, zostały przedstawione,
a także wyszczególnione przez autora pracy.
Postawiona w pracy hipoteza, że wraz z rosnąca popularnością serwisów VOD, piractwo
w sieci peer-to-peer zmniejsza swoją skalę, została potwierdzona poprzez analizę materiałów źródłowych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez autora. Wykazano, że użytkownicy
coraz chętniej korzystają z legalnych źródeł pozyskiwania treści wideo, jakimi są serwisy VOD,
a coraz rzadziej z serwisów oferujących nielegalne pliki torrent, przyczyniając się w ten sposób
do zmniejszania skali piractwa medialnego. Bazując na wykresach umieszczonych w poprzednich
rozdziałach pracy, zauważyć można rosnący trend popularności serwisów VOD. Należy pamiętać,
że pomimo gwałtownego wzrostu popularności serwisów VOD, piractwo medialne wciąż jest zjawiskiem bardzo powszechnym, a całkowite wyeliminowanie go nie jest w chwili obecnej możliwe.
Jednakże, dzięki rosnącej bazie legalnych źródeł pozyskiwania treści, jakimi są serwisy VOD,
skala piractwa w przyszłości może odgrywać znacznie mniejszą rolę.
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Marketing a mouse tracking
na podstawie serwisu Polski-sport.pl
Streszczenie pracy
Praca poświęcona jest autorskiemu serwisowi Polski-sport.pl. Przedstawia etapy powstawania oraz
rozwoju strony za pośrednictwem technologii informacyjnych. Przekazano wiedzę na podstawie której serwis
korzysta z technologii informacyjnych, takich jak skrypty, wigdety i wtyczki.
Bardzo duży nacisk postawiono także na marketing oraz coraz ważniejsze w nim media społecznościowe,
narzędzia do rozwoju i oceny stron. Jednym z głównych celów oraz treścią hipotezy było również zbadanie
wpływu mouse trackingu na wyniki przychodów z reklam oraz na rozwój marketingowy serwisu Polski-sport.pl.
Słowa kluczowe: Polski-sport.pl, technologie informacyjne, internet, media społecznościowe, mouse tracking
Tytuł w jęz. angielskim: Marketing and mouse tracking based on the website Polski-sport.pl
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Wprowadzenie
XXI wiek jest bez wątpienia okresem wielkiego rozwoju technologicznego. Co za tym idzie
takie dziedziny jak technologie informacyjne czy marketing są coraz bardziej rozpowszechniane,
zarówno wśród firm związanych z ich rozwojem, jak i osób wykorzystujących je w codziennym
życiu. Doskonałym dowodem na to jest coroczny raport Millward Brown, który za każdym razem
potwierdza ogromny rozwój oraz współzależność technologii i marketingu w sieci. W prognozach
na 2018 rok największy technologiczny kantar zaznaczył, że zmieni się podejście do komunikacji
z odbiorcą zarówno na płaszczyźnie czysto informacyjnej, jak i marketingowej. Zmianom ulegnie
kierowanie przekazu do potencjalnych grup docelowych, a coraz większe znaczenie będzie miała
technologia ROI, czyli pomiaru poziomu zwrotu z inwestycji. Jest to bardzo ważny aspekt, bowiem
do tej pory głównym problemem nietradycyjnych form reklamy było udowodnienie ich skuteczności. Jak stwierdził Jane Ostler, czyli Managing Director, Media & Digital w Kantar Millward Brown
coraz częściej na rynku technologicznym pojawia się problem w jaki sposób budować markę firmy.
Powstają pytania czy marketing ma na celu budowanie marki, czy też nakłaniania odbiorcy do
integracji. Według wyżej wspomnianych prognoz, rok 2018 będzie okresem odchodzenia od standardowej komunikacji z konsumentem w płatnych mediach. Coraz zuchwalej wykorzystywany będą
storytelling, czyli metoda badawcza tworząca nijako reklamę poprzez opowiedzenie historii. Może
ona polegać na przeprowadzeniu wywiadu, ale również być w formie krótkiej opowieści wiążącej
się z marką 1. Rozwojowi ulegnie też walled gardens, czyli zamknięte ekosystemy internetowe 2.
Powyższa statystyka i wynikające z niej wnioski pokazują, że na polskim rynku nadal istnieje
duża przestrzeń dla rozwoju firm wykorzystujących coraz bardziej nowoczesne i zaawansowane
technologie. Chcąc zaterm zaistnieć na rynku, należy nie tylko wykorzystać niezagospodarowany
obszar, ale również wykazać się innowacyjnością zachęcając przy tym potencjalnych odbiorców.
W przeciwieństwie do „korzeni” internetu, gdzie jako środek przekazu wykorzystywany był głównie
tekst, obecnie należy sięgnąć także po inne formy relacji z adresatem. Audio, wideo, wszelkiego
rodzaju grafiki (fotografia, infografika etc.) social media oraz wieloekranowość, która staje się
kluczowym aspektem mającym duży wpływ na jakość i wygodę odbioru wszelkiego rodzaju treści.
Społeczeństwo o wiele bardziej lubi oglądać i słuchać, aniżeli czytać dlatego tak ważny stał się
rozwój multimedialnych rozwiązań, czy to w funkcjonowanie serwisów, czy też reklam. Ten trend
panuje już od kilku lat i cały rynek zmierza w kierunku mobilności i multimedialności. Jak podaje
ReelSEO, z przebadanych 600 profesjonalistów związanych z działem marketingu, ponad 90%
z nich wykorzystuje treści wideo w swoich publikacjach i reklamach. Co więcej, ponad 4/5 badanych wyniki uznało za zadowalające, z kolei badani odbiorcy w wieku 18-34 lata stwierdzili, że
ich głównych środkiem odbioru w internecie jest właśnie wideo. Z kolei jak informuje raport The
State of Retailing Online 2013 Marketing & Merchandising znaczenie marketingu internetowego
rośnie w lawinowym tempie. 40% budżetów marketingowych jest już przekazanych na marketing
internetowy. W przypadku 52% firm zwiększono wydatki na obecność marki w social mediach,
z kolei aż 72% przedsiębiorców zamierza coraz bardziej inwestować w nowe formy reklamy 3.
Powyższe badania pokazują tylko, jak nie tylko w życiu codziennym, ale i w szeroko pojętym
życiu zawodowym wzrasta znaczenie internetu oraz działań marketingowych, związanych z jego
użytkowaniem. Następuje nijako zmiana pokoleniowa odbiorców treści, a przedsiębiorcy muszą
wychodzić im naprzeciw i zachęcać coraz to bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami.
B. Alexander, The new digital storytelling: creating narratives with new media, Manufactured in the United
States of America, 2017.
2
Egospodarka.pl, Media tradycyjne i cyfrowe: prognozy 2018, http://www.egospodarka.pl/145611,Media-tradycyjne-i-cyfrowe-prognozy-2018,1,39,1.html [18.03.2018r.].
3
Poradnik przedsiębiorcy.pl, Wideo marketing jako metoda content marketingu, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-jako-przyszlosc-marketingu-internetowego-firmy, [18.03.2018r.].
1
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Do bardzo ciekawego wniosku doszli przedstawiciele wyżej wspomnianego kartela Millward
Brown. W swoich prognozach na obecny, 2018 rok zaznaczyli, że nie tylko marketing, ale i nowe
technologie będą się rozwijać za sprawą maszyn umożliwiających podejmowanie najbardziej trafnych oraz inteligentnych decyzji. Będą one oparte na uzyskanych przez nie wynikach. Rozwijać się
będzie targetowanie mediów, wprowadzone zostaną nowe metody i możliwości pomiarów mediów4.
Jednym z takich rozwiązań bez wątpienia jest eye tracking zwany również okulografią czy mouse
tracking - główne narzędzie badań w niniejszej pracy. W prostym skrócie, jest to śledzenie drogi
jaką odbywa kursor sterowany myszą komputerową. Bardzo dobrze wyżej wymieniona metoda
sprawdza się przy tworzeniu stron internetowych, ale również przy badaniu ich efektywności oraz
zawartej na niej treści marketingowej. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie wiedzy, gdzie
koncentruje się kursor sterowany przez odbiorcę. Co za tym idzie, treści mogą być dobrane w taki
sposób, by konsument w pierwszej kolejności miał okazję reagować na priorytetowe materiały.
Co więcej, dzięki znajomości mouse trackingu strona jest w pełni użyteczna, przekaz jest spójny
i przejrzysty, a reklama internetowa skutecznie rzuca się w oczy.
Celem pracy jest ukazanie serwisu Polski-sport.pl, tego w jaki sposób został stworzony, czym
kierował się twórca przy kolejnych etapach jego powstania. Przedstawione zostały również użyte
technologie informacyjne oraz jaki miały one wpływ na rozwój strony. Zatrzymano się również przy
problemach związanych z odpowiednim doborem systemu zarządzania treścią, a także narzędzi
pomocniczych przy tworzeniu serwisu internetowego. Poddano także badaniu mouse trackingiem
wyżej wspomniany portal w celu zbadania jego wpływu na rozwój marketingu i reklamy.
Przyjęto hipotezę, że
H1: wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii mouse trackingu mają
pozytywny wpływ na dochód płynący z jednostek reklamowych.
H2: ich odpowiednie wykorzystanie zwiększa efektywność działań marketingowych serwisu
Polski-sport.pl.
Założeniem pracy jest zarówno dokładne przedstawienie autorskiego projektu jakim jest
Polski-sport.pl, ale także wykazanie, że bez znacznych środków możliwe jest stworzenie dochodowego serwisu internetowego. Ponadto opanowana umiejętność zarządzania reklamami
Google oraz pomoc narzędzia jakim jest mouse tracking doprowadza do zwiększenia zysków
wynikających z działań marketingowych. Przykładem może być wiele sportowych portali korzystających z tychże możliwości, ale w dalszej części pracy uwaga zostanie skupiona wyłącznie
na stronie Polski-sport.pl, która zarazem stanowi portfolio niniejszej pracy.
Podczas prezentacji tematu, analizy oraz badań wykorzystano wiele terminów związanych
z technologiami informacyjnymi oraz marketingiem. Zważywszy na aktualność zawartych poniżej
treści użyto zarówno pozycji książkowych, jak i materiałów specjalistycznych, a także raportów.
Dzięki temu praca ma charakter aktualny, co w związku z bardzo szybko rozwijającym się rynkiem
reklamy i technologii jest niezmiernie ważne. Wykorzystane pozycje mają głównie charakter teoretyczny, informują o trendach i prognozach rozwoju technologii informacyjnej, cyfrowej i szeroko
pojętego marketingu. Badania własne z kolei mają charakter praktyczny i wykazują wyżej zawartą
hipotezę.

Egospodarka.pl, Media tradycyjne i cyfrowe: prognozy 2018, http://www.egospodarka.pl/145611,Media-tradycyjne-i-cyfrowe-prognozy-2018,1,39,1.html [18.03.2018r.].
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Rozdział 1 . Polski-sport.pl – przedstawienie serwisu
Wraz z ogromnym wzrostem dostępu najpierw do komputerów, a następnie do internetu w Polsce,
zaczęło pojawiać się coraz więcej mniejszych bądź większych stron internetowych. Duża część
to serwisy informacyjne, z których możemy wydzielić również te sportowe. Do tej grupy zalicza
się portal Polski-sport.pl, który został założony wraz z początkiem lipca 2014 roku. Przez blisko
cztery lata zyskał stałe grono odbiorców, głównie dzięki temu, że wyróżnia go jedna cecha. Jest
on poświęcony wyłącznie polskim sportowcom oraz polskim drużynom (reprezentacją i klubom).
W wielu większych serwisach, takich jak Sportowefakty.pl, Sport.pl czy Przegladsportowy.pl czytelnicy otrzymają znacznie większą ilość informacji. Różnica polega na tym, że będą to wiadomości
z całego świata. W związku z tym często dochodzi do sytuacji, gdzie osoby interesujące się tym,
co dzieje się w Polsce przeoczą ważną informację. Autorski projekt, jakim jest właśnie Polski-sport.
pl odpowiednio selekcjonuje informacje i podaje tylko te związane z naszym krajem. Dzięki temu
czytelnik ma pewność, że nie pominął istotnego faktu dotyczącego polskiego sportowca, klubu
czy reprezentacji w dowolnej dyscyplinie.
Serwis zapewnia odbiorcom wiadomości z kilkunastu dyscyplin, w których uczestniczą Polacy,
bądź polskie zespoły. Oferta poszerzona jest o spersonalizowane, specjalnie dla polskich kibiców
tabele z wynikami na żywo oraz wynikami spotkań, które w niedalekiej przeszłości zostały zakończone. Na stronie czytelnicy znajdą również wiele wywiadów, galerii zdjęć z wydarzeń sportowych,
materiałów publicystycznych, konkursów czy też serwisów specjalnych przygotowanych podczas
wielkich sportowych imprez. Można do nich zaliczyć między innymi mistrzostwa świata, mistrzostwa
Europy czy Igrzyska Olimpijskie. Właśnie przy okazji zimowych Igrzysk Olimpijskich w koreańskim
Pjongczangu czytelnicy mieli ostatnią okazję odwiedzać wcześniej wspomniany serwis specjalny.
Poza wiadomościami, wywiadami i materiałami publicystycznymi taki serwis poszerzony jest
o zapowiedzi wydarzeń, podsumowania, a także aktualne tabele z klasyfikacjami medalowymi.
Polski-sport.pl dbając o jak najlepszy kontakt z odbiorcami czynnie integruje się z nimi poprzez
social media. Facebook, Twitter oraz YouTube to główne platformy wykorzystywane przez serwis.
Inną możliwością do integracji jest założenie konta w witrynie. Pozwala ono do brania udziału
w wielu konkursach, czy komentowania wiadomości oraz wypowiedzi innych fanów sportu. W marcu
2018 roku portal posiadał ponad 15.000 zarejestrowanych użytkowników.
1.1 Etapy tworzenia, zasady funkcjonowania oraz budowa strony Polski-sport.pl
Autorski projekt Polski-sport.pl powstał dokładnie 8 lipca 2014 roku, a pierwszą opublikowaną
informacją była niniejsza wiadomość o możliwości transmitowanie siatkarskich mistrzostw świata
w publicznej telewizji. Co ciekawe prawami do mundialu ostatecznie dysponowała telewizja Polsat,
a reprezentacja Polski wywalczyła historyczny złoty medal.
Początki były dla serwisu bardzo trudne, ponieważ tworzyło go zaledwie czterech początkujących dziennikarzy. Byli oni odpowiedzialni zarówno za kwestie informacyjne, jak i techniczne. Brak
zewnętrznego wsparcia finansowego utrudniał dalsze funkcjonowanie, ale i motywował członków
zespołu do ciężkiej pracy. Ta została w pewien sposób wynagrodzona, bowiem z biegiem czasu
grupa współtworząca projekt powiększała się i obecnie liczy ponad 50 osób. Wśród nich są zarówno dziennikarze, jak i fotografowie, a także grafik.
Od początku 2017 roku prace na stronie podzielone są na 11 niezależnych od siebie działów sportowych (piłka nożna, koszykówka, tenis, siatkówka, piłka ręczna, żużel, lekkoatletyka,
sporty zimowe, kolarstwo, sporty walki, pozostałe sporty). W każdym z nich pracuje od kilku do
kilkunastu dziennikarzy, którzy dbają o jak najszybsze dostarczenie treści do czytelnika. Osoby
współtworzące Polski-sport.pl bardzo często pojawiają się również jako akredytowani dziennikarze
na największych sportowych imprezach w Polsce oraz za granicą. Do najbardziej prestiżowych
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Rysunek 1. Pierwsza informacja podana w serwisie Polski-sport.pl

Źródło: Pierwsza informacja podana na Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl [24.03.2018 r.].

wydarzeń można z pewnością zaliczyć mistrzostwa świata oraz Europy w piłce ręcznej, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym czy też mecze
piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Z każdego takiego wydarzenia powstają materiały
prasowe, wywiady oraz fotogalerie. Projekt Polski-sport.pl z biegiem czasu zyskuje również kolejnych partnerów. Współpraca rozpoczęła się od pomocy przy organizacji wyścigu kolarskiego
„Solidarności” i Olimpijczyków. Następnie serwis zaczął współpracować z drużyną mistrzyń Polski
w piłce ręcznej, MKS-em Selgrosem Lublin, zespołem futbolu amerykańskiego Warsaw Sharks
czy koszykarskim zespołem, MKS-em Dąbrową Górniczą. Polski-sport.pl obejmuje również liczne
patronaty medialne, chociażby nad pełnometrażowym filmem 110%, w reżyserii Agnieszki Goli,
wcześniej wspomnianym wyścigiem kolarskim, jedną z gal bokserskich czy wieloma sportowymi
książkami wydawnictwa Burda International Polska.
Serwis sportowy Polski-sport.pl został zbudowany na jednym z najbardziej popularnych CMSów - Wordpress. Warto jednak rozpocząć od wyjaśnienia czym w ogóle jest CMS, czyli system
zarządzania treścią. Jest to system, który przede wszystkim odróżnia stronę www wyświetlającą
informacje z bazy danych od witryny opartej w całości na informacjach z serwera bazy. Content
management system jest swoistym zbiorem stron dostępnych użytkownikom uprawnionym do ich
modyfikowania. W związku z tym odpowiednio administratorzy witryny mogą wprowadzać szereg
zmian, które są widoczne dla wszystkich odbiorców serwisu .5
Główne elementy, które wyróżniają CMS to:
• Bazy danych, które są wymagane do przechowywania całej zawartości strony i wszelkich
ustawień. Są również zbiorem danych, informacji o kontach użytkowników. Przykładem takiej bazy,
która jest używana chociażby w systemie zarządzania treścią Wordpress jest MySQL,
• Rdzeń. Jest swoistym sercem używanego CMS-a. Łączy wszystkie komponenty w jeden
„organizm”. Rdzeń obejmuje najczęściej takie działania jak komunikacja z bazą danych, zarzą-

5

K. Yank, PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja, Wydawnictwo Helion, 2013., s.161.
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dzanie kontami użytkowników, zabezpieczanie ich, wywołuje niezbędne elementy, ale również
umożliwia odpowiednie funkcjonowanie motywom oraz wtyczkom,
• Motywy, czyli wszystko to co poza treścią widzi odbiorca strony internetowej opartej na systemie zarządzania treścią. Jest to zbiór zasobów, które decydują o wyglądzie i działaniu witryny
oglądanej przez użytkownika. Cały motyw składa się z szablonu HTML, na którego skład z kolei
składają się obszary na poszczególnych stronach, obrazki, inne elementy graficzne (ikony, przyciski itp.), teksty, style CSS, czy liczne operacje oparte na JavaScript,
• Wtyczki. Są to nijako składowe czy to rdzenia, czy też motywu. To narzędzie, które w określony sposób wzbogaca stronę internetową o dodatkowe możliwości, zastosowania, funkcje. Co
ciekawe w każdym CMS-ie takie urządzenie ma inną nazwę, bo o ile w Wordpressie, na którym
oparty jest serwis Polski-sport.pl i to jemu zostanie poświęcone najwięcej miejsca jest to właśnie
wtyczka, o tyle np. na systemach Joomla! jest to rozszerzenia, a na Drupalu – moduł 6 .
Wizualna część strony głównej serwisu Polski-sport.pl podzielona jest na trzy główne części,
zwane blokami. Na pierwszy z nich składa się mały panel zalogowanego użytkownika, bądź
miejsce gdzie do logowania czy rejestracji może dojść. Poniżej widnieje menu, z którego czytelnik może wybrać wyłącznie interesującą go dyscyplinę, a przed jego oczami pojawi się serwis
poświęcony wyłącznie wybranemu sportowi. Najważniejszym elementem tego bloku jest jednak
główny slider, nazywany w tym przypadku Big Grid. To na nim znajduje się pięć najważniejszych
w danym momencie wiadomości sportowych.
Rysunek 2. Pierwszy blok serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Pierwszy blok serwisu Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl [28.03.2018r.].

Drugi blok serwisu jest zdecydowania najbardziej rozbudowany i został stworzony z nastawieniem na jak największą liczbę informacji. Czytelnicy znajdą w tej części wszelkie informacje z takich
działów jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki, tenis, piłka ręczna, lekkoatletyka,
sportów zimowych czy żużla. Ponadto w odpowiednich boksach znalazło się miejsce dla materiałów publicystycznych i wywiadów. Po prawej stronie bloku odbiorcy mogą również sprawdzić
ostatnie wyniki polskich reprezentacji, wziąć udział w ankiecie czy zintegrować się z serwisem

J. Pearce, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Wydawnictwo
Helion, 2013., s.99.
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Rysunek 3. Drugi blok serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Drugi blok serwisu Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl [28.03.2018r.].
Rysunek 4. Trzeci blok serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Trzeci blok serwisu Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl [03.04.2018r.].
poprzez platformy social media. Z kolei natłok informacji z wyżej wymienionych dyscyplin przedziela wtyczka z materiałami wideo autorstwa dziennikarzy portalu.
Trzecia i zarazem ostatnia część serwisu Polski-sport.pl składa się z trzech elementów. Jest
to galeria zdjęć, pole gdzie znajdują się loga sponsorów oraz partnerów medialnych, a także
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stopka. Galerię zdjęć wspomaga wbudowana już w Wordpress wtyczka, z kolei za prawidłowe
wyświetlanie się partnerów medialnych odpowiedzialny jest Logos Showcase w wersji 1.5.2,
stworzony przez portugalskiego Web Developera, Carlosa Moreirę. Wspomniana wtyczka może
występować w kilku ciekawych konfiguracjach w zależności od potrzeb klienta 7. Ostatni z elementów, czyli stopka posiada w sobie informację o roku założenia portalu, a także możliwość
nawiązania kontaktu i współpracy.
1.2. Podstawowa analiza serwisu Polski-sport.pl
• Informacje ogólne
Serwis informacyjny, jak już wcześniej było to zaznaczone został utworzony 8 lipca 2014 roku.
Do dnia 04.04.2018 na swoich łamach opublikował 35 676 informacji w postaci newsów, analiz,
zapowiedzi, recenzji, wywiadów, artykułów publicystycznych czy relacji z wydarzeń sportowych.
Najchętniej czytanym artkułem w historii portalu Polski-sport.pl był umieszczony przez Mirosława
Podgórskiego wpis z dnia 26.06.2016 roku mówiący o wątpliwościach uznania bramki zdobytej
przez Szwajcarię w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy przeciwko Polsce. Artykuł
przeczytało do tej pory aż 56 315 czytelników, którzy umieścili również 59 komentarzy.
Rysunek 5. Najczęściej czytany artykuł w serwisie Polski-sport.pl

Źródło: Najczęściej czytany artykuł w serwisie Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl
[04.04.2018r.].
• Odbiorcy
Łącznie, przez blisko cztery lata bycia na rynku portal Polski-sport.pl wygenerował blisko
9 milionów odsłon, czyli pojedynczych przypadków wczytania strony przez przeglądarkę 8. To
przełożyło się na 6,5 miliona sesji, czyli grupę integracji użytkownika z serwisem. Musi ona
jednak przebiegać w określonym czasie, który został ustalony przez Google na 30 minut bez
żadnej integracji z witryną. W tym czasie oczywiście może dojść do kilku lub kilkunastu odsłon,
zdarzeń, transakcji. Poza wspomnianym czasem 30 minut, sesja wygasa również o północy 9.
Wspomniana wcześniej liczba odsłon dała również serwisowi Polski-sport.pl ponad 2 miliony
nowych, unikalnych użytkowników.
• Analiza demograficzna
Najpopularniejszym językiem zarówno używanym przez dziennikarzy, jak i przez czytelników jest
oczywiście język polski. Ponad 2 miliony użytkowników, czyli 94,41% wszystkich odwiedzających
witrynę korzystało z polskiego języka. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął język angielski,
z którego korzystało łącznie 85 858 (3,73%) odwiedzających, a podium zamknęli obywatele Rosji,
5 904 użytkowników, co przełożyło się na 0,56% całości.
7
C. Moreira, Logos Schowcase – Professional Multi-Use Responsive Wordpress Plugin, https://cmoreira.net/
logos-showcase [03.04.2018 r.].
8
Support.google.com, Odsłona, https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=pl, [04.04.2018].
9
Support.google.com, Definicja sesji internetowej w Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=pl, [04.04.2018].
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Rysunek 6. Analiza Google Analytics w serwisie Polski-sport.pl

Źródło: Analiza Google Analytics w serwisie Polski-sport.pl, https://analytics.google.com
[04.04.2018r.].

Nie może również dziwić ranking państw, z których wyświetlano witrynę Polski-sport.pl. Ponad
2 miliony pochodzą oczywiście z Polski, jednak co ciekawe, wcześniej będąca na trzecim miejscu
Rosja pod względem wykorzystywanego języka, nie znajduje się nawet w pierwszej dziesiątce. Podium z kolei uzupełniają Wielka Brytania oraz Niemcy – odpowiednio 74 089 i 38 611 użytkowników.
• Analiza systemów
Zaskakującą informacją jest fakt, że najpopularniejszy system operacyjny, na którym odwiedzany
jest Polski-sport.pl to Android. Zebrał on aż 1 284 726 użytkowników, co daje 56,12% wszystkich
odwiedzin. Fakt wynika z tego, że serwis jest częściej odwiedzany z urządzeń mobilnych, aniżeli
z desktopowych. Potęguje to informacja, że na trzecim miejscu w tym zestawieniu znajduje się
należący do Apple system operacyjny IOS (171 755 użytkowników). Mobilne systemy operacyjne
rozdziela Windows, z którego korzysta 731 264 (31,94%) odbiorców Polski-sport.pl. Wśród przeglądarek internetowych równych sobie nie ma z kolei Google Chrome, z którego na witrynę wchodzi
niemal połowa czytelników (46,06%). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Android Webview
(475 784 użytkowników), trzecie Android Browser (196 998 odbiorców), a dopiero czwarte, druga
najpopularniejsza na świecie przeglądarka – Firefox (196 985 użytkowników).
Rozdział 2. Technologie informacyjne – definicja pojęcia
W obecnych czasach praktycznie żadna czynność nie może obyć się bez użycia komputera.
To, co kiedyś wydawało się wręcz abstrakcyjne, dziś coraz częściej wykonywane jest dzięki
technologiom informacyjnym – robienie zakupów, wykonywanie przelewów, opłat, zamawianie
i opłacanie wycieczek czy biletów…Bez wątpienia można uznać, że komputer, a co za tym idzie
technologie informacyjne zawładnęły światem i jest to proces nieodwracalny. Wpływają one na
codzienne funkcjonowanie czy to ludzi, czy też całych przedsiębiorstw. Pion IT jest potrzebny
i niezbędny na każdym szczeblu kształcenia, w pracy, a także w wolnym czasie. Pełni on wówczas
rolę relaksującą.
Nawiązując do poprzedniego akapitu, bardzo trudno jest wyjaśnić jednak trend jaki wskazują
czy to Ngram Viewer, czy też Google Trends, dwie bardzo cenione platformy Google prezentujące
popularność, zainteresowanie oraz wagę danego terminu. Obie platformy (Ngram Viewer przedstawia wyniki tylko do 2008 roku) wyraźnie pokazują, że szczyt popularności terminu technologie
informacyjne (Information Technology) został osiągnięty około roku 2004, czyli w czasach gdy

340

rozdz.10_Wilary.indd 340

3/29/19 1:00 PM

Marketing a mouse tracking na podstawie serwisu Polski-sport.pl
Wykres 1. Analiza terminu technologie informacyjne (Information Technology) na podstawie
Ngram Viewe

Źródło:https://books.google.com/ngrams/graph?content=information+technology&year_start=1950&year_end=2018&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cinformation%20technology%3B%2Cc0 [27.04.2018r.].
Wykres 2. Analiza terminu technologie informacyjne (Information Technology) na podstawie
Google Trends

Źródło: https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&q=Technologie%20informacyjne
[27.04.2018]
rozwój wspomnianego terminu nie był na takim poziomie jak jest teraz. Przez ostatnie kilkanaście
lat następuje powolny, ale jednak regres, co przedstawiają poniższe wykresy.
Należy też w końcu wyjaśnić, czym są technologie informacyjne. Definicji tego terminu jest
wiele i są one złożone. Według dr Haliny Tańskiej z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie termin należy rozłożyć na dwie części. Najpierw należy
wyjaśnić czy w ogóle jest technologia. Według Pani Doktor jest to naukowo uzasadniony sposób
posługiwania się środkami technicznymi. Oznacza sposób korzystania ze środków technicznych.
Ponadto technologia składa się z dwóch podstawowych warstw – środków technicznych (zajmują
się badaniem własności i technicznych możliwości sprzętu), a także wiedzy na temat sposobów
posługiwania się tymi środkami (opracowanie zasad, warunków i procedur korzystania ze sprzętu) 10 .
Nieco inaczej zdefiniowane zostały z kolei już konkretnie technologie informacyjne. Według dr
Haliny Tańskiej to pojęcie oznacza sposób, naukowo uzasadniony w jaki posługuje się środkami
informatycznymi w celu zbierania, przechowywania i udostępniania informacji. Do wyżej wspomnianych środków należy zaliczyć sprzęt informatyczny (urządzenia komputerowe oraz urządze10
H. Tańska, Technologie informacyjne, http://wmii.uwm.edu.pl/~tanska/OWSIIZ/Technologie%20informacyjne/Technologie%20informacyjne%20-%20wyk%B3ad.ppt, slajd 2. [05.04.2018].
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nia wejścia i wyjścia), a także sprzęt komunikacyjny. Ponadto według Pani doktor w dziedzinie
technologii informacyjnych wydziela się trzy następujące warstwy:
• Sprzęt informatyczny
• Struktury danych
• Procedury towarzyszące realizacji szeroko pojętych prac przetwarzania danych 11.
Pierwsza z warstw ma za zadanie odpowiednio opisać urządzenia informatyczne w zależności
od ich użyteczności w procesach informacyjnych. Nie zajmuje się ona z kolei problemami budowy,
naprawy, ani konsekwencjami usterek urządzeń. Druga z warstw jest odpowiedzialna za przystosowanie wszelkich danych do ich zapisu, ale również do ich przechowywania, udostępniania,
przetwarzania czy przesyłania. Wszystkie te działania odbywają się jednak w warunkach stosowania
sprzętu informatycznego. Ostatnia, trzecia warstwa, czyli warstwa proceduralna jest odpowiedzialna
za określenie warunków, a także sposobu posługiwania się technikami informatycznymi. Organizuje
i realizuje prace w zakresie przetwarzania danych. Wszelkie działania muszą być określone jednoznacznie oraz w taki sposób by były prawidłowo realizowane względem oczekiwań użytkownika.
Inaczej, wymagania te spełniają procedury algorytmiczne 12.
Nieco inaczej ten termin w swoim referacie wygłoszonym na: konferencji Tożsamość nauk o mediach w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił profesor Włodzimierz
Gogołek. Według profesora technologie informacyjne to cyfrowe narzędzia, metody używane do
operowania informacją, sprzęt wykorzystywany w mediach (informatyczny i telekomunikacyjny),
a także programy komputerowe i wszelkie środki służące do odbioru, gromadzenia, rozpowszechniania, prezentowania, edycji i transmisji w postaci cyfrowej 13. Jak prezentuje profesor Gogołek,
technologie informacyjne, szczególnie w mediach mają siedem podstawowych elementów:
• Przedmiot badań: ma swoje zastosowanie w narzędziach IT, sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu czy internecie. Służy również do metodologii oceny przydatności technologii informacyjnych w mediach i logistyce mediów,
• Materia: jest to szereg sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania, internetu. Ponadto
materia bierze udział w procesie nauczania oraz kompetencji odbiorcy produktów,
• Poziom teoretycznej integracji: próbuje określić granicę między wiedzą specjalistyczną z zakresu technologii informacyjnych, a innymi specjalnościami, które wraz z rozwojem technologii
dopiero powstają. Poprzez to, taki rodzaj nauki jest wyzwaniem dla badaczy zważywszy na fakt,
że tematyka jest na początku swojej drogi,
• Metody: mają na celu umiejętne wykorzystanie całego potencjału IT. Wspomagają rozumienie
działania narzędzi i zasobów informacyjnych. Próbują odpowiednio przekładać dane doświadczalne na informacje. Poprzez to możliwe jest lub będzie rozwiązywanie problemów związanych
z rozwojem i funkcjonowaniem mediów.
• Narzędzia analityczne: rafinują, analizują informacje w sieci. Ponadto je wyszukują i gromadzą.
Podsumowując, narzędzia analityczne analizują odbiór przekazu za pośrednictwem wszelkich
środków IT.
• Stopień związku technologii informacyjnych z praktyką: ma na celu dostosowanie przekazów
medialnych do oczekiwań odbiorców. Zawiera w sobie również aspekty ekonomiczne.

11
H. Tańska, Technologie informacyjne, http://wmii.uwm.edu.pl/~tanska/OWSIIZ/Technologie%20informacyjne/Technologie%20informacyjne%20-%20wyk%B3ad.ppt, slajd 4. [05.04.2018].
12
H. Tańska, Technologie informacyjne, http://wmii.uwm.edu.pl/~tanska/OWSIIZ/Technologie%20informacyjne/Technologie%20informacyjne%20-%20wyk%B3ad.ppt, slajd 5. [05.04.2018].
13
W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach, http://www.gogolek.com/Referaty/tozsamosc.pdf, slajd 4. [07.04.2018].
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• Uwarunkowania historyczne: jest to powiązanie technologii informacyjnych z innymi specjalnościami. Tematyka uwarunkowań historycznych ze względu na to, że dopiero raczkuje, jest na
etapie cały czas otwartym.14
2.1. Technologie informacyjne używane przez serwis Polski-sport.pl
Obecnie praktycznie wszystko co otacza ludzkość składa się z technologii informacyjnych.
Nie inaczej jest również z serwisem Polski-sport.pl, który zbudowany jest za pomocą szeregu
narzędzi technologicznych. Bez nich żadna strona internetowa nie mogłaby aktualnie istnieć.
Mają one zastosowanie zarówno w budowie, jak i samym funkcjonowanie witryny. Polski-sport.
pl wykorzystuje technologie informacyjne na każdej płaszczyźnie. CMS wykorzystany jest do
podstaw, czyli budowy strony, z kolei wtyczki czy skrypty wspomagają funkcjonowanie serwisu
– zwiększają funkcjonalność, pozycjonują oraz sprawiają, ze strona jest bardziej dynamiczna.
2.1.1.CMS (content management system)
Żeby strona przyciągała odbiorców nie wystarczą dobrze napisane teksty. W czasach technologii informacyjnych poza ciekawymi artykułami bardzo dużą rolę odgrywają również inne aspekty,
na które czytelnik zwraca uwagę jeszcze przed przystąpieniem do czytania. Są to z pewnością:
wygląd zewnętrzny strony, dynamiczność, przejrzystość czy funkcjonalność. Ponadto treść powinna być często aktualizowana i poprzedzana ciekawymi zdjęciami lub materiałami wideo. By
czynności wpływające na wspomniane wyżej aspekty odbywały się sprawnie i szybko, potrzebny
jest również bardzo dobry CMS – content management system, który przejął wiele obowiązków
od administratorów stron. W dzisiejszych czasach więcej pracy związanej z witryną mają redaktorzy, aniżeli webmasterzy, którzy niegdyś tworzyli każdy element serwisu, a obecnie pełnią tylko
funkcję wspomagającą system zarządzania treścią poprzez dostarczanie, aktualizowanie czy
modyfikowanie narzędzi 15.
Jeśli zatem tak ważną rolę w obecnym funkcjonowaniu serwisów informacyjnych pełni CMS
to warto wyjaśnić czym on w ogóle jest. Zatem według Krzysztofa Woźniaka, autora książki
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, CMS jest narzędziem
umożliwiającym zarówno osobom technicznym, jak i tym nietechnicznym tworzenie, edytowanie,
zarządzanie i w konsekwencji publikowanie różnorodnej treści w formie tekstu, dokumentów, grafiki,
materiałów audio/wideo, animacji itp. w scentralizowanym systemie, który z kolei wykorzystuje do
swojego działania określone procedury postępowania 16.
Przed założeniem czy to bloga, czy też jak w przypadku Polski-sport.pl serwisu informacyjnego następuje jeden z najważniejszych momentów. Jaki CMS wybrać? W zależności od rodzaju
witryny (blog, portal, serwis informacyjny, sklep itp.) sprawdzi się inny system zarządzania treścią.
W związku z tym należy odpowiedzieć na główne pytania/zagadnienia, które pomogą twórcy dowiedzieć się jakie elementy w przypadku jego publikacji są najbardziej istotne i dopiero po takiej
analizie wybrać najbardziej odpowiedni CMS.
• Jak przebiega proces tworzenia oraz aktualizowania wszelkiego rodzaju treści w istniejącym
serwisie (o ile takowy istnieje), a także jak miałby zostać usprawniony w przyszłości?
• Ile osób będzie uczestniczyć (lub już uczestniczy) w projekcie, który ma być wspierany
poprzez CMS?
W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach, http://www.gogolek.com/Referaty/tozsamosc.pdf, slajd 5-7. [07.04.2018]
15
K. Woźniak, Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Wydawnictwo
Mfiles.pl, Kraków, 2012, s.67.
16
K. Woźniak, Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Wydawnictwo
Mfiles.pl, Kraków, 2012, s.68.
14
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• Jak bardzo dynamiczna będzie strona internetowa? Czy treści będą aktualizowane bardzo często?
• Jaką funkcję będzie pełnił system zarządzania treścią? Czy będzie on służył tylko do publikowania tekstów czy również będzie integrował się z istniejącą infrastrukturą informatyczną w firmie?
• Jakie będzie planowane obciążenie strony poprzez liczbę odwiedzin oraz częstotliwość?
• Jak bardzo skalowalny i elastyczny będzie serwis? Czy zamierza być responsywny?
• Czy serwer używany do umieszczenie witryny będzie prywatny oraz na jakiej platformie będzie
się znajdował, ewentualnie z usług jakiej firmy hostingowej zamierza korzystać twórca serwisu 17?
Systemy zarządzania treścią posiadają cztery podstawowe cechy, które go charakteryzują
i dają przewagę nad pozostałymi formami/sposobami tworzenia stron internetowych. Pierwszą
z nich jest oddzielenie treści witryny, czyli tekstów, grafik, animacji, materiałów wideo/audio od jej
wyglądu. Dzięki tej opcji istnieje możliwość całkowitej zmiany wyglądu strony dzięki szablonom,
bez ingerencji we wcześniej wprowadzoną treść. Ponadto strona generowana jest w sposób dynamiczny, w oparciu o aktualnie wykorzystywany szablon poprzez wcześniejsze wprowadzenie
zmian przez administratora i przeniesie ich do bazy danych. Inną cechą jest modułowa struktura.
Dzięki tej opcji istnieje możliwość rozbudowywania aplikacji/wtyczek/widgetów, które następnie
mają ogromny wpływ na końcową funkcjonalność serwisu. W zależności od wybranego CMS-a,
dostęp do poszczególnych rozszerzeń może być inny i znacząco może wpłynąć na końcowy
projekt. Trzecią niezmiernie ważną kwestią, szczególnie dla początkujących jest rozwiązanie
klasy CMS. Obecnie nie jest ono dostępne tylko dla dużych przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem
zainteresowania tego typu rozwiązaniami powstały zróżnicowane systemy zarządzania treścią
pod względem zaawansowania technologicznego. Dzięki temu z tworzeniem stron internetowych
może poradzić sobie każdy, kto potrafi obsługiwać komputer. Ostatnią cechą, którą należy wymienić charakteryzując CMS-y jest szerokie zastosowanie. Sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie
proces gromadzenia, przetwarzania, publikowania i zarządzania treścią jest złożony i wymaga
Rysunek 7. Porównanie architektury klasycznego serwisu internetowego i serwisu opartego na
systemiezarządzania treścią

Źródło: Porównanie architektury serwisów, http://mambiznes.pl/public/upload/116.jpg,
[08.04.2018r.].
17
Mambiznes.pl, Wszystko o CMS-ach, http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/513/wszystko_o_cms-ach
[08.04.2018].
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wspomagania automatycznego. Dzięki temu takie systemy świetnie sprawdzają się w dużych korporacjach, wydawnictwach czy mniejszych serwisach informacyjnych, gdzie szybkość pojawienia
się informacji oraz jej obieg jest niezmiernie ważny, a często staje się nawet głównym elementem
przewagi konkurencyjnej. Żeby dosadniej przedstawić jak ogromną rolę ogrywają w obecnych
czasach systemy zarządzania treścią należy przytoczyć poniższe dane:
• Serwisy informacyjne zarządzają średnio 300 milionami stron,
• Wydawcy serwisów z kolei zarządzają aż 36 milionami stron,
• Nawet sklepy internetowe współtworzą ok. 10 tysięcy stron, a każda z nich jest tak samo
ważne względem klienta 18.
2.1.2. Motywy, skrypty i wtyczki
CMS Wordpress jest poniekąd prekursorem jeżeli chodzi o rozbudowany interfejs programowania aplikacji zwanym inaczej interfejsem API. Co za tym idzie użyteczność wykorzystywania
wspomnianego systemu zarządzania treścią jest na bardzo wysokim poziomie. Głównym zadaniem
interfejsu API jest udostępnianie dostępu do wielu funkcji firm zewnętrznych, tak by serwer prowadzonego bloga czy serwisu nie był w dużym stopniu obciążany. W bazie i katalogach Wordpress
poza wieloma darmowymi, jak i płatnymi motywami administratorzy mogą znaleźć również ogrom
skryptów, widgetów oraz wtyczek, które są do wykorzystania bez wielkiej znajomości języka HTML
czy PHP. Co prawda we wspomnianych narzędziach znajdują się liczne dokumenty HTML oraz
arkusze styli CSS, ale ich obsługa, przynajmniej na podstawowym poziomie nie jest niezbędna 19.
Użyteczność Wordpressa ujawnia się również podczas tworzenia serwisu informacyjnego.
Budowa motywów, widgetów, skrytów oraz wtyczek dla tego CMS-a jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Przykładem może być utworzenie jednego rodzaju stopki czy nagłówka, a następnie
w bardzo prosty sposób wykorzystanie go w pozostałych podstronach oraz wpisach. Podobnie
wygląda to w strukturach motywów i wtyczek. Na jednym serwerze skojarzonych ze stroną internetową mogą pracować dwa połączone ze sobą motywy. Co prawda potrzebna jest wtedy większa
wiedza związana z językiem HTML, ale nie jest to poziom nie do przebrnięcia nawet dla amatorów. Bardzo podobnie jest z wcześniej wspomnianymi wtyczkami. Te dedykowane konkretnemu
motywowi mogą zostać wykorzystane również na innych szablonach i odwrotnie. Dzięki temu
możliwości urozmaicenia i rozbudowania strony są ogromne 20.
W tym miejscu warto na dłużej zatrzymać się przy wtyczkach dedykowanych do systemu zarządzania treścią Wordpress. Umożliwiają one rozszerzenie funkcjonalności strony, potrafią zmieniać jej
wygląd lub zachowanie 21. Dzięki wtyczkom serwis zyskuje na popularności i atrakcyjności, często
staje się o wiele bardziej przejrzysty i użyteczny. Inną bardzo dużą zaletą wtyczek, ale również
motywów jest ich niezależność. Dzieje się tak dzięki wspomnianemu wcześniej interfejsowi API,
który działa w taki sposób, żeby niezależne od siebie kody jak najlepiej w końcowym zestawieniu
ze sobą współgrały. Osoby odwiedzające witrynę mają wrażenie, że wszystkie elementy są jak
najbardziej ze sobą spójne i tworzą dobrze zgraną całość.
Rdzeń silnika Wordpress został stworzony i pracuje w taki sposób, by programiści tworzący
wtyczki mogli wykorzystywać aż trzy techniki programistyczne. W dużej mierze dzięki temu liczby
związane z tą platformą działają na wyobraźnię:
K. Woźniak, Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Wydawnictwo
Mfiles.pl, Kraków, 2012, s.68-69.
19
J. Pearce, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Wydawnictwo
Helion, Gliwice, 2012, s.255.
20
J. Pearce, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Wydawnictwo
Helion, Gliwice, 2012, s.256.
21
Porady.wordpressa.pl, Słownik pojęć WordPress, https://porady.wordpressa.pl/slownik-pojec-wordpress
[26.04.2018].
18
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• Nad rozwijaniem silnika systemu zarządzania treścią pracuje ponad 100 programistów,
często wolontariuszy,
• Wiele tysięcy freelancerów i webdeveloperów, każdego dnia tworzy nowe motywy i wtyczki
na wspomnianą platformę,
• Istnieje już ponad 100 milionów posiadaczy stron opartych na Wordpressie 22.
Pierwsza z technik opiera się na doskonale już znanym interfejsie API. Administrator strony
w każdej chwili w bardzo prosty sposób, bez znajomości HTML, PHP czy CSS może po zdefiniowaniu odpowiedniego widgetu za pomocą wtyczek dodawać nowe funkcje np. do paska bocznego
lub obszaru z widgetami.
Druga z technik jest zgoła, podobna bowiem wykorzystuje akcje interfejsu programowania
aplikacji. Żeby jednak dokładnie zdefiniować jej działanie, należy najpierw wyjaśnić znaczenie
słowa „akcja” w tym przypadku. Jest to nic innego jak zgłoszone zdarzenie w czasie projektowania
czy wyświetlania witryny. Technika z tym związana z kolei polega na rejestrowaniu przez wtyczkę
funkcji w taki sposób, by były one wyświetlane przy określonej akcji. Idealnym przykładem jest
sytuacja, gdy dane elementy strony wyświetlają się np. po zalogowaniu czy uiszczeniu odpowiedniej opłaty (dostęp premium).
Ostatnia ze wspomnianych technik programowania w przypadku CMS Wordpress opiera się
na implementowaniu we wtyczce odpowiedniego fragmentu kodu, którego zadaniem jest filtrowanie (pewne dane trafiają lub opuszczają bazę systemu zarządzania treścią). Dzięki takiemu
zastosowaniu wybrana wtyczka może w każdej chwili manipulować informacjami i w odpowiedniej
sytuacji dokonywać zmian. Przykładem może być wtyczka przetwarzająca treść wpisu w celu
poszukiwania np. akronimów 23 .
Tak jak wszystkie serwisy oparte na Wordpress, tak i serwis Polski-sport.pl wykorzystuje
szereg wtyczek wspomagających działanie witryny. Wśród nich znajdują się szeroko dostępne
narzędzia, zarówno bezpłatne, jak i płatne, ale również i wtyczki stworzone specjalne dla portalu.
W tym miejscu należy wymienić najczęściej używane wtyczki w serwisie. Jest to wtyczka GRAND

Rysunek 8. Wtyczki dedykowane serwisowi Polski-sport.pl

Źródło: Wtyczki dedykowane serwisowi Polski-sport.pl, http://polski-sport.pl, [26.04.2018r.].
Wordpress-polska.pl, O Wordpressie, http://www.wordpress-polska.pl/o-wordpressie, [26.04.2016].
J. Pearce, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Wydawnictwo
Helion, Gliwice, 2012, s.257.

22
23
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Flash Album Gallery służąca do tworzenia estetycznych albumów z wielu wydarzeń sportowych,
narzędzie TablePress do zamieszczania tabel z wynikami oraz statystykami, wtyczka Logos Showcase, dzięki której na stronie głównej przedstawieni są partnerzy medialni portalu, a także tagDiv
social counter – wtyczka łącząca wszystkie platformy social media, na których jest Polski-sport.pl.
Wszystkie wspomniane wtyczki są widoczne dla osób odwiedzających serwis i mają duży wpływ
na odbiór strony. Witryna jednak nie mogłaby działać w taki sposób, gdyby nie liczne narzędzia
niewidoczne gołym okiem przez użytkowników, a mające ogromny wpływ na pracę serwisu. Do
takich wtyczek możemy z pewnością zaliczyć WP-Sweep, Akismet czy WordPress Database
Backup. Pierwsze ze wspomnianych narzędzi oczyszcza serwis z niepotrzebnych treści, które
z czasem opóźniają wyświetlanie się strony. Drugie blokuje natrętnych użytkowników oraz liczne
wiadomości SPAM. Trzecia wtyczka z kolei tworzy backup strony, który może być nieoceniony
w przypadku krytycznego błędu na serwerze czy podczas ataku na stronę. Kończąc wątek wtyczek należy również wspomnieć o wtyczkach stworzonych specjalne dla witryny Polski-sport.pl.
Wśród nich prym wiedzie wtyczka wyświetlająca terminarze i wyniki spotkań związanych z polskimi
sportowcami, drużynami i reprezentacjami, a także nieobciążająca serwera ankieta.
Rozdział 3. Reklama w sieci
Podstawą zarówno małego bloga, jak i dużych przedsiębiorstw medialnych poza dostarczaniem
aktualnych informacji jest również jak najbardziej efektywna reklama w sieci. Ma ona oczywiście
na celu jak najszersze dotarcie do grupy docelowej, a co za tym idzie uzyskanie jak największych
zysków z prowadzonych akcji marketingowych i reklamowych. Żeby dokładniej przedstawić metody
jakich używa w swoich działaniach serwis Polski-sport.pl należy na początku wyjaśnić, czym w ogóle
jest reklama, a również w reklama w sieci, która jest specyficzna i zaczyna się znacznie różnić
od podstawowego pojęcia „reklama”, które powoli zanika. Jedną z pierwszych definicji w polskiej
literaturze przedstawili I. Wiszniewska i R. Skubisz, którzy reklamą nazwali wszelkie działania
i każdą wypowiedź, która zmierzała do stymulowania zbytu towarów i usług 24. Jako przykłady
podawali chociażby ogłoszenia uliczne, druki czy ulotki. Wraz z biegiem czasu znaczenie definicji
ulegało zmianom, głównie ze względu na rozwój czy to społeczeństwa, czy też technologiczny
i marketingowy. W związku z tym wiele lat później B. Jaworska – Dębska przedstawiła definicję
reklamy jako wszelkie starania zmierzające do popularyzacji czy wzbudzania zainteresowania
towarami bądź usługami 25.
Następnie należy przejść do zagadnienia, jakim jest reklama w sieci, czyli do tematu, który
jest docelowy w niniejszym rozdziale pracy. Reklama internetowa to forma, w której podstawowym
nośnikiem jest oczywiście internet. Z tradycyjną reklamą łączy ją misja, czyli chęć przekazania
informacji marketingowej, promocyjnej czy pozyskiwania klientów. Jej tworzenie jednak jest
znacznie inne. Głównymi przykładami są pozycjonowanie (SEO), reklamy w wyszukiwarkach internetowych oraz bannery w formie grafik, animacji, a nawet filmów. Według badań Gemius dwie
najpopularniejsze formy reklamy w sieci to właśnie bannery internetowe oraz e-mailing reklamowy
26
. Jako że reklama w sieci jako dziedzina rozwija się z bardzo dużą prędkością łączy ją równie
coraz więcej zagadnień. Najważniejsze z nich zamieszczona w poniższej tabeli.

M. Namysłowska, Reklama: Aspekty prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2012, s.35.
Tamże.
26
P. Okonek, Reklama w sieci cz.1. https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_03/f6fa87211c5ddb84691a9a6acb346388.
pdf [08.05.2018].
24
25
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Tabela 1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą w sieci

Źródło: https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_03/f6fa87211c5ddb84691a9a6acb346388.pdf
[08.05.2018]
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Tabela 2. Instrumenty reklamy i promocji wg P. Kotlera

Źródło: Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo FELBERG SJA, 1999, Warszawa s.547
[14.05.2018].

3.1. Możliwości wykorzystanie reklamy w sieci
Serwis Polski-sport.pl jak każde inne medium główne zyski czerpie właśnie z reklamy w sieci.
Jest to główny i niezwykle ważny aspekt promocji strony oraz jej rozwoju. Z jednej strony poprzez
reklamę samego serwisu ma na celu przekazanie wiedzy, informacji związanych z marką oraz ma
za zadanie wywołać jak najbardziej pozytywne skojarzenia związane z witryną. Z drugiej strony
działania marketingowe odbywające się na stronie powinny przynieść jak największe zyski, czy
to w formie wpływów z reklam, czy też zwiększenia ruchu.
Reklama może być implementowana na wiele sposobów. Często ma na celu zaprezentowanie
marki, ukazanie jej w dobrym świetle. Innym razem prowadzi do jak największej popularności
firmy, niekoniecznie zależy jej jednak przy tym, by mówiono o niej tylko dobrze. Bardzo ciekawie
instrumenty promocji i reklamy przedstawił ekonomista Philip Kotler w książce Marketing, co
załączono w poniższej tabeli.
3.2. Metody wykorzystywane przez stronę Polski-sport.pl
W nawiązaniu do poprzedniego rozdziału, który pokazywał możliwość wykorzystania reklamy
w szerokim pojęciu, należy dokładnie przeanalizować również jak serwis Polski-sport.pl korzysta
z reklamy w sieci. Pierwszym, bardzo ważnym elementem są social media, o których więcej zostanie
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Rysunek 9. Strefa społeczności lubiących/obserwujących serwis Polski-sport.pl na portalach
społecznościowych

Źródło: Facebook/Twitter, https://www.facebook.com/polskisportpl/?ref=bookmarks; https://twitter.com/Polski_sport1 [14.05.2018r.].
napisane w kolejnym rozdziela, kiedy analizowane będą działania marketingowe portalu. Nie mniej
jednak takie platformy na Facebook czy Twitter mają również ogromny wpływ na reklamę. Serwis
Polski-sport.pl posiada ponad 75 tysięcy fanów na swoim Fan Page’u. Do tej liczby należy dodać
również kilkadziesiąt tysięcy osób, które integrują się ze stroną poprzez profile społecznościowe
poszczególnych dyscyplin. Łącznie jest to suma ponad 100 tysięcy czytelników, którzy generują
ruch na stronie i w dużej mierze bezpośrednio i pośrednio przyczyniają się do reklamowania
serwisu. Bezpośrednio lubiąc i udostępniając poszczególne informacje zamieszczone na profilu,
a także klikając w szereg reklam. Pośrednio z kolei poprzez generowanie ruchu na stronie. Bardzo
dobre wyniki odwiedzin z kolei następnie pozwalają pozyskiwać nowych sponsorów czy partnerów
biznesowych. Podobnie wygląda sytuacja z Twitterem, na którym umieszczane są wszelkie newsy
sportowe. Te następnie mogą być promowane za pomocą tzw. „serduszka”, bądź też udostępniane przez inne osoby. Tak jak dzięki Facebookowi, tak też dzięki Twitterowi zwiększa się ruch
w witrynie, co pozwala na dalszy rozwój serwisu.
Innym źródłami, również bardzo dobrze rozwiniętymi pod względem wprowadzenia ich w witrynie Polski-sport.pl są reklamy, zarówno z platformy Google AdSense, jak i Google AdWords.
Zważywszy na fakt, że są one bardzo rozbudowane pod względem technicznym oraz wdrożeniowym, poświęcony im został oddzielny podrozdział, gdzie zostaną one bardzo dokładnie omówione
i przeanalizowane.
Poniekąd konkurencją wyżej wspomnianych platform są programy afiliacyjne, z których serwis
Polski-sport.pl już nie korzysta, ale jeszcze do niedawna robił to. Warto o nich wspomnieć, by
nijako przestrzec osoby, które zamierzają dopiero założyć własną stronę i czerpać z niej zysk.
Program afiliacyjny, zwany także często programem partnerskim jest swoistą umową pomiędzy
sprzedawcą (reklamodawcą) i afiliantem (posiadaczem strony internetowej). Na jej mocy ten pierwszy płaci drugiemu prowizję z tytułu wygenerowanego ruchu. Ten z kolei jest mierzony poprzez
umieszczane linki do strony sprzedawcy. Mogą być one w formie czy to zwykłych linków, czy też
w formie bannerów, animacji, a nawet elementów audio/wideo. Sposoby rozliczenia są różne.
Mogą być określone na podstawie liczby wejść na reklamowaną stronę, ale również na zasadzie
wykonanej określonej akcji (zakup, rejestracja, wypełnienie formularza) 27.
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo dobrze dla obu stron. Niemniej jednak takie
transakcje odbywają się przynajmniej między trzema stronami. Dwie pierwsze, czyli reklamodawcę i posiadacza strony internetowej wymieniono powyżej, ale jest jeszcze trzecia, którą jest
Poradnikprzedsiebiorcy.pl, Programy afiliacyjne - czym są i jak działają?, https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-czym-sa-i-jak-dzialaja-programy-afiliacyjne [14.05.2018].

27
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najczęściej klient reklamodawcy. Co za tym idzie, przy takiej operacji zarobić musi każda ze stron,
w tym najwięcej oczywiście reklamodawca. W związku z tym serwis Polski-sport.pl postanowił
bezpośrednio kontaktować się z potencjalnymi podmiotami, chcącymi nawiązać współpracę na
podobnych zasadach jak w przypadku programów partnerskich. Dzięki temu wygenerowany zysk
może być znacznie większy, a praca dotycząca implementowania odpowiedniego kodu z materiałem reklamowym jest dokładnie taka sama jak w przypadku współpracy z partnerem afiliacyjnym.
Ostatnią formą reklamy, jakiej używa serwis Polski-sport.pl jest wymiana linków oraz umieszczanie artykułów sponsorowanych, co jest bardzo ze sobą powiązane. System wymiany linków
pierwotnie ma zastosowanie pozycjonowania strony. Jednak w ostateczności to przekłada się na
reklamę i zwiększenie ruchu. Oczywiście takie operacje muszą być wykonywane bardzo ostrożnie
i odpowiedzialnie bowiem nierozważna wymiana linków z każdą możliwą stroną może jedynie
zaszkodzić i spowodować, że witryna wręcz zniknie z wyników wyszukiwania w wyszukiwarce
Google. Główne zasady, jakie należy przestrzegać przy tej metodzie to:
• Odpowiedni dobór partnera (strony, z którą nastąpi wymiana). Taka witryna powinna być
podobna tematycznie, tak by umieszczony na niej link miał większą wartość merytoryczną,
• Wymiana linkiem ze stronami o wysokim Trust Rank (jest to algorytm Google, którego zadaniem jest oddzielenie stron spamerskich od wartościowych). W przeciwnym wypadku strony,
z którymi nastąpiła wymiana mogą okazać się „toksyczne” i spowodują, że witryna straci znacznie
na reputacji, a co za tym idzie, spadnie w wynikach wyszukiwarki,
• Rozwaga w ilości linków. Ma to duży wpływ na pozycję strony. Zbyt wiele linków zwrotnych
bardzo szybko zostanie zdemaskowane przez Google, który bardzo szybko potrafi wykryć manipulację. To z kolei tylko i wyłącznie osłabi witrynę 28.
Bardzo podobnie zasady wyglądają w przypadku artykułów sponsorowanych. Ich zadaniem
jest nie tylko zainteresowanie odbiorcy treścią, ale również odpowiednie wypozycjonowanie
strony klienta i zwiększenie ruchu w jego serwisie/blogu/portalu. Polski-sport.pl zarówno zleca
umieszczenie odpowiednich artykułów, jak i sam na stronie witrynie umieszcza za stosowną opłatą
materiały przygotowane najczęściej przez firmy zajmujące się reklamą czy marketingiem w sieci.
3.3. Google AdSense i Google AdWords
Google AdSense i Google AdWords to obecnie dwie największe platformy dotyczące reklamy
w sieci. Serwis Polski-sport.pl również bazuje głównie na dwóch wyżej wskazanych systemach.
Są one głównym źródłem dochodu, ale i głównym elementem reklamowanie witryny w sieci.
Wielkim plusem AdSense i AdWords jest automatyczne dopasowywanie się wyświetlanych reklam
dla każdego użytkownika. Jest to możliwe dzięki badaniom zachowań odwiedzających stronę 29.
Żeby dokładniej przybliżyć działanie tych platform, należy najpierw wyjaśnić, czym one w ogóle
są. Zatem Google AdSense umożliwia właścicielom witryn zarabianie na treści online. AdSense
dopasowuje reklamy tekstowe i display’owe do witryny na podstawie jej treści i użytkowników, którzy
ją odwiedzają. Reklamy są tworzone i opłacane przez reklamodawców promujących swoje produkty. Kwota zarobków może się różnić, bo reklamodawcy płacą różne ceny za różne typy reklam 30 .

28
Rafalsliwiok.pl, Jak bardzo wymiana linkami może zaszkodzić?, http://rafalsliwiok.pl/wymiana-linkami/
[14.05.2018].
29
Marketinginternetowy.pl, Google Adsense – Zarobki z reklam, http://www.marketinginternetowy.pl/googleadsense-zarobki-z-reklam, [15.05.2018].
30
Support.google.com, Jak działa AdSense, https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=pl
[15.05.2018].
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Rysunek 10. Podstawowe zasady działania Google AdSense

Źródło: Podstawowe zasady działania Google AdSense, https://support.google.com/adsense/
answer/6242051?hl=pl [15.05.2018]
Żeby rozpocząć przygodę z Google AdSense, niezbędne jest posiadanie oczywiście strony
internetowej, na której wszelkie działania będą się opierały. Następnie należy założyć konto na
stronie AdSense, odebrać specjalny kod PIN, który potwierdza poniekąd poprawną rejestrację,
a następnie powiązać konto z witryną, która jest w posiadaniu właściciela konta. Powiązanie to nic
innego jak zaimplementowanie specjalnych kodów Java Script otrzymanych przez Google AdSense
w miejscach, gdzie na stronie mają w przyszłości pojawiać się reklamy. Kody w czasie od kilku
minut do nawet wielu godzin zostaną automatycznie zamienione w bannery reklamowe, z których
właściciel strony internetowej zaczyna czerpać korzyści finansowe. Warto w tym miejscu jednak
wspomnieć, że minimalnym progiem zarobkowym, jaki należy osiągnąć, by wypłacić pieniądze
jest suma 300 złotych, którą można zwiększyć, ale zmniejszyć niestety nie.
Google ciągle aktualizuje działania AdSense i usprawnia tę platformę. Użytkownik za pośrednictwem swojego konta może oczywiście sprawdzać stan konta, ale również dokonywać wielu
analiz, począwszy od liczby kliknięć w danym okresie czasu, a skończywszy na CTR strony. Ponadto w głównym panelu zarządzania jest możliwość sprawdzenia RPM strony, liczby wyświetleń,
CPC, statystyk odwiedzin z danego kraju, a także statystyk rodzaju stawek, jakie obowiązują.
W tym miejscu warto się też na chwilę zatrzymać i wyjaśnić główne pojęcia związane właśnie ze
stawkami w Google AdSense.
• CTR (click through rate) – współczynnik wyświetleń strony względem kliknięć w nią. Ten
współczynnik wyświetlany jest zawsze w procentach i im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla właściciela
strony internetowej. Najlepsze wskaźniki mają te strony, których treść reklam jest dostosowana
do treści. Wzór CTR reklamy = kliknięcia/wyświetlenia reklamy 31,
• PPC (pay per click) – jeden z najbardziej popularnych modeli reklamowych. Polega on na
tym, że reklamobiorca otrzymuje określoną sumę pieniędzy za każde kliknięcie w reklamę,
• CPC (cost per click) – pojęcie bardzo blisko związane z PPC. Mówi ono o tym, jaki jest
koszt (w przypadku reklamodawcy) i jaki jest zysk (w przypadku reklamobiorcy) za pojedyncze
kliknięcie w reklamę.
• RPM (revenue per thousand) – mniej popularne pojęcie, szczególnie wśród małych firm
i blogów. Częściej posługują się nim większe koncerny, bowiem jest to szacowanie przychodu
naliczanego aż na 1000 wyświetleń reklamy. Wzór na RPM reklamy = (szacunkowe zarobki /
wyświetlenia reklamy) * 1000.

31
Support.google.com, CTR reklamy, https://support.google.com/adsense/answer/32720?hl=pl&ref_topic=19363
[15.05.2018].
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• CPM (cost per thousand) – podobnie jak w przypadku PPC i CPC tak i tu wskaźnik CPM jest
poniekąd powiązany z RPM. Jest to bowiem szacowany koszt poniesiony przez reklamodawcę
przy dotarciu do 1000 odbiorców. Jest on naliczany na podstawie odsłon strony 32.
Dobra treść, ładna i intuicyjna szata graficzna, a do tego reklamy rozmieszczone w dobrych
miejscach to połowa sukcesu. Druga połowa to jednak liczba wyświetleń. To głównie ona decyduje
jakie zyski na koniec miesiąca przyniesie witryna. W związku z ciągłym rozwojem platformy Google
przygotowało w ostatnich miesiącach chociażby automatyczne reklamy Auto Ads. Jest to system,
który opiera się na sztucznej inteligencji i pozwala na umieszczanie reklam w sposób automatyczny, ale w taki sposób, by jak najlepiej trafić w zainteresowania potencjalnych odbiorców witryny.
Według Google, korzystanie z Auto Ads daje około 10-15-procentowe wzrosty w przychodach 33.
Jak widać, istnieje wiele korzyści wynikających z korzystania z AdSense. Należy również pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Google, który jest restrykcyjny i egzekwowany w przypadku
jego złamania. Bardzo często konta użytkowników są blokowane, a właściciel witryny nie wie co
było powodem takiego zdarzenia. W związku z tym poniżej została przedstawiona krótka lista
najważniejszych zasad korzystania z platformy Google AdSense.
• Konieczność przestrzegania praw autorskich w tekstach oraz zdjęciach znajdujących się na stronie,
• Utrzymywania odpowiedniej odległości pomiędzy tekstem, a reklamą. Ma to na celu niezmywanie się tekstu z bannerem i zapobieganie nieumyślnego klikania w reklamę przez czytelnika,
• Limit reklam na jednej podstronie. Dla osób początkujących, posiadających blogi czy małe
serwisu wynosi on trzy, jednak wraz z rozwojem witryny może on zostać zwiększony,
Rysunek 11. Przykładowy panel administracyjny w Google AdSense

Źródło: Google.com, https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-7351635468371374/home
[15.05.2018]

• Bezwzględny zakaz zasłaniania tekstu reklamą,
• Równie bezwzględny zakaz wszelkich praktyk nakłaniających odwiedzających stronę do
klikania w reklamy,
• Zakaz publikowania na stronie reklam, a także wszelkich treści związanych z pornografią,
przemocą czy narkotykami 34.
32
Marketinginternetowy.pl, Google Adsense – zarobki z reklam, http://www.marketinginternetowy.pl/googleadsense-zarobki-z-reklam, [15.05.2018].
33
Wirtualnemedia.pl, Google wprowadza w AdSense automatyczne reklamy oparte na sztucznej inteligencji, http://
www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-adsense-auto-ads-automatyczne-reklamy-jak-korzystac [15.05.2018].
34
Rekinyinternetu.pl, Zarabianie na Adsense – stawki, przykłady i poradnik, http://www.rekinyinternetu.pl/
zarabianie-na-adsense-stawki-przyklady-i-poradnik, [15.05.2018].
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Wykres 3. Typy reklamy AdWords

Źródło: Delante.pl, https://delante.pl/czym-sa-reklamy-google-adwords/ [20.05.2018]

Następnie należy przedstawić, czym jest Google AdWords. Jest to system reklamowy. Wyświetla
on zarówno reklamy tekstowe (najczęściej w wyszukiwarce Google), jak i reklamy graficzne (w
sieci reklamowej). Jest to główny i najprostszy podział typów reklamy, której można dokonać na
platformie AdWords. Google poza powyższym podziałem uwzględnia jednak jeszcze, chociażby
reklamy aplikacji, reklamy wideo oraz kampanie produktowe 35.
Początek Google AdWords sięga końcówki XX i początku XXI wieku. To właśnie wtedy pojawiły
się pierwsze płatne wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Start tego typu rozwiązania nie
cieszył się o dziwo dużym powodzeniem i nic nie wskazywało na to, że niebawem Google stanie
się firmą, która będzie rewolucjonizować i ukierunkowywać rynek reklamy na świecie. Obecnie
platforma cały czas się rozwija i daje coraz to większe możliwości reklamodawcom. Możliwe są
bardzo szczegółowe analizy, w celu dobrania najlepszego targetowania i dotarcia do jak najlepszej
grupy odbiorców. Najnowsza aktualizacja wprowadziła całkowicie nowy panel zarządzania, umożliwiła reklamowanie aplikacji oraz wprowadziła coraz bardziej popularne Google Shopping Ads.
Rysunek 12. Aktualny wygląd panelu zarządzania Google AdWords

Źródło: adwords.google.com/AdWords/Konto

Delante.pl, Czym są reklamy Google AdWords?, https://delante.pl/czym-sa-reklamy-google-adwords/
[20.05.2018].
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Co ważne założenie i korzystanie z konta AdWords jest zupełnie darmowe. Po jego założeniu i skonfigurowaniu można wykonywać czynności mające na celu reklamę własnego bloga/
serwisu/sklepu. Praca związana w późniejszym czasie polega głównie na optymalizacji w celu
uzyskania jak najlepszych rezultatów. Jedną z głównych optymalizacji jest optymalizacja ROAS.
Polega ona na poprawieniu współczynnika przychodu w odniesieniu do poniesionych kosztów.
Jest to jeden z kluczowych wskaźniku i jest on generowany w oparciu o ilość konwersji, wartość
zamówień oraz ich kosztów.
Bardzo ciekawym tematem jest sama reklama generowana w Google AdWords. Aby mogła ona
zostać wyświetlona, musi wziąć najpierw udział w licytacji. Konkretniej to reklamodawcy posiadający określone reklamy biorą w niej udział. Wówczas określany jest głównie koszt pojedynczego
kliknięcia. Im cena wyższa tym jakość reklamy lepsza. Jest to też swoistym „oczkiem w głowie”
Google, które starają się o reklamy jak najlepszej jakości. Takie, które dotrą do najbardziej trafnej
grupy odbiorców. Każda reklama może zostać również zgłoszona przez czytelników. Może się tak
stać, jeśli zasłania ona treść, jest zbyt rzucająca się w oczy lub po prostu niestosowna.
Podobnie jak w przypadku Google AdSense, tak i przy omawianiu Google AdWords należy
przybliżyć kilka najbardziej znaczących pojęć ściśle związanych z tą platformą. Poza tymi, które
zostały wymienione powyżej, należy przytoczyć następujące:
• Konwersja - są to, jak sama nazwa wskazuje określone akcje wykonane przez osoby odwiedzające stronę, na której aktywowane są reklamy AdWords. Do takich działań możemy zaliczyć
m.in. transakcję w sklepie, zapisanie się do newslettera, kliknięcie w banner czy wypełnienie ankiety/formularza. Konwersje można również podzielić na mikro i makro, a także na bezpośrednie
i poboczne,
• Współczynnik konwersji – jest wyrażany procentowo jako iloraz ilości konwersji wobec liczby
kliknięć w reklamę. Współczynnik konwersji najczęściej daje też odpowiedź dotyczącą jakości
danej kampanii oraz ruchu prowadzącego do określonego serwisu. Czym więcej konwersji przy
jak najmniejszej liczbie kliknięć, tym jakość reklamy lepsza,
• ROAS (return on ad spend) – jest to iloraz zysku, który wychodzi po odliczeniu poniesionych
kosztów. Podobnie jak współczynnik konwersji wyrażany jest w procentach i liczy się go w następujący sposób: przychód/poniesiony koszt * 100%.
• ROI (return on investment) – tak jak dwa poprzednie współczynniki, tak i ten jest wyrażany
procentowo, a oznacza on zwrot z inwestycji. Jest on jednak znacznie bardziej skomplikowany
od poprzednika,
• GDN (Google Display Network) – jest to sieć reklamowa, która zrzesza wydawców. W Polsce
należą do niej największe serwisy, takie jak Onet, WP, Gazeta.pl, Interia.pl, ale również te należące
do Google, czyli chociażby YouTube, Bloger, Gmail.
• PLA (Product Listing Ads) – są to kampanie produktowe występujące w wyszukiwarce.
Przedstawiony powyżej główny i najbardziej podstawowy podział kampanii w Google AdWords
należy nieco rozbudować, by pokazać potęgę tej platformy. Zgodnie z oczekiwaniami samego
Google do kampanii reklamowych należy zaliczyć działania, które zostaną dokładnie i przejrzyście
przedstawione na poniższym diagramie.
Podsumowując omawianie platformy, jaką jest Google AdWords, należy wymienić główne
zalety, jakie niesie za sobą korzystanie z tego rodzaju stron pomagającym wydawcom uzyskać jak
najlepszą reklamę, a co za tym idzie doprowadzić do sytuacji, gdzie przy najmniejszym nakładzie
zysk w postaci czy to liczby klientów, czy też czytelników będzie jak największy:
• W pełni darmowa platforma, gdzie założenie konta, jego konfiguracja i optymalizacja jest
bardzo prosta i intuicyjna,
• Umożliwienie jak najdokładniejszego kierowania reklamy do odbiorców,
• Kontrolowanie ponoszonych kosztów,
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Wykres 4. Rozbudowany schemat typów kampanii w Google AdWords

Źródło: Delante.pl, https://delante.pl/czym-sa-reklamy-google-adwords/ [20.05.2018]

• Bardzo wysoki zasięg sieci reklamowych (Ponad 90% całego rynku),
• Możliwość pełnej personalizacji treści,
• Udostępnienie reklamy ściśle określonej grupie odbiorców, nie tylko odwiedzających dane
strony, ale również potencjalnym klientom, którzy mogą być zainteresowani kupnem danego towaru
(w przypadku sklepu),
• Optymalizowanie i dostosowywanie reklamy do aktualnie panujących warunków,
• Możliwość bardzo dokładnej analizy poprzez specjalny panel. Daje on możliwość, chociażby
szczegółowego sprawdzenia efektów danej kampanii 36.
Rozdział 4. Marketing w sieci
Podobnie jak reklama, tak i marketing w sieci jest ogromnie ważny, czy to w przypadku prostych blogów, rozbudowanych serwisów, a także sklepów. Odpowiednia reklama poparta dobrze
poprowadzonym marketingiem to podstawa w budowie solidnej witryny internetowej. Dwa główne
zagadnienia, jakie należy poruszyć w tym rozdziale, to czym w ogóle jest marketing w sieci oraz
jakie są różnice względem klasycznego.
Marketing w sieci, zwany inaczej marketingiem wielopoziomowym łączy dwa terminy, jakimi
są oczywiście marketing sam w sobie oraz wielopoziomowość. Pierwsza definicja przedstawia
Silence.pl, Dlaczego warto inwestować w reklamy AdWords?, https://www.silence.pl/blog/sem/dlaczegowarto-inwestowac-w-reklamy-adwords/ [20.05.2018].
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sposób przekazywania szeroko pojętego produktu czy usługi od producenta/usługodawcy do
odbiorcy, z kolei druga definicja odnosi się do sytemu naliczania wynagrodzeń. Trafiają one do
osób odpowiedzialnych za dostarczanie wyżej wspomnianych produktów i usług do odbiorców.
Podsumowując zatem, marketing sieciowy działa w taki sposób, by ominąć tradycyjną sieć sklepową w swoich działaniach dystrybucyjnych 37.
Głównym powodem, dlaczego wiele osób decyduje się na marketing sieciowy, rezygnując zarazem z klasycznego rozwiązania jest system dystrybucji. W dzisiejszych czasach, gdzie wszystko
jest bardzo mocno rozwinięte, a wyprodukowanie towaru czy materiału (w przypadku serwisów) nie
jest żadnym problemem, główną determinantą jest czas i sposób dystrybucji. Mówiąc dystrybucja
myśli się oczywiście o wszystkich czynnościach i etapach, które należy przebyć, żeby produkt
finalny trafił od producenta do odbiorcy końcowego (klienta). Niegdyś większość firm stawiała
głównie na optymalizację produkcji i w tej dziedzinie szukała przewagi nad konkurencją. Dziś to
nie stanowi problemu, a przewaga budowana jest na innych polach.
W przypadku marketingu klasycznego niezbędne jest zbudowanie sieci pośredników. To oni
często dostarczają odbiorcom treść marketingową. Każdego dnia można zauważyć setki billboardów
czy ulotek wrzucanych pod drzwi i do skrzynek pocztowych. W przypadku serwisów informacyjnych (tak też jest w przypadku serwisu Polski-sport.pl) na tym łańcuch pośredników się kończy
i nie jest tak długi, ale inaczej wygląda to chociażby, kiedy wspomni się o sklepach. Tam produkt
zanim trafi do klienta, musi przejść przez hurtownie, magazyny, a często tez sklepy detaliczne.
W przypadku marketingu sieciowego, o którym głównie poświęcony jest ten rozdział droga,
jaką przebywa produkt czy usługa jest znacznie krótsza. System dystrybucji jest o wiele krótszy,
a zasada funkcjonowania systemu jest całkowicie inna. Produkt wędruje w niej od dystrybutora
bezpośrednio do odbiorcy. To właśnie dystrybutor odpowiada za cały proces dostarczenia produktu/
informacji od klienta. Taki sposób przekazu ma też inne zalety. Należy do nich zaliczyć głównie
stosunkowo niskie koszty związane z takim marketingiem, które można przeznaczyć na jakość
usługi oraz odpowiednio dostosowaną reklamę.
Takie teoretyczne przedstawienie marketingu, marketingu w sieci oraz różnic między nimi
można z łatwością połączyć z serwisem internetowym, jakim jest chociażby Polski-sport.pl.
Dzięki wykorzystaniu marketingu sieciowego oszczędzany jest czas oraz pieniądze. Bezpośrednia integracja z odbiorcami poprzez takie kanały komunikacji jak Facebook, Twitter i YouTube
sprawdza się znacznie lepiej, aniżeli ulotki, bannery reklamowe czy billboardy, które nie dość,
Rysunek 13. Marketing klasyczny i jego dystrybucja

Źródło: Paweł Lenar, MLM. Profesjonalny marketing sieciowy sposób na sukces w biznesie.
Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo Helion, 2013., s.20.
P. Lenar, MLM. Profesjonalny marketing sieciowy sposób na sukces w biznesie. Wydanie II poszerzone,
Wydawnictwo Helion, 2013., s.16.
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Rysunek 14. Marketing sieciowy i jego dystrybucja

Źródło: Paweł Lenar, MLM. Profesjonalny marketing sieciowy sposób na sukces w biznesie.
Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo Helion, 2013., s.21.
że są droższym środkiem marketingu, to też wydłużają proces tworzenia interakcji właśnie za
sprawą wielu pośredników.
Pozostałe metody marketingu w sieci to:
• remarketing,
• video marketing,
• mailing,
• content marketing,
• marketing wirusowy,
• współpraca z blogsferą 38.
4.1. Marketing a reklama
Zagadnienie, które jest bardzo istotne przy budowie jakiejkolwiek strony internetowej, czy to
bloga, serwisu informacyjnego, czy też sklepu w sieci. Jest to krótkie omówienie różnicy między
marketingiem w sieci, a reklamą. Ta wiedza jest ważna głównie dla właścicieli witryn internetowych, dlatego by w pełni świadomie mogli oni przygotowywać zarówno plan reklamowy, jak
i marketingowy. Taki, który będzie ze sobą spójny, ale zarazem nie będzie w negatywny sposób
nachodził na siebie.
Żeby jak najlepiej zrozumieć różnicę, należy bardzo krótko i treściwie wyjaśnić obie definicje.
Reklama jest zatem swego rodzaju ogłoszeniem, które jest odpłatne, bezosobowe i kierowane
do masowego odbiorcy. Marketing z kolei to systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działalności gospodarczej. Ma to na celu kształtowanie jak najlepszych stosunków między
sprzedającym/właścicielem/dystrybutorem, a nabywcą/klientem/odbiorcą. Reklama jest zatem
tylko elementem całego marketingu, co prawda odrębnym, ale tylko elementem. Obejmuje ona
przekaz informacji dotyczący firmy, usługi czy oferowanego produktu. Ponadto tworzy ona proces
umieszczania reklam oraz ich częstotliwości, a także sposobu dystrybucji do mediów. Reklama
zarazem pociąga za sobą jedne z największych o ile nie największe koszty związane z całym
marketingiem 39.
38
Eactive.pl, Co to jest marketing internetowy?, https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/co-to-jest-mar
keting-internetowy/ [21.05.2018].
39
Ardeum.pl, Różnica między marketingiem a reklamą – niezbędna wiedza przy tworzeniu planu marketingowego, http://ardeum.pl/roznica-miedzy-marketingiem-a-reklama-niezbedna-wiedza-przy-tworzeniu-planumarketingowego/ [21.05.2018].
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Inny sposób na zrozumienie powyższej różnicy to wyobrażenie sobie szeroko pojętego marketingu jako tortu, który składa się z wielu warstw. Będą to: reklama, zaangażowanie społeczne,
badanie rynku, strategia sprzedaży, planowanie mediów, public relations, dystrybucja, wycena
produktów oraz obsługa klienta. Jak widać, reklama stanowi tylko jedną warstwę, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania marketingu, ale jest zarazem zależna od pozostałych
warstw, równie ważnych na skład całego przysłowiowego tortu 40.
4.2. Social media jako skuteczny marketing
Social media, czyli media społecznościowe są wszelkimi mediami internetowymi oraz technologiami mobilnymi. Rozwój samego pojęcia social media oraz zainteresowanie rośnie z każdym
rokiem, co przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 5. Analiza terminu social media na podstawie Google Trends

Źródło: https://trends.google.pl/trends/explore?date=2004-03-01%202018-05-26&geo=PL&q=social%20media [26.05.2018]
Za pomocą serwisów społecznościowych możliwa jest komunikacja dwóch lub większej liczby osób oddalonych od siebie nawet tysiące kilometrów. Inną ważną cechą social mediów jest
fakt, że osoby należące do jednej społeczności/grupy/obszaru bezpośrednio decydują o tym, jak
będzie ona wyglądała, a także biorą czynny udział w funkcjonowaniu wyżej wymienionych grup.
Rozwój technologii spowodował, że wymiana informacji nie następuje wyłącznie poprzez tekst,
ale także zdjęcia, audio czy wideo. Obecnie do największych serwisów społecznościowych na
świecie możemy zaliczyć:
• Facebook,
• Twitter,
• Youtube,
• Google +,
• LinkedIn,
• Instagram,
• Pinterest,
• Tumblr,
• Snapchat 41.

Tamże
Socialpress.pl, 22 serwisy społecznościowe, z których korzystamy najczęściej, https://socialpress.pl/2017/05/22-serwisy-spolecznosciowe-z-ktorych-korzystamy-najczesciej/ [25.05.2018].

40
41
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Przy wybieraniu serwisów społecznościowych, czy to w ogóle do prowadzenia profilu strony
internetowej, czy też do kampanii marketingowej należy przeprowadzić dokładną analizę oczekiwań,
zarówno twórcy bloga/serwisu/sklepu, ale również potencjalnych odbiorców. W tym celu można
wykonać badanie przekroju demograficznego użytkowników zarówno w witrynie, jak i w wybranych social mediach. Wiek, płeć, a nawet miejsce zamieszkania ma często kluczowe znaczenie.
Pokrótce można stwierdzić na podstawie badań, że Facebook jest dość uniwersalnym serwisem,
dostosowanym do większości grup, Google + sprawdza się, ale poza granicami Polski, z kolei
z Twittera korzystają głównie osoby starsze, dziennikarze, celebryci czy politycy.
W wielu przypadkach może się sprawdzić zatem działanie multiplatformowe, które polega na
korzystaniu z kilku serwisów społecznościowych i dostosowywaniu do każdego z nich odpowiednich treści. Każdy z nich posiada bowiem własną specyfikę i monotematyczność w treści, która
z pewnością się nie sprawdzi. W takim serwisach jak Instagram czy Snapchat głównym elementem
marketingu będzie zdjęcie oraz wideo, w przypadku Facebooka i Google + często łączony jest
tekst ze zdjęciem albo filmem, z kolei na Twitterze sprawdzi się „zgrabny” tekst, który zachęci
odbiorców do dalszych interakcji.
Serwis internetowy Polski-sport.pl aktualnie jest aktywny w trzech serwisach społecznościowych
– Facebooku, Twitterze, a także na platformie YouTube. Co ważne, każdy z profili jest prowadzony
w nieco inny sposób, zgodny ze specyfikacją danego serwisu. Dokładne działania prowadzone
na każdym z nich zostaną przedstawione w kolejnych podrozdziałach 42.
4.2.1. Facebook
Facebook jest największym serwisem społecznościowym na świecie. Nic więc dziwnego, że
każda licząca się firma ma konto w tej witrynie. Została ona założona w 2004 roku przez Marka
Zuckerberga i w założeniu miała służyć tylko studentom Uniwersytetu Harvard. Obecnie zarówno
w Polski, jak i w większości państw jest serwisem społecznościowym numer 1. Wyjątkami są Chiny
czy Rosja, jednak ma na to wpływ głównie polityka rządów. Ważnym wydarzeniem w rozwoju firmy,
jaką jest Facebook było wejście na amerykańską giełdę NASDAQ w 2012 roku. Miało to również
ogromny wpływ na rozszerzenie oferty dla reklamodawców i marketingowców.
Rysunek 15. Główny profil serwis Polski-sport.pl na Facebooku

Źródło: https://www.facebook.com/polskisportpl/ [27.05.2018]

Poradnikprzedsiebiorcy.pl, Marketing internetowy - social media w marketingu, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-social-media-w-marketingu [25.05.2018].
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Podstawą jest oczywiście FanPage, który trzeba posiadać żeby rozpocząć jakiekolwiek działania
marketingowe. Takowy oczywiście ma również serwis Polski-sport.pl. Aktualnie jest on polubiony
przez ponad 75 tysięcy osób.
Ponadto witryna Polski-sport.pl posiada na Facebooku profile odpowiadające poszczególnym
dyscyplinom sportu. Są to:
• Piłka nożna Polski-sport.pl
• Piłka ręczna Polski-sport.pl
• Siatkówka Polski-sport.pl
• Koszykówka Polski-sport.pl
• Sporty walki Polski-sport.pl
• Kolarstwo Polski-sport.pl
Łączna liczba polubień wyłącznie profilów działowych wynosi 53.860. Dodając osoby lubiące
główny profil serwisu, daje to wynik 129.118 fanów. Właśnie na gronie osób obserwujących FanPage portal Polski-sport.pl buduje swoje działania marketingowe, które zostaną opisane poniżej.
Najważniejszym z nich jest marketing społecznościowy, który opiera się interakcji z odwiedzającymi. Dzięki takim działaniom jest możliwość bliższego poznania odbiorców, ich preferencji,
upodobań i oczekiwań względem serwisu. Pozytywne odpowiedzi na sugestie czytelników budują
niewątpliwie zaufanie i stałą więź. Przyciągają na stronę stałych użytkowników i zachęcają nowych.
Druga z form, bardzo skuteczna w przypadku strony Polski-sport.pl to organizacja konkursów.
Są one bardzo popularne, bardzo dobrze „traktowane” przez algorytmy Facebooka (szczególnie
poprzez zawarte zdjęcie w poście), a również czytelnicy bardzo chętnie biorą w nich udział, komentując, wyrażając swoje emocje oraz udostępniając wpis konkursowy. Przy tej okazji bardzo
duża liczba osób zaczyna lubić FanPage i odwiedza go regularnie. Bardzo dobre wyniki, jakie dają
konkursy przedstawiono na dwóch poniższych grafikach, porównujących zwykły wpis z wiadomością oraz konkursowy. Jak można zauważyć każdy z parametrów (liczba polubieni, udostępnień,

Rysunek 16. Porównanie dwóch postów na FanPage’u Polski-spor

Źródło: https://www.facebook.com/polskisportpl/ [27.05.2018]
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zasięg postu oraz liczba komentarzy) jest zdecydowanie na wyższym poziomie w przypadku
postu z konkursem.
4.2.2. Twitter
Twitter został założony w 2006 roku przez Jacka Dorseya, Ev’a Williamsa oraz Biza Stonea.
Informacje zawarte w serwisie wyświetlane są w postaci strumienia pokazywanego chronologicznie,
może on przypominać nieco tablicę aktywności znajomych na Facebooku. Twitter podobnie jak
Facebook jest serwisem społecznościowym, który bazuje na przekazywaniu informacji odbiorcom. Różni się jednak od niego w znacznym stopniu. Po pierwszej jest mniejszy, posiada o wiele
mniej użytkowników – obecnie z Twittera korzysta zaledwie (w porównaniu do Facebooka) 317
milionów, po drugie jest swego rodzaju mikroblogiem, gdzie teksty mogą mieć maksymalnie 280
znaków – do niedawna liczyły tylko 140 znaków, a system marketingowy również działa znacznie
inaczej, aniżeli w przypadku Facebooka.
Badając „polski ruch” na Twitterze, w oczy rzuca się głównie jeden fakt – znacznie częściej
korzystają z niego mężczyźni. Wyniki z lutego bieżącego roku wykonane przez Gemius/PBI
pokazują również, że przedstawiany serwis społecznościowy jest używany głównie przez osoby
już dojrzałe. Najwięcej użytkowników czas na Twiterze spędza z grupy wiekowej 25-34 oraz 55+
co najlepiej pokazuje wyżej wspomniany fakt. Łącza liczba osób korzystających z Twittera stale
rośnie i obecnie wynosi 4,61 miliona 43.
Tabela 3. Tabela przedstawiająca polskich użytkowników Twittera (luty2018)

Źródło: https://www.tabletowo.pl/2018/03/28/polski-twitter-w-polsce-raport-statystyki/
[27.05.2018]
Serwis Polski-sport.pl posiada oczywiście profil na omawianej platformie. Z racji znacznie
mniejszej liczby użytkowników również liczba obserwujących Polski-sport.pl jest znacznie mniejsza.
Obecnie liczba osób obserwujących wynosi 1.983, serwis obserwuje 1.221 użytkowników, a przez
cały okres pobytu w social media serwis zamieścił już ponad 26 tysięcy tweedów.
Marketing związany z Twitterem wygląda znacznie inaczej, aniżeli na Facebooku i jest bardziej
ograniczony. Wpływ na to ma kilka czynników, ale najważniejszym jest zasięg, który jest mały
i szybko zanika poprzez ogromną liczbę informacji przewijających się przez tablicę użytkownika.
Jedyną formą marketingu/reklamy (w tym przypadku trudno rozdzielić te dwie kwestie) poza
umieszczaniem ciekawych materiałów, zachęcających czytelników do odwiedzania jest platforma
Tabletowo.pl, Polski twitter w liczbach: przeważają mężczyźni oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, https://www.tabletowo.pl/2018/03/28/polski-twitter-w-polsce-raport-statystyki/ [27.05.2018].

43
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Rysunek 17. Nagłówek serwisu Polski-sport.pl w serwisie społecznościowym Twitter

Źródło: https://twitter.com/Polski_sport1 [27.05.2018]

Twitter Ads. Jest to swoiste centrum reklamy. Po zalogowaniu się do niej i wybraniu swojego kraju
reklamodawca ma możliwość wybranej kampanii. Tych jest kilka i każda różni się od siebie. Do
wyboru użytkownik dostają:
• kampanię polegającą na dotarciu wybranego postu do jak największej liczby odbiorców,
• kampanię skłaniającą do kliknięcia w odnośnik prowadzący do witryny,
• kampanię wyświetlającą reklamę w formie wideo,

Rysunek 18. Wybór kampanii z platformy Twitter Ads

Źródło: https://ads.twitter.com/onboarding/18ce541n96d/welcome [28.05.2018.].
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• kampanię, która ma na celu rozwijanie społeczności serwisu,
• kampanię polegającą na zbieraniu adresów e-mail.
Po wyborze odpowiedniej kampanii, kolejny etap polega na skonfigurowaniu wyglądu zewnętrznego.
Wówczas zostaje zaprezentowany wygląd oraz miejsca, w jakich ukaże się projekt kampanii. Ostatni
etap to końcowe konfigurowanie całej kampanii. Polega ono na podaniu nazwy, np. „Polski-sport.pl”,
daty rozpoczęcia działań marketingowych, doborze grupy odbiorców, do których ma być skierowana kampania. Ten punkt jest jednak złożony i dokładny. Autor witryny wybiera dane lokalizacyjne,
płeć, nośniki na jakich będzie można zobaczyć kampanię. Nie zapomniano o słowach kluczowych,
zachowaniach, a nawet wydarzeniach, jakimi interesują się potencjalni odbiorcy treści. Dopełnieniem całego etapu o nazwie tworzenie kampanii jest decyzja, jaka kwota zostanie przeznaczona na
działania marketingowe firmy. Suma jest rozdzielona na dwa segmenty. Pierwszy to maksymalne
koszty poniesione jednego dnia, z kolei drugi to koszty całkowite, na jakie może pozwolić sobie
twórca kampanii. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól użytkownik zostaje przekierowany na
do panelu płatności, a po jej dokonaniu działania marketingowe zostają aktywowane.
Rysunek 19. Końcowy etap tworzenia kampanii marketingowej. Wybór budżetu na platformie
Twitter Ads

Źródło:https://ads.twitter.com/accounts/18ce541n96d/campaigns/new/tweet_engagements?source=objective_picker [27.05.2018].
4.2.3. YouTube
Ostatnim omawianym serwisem społecznościowym, z którego korzysta serwis Polski-sport.
pl przy okazji wszelkich działań marketingowych jest YouTube. To jedna z najbardziej znanych
i popularnych platform, założona w lutym w San Mateo 2005 roku przez Jaweda Karima, Chada
Hurley’a i Steve’a Chena. Organizacją macierzystą serwisu jest Google, a służy on głównie do udostępniania i oglądania materiałów wideo. Twórcami są głównie vlogerzy oraz serwisy tematyczne,
ale dużą część materiałów tworzą także jednostki chcące przekazać wybraną treść pozostałym
odbiorcom. Co ciekawe YouTube jest po Google, drugą najbardziej popularną wyszukiwarką, co
daje również bardzo duże możliwości marketingowe 44. Z tych od niedawna zaczyna korzystać
44
Socialpress.pl, 22 serwisy społecznościowe, z których korzystamy najczęściej, https://socialpress.pl/2017/05/22-serwisy-spolecznosciowe-z-ktorych-korzystamy-najczesciej/ [27.05.2018].
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Rysunek 20. Oficjalny kanał Polski-sport.pl na platformie YouTube

Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC64mAL-j5m_WMI7-63Ek7Tw/featured
[27.05.2018].
także serwis Polski-sport.pl, który jednak dopiero raczkuje na wspomnianej platformie. Do tej pory
na kanale zamieszczono 30 materiałów wideo, z czego największą popularnością cieszą się dwa
ekskluzywne wywiady z byłą mistrzynią świata UFC, Joanną Jędrzejczyk oraz polskim pięściarzem,
Rafałem Jackiewiczem. To właśnie przeniesione zasady Content Marketingu (działania skupiające
się na dostarczaniu czytelnikowi przydatnych informacji, takich, które budują także pozytywny
wizerunek firmy) są najskuteczniejsze pod względem działań marketingowych. Wpływy z chętnie
oglądanych materiałów wideo mogą być bardzo duże. Dlatego też serwis korzysta zarówno pod
względem reklamowym, jak i marketingowym. Z jednej strony zarabia tworząc bardzo dobrą treść
wideo, z drugiej z kolei rozpowszechnia nazwę swojej marki, zwiększa jej popularność, ale również
skraca dystans między twórcą, a odbiorcą 45 .
Rozdział 5. Mouse tracking
Mouse tracking polega na śledzeniu ruchów kursora po wybranym przez badacza ekranie
dowolnego komputera. Jest to jedno z dwóch (obok eye trackingu) najskuteczniejszych sposobów
na sprawdzenie najczęściej odwiedzanych przez użytkownika obszarów na witrynie internetowej.
Jak twierdzi doktor Hehman Eric w swojej publikacji Advanced mouse-tracking analytic techniques
for enhancing psychological science, to co w danym momencie jest wyświetlane na ekranie monitora w dużym stopniu wpływa na poruszanie myszką. Z kolei badanie ruchów kursora pozwala
na zbadanie portretu psychologicznego danej osoby i dostosowanie indywidualnej treści na stronie internetowej 46. Mouse tracking może zatem służyć do badaniach zachowań społeczeństwa
zarówno w internecie, jak i w życiu codziennym.
Termin mouse trackig jest stosunkowo nowy i cały czas się rozwija. Jak wynika z analizy platformy Ngram Viewer, czyli serwisu Google, który sprawdza jak często dane słowo było używane
w publikacjach książkowych, termin mouse tracking zaczął się pojawiać dopiero w latach siedem-

Poradnikprzedsiebiorcy.pl, Marketing internetowy - social media w marketingu, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-social-media-w-marketingu [27.05.2018].
46
H. Eric, Advanced mouse-tracking analytic techniques for enhancing psychological science, Group Processes & Intergroup Relations, 2015, s. 384-401.
45
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Wykres 6. Analiza terminu mouse tracking na podstawie Ngram Viewer

Źródło:https://books.google.com/ngrams/graph?content=mouse+tracking&year_start=1970&year_end=2008&corpus=15&smoothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2Cmouse%20tracking%3B%2Cc0
Wykres 7. Analiza terminu mouse tracking na podstawie Google Trends

Źródło: https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&q=mouse%20tracking,mousetracking
dziesiątych dwudziestego wieku. Na poniższym wykresie widać jednak zaskakującą tendencję
spadkową od roku 1993 z niewielkimi odchyleniami.
Znacznie mniejszą, ale również tendencję spadkową prezentuje wykres Google Trends, który
porównuje terminy mouse tracking i mousetracking (również używany w internecie). Uwzględniono wyniki od 2004 roku i co zaskakujące tendencja z każdym rokiem jest minimalnie, ale jednak
spadkowa. Największe zainteresowanie tym terminem odnotowano z kolei w 2004 roku. Od 2005
roku wyszukiwanie haseł mouse tracking i mousetracking jest na podobnym poziomie z niewielkimi
odchyleniami, w ostatnich latach wskazujących na regres.
Badanie mouse tracking ma za zadanie również ocenienie stopnia uwagi. Bada zachowania
internauty i sprawdza ile uwagi użytkownik poświęca danemu materiałowi. Dogłębnie sprawdził
do Xiao Kunchen z Uniwersytetu w Teksasie. Jego zadaniem było opisanie tendencji człowieka
do mimowolnego wskazywania myszą subiektywnie interesujących miejsc (na podstawie psychologicznego portretu), a także pomijaniu tych, które dla odbiorcy są mało istotne 47. Jest to zatem
badanie nie tylko służące odbiorcom, ale głównie twórcą serwisów. Pozwala im odpowiednio
zagospodarować najmniej ciekawe miejsca na mapie strony w taki sposób by zwiększyć liczbę
odwiedzających witrynę.

X. Kunchen, Subliminal semantic priming in near absence of attention: A cursor motion study, Consciousness and Cognition, 2015, s. 88-98.

47
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Wykres 8. Liczba zarejestrowanych użytkowników korzystających z mouse trackingu

Źródło: http://www.mousetracker.org/user-base/

Popularność terminu mouse tracking w wyszukiwarce oraz publikacjach książkowych znacząco
przełożyła się również na użytkowników czynnie korzystających z tej technologii. Według serwisu
Mousetracker.org, który stworzył najbardziej popularny bezpłatny program do analizy ruchu myszką
liczba użytkowników korzystających z platformy rośnie w bardzo szybkim tempie, a tendencja nadal
jest wzrostowa. Na przestrzeni siedmiu lat liczba korzystających z programu wynosi ponad 3000
tysiące. Według twórcy, Jona Freemana użytkownicy korzystający z dobrodziejstw darmowego
programu mogą tworzyć sieci współpracy, badać percepcję słuchową, wzrokową, społeczną,
a także analizować wyniki związane z ekonomią behawioralną, psycholingwistyką, fizjologią a nawet wpływać na badania związane z upośledzeniem umysłowym czy ADHD. Narzędzie odnosi
się do tekstu, obrazu, a nawet filmów i muzyki. Program pozwala na tworzenie złożonych badań,
a następnie analizowanie wynikających z nich raportów 48.
5.1. Możliwy wpływ mouse trackingu na reklamę
Jak już wcześniej wspomniano, mouse tracking polega na śledzeniu ruchów kursora po wybranym przez badacza ekranie dowolnego komputera. Obok eye trackingu ta technologia cieszy
się największych powodzeniem wśród osób odpowiadających za tworzenia stron oraz reklamy.
Mouse tracking jest bardzo skutecznym sposobów na sprawdzenie najczęściej odwiedzanych przez
użytkownika obszarów na witrynie internetowej, co za tym idzie może wskazać miejsca, które należy zagospodarować w lepszy sposób, a także takie które trzeb poświęcić na treści priorytetowe.
Dwoma doskonałymi przykładami mogą być sklepy internetowe oraz serwisy informacyjne, które
zazwyczaj mają bardzo dużo reklam na swoich witrynach. To właśnie jednego z nich, a dokładnie
serwisu Polski-sport.pl będzie dotyczyło badanie z pomocą mouse trackingu. Dzięki niemu właściciel może dostosować reklamy w jak najbardziej odpowiedni sposób. W taki by nie przeszkadzały
one odbiorcy w przyswajaniu treści, ale zarazem w taki by przynosiły one jak największy zysk.

48

Mousetracker.org, User Base, http://www.mousetracker.org/user-base [07.06.2018].
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Trochę inaczej wygląda kwestia sklepów internetowych. Tam poniekąd reklamą, czy zyskiem
z niej będzie dobrze usytuowany produkt. Dzięki badaniu mouse tracking sprzedawca jest w stanie
umieścić sprzedawane produkty w taki sposób, by klient wchodząc na stronę miał do nich jak
najłatwiejszy i najszybszy dostęp. Ponadto w przypadku sklepów bardzo ważne są inne informacje,
które powinny być umieszczone w jak najlepiej widocznym miejscu. Według serwisu Artelis są to:
• Pochlebne opinie innych użytkowników, które zachęcą pozostałych klientów do dokonania zakupu,
• wyraźne i łatwe w odnalezieniu miejsce z danymi kontaktowymi (siedziba firmy, imię i nazwisko właściciela, telefon kontaktowy czy adres email). Im więcej informacji, tym lepiej. Wzbudzają
bowiem one duże zaufanie wśród klientów,
• zakładka z informacją o sklepie internetowym oraz o zakresie usług jakie świadczy, jakie
produkty można w nim znaleźć,
• informacje o sposobie w jaki przeprowadza się zakupy. Wytłumaczenie mechanizmów internetowych zakupów,
• pomoc lub FAQ (Frequently Asked Questions), czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
• regulamin korzystania ze sklepu,
• przybliżony czas realizacji zamówienia. To pozwoli klientowi podjąć decyzję czy jest w stanie
czekać dany czas na zakupiony produkt,
• informacje o wykorzystywaniu danych osobowych, czyli tak zwaną politykę prywatności. Jest
to zarazem obowiązek sprzedawcy. Szczególnie po wejściu Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych klient musi zostać poinformowany gdzie i w jaki sposób będą wykorzystywane jego
wszelkie dane osobowe.
5.2. Cel badania
Badanie wykorzysujące technologię mouse tracking polegało na odnalezieniu w jak najkrótszym czasie wszystkich reklam zamieszczonych w serwisie Polski-sport.pl. Zadanie grupy
badawczej, przedstawionej pokrótce w kolejnym podrozdziale zostało podzielone na dwie części.
W pierwszej, osoby biorące udział w badaniu miały za zadanie odnalezienie wszystkich reklam
zamieszczonych na stronie głównej serwisu. Druga część była bardzo podobna i polegała na tym
samym, jednak badani zostali przekierowani na jedną z podstron witryny. Po zakończeniu prac
każda z osób została zapytana o własne odczucia dotyczące umieszczania reklam na stronie
Polski-sport.pl. Celem badania było wykazanie, że zyski z reklam umieszczanych na stronie
w okresie od 1. stycznia 2018 roku, do 31. maja 2018 roku nie są przypadkowe. Reklamy odnajdywane statystycznie w najkrótszym czasie miały generować bowiem największy zysk, z kolei te
znajdowane najpóźniej najmniejszy. Bardzo podobnie potraktowano również mapę ruchu kursora.
Obszary o największym zagęszczeniu linii wokół reklam miałyby świadczyć o największym zysku
z bannerów umieszczanych właśnie w tych miejscach.
5.3. Narzędzie badania
Do badania użyto programu IOGraph. Jest to darmowe narzędzie, które stworzyło dwóch rosyjskich programistów: Anatoly Zenkov oraz Andrey Shipilov. Dużą zaletą programu jest możliwość
pracy na wszystkich najbardziej popularnych platformach: Windowsie, Mac OS, a także Linuxie.
Głównym zadaniem IOGraph jest analizowanie ruchu kursora myszy. Dzieje się tak od momentu
uruchomienia programu i naciśnięcia okrągłego przycisku na głównym ekranie co przedstawiono
na poniższym rysunku. Cały ruch jest udokumentowany nieprzerwanym kolorowym wykresem.
Ponadto miejsca, gdzie kursor pozostawał przez pewien czas w bezruchu jest oznaczone okręgiem
zwiększającym swój obwód proporcjonalnie do wydłużającego się czasu bez zmiany pozycji kursora.
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Rysunek 21. Ekran startowy programu IOGraph

Źródło: IOGraph (opracowanie własne)
Badanie zostało przeprowadzone na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym
Windows 10. Dbając o jak największą dokładność wyników badanie przeprowadzono za pomocą dwóch monitorów. Jeden był do dyspozycji uczestników badania, drugi z kolei służył osobie
badającej. Kolejną zaletą takiego rozwiązania był brak ingerencji w działania uczestników. Program IOGraph był uruchamiany oraz zatrzymywany tylko na ekranie jednego monitora więc ruch
myszy nie uwzględniał ruchów związanych z obsługą programu. Uczestnicy wykonujący zadanie
dowiadywali się, że ich ruch kursorem myszy był rejestrowany dopiero po zakończeniu badania.
Strona główna jak i podstrona serwisu Polski-sport.pl po każdej próbie była przywracana do
punktu pierwotnego, czyli wyświetlała się od samej góry.
5.4. Grupa badawcza i przebieg badania
W badaniu wzięło udział 20 osób (13 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku od 19 do 41 lat, którzy
odwiedzili zarówno stronę główna serwisu Polski-sport.pl, jak i jedną z podstron. Ich zadaniem
jak już wcześniej wspomniano było odnalezienie trzech reklam na stronie głównej oraz czterech
na podstronie witryny.
Zadanie przebiegało poprawnie, bez zakłóceń i dodatkowych prób. W tym celu wykorzystano
komputer z systemem operacyjnym Windows 10 dwa monitory, o czym więcej wspomniano w poprzednim rozdziale. Przed przystąpieniem do badania, każdy z uczestników został poinformowany
o zadaniu jakie go czeka. Maksymalny czas na wykonanie zadania wynosił 1 minutę. Po upływie
czasu program zostałby zatrzymany i nastąpiłaby druga część zadania. Ostatecznie każda z osób
biorąca udział w zadaniu zmieściła się w wyznaczonym przedziale czasowym. Poza pojedynczymi
wykresami każdej z osób sporządzono dwa zbiorcze wykresy (jeden dla strony głównej i jeden dla
podstrony), które pokazały tendencje, o których napisano w rozdziale z wynikami badania. Łącznie
po przeprowadzeniu badania zgromadzono 42 wykresy, które przeanalizowano i wyciągnięto wnioski, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na umieszczanie reklam w serwisie Polski-sport.pl.
5.5. Wyniki badania
Wyniki badania to składowa dwóch aspektów. Pierwszym jest zebranie danych z Google
AdSense. Są to poszczególne wyniki skuteczności reklamy w danych obszarach serwisu Polskisport.pl. Uwzględniono następujące czynniki: liczbę wyświetleń, kliknięć, CTR (Click Through
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Tabela 4. Wyniki jednostki reklamowej umiejscowionej w górnym prawym rogu

Źródło: google.com/adsense

Tabela 5. Wyniki jednostki reklamowej umiejscowionej w dolnym prawym rogu

Źródło: google.com/adsense
Rate/Współczynnik klikalności), CPC (cost per click/koszt za kliknięcie), RPM (Przychód z tysiąca
wyświetleń), widoczności w widoku aktywnym oraz szacowane zarobki. Poniżej zamieszczono
wyniki z ostatnich pięciu miesięcy dla poszczególnych jednostek reklamowych.
Jest to jedna z najbardziej dochodowych reklam w serwisie Polski-sport.pl. Znajduje się ona
w górnym prawym rogu strony zarówno na stronie głównej, jak i na wszystkich podstronach. Jest
zarazem największą reklamą na całej stronie, a jej rozmiar wynosi 728x90 pikseli. W okresie
1.01.2018 – 1.06.2018 wyświetlono ją ponad milion razy, co przełożyło się na 2746 kliknięć. CTR
w tym przypadku wyniósł 0,26%. Można zobrazować to w taki sposób, że jedna osoba na czterysta
wyświetlających reklamę postanowiła w nią kliknąć. Szacowany zarobek wyłącznie z tej reklamy
w okresie półrocznym wyniósł 624 złote i 90 groszy.
Druga z analizowanych jednostek reklamowych znajduje się w dolnym prawym rogu serwisu
Polski-sport.pl i jest znacznie mniej popularna od poprzedniej. Warto zaznaczyć, że jest to najrzadziej wyświetlana reklama spośród wszystkich znajdującej się w witrynie. Opisywany banner ma
rozmiar 300x600 pikseli. W okresie półrocznym zobaczyło ją łącznie 4430 użytkowników, a CTR
wyniósł zaledwie 0,09% przynosząc szacowany zysk w wysokości 2 złotych i 8 groszy.
Trzecia jednostka reklamowa opisywana w niniejszej pracy znajduje się wyłącznie na stronie
głównej w jej lewym sektorze. Jej wyniki są bardzo podobne do pierwszej przedstawianej reklamy,

370

rozdz.10_Wilary.indd 370

3/29/19 1:01 PM

Marketing a mouse tracking na podstawie serwisu Polski-sport.pl
Tabela 6. Wyniki jednostki reklamowej umiejscowionej po lewej stronie strony głównej

Źródło: google.com/adsense

Tabela 7. Wyniki jednostki reklamowej śródtekstowej

Źródło: google.com/adsense
głównie pod względem wyświetleń. Jej CTR jest jednak 0,05% wyższy i wynosi 0,31% co przekłada się na 3238 kliknięć. Jej wielkość jest zmienna w zależności od materiału który się wyświetla
(jest to nowy model reklam automatycznych Google AdSense), a szacowane zarobki w okresie
1.01.2018 – 1.06.2018 wyniosły 1183 złote i 76 groszy.
Ostatnia z opisywanych jednostek to reklama śródtekstowa, która występuje tylko w artykułach
zamieszczanych w serwisie Polski-sport.pl. Jest to zarazem reklama o zdecydowanie najlepszym
zasięgu. Wyświetlono ją blisko dwa miliony razy, a powody tego mogą być dwa. Pierwszy to fakt,
że większość wejść na stronę kierowanych jest z platform social media. Drugi z kolei polega na
tym, że jest to składowa dwóch reklam śródtekstowych. Pierwszy banner umieszony jest zawsze
nad tekstem, a drugi tuż pod nim. W daną jednostkę reklamową w okresie 1.01.2018 – 1.06.2018
kliknięto 4599 razy co dało szacowany zarobek w wysokości 1585 złotych i 45 groszy. Rozmiary
dwóch reklam śródtekstowych wynoszą 468x60 pikseli.
Drugi aspekt badania to wyniki mouse trackingu wykonane za pomocą programu IOGraph.
Jak wspomniano wcześniej, zadaniem 20 badanych osób było odnalezienie wszystkich reklam
(opisanych powyżej) w jaki najkrótszym czasie, zarówno na stronie głównej, jak i na podstronie
z artykułem. Poniżej przedstawiono mapę ruchu osoby, która poradziła sobie z tym zadaniem
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Rysunek 22. Najkrótszy wykres zarejestrowany podczas badania na stronie głównej serwisu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 23. Najdłuższy wykres zarejestrowany podczas badania na stronie głównej serwisu
Polski-sport.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 24. Wykres zbiorowy zarejestrowany podczas badania na stronie głównej serwisu
Polski-sport.pl

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 25. Najkrótszy wykres zarejestrowany podczas badania na podstronie z artykułem
serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 26. Najdłuższy wykres zarejestrowany podczas badania na podstronie z artykułem
serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 27. Wykres zbiorowy zarejestrowany podczas badania na podstronie z artykułem
serwisu Polski-sport.pl

Źródło: Opracowanie własne.
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w najkrótszym czasie, mapę ruchu kursora użytkownika, który najdłużej borykał się z badaniem
oraz ruch całkowity z całej próby.
5.6. Polski-sport.pl
Wszystkie trzy wykresy były zarejestrowana podczas badania na stronie głównej serwisu
Polski-sport.pl. Przedstawiają one odpowiednio najkrótszą drogę w celu odnalezienia trzech
reklam, najdłuższą drogę oraz mapę zebraną z wszystkich 20 prób. Na każdej z map ewidentnie
widać, że największe zagęszczenie ruchu kursora ma miejsce po lewej stronie ekranu. Okręgi
z kolei sygnalizują, w których miejscach kursor przez dłuższy czas (im czas dłuższy tym okrąg
większy) był nieruchomy. Łącznie badanie na stronie głównej serwisu (uwzględniono tylko czas,
kiedy program był uruchomiony) trwało 11 minut i 18 sekund. Osoba, która potrzebowała najmniej
czasu na odnalezienie trzech reklam spędziła przed komputerem zaledwie 23 sekundy. 44 sekund
potrzebował z kolei użytkownik, który poradził sobie z zadaniem najgorzej.
Kolejne trzy rysunki przedstawiają ruch kursora myszy na podstronie serwisu Polskisport.pl na której zamieszczono artykuł. Na niej zamieszczono cztery reklamy, z czego dwie
śródtekstowe potraktowano jako jedną zważywszy na fakt, że znajdują się one blisko siebie
i w podobnym położeniu. Powyższe mapy ruchu są bardzo podobne do tych umieszczonych
ze strony głównej. Mysz komputerowa jest kierowana głównie na lewą stronę. Pomijany jest
z kolei środek ekranu, który wzbudza najmniejsze zainteresowanie. Najkrótszy czas w jakim
użytkownik odnalazł wszystkie reklamy wyniósł 21 sekund, z kolei najdłuższy 43 sekundy.
Łącznie badanie na podstronie serwisu (uwzględniono tylko czas, kiedy program był uruchomiony) trwało 10 minut i 31 sekund.
Zakończenie i wnioski z badania
Zgodnie z zawartą we wprowadzeniu hipotezą osiągnięto założony cel i dowiedziono, że wyniki
badań przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii mouse trackingu mają znaczny wpływ
na dochód płynący z jednostek reklamowych. Ponadto ich odpowiednie wykorzystanie zwiększa
efektywność działań marketingowych serwisu sportowego Polski-sport.pl.
Główne wnioski płynące z badania wykazują, że zarówno na stronie głównej, jak i na podstronie z zawartym artykułem, kursor myszy kierowany jest głównie na lewą stronę ekranu monitora.
Wyjątkiem jest prawy górny róg. To odchylenie może jednak wyniknąć z faktu, że po wejściu na
stronę Polski-sport.pl, we wspomnianym miejscu widnieje duży banner reklamowy o rozmiarach
728x90 pikseli, a głównym zadaniem użytkowników biorących udział w badaniu było właśnie odnalezienie wszystkich jednostek reklamowych. Wyniki przedstawione za pomocą technologii mouse
tracking w znacznym stopniu odpowiadały wynikom przychodów z reklam na podstawie Google
AdSense co przedstawiono w podrozdziale 5.5. Wykazano, że jednostki reklamowe zamieszczane
w prawym górnym rogu oraz po lewej stronie mają nieporównywalnie lepsze rezultaty, aniżeli jednostka reklamowa znajdując się po prawej stronie zarówno strony głównej, jak i podstron serwisu.
Z pomocą dostępnej literatury przedstawiono również serwis Polski-sport.pl, co było jednym
z głównych celów. Ukazano w jaki sposób został on stworzony, czym kierował się twórca przy
kolejnych etach powstawania witryny oraz jakich technologii informatycznych użył do tworzenia
i rozwoju strony. Ponadto przeprowadzono analizę wspomnianych technologii informacyjnych
takich jak: CMS (content management system), motywy, skrypty, wtyczki, reklamy online.
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W niniejszej pracy odpowiedziano na kilka podstawowych pytań:
• Czym jest serwis internetowy?
• Jak funkcjonuje serwis internetowy?
• Czym jest, do czego służy i jakie zadania spełniają CMS, wtyczki, skrypty?
• Jaką rolę przy budowie serwisu internetowego spełnia reklama online oraz marketing powiązany z platformami social media?
• Czym jest mouse tracking?
• Do czego służy oraz jak skutecznie można wykorzystać mouse tracking w działaniach reklamowych i prowadzeniu serwisu internetowego?
Powyższe wnioski oraz odpowiedzi na pytania wynikają i są poparte badaniami własnym, ale
również analizą teoretyczną pochodzącą z literatury specjalistycznej. W tym miejscu należy nadmienić, że ciągły rozwój technologii informacyjnych znacznie ułatwia utworzenie przejrzystego serwisu
informacyjnego. W pracy zdefiniowano te pojęcia i doceniono przydatność content management
system. Wybrano jeden z nich (Wordpress) do stworzenia i rozwijania serwisu Polski-sport.pl.
W pracy duży nacisk postawiono także na reklamę oraz marketing. W tym celu wykorzystano
platformę Google AdSense i social media. Dokładnie opisano i zdefiniowano terminy niezbędne
do prawidłowej analizy reklamowej, a także marketingowej. Przedstawiono zasady funkcjonowanie serwisu Polski-sport.pl na tej płaszczyźnie, uzasadniono pozytywny wpływ działania strony
na takich platformach społecznościowych jak Facebook i Twitter oraz wyperswadowano z jakich
zasobów social mediów korzysta Polski-sport.pl. Na podstawie niniejszego serwisu pokazano, że
odpowiednie korzystanie z takich narzędzi jak Google AdSense czy Google AdWords przynosi
współmierne korzyści. Scharakteryzowano te platformy reklamowe, porównano je oraz pokazano
w jaki sposób można stworzyć kampanię dla reklamodawców (w przypadku AdWords) i reklamobiorców (w przypadku AdSense).
Dokonana weryfikacja poprzez analizę i badania potwierdziła w pełni słuszność przedstawionej
hipotezy, która mówiła, że wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii
mouse trackingu mają pozytywny wpływ na dochód płynący z jednostek reklamowych, a ich
odpowiednie wykorzystanie zwiększa efektywność działań marketingowych. Ponadto tak
jak już wcześniej wspomniano, przedstawiono zasady budowy, funkcjonowania i rozwoju serwisu
internetowego na przykładzie witryny Polski-sport.pl. Ukazano jak w skuteczny sposób korzystać
z social mediów, czy takich platform jak Google AdSense i Google AdWords, a także jak istotną
rolę przy takim przedsięwzięciu odgrywają szeroko pojęte technologie informacyjne.
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Identyfikacja parametrów ilościowej oceny
jakości zwiastuna filmowego
Streszczenie:
W pracy podjęto próbę odnalezienia właściwości, które mogą mieć znaczenie dla sukcesu filmowych
zwiastunów. Ich rola w dzisiejszym świecie cały czas rośnie, a ich przejście do internetu, sprawiło że pewne
charakteryzujące je cechy stały się możliwe do zmierzenia za pomocą narzędzi do analizy Big Data.
Badania skupiono na kolorystyce zwiastunów. Spróbowano określić, czy parametry takie jak liczba
kolorów, ich nasycenie oraz jasność mają wpływ na otrzymywaną przez zwiastuny liczbę reakcji widzów.
W ten sposób stworzono zalążek modelu optymalnego zwiastuna filmowego, który w przyszłości może być
wykorzystywany przez osoby zajmujące się ich produkcją.
Słowa kluczowe: film, zwiastun, trailer, Big Data, model, kolory
Tytuł pracy w języku angielskim: Identification of quantitative parameters for the movie trailer
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Wstęp
Zgodnie ze słowami Lisy Kernan w książce Coming Attractions: Reading American Movie
Trailers, zwiastuny filmowe pojawiły się w amerykańskich kinach już ponad sto lat temu, w drugiej
dekadzie XX wieku 1. Od 1919 roku ich produkcją zajmowała się głównie organizacja National
Screen Service (NSS), która początkowo bez zgody amerykańskich wytwórni, sklejała ze sobą
krótkie fragmenty i wycinki filmów, po czym sprzedawała je kinom w formie promocyjnego klipu
prezentowanego zaraz po aktualnych seansach 2. Stąd nazwa trailer, co w języku angielskim
znaczy to samo co przyczepa lub doczepka, gdyż zwiastuny przyczepiano i doczepiano do kończących się produkcji, licząc że skutecznie zachęcą publiczność do ponownego odwiedzenia
kina. Dopiero z biegiem czasu zorientowano się, że większą szansę na powodzenie trailery będą
miały, gdy przesunie się je tuż przed pokazy, ale choć próbowano nawet zmienić ich nazwę na
w takim razie bardziej adekwatne previews (dosł. zapowiedzi), trailer utarł się już w świadomości
amerykańskiego widza na tyle, że zmiana nie została przyjęta. Także dzisiaj trudno wyobrazić
sobie, że na co dzień nazywa się go inaczej.
Na przestrzeni lat często zmieniała się jednak forma zwiastunów. Bankrutujące w latach
sześćdziesiątych NSS musiało ustąpić trailerom tworzonym przez samych reżyserów, a te także
ustąpiły ostatecznie produkcjom, za które odpowiadały schematyczne reguły wytwórni filmowych
3
. Od tego czasu konstrukcjami zwiastunów kierowały różne mody, takie jak np. korzystanie
z usług lektora, czy powtarzanie się łatwo rozpoznawalnych motywów muzycznych, ale jeszcze
do niedawna wszystkie z nich wpisywały się w - wydawało się - jedną z ważniejszych cech filmowej zapowiedzi, widoczną w niemal każdej jej definicji. Definicji takiej jak ta sprecyzowana przez
Lisę Kernan, która nazywała zwiastun „krótkim tekstem filmowym, który zwykle wyświetla obrazy
z określonego filmu fabularnego potwierdzając jego doskonałość, i który został stworzony w celu
projekcji w kinach, służąc do promowania kinowego wydania filmu” 4.
Jak wynika z powyższego, zwiastuny bardzo często odbierano jako materiał, który „został
stworzony w celu projekcji w kinach”. Telewizyjne realia (poza przypadkami kaset VHS i płyt DVD)
pozwalały na pokazywanie zaledwie kilkudziesięciosekundowych klipów i reklam ograniczonych
swoją formą, tymczasem pełnoprawne zwiastuny, trwające często powyżej dwóch, dwóch i pół
minut, były już zarezerwowane dla sali kinowych i pojawiały się w nich na okres od 3 do 7 dni 5.
Jeszcze pod koniec XX wieku zdarzały się sytuacje, w których widzowie, aby zobaczyć trailer
wyczekiwanej przez siebie produkcji, kupowali bilet na inny film, przed którym interesujący ich
fragment był wyświetlany. Ten fenomen stał się bardzo popularny m.in. przed premierą drugiej trylogii sagi Gwiezdnych Wojen, kiedy widzowie, po zobaczeniu zapowiedzi filmów George’a Lucasa,
tłumem wychodzili z kina jeszcze przed rozpoczęciem seansu, za który zapłacili 6. Interesował ich
tylko przedstawiany zwiastun, którego nie mogli zobaczyć nigdzie indziej.
Realia zmieniły się wraz z nadejściem internetu. Zwiastuny zaczęły pojawiać w innym, szerzej
dostępnym środku przekazu i według badań zamieszczonych w Journal of Audience and Reception
Studies, w 2016 roku to właśnie internet był już w 60% przypadków wskazywany jako najczęstsze
L. Kernan, Coming Attractions: Reading American Movie Trailers, Austin, 2004, s.25.
K.M. Johnston, Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology, Jefferson, 2009, s.171172.
3
J.P. Hess, The History of the Movie Trailer, https://filmmakeriq.com/2014/03/the-history-of-the-movie-trailer/,
(dostęp: 20.05.2018).
4
L. Kernan, op. cit., s.1.
5
K.M. Johnston, E. Vollans, F.L. Greene, Watching the trailer: Researching the film trailer audience, [w:] Participations: Journals of Audience & Reception Studies, 2016, nr 13/2, s.63.
6
R. Lambie, Star Wars: How The Phantom Menace Teaser Trailer Became a Cinematic Event, http://www.
denofgeek.com/us/movies/star-wars/241666/star-wars-how-the-phantom-menace-teaser-trailer-became-acinematic-event, (dostęp: 22.05.2018).
1
2
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Rysunek 1. Coroczne wyświetlenia kontentu filmowego na Youtubie w latach 2010-2017

Źródło: https://www.pixability.com/oscar-youtube-goes/, (dostęp: 22.05.2018).
medium do oglądania zwiastunów, podczas gdy kina wybierano ponad dwa razy rzadziej (27,7%)7.
Podobną liczbę potwierdzają dane zebrane przez Google’a. Według zleconego rok wcześniej
badania Going to the Movies: The Micro-Moments Before Showtime, 55% młodych millenialsów
w wieku od 13 do 24 lat wskazało obejrzenie zwiastuna na Youtubie, nad każdą inną dostępną
możliwością 8. Co warto zaznaczyć, Youtube generuje też ponad 80% trailerowego ruchu w sieci
w ogóle 9, czym czyni z Google’a prawdziwego monopolistę na rynku i patrząc na rosnące liczby
wyświetleń kolejnych klipów, trudno oczekiwać, że ta sytuacja w najbliższym czasie się zmieni.
Zmianie musiały jednak ulec definicje zwiastuna. Zawarte w nich fragmenty o głównie kinowej dystrybucji straciły na aktualności, więc wydaje się, że słuszniej nazywać dziś zwiastun po
prostu czołowym elementem filmowej promocji. Elementem, który stale zwiększa swoje zasięgi,
otrzymuje więcej znaczenia niż kiedykolwiek i często potrafi przynieść na rynku niemal takie samo
zainteresowanie, co promowany przez niego film 10.
Olbrzymia popularność internetowych trailerów i idąca za tym liczba informacji generowanych
przez oglądających je użytkowników, umożliwiła rozpoczęcie badań nad zwiastunami z wykorzystaniem narzędzi do analizy Big Data. Nieograniczonego zbioru danych, które trafiają do internetu
i które po skutecznej rafinacji – metodzie uzyskiwania danych wtórnych po przetworzeniu tych
źródłowych 11 – są już wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki. W ekonomii, w kulturze, a nawet
w polityce, gdzie z ich pomocą, z dużą skutecznością, można przewidzieć wyniki nadchodzących
wyborów parlamentarnych.
Narzędzia do analizy Big Data służą też do badań nad materiałami wideo. Wydobywają z nich
wspólne cechy, którymi charakteryzują się filmy o dużej popularności i tym samym wskazują na
parametry które z największą dokładnością determinują ich potencjalny sukces. W pracy poniżej
spróbowano w ten sposób poddać analizie zwiastuny filmowe. Założono, że najpopularniejsze
z nich charakteryzują się pewnymi właściwościami, które odróżniają częściej oceniane trailery od
innych. Przyjęto też rozwiniętą w dalszej części pracy hipotezę, że istnieje możliwość wyznaczenia
tych wspólnych parametrów, a co za tym idzie, stworzenia zalążka modelu optymalnego zwiastuna, który w przyszłości mógłby wskazywać kryteria, jakimi powinni posługiwać się ich twórcy.
K.M. Johnston, E. Vollans, F.L. Greene, op. cit., s.63.
Google, Going to the Movies: The Micro-Moments Before Showtime, https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/the-micro-moments-before-showtime/, (dostęp: 22.05.2018).
9
Ibidem.
10
R. Faughnder, When Trailers Are Leaders, „Los Angeles Times” 2015, nr 21/07, s. C1
11
W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych, „Studia
Medioznawcze” 2013, nr 2 (53).
7
8
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Powyższe stanowi też główny cel tej pracy, której temat dopiero co pojawia się w dostępnych
artykułach badawczych. Nie doczekał się jeszcze dokładnej bibliografii, szczególnie na polskim
rynku, gdzie analiza filmowych trailerów nie była dotychczas nigdzie poruszana.
Rozdział 1. Zwiastuny filmowe w dobie internetu i ich znaczenie
na dzisiejszym rynku kinematografii
1.1. Zwiastuny w internecie
Jeszcze w 2007 roku dane Motion Picture Association of America (MPAA), podawały że 54%
Amerykanów przed obejrzeniem filmu, decyduje się na obejrzenie jego zwiastuna 12. W roku 2014,
zgodnie z danymi zebranymi przez Google’a, liczba ta urosła do 69% 13. Powyższy wzrost wydaje się
tłumaczyć fakt, dlaczego wydatki na marketing zajmują coraz większą część filmowych budżetów.
Według wielu szacunków, zakłada się, że na każde wydane na produkcję 100 milionów dolarów,
przypada ok. 35 milionów wydawanych na cele reklamowe, z czego niemały procent to właśnie
wydatki na stworzenie i promocję trailera 14. Jak piszą A.D. Rennhoff i K.C. Wilbur, tak duże koszty
wynikają z faktu, że na rynku filmowym panuje olbrzymia konkurencja, a cykl życia produktów jest
niezwykle krótki 15. Miarą sukcesu danego filmu często staje się jego zarobek w jedynie pierwszy
weekend, w którym znajduje się w kinach, nazywany często „weekendem otwarcia”.
Tabela 1. Najczęściej oglądane zwiastuny w ciągu ich pierwszych 24 godzin od publikacji

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_viewed_online_trailers_in_the_first_24_
hours, (dostęp: 22.05.2018).
MPAA, Entertainment Industry Market Statistics 2007, https://wikileaks.org/sony/docs/03_03/Mktrsch/Market%20Research/MPAA%20Reports/2007%20Market%20Statistics.pdf, dostęp: 22.05.2017.
13
Google, op. cit.
14
S. Karray, L. Debernitz, The Effectiveness of Movie Trailer Advertising, Maastricht 2015, s.2-3.
15
Ibidem, s.2.
12
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Stąd właśnie znaczenie zwiastunów, które potrafią wygenerować olbrzymie zainteresowanie
danym filmem, a ich penetracja rynku z roku na rok staje się większa.
Jak pokazuje tabela 1, wśród najbardziej popularnych zwiastunów ponad połowa powstała
w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Każdy z nich to ponad 100 milionów obejrzeń w ciągu zaledwie 24 godzin od publikacji, co potwierdza siłę, jaką podarował filmowym zwiastunom internet.
Jak szerokie możliwości otworzył przed reklamodawcami i jak przybliżył filmowe zwiastuny do
przeciętnego odbiorcy, który nie musi już wstawać z fotela, żeby zobaczyć zapowiedź interesującego go filmu.
Bo już w 2005 roku Steve Jobs na corocznej konferencji Apple’a, reklamował iPoda słowami „to
najlepszy sposób na oglądanie filmowych zwiastunów na świecie” 16. Jego urządzenie pozwalało
na zabieranie ich ze sobą do kieszeni i oglądanie w dowolnym momencie, co wyznaczyło kolejny
olbrzymi krok w kierunku dzisiejszej dominacji internetowych trailerów. Streamingowe ograniczenia
sprawiały co prawda, że ich jakość nie zbliżała się do tej w kinie, a żeby obejrzeć dużą część z nich,
trzeba było najpierw ściągnąć je na swój dysk, w czym filmowe studia znalazły kolejny sposób na
dodatkowy zarobek. Zwiastuny o niskiej i średniej jakości udostępniano za darmo, tymczasem
za te o najwyższej trzeba było już zapłacić razem z dodatkowym oprogramowaniem 17. Właśnie
dzięki podobnej współpracy z Gwiezdnymi Wojnami, bardzo popularny stał się apple’owski QuickTime, a jednym z jego największych konkurentów był Real Player 8, oferujący unikalne zwiastuny
pierwszej części Władcy Pierścieni 18.
Stały rozwój prędkości internetu pozwolił twórcom zwiastunów na udostępnianie ich na
platformach takich jak Youtube. Szacuje się, że zaraz za teledyskami i kontentem generowanym
przez użytkowników, trailery są jedną z najczęściej oglądanych form wideo na serwisach streamingowych, a ich liczna obecność jest już tam czymś normalnym. W ten sposób zwiastuny mogą
trafić do jak najszerszej liczby odbiorców, a co równie ważne, także do odbiorców, którzy są nimi
bezpośrednio zainteresowani. Według badań K.M. Johnstona, dla ponad połowy ankietowanych
ostatnim obejrzanym zwiastunem był ten, którego sami szukali 19.
Internet wpłynął więc na dostępność zwiastunów. Ich przechowywanie nie polega już na korzystaniu z 35-milimetrowych taśm trzymanych w archiwach, do których nie ma dostępu. Dzięki
cyfryzacji rynku, niemal każdy trailer z ostatnich lat można odnaleźć w sieci w ciągu kilku sekund20,
przez co twórcy są w stanie bez problemu dysponować nimi w mediach społecznościowych,
dając też nowe możliwości odbiorcom, którzy otrzymali w ten sposób narzędzie do tworzenia „fanowskich” materiałów opartych o opublikowane zwiastuny. Materiałów, które bardzo często dają
konkretnym filmom jeszcze większy rozgłos i zwiększają ich marketingową pozycję zarówno wśród
osób będących najbardziej zagorzałymi fanami danej marki, jak i osób, które w innym wypadku
mogłyby się nią w ogóle nie zainteresować.
Oglądanie zwiastuna we własnym mieszkaniu, w odróżnieniu od filmowego przeżycia na sali
kinowej, gwarantuje też bardziej indywidualne podejście do każdego odbiorcy. Stąd zwiastuny
coraz częściej zwracają się właśnie do jednostki, tworząc złudzenie, że to ona jest dla nich ważna
i wyjątkowa. Początek tego trendu to rok 1999 i seria klipów zapowiadających film Fight Club za
pomocą narratora mówiącego „wprost” do oglądającego widza 21, a podobny nacisk na indywiL. Kahney, Apple Gives Video the IPod Touch, https://web.archive.org/web/20060627031649/https://www.
wired.com/news/business/0,69193-0.html, dostęp: 22.05.2018.
17
K.M. Johnston, op. cit., s.5-6.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
S.M. Losben, Coming Soon to an Archive Near You: Movie Trailers and Their Need for Access & Preservation, Nowy Jork 2011, s.74-75.
21
K.M. Johnston, ‘The Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World’: Trailers in the Digital Age, [w:] Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2008, nr 14/2, s.8-9.
16
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dualność tylko umocnił się w ostatnim czasie. Oczywiście nie wszystkie zwiastuny są w stanie
zagwarantować bezpośredni zwrot do jednostki (choć i tak pojawia się on w ich zaskakująco dużej ich liczbie), ale już każdy musi dać tej jednostce coś nie do zapomnienia. To ona odpowiada
w końcu za ocenę zwiastuna, za komentarz pod jego udostępnieniem i za ewentualne podanie
go dalej w swoich mediach społecznościowych. Jak pisze K.M. Johnston w artykule The Coolest
Way to Watch Movie Trailers in the World, każdy trailer musi odpowiadać zachciankom nowego
typu aktywnego odbiorcy, który nawet na przestrzeni tych kilku krótkich minut jest w stanie go
zapauzować, cofnąć i przewinąć do przodu 22. Indywidualność zwiastunów wydaje się być coraz
lepiej zauważalna, gdyż w 2016 roku ich wskaźnik zaangażowania na Youtubie osiągnął 1,4%
(1,4% użytkowników oceniło, skomentowało, lub podało dany film dalej). W przypadku innych klipów filmowych i kontentu generowanego na ich podstawie przez użytkowników, zaangażowanie
odbiorców wynosiło już tylko 0,4% 23.
Ostatnie lata to jeszcze dalszy rozwój wpływu, jaki internet i dane Big Data wywierają na
zwiastuny. W 2016 roku wytwórnia 20th Century Fox opublikowała trailer filmu „Morgan”, który
stał się pierwszym w historii trailerem, na który znaczny wpływ miała sztuczna inteligencja. Komputer Watson firmy IBM został wyposażony w dane ze 100 kultowych horrorów i analizując je pod
względem tego, co prowadziło do najstraszniejszych momentów na ekranie, stworzył wreszcie
listę 10 scen „Morgana”, które powinny wzbudzać podobne odczucia w zwiastunie. Całość została
później poddana edycji, za którą odpowiadał już człowiek, skróciła proces powstawania całego
zwiastuna z przeciętnych kilkunastu dni do 24 godzin 24 i co ciekawe spodobała się szerokiej
publiczności bardziej, niż publikowany częściej oficjalny zwiastun filmu.
I trudno być może uznać tę sprawę za przełomową, ale „Morgan” potwierdził, że przyszłość
filmowych zwiastunów będzie ściśle związana z rozwojem internetu i nowych technologii. Chęć
otrzymania ich optymalnych modeli już stała się zresztą tematem nielicznych prac im poświęconych, w których autorzy nie tylko zgadzają się z tezą, że zwiastun wpływa na sukces zarobkowy
filmu, ale próbują także znaleźć parametry, które mogą sprawiać, że dany zwiastun będzie bardziej
skuteczny.
1.2. Dotychczasowe badania na temat ilościowej oceny jakości zwiastuna filmowego
Dzięki elementom umożliwiającym użytkownikom ocenę i interakcję z każdym zwiastunem,
Youtube stał się idealnym źródłem informacji na ich temat. Każdego użytkownika wyposażył w narzędzia, którymi bez problemu może wskazać, czy dany film mu się spodobał („łapka w górę”), nie
spodobał („łapka w dół”), a może jeszcze inaczej zwrócił jego uwagę (wystawienie komentarza).
W ten sposób, twórcy otrzymują bardzo szybką informację zwrotną na temat tego, czy opublikowany przez nich materiał spełnia swoje marketingowe założenia, a także zbierają dane, które
mogą poprawić jakość zwiastunów udostępnianych w przyszłości. Można przecież założyć, że im
więcej „łapek w górę” pod trailerem, tym większej grupie osób się on podoba i prawdopodobnie
większą grupę osób zainteresuje reklamowanym filmem. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wspominane już wcześniej dane, o tym że 69% osób korzysta ze zwiastunów, przy prostym
wyborze „na co do kina?” 25.

Ibidem, s.3.
J.S. Paulino, And The Oscar (on YouTube) Goes To…, https://www.pixability.com/oscar-youtube-goes/#,
(dostęp: 22.05.2018).
24
A. Heathman, IBM Watson creates the first AI-made film trailer – and it’s incredibly creepy, http://www.wired.
co.uk/article/ibm-watson-ai-film-trailer, (dostęp: 22.05.2018).
25
Google, op. cit.
22
23
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Tabela 2. Korelacje między zarobkiem filmu, a reakcjami pod jego zwiastunem

Źródło: M.S. Rahim i in., Mining trailers data from youtube for predicting gross income of movies, IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), Dhaka 2017.
I powyższe założenie potwierdza się w artykule Mining Trailers Data from Youtube for Predicting
Gross Income of Movies 26. Jego autorzy z międzynarodowego Uniwersytetu w Bangladeszu, na
próbie 7988 filmów ściągniętych z Youtube’a, udowodnili zachodzącą korelację między reakcjami
zostawianymi pod zwiastunami, a pieniędzmi, jakie film zarabia w pierwszy weekend swojego
pobytu w kinach.
Jak pokazuje tabela 2, szczególne znaczenie dla zarobku filmu mają trzy parametry. Liczba
wyświetleń, liczba komentarzy oraz liczba „łapek w górę”. Autorzy badania nie publikują dokładnych wskaźników korelacji, jednak intensywność niebieskiego koloru pozwala myśleć, że to
właśnie te trzy typy reakcji powinny być istotne, przy ilościowej ocenie zwiastuna filmowego. Co
ciekawe o wiele mniejsze znaczenie dla faktu jak filmy radzą sobie w kinach ma stosunek „łapek
w górę” do „łapek w dół”. Choć mogłoby się wydawać, że jest najbardziej konkretną informacją
na temat jakości danego zwiastuna, jego wpływ na zarobek filmu w weekend otwarcia jest niemal
niewidoczny, mniejszy nawet od wpływu ilości samych „łapek w dół”. Łatwo więc uznać, że dla
wymiernego sukcesu zwiastuna o wiele większe znaczenie niż dobra ocena widzów będzie miała
po prostu jego ocena.
Nie przeszkodziło to jednak niektórym autorom w przeprowadzeniu badań na temat parametrów, które wpływają na pozytywny stosunek oceny każdego zwiastuna. Jak zauważają autorzy
pracy Predicting Movie Trailer Viewer’s “Like/Dislike” via Learned Shot Editing Patterns 27, szereg
dotychczasowych publikacji potwierdza, że „pozytywne reakcje, takie jak radość, zainteresowanie,
zadowolenie i rozbawienie, korzystnie wpływają na emocje człowieka, co w przypadku zwiastunów
filmowych może dalej wpływać na ich umiejętność wzbudzania pozytywnego zainteresowania
wśród widzów”28 . Jak podkreślają autorzy: „emocje, które oglądamy na ekranie, wpływają w końcu
na emocje, które odczuwamy w prawdziwym życiu” 29.

S. Rahim, Mining Trailers Data from Youtube for Predicting Gross Income of Movies, Dhaka 2017
Y. Hou i in., Predicting Movie Trailer Viewer’s “Like/Dislike” via Learned Shot Editing Patterns, „IEEE Transactions on affective computing” 2016, vol. 7, s.29-44.
28
Ibidem, s.30.
29
Ibidem, s.30.
26
27
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Stąd też próba odnalezienia parametrów, które te pozytywne emocje wywołują. Aby je odkryć
badacze z Uniwersytetu stanowego w Georgii oraz politechniki Northwestern skupili się na trzech
różnych aspektach każdego trailera. Na jego wartości estetycznej (kolorystyce), sposobie edycji
oraz szybkości ruchu pokazywanych w nim postaci. Przeanalizowana została liczna ilość parametrów, wśród których próbowano udowodnić, że przynajmniej część ma znaczenie dla ogólnego
jakościowego odbioru trailerów. Jak się okazało, badacze mieli w swoich założeniach rację. Teza
potwierdziła się, szczególnie w przypadku kolorystyki zwiastuna (wyraźna korelacja między jego
oceną a nasyceniem koloru) oraz w przypadku jego edycji (wyraźna korelacja między oceną
a konkretną długością poszczególnych ujęć).
Ilościową oceną zwiastuna filmowego zajęli się też badacze z Uniwersytetu Aoyama Gakuin
w Japonii, odpowiedzialni za pracę Constructing a Model for Creating Movie Trailers Increase Customers’ Desire 30. Swój model oparli głównie na reakcji elektrodermalnej (GSR) i badając zmiany
oporu elektrycznego skóry, spróbowali znaleźć fragmenty zwiastunów filmów akcji, na które badani reagowali najwyraźniej. Na ogół przypadały one na początek i koniec każdego trailera, czyli
momenty (tzw. „wyżyny”) charakteryzujące się wysokim poziomem nietrwającej zbyt długo akcji.
W podsumowaniu autorzy uznali, że to właśnie po nich twórcy zwiastunów powinni umieszczać
bardziej „nudne” informacje (producenci filmu, jego data premiery, studio odpowiedzialne za jego
powstanie), z kolei pomiędzy dwiema wyżynami, najlepiej umieścić fabularny skrót wydarzeń,
wprowadzając pokrótce historię, o której opowiadać będzie dany film. Japończycy poparli jeszcze
stworzone przez siebie badanie eksperymentem, w którym sami stworzyli nowy zwiastun istniejącego już filmu w oparciu o zebrane przez siebie dane. Okazało się, że ich zwiastun wzbudził
wśród badanych o wiele więcej pozytywnych reakcji i odpowiedzi, niż zwiastun wypuszczony kilka
miesięcy wcześniej przez oficjalny kanał dystrybucji filmu 31.
Wymienione tu badania dopiero otwierają wciąż szeroko niezbadany temat ilościowych analiz
zwiastuna filmowego. Są jedynie zalążkiem prac, które na pewno będą kontynuowane w przyszłości i które mogą zrewolucjonizować tak ważny w dzisiejszych czasach proces powstawania
filmowego zwiastuna. Proces, którym już teraz zajmują się zewnętrzne korporacje, otrzymujące
dzięki nieograniczonym zasobom Big Data coraz więcej możliwych do zmierzenia parametrów
wykorzystywanych do jeszcze skuteczniejszego wykonywania swojej pracy. Dzięki tym parametrom
stale rosnące liczby wyświetleń trailerów na platformach streamingowych nie powinny przestawać
rosnąć i dalej będą pewnie odgrywać coraz większą rolę w determinowaniu tego na co większa
część światowej publiczności udaje się do kina.
Rozdział 2.Rynek zwiastunów filmowych w Polsce. Metodologia badań.
2.1. Zwiastuny polskich filmów i ich rola w rodzimej kinematografii
Powyższa analiza rosnącej roli zwiastunów w kinowym świecie, może sprowokować pytanie
o stan ich rynku w Polsce. Jako kraj, którego mieszkańcy dość rzadko wybierają się do kina - tylko
9,7% Polaków chodzi do niego częściej niż 4 razy w roku, co daje piąty najgorszy wynik w całej
Unii Europejskiej po Grecji, Cyprze, Bułgarii i Chorwacji 32 - można się zastanawiać, czy także
polskim zwiastunom warto poświęcać tak szczegółową uwagę. Czy w ogóle można wydobyć
z nich przydatne do analizy dane, tym bardziej że łączna liczba wyświetleń zamieszczonych
K. Yanagisawa i in., Constructing a Model for Creating Movie Trailers Increase Customers’ Desire, „Research in applied Economics” 2014, vol. 6, s.73-85
31
Ibidem, s.83-84
32
Euronews, How frequently Europeans go to the cinema?, http://www.euronews.com/2017/08/29/how-frequently-do-europeans-go-to-cinema, dostęp: 26.05.2018.
30
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Rysunek 2. Polskie zwiastuny na tle zwiastuna Avengers: Infinity War

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_viewed_
online_trailers_in_the_first_24_hours, (dostęp: 22.05.2018).
Rysunek 3. Zarobek pięciu najlepiej zarabiających polskich filmów danego roku i wyświetlenia
ich zwiastunów na Youtubie

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z serwisów youtube.com i sfp.org.pl

w poniższym badaniu 128 zwiastunów polskich filmów na Youtubie (76 950 858) nie przekracza
1/3 liczby wyświetleń, którą sam zwiastun Avengers: Infinity War uzyskał w zaledwie 24 godziny
od swojej publikacji (230 000 000).
Ta dużo mniejsza skala danych po dokładnym przeanalizowaniu wpisuje się jednak w wyniki
otrzymywane w analizach wymienionych w pierwszym rozdziale pracy. Gdy wzięte zostaną pod
uwagę na przykład wyniki polskich filmów w ich pierwszy weekend w kinach i przyrówna się je
do liczby wyświetleń jakie ich zwiastuny osiągnęły na Youtubie, łatwo zauważyć pewną zależność, która może świadczyć o tym, że im bardziej popularny trailer, tym większa szansa, że ogół
społeczeństwa wybierze się na reklamowany film do kina. Na rysunku 3. zebrano dane pięciu
najpopularniejszych polskich filmów danego roku oraz wyświetlenia ich zwiastunów na Youtubie.
Współczynnik korelacji zachodzący pomiędzy wynikami jest wysoki (0,8), co wydaje się potwierdzać tezę o dużej roli filmowych zwiastunów także w polskiej części kinematografii.
I równie dobrze widać to, na przykładzie zapożyczonym z pracy Mining Trailers Data from
Youtube for Predicting Gross Income of Movies. Choć jej autorzy, aby wydobyć jak najdokładniej-
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Tabela 3. Korelacje między zarobkiem polskiego filmu, a reakcjami pod jego zwiastunem
i liczbą jego ocen na Filmwebie

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M.S. Rahim i in., Mining trailers data from youtube
for predicting gross income of movies, IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference
(R10-HTC), Dhaka 2017.
sze wyniki, pracowali na bazie kilkaset razy większej 33, po przypisaniu danych ze 128 polskich
filmów do opracowanego przez nich wykresu, wyniki są niemal identyczne.
Widoczna pozostaje na przykład zależność, że to nie jakość konkretnego zwiastuna (stosunek
„łapek w górę” do „łapek w dół”) ma znaczenie dla jego kinowego sukcesu. O wiele bardziej wymiernym wskaźnikiem pozostaje liczba komentarzy, liczba wyświetleń oraz liczba „łapek w górę”,
wśród których szczególnie ta ostatnia cechuje się silnym współczynnikiem korelacji (0,63) z zarobkiem filmu w jego weekend otwarcia. Potwierdza się więc, że dla każdego zwiastuna ważniejsza
od dobrej oceny powinna być umiejętność wzbudzania reakcji i stąd właśnie dodana w ostatnim
wierszu powyższej tabeli informacja o tym jak dużą korelację z zarobkiem wzbudzają zebrane ze
sobą wszystkie elementy, które użytkownicy mogą zostawić po sobie pod zwiastunem. Jak widać
wynik 0,62 tylko nieznacznie ustępuje korelacji między weekendem otwarcia, a liczbą „łapek w górę”.
Do tabeli dodano także próbę zauważenia, czy konkretne reakcje pod zwiastunami na Youtubie
korelują z liczbą ocen danego filmu na Filmwebie. Najpopularniejszym filmowym portalu w Polsce,
który jeszcze w marcu 2017 roku mógł pochwalić się blisko 150 milionami odsłon 34 i który w założeniu mógłby skupiać tą samą internetową widownię filmów, która ogląda zwiastuny na Youtubie.
Choć tendencje okazały się podobne (nadal najbardziej wymiernymi wskaźnikami pozostały liczby
wyświetleń, komentarzy i „łapek w górę”), zachodzące korelacje były już mniejsze, więc ostatecznie
zrezygnowano z wykorzystania ocen Filmwebu jako kryterium poniższej pracy. Ich liczba bardzo
często zależała bowiem od roku, w którym film został wydany, przez co starsze filmy, miały pewną
33
M.S. Rahim i in., Mining trailers data from youtube for predicting gross income of movies, 2017 IEEE Region
10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), Dhaka 2017, s.4-5.
34
P. Pallus, Na Google’a nie ma mocnych w polskiej sieci. Jakie jeszcze serwisy odwiedzają Polacy?, https://
businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-strony-internetowe-w-polsce-w-marcu-2017-roku/
ylx1d3d, (dostęp: 28.05.2018)
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przewagę nad tymi, które dopiero niedawno pojawiły się w kinach. Zarobek w weekend otwarcia
okazał się bardziej obiektywną, a przez to skuteczniejszą statystyką.
2.2 Metodologia pracy
Jak wspomniano już wcześniej, w poniższym badaniu wykorzystano dane zebrane ze 128
zwiastunów polskich filmów, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich siedmiu lat. Najstarszym z nich jest „1920. Bitwa Warszawska”, która weszła na ekrany kin 7. października 2011 roku,
a data ta stała się pewnego rodzaju wyznacznikiem, ponieważ właśnie od tego czasu strona sfp.
org.pl publikuje dokładne dane na temat zarobku polskich filmów w kinach. Polskie zwiastuny
zdobywały popularność już wcześniej (np. zwiastun „Galerianek” z sierpnia 2009 roku z prawie 2
milionami widzów, czy zwiastun „Sali Samobójców” z marca 2011 roku z milionem), jednak brak
dokładnych danych o wynikach finansowych reklamowanych przez te trailery produkcji, uniemożliwił uwzględnienie ich w badaniu.
Począwszy od 7 października 2011 roku, baza obejmuje jednak zdecydowaną większość
zwiastunów, jakie pojawiły się na polskim rynku, promując produkcje stale wchodzące do kina.
Pominięto tylko filmy, których liczba wyświetleń bądź reakcji była zbyt mała, żeby wprowadzić do
badania jakąkolwiek istotność statystyczną, a także filmy, w których duża część wyświetleń bądź
reakcji wynikała nie z czystego zainteresowania (lub niezainteresowania) zwiastunem, a z innych
powódek, najczęściej historyczno-politycznych. Stąd w bazie pominięto trailery filmów takich jak
„Pokłosie” (tematyka opowiadająca o pogromie Żydów w Jedwabnem), „Ida” (tematyka opowiadająca o realiach powojennej polski i jej stosunku do mniejszości), czy „Smoleńsk” (tematyka
opowiadająca o katastrofie lotniczej z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego), których ocena
była raczej efektem tematycznych ram, jakie te filmy podejmowały, a nie wartości estetycznych
i jakościowych samego zwiastuna, które miały o wiele więcej znaczenia dla poniższego badania.
Z podobnych przyczyn zdecydowano się też na nieuwzględnianie w bazie produkcji, które w swojej
fabule opowiadały o potencjalnie kontrowersyjnym temacie Żołnierzy Wyklętych.
Mając na uwadze fakt, iż zwiastuny polskich filmów wpływają na popularność tych filmów,
przyjęto że celem pracy jest próba odnalezienia parametrów, które sprawiają, że dany zwiastun
jest bardziej skuteczny w promowaniu filmu niż inne i tym samym próba udowodnienia, że takie
parametry w ogóle istnieją. Jako że ogólna liczba cech, jakimi można opisać zwiastuny jest bardzo obszerna, w pracy zdecydowano się ostatecznie ograniczyć do tylko jednego ich rodzaju. Do
kolorystyki polskich zwiastunów, na której wybór zdecydowano się po odczytaniu badań zamieszczonych w zbiorowej pracy Watching the trailer: Researching the film trailer audience, autorstwa
Keitha M. Johnstona, Eda Vollansa i Freda L. Greene’a 35. Przepytali oni ankietowanych na temat
tego, co skupia ich szczególną uwagę w poszczególnych filmowych zwiastunach i na jakie trzy
konkretne rzeczy zwrócili uwagę po ich dokładnym obejrzeniu. Wśród osób, które potrafiły podać
odpowiedź na to pytanie (280 uczestników badania), wyniki wyglądały następująco:
Jak widać estetyka zwiastuna zajęła nie tylko bardzo wysokie trzecie miejsce, ale okazała się
też pierwszym na liście elementem, na który wpływ mogą mieć jego twórcy. W odróżnieniu od
wyborów personalnych filmu (reżyser, scenarzysta, aktorzy itp.) oraz całościowej fabuły, wygląd
tego co znajdzie się na zwiastunie, zależy w znacznym stopniu nie od czynników „narzuconych”
zwiastunowi z góry, ale od osoby bezpośrednio za niego odpowiedzialnej. W tej kategorii wygląd
zwiastuna wyprzedza m.in. dobraną do niego muzykę (16% głosów), jego edycję (7%) oraz długość, na którą uwagę zwróciło już tylko 2% ankietowanych.
Można więc założyć, że kolorystyka, jako jeden z najważniejszych „mierzalnych” atrybutów
każdego zwiastuna, posiada określony wpływ na jego sukces odniesiony w internecie. Stąd,
35

K.M. Johnston, E. Vollans, F.L. Greene, op. cit., s.68-73.
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Tabela 4. Najlepiej zapamiętywane elementy zwiastuna

Źródło: K.M. Johnston, E. Vollans, F.L. Greene, Watching the trailer: Researching the filmtrailer audience.

w pracy przyjęto hipotezę, że istnieje możliwość wyznaczenia pewnych kolorystycznych cech,
którymi charakteryzują się polskie zwiastuny zdobywające w sieci więcej reakcji („łapki w górę”
+ ”łapki w dół” + komentarze użytkowników) i że to właśnie one w przyszłości posłużą do opracowania późniejszego modelu optymalnego zwiastuna filmowego. W celu ich odnalezienia, bazę
podzielono na dwie części pod względem zdobywanej przez konkretne zwiastuny liczby reakcji,
za których granicę przyjęto wartość mediany całego zbioru liczb. O wyborze tym zadecydował
fakt, że niektóre z filmów dostępnych w bazie (np „Botoks” i „Jesteś Bogiem”) zebrały pod sobą
nieproporcjonalnie dużą ilość reakcji, co mogłoby negatywnie wpłynąć na cały eksperyment.
W odróżnieniu od narzędzi statystycznych takich jak np. regresja linearna, mediana zapewniła
większą odporność na przypadki „odstające” i wyrównała ilość elementów w każdej grupie,
znosząc niebezpieczeństwo zjawiska nazywanego przez ekspertów „niezbalansowaną próbą
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badania” 36. Ostatecznie z jej pomocą dane podzielono na dwa zbiory po 64 filmy każdy. Linię je
wygraniczającą nazywa się w pracy „progiem reakcji”.
Rozdział 3. Przebieg badań
3.1. Analiza zwiastunów pod względem liczby kolorów
Szacuje się, że zdecydowana większość ludzi wyrabia sobie gotowe zdanie na temat danego
produktu w ciągu 90 sekund od jego pierwszego poznania. Nawet 90% tej oceny opiera się na
opinii o samych kolorach 37, co podkreśla ich dużą rolę w marketingowych realiach i tym samym
potwierdza, że korzystanie z nich, sprawia że multimedialne przekazy stają się o wiele bardziej
atrakcyjne. W przypadku prasy na przykład o 42% bardziej atrakcyjne niż tradycyjne przekazy
czarno-białe 38.
Wśród dostępnych prac naukowych można więc bez problemu znaleźć informacje na temat
tego w jaki sposób kolory konkretnie wpływają na naszą percepcję. W wielu badaniach potwierdza
się m.in. fakt, że pozytywniejsze emocje wzbudza jaśniejsza kolorystyka przekazu. Ciemniejsze
odcienie często kojarzą się natomiast z niepewnością, smutkiem, a niekiedy nawet strachem.
Na samym początku poniższego badania skupiono się jednak na samej liczbie kolorów w zwiastunie. Spróbowano uzyskać informację, czy ich mniejsza lub większa liczba może być jednym
z pierwszych czynników, który w jakikolwiek sposób determinuje sukces kilkuset-sekundowego klipu
i wpływa na wszystkie reakcje przez niego uzyskiwane. Aby zmierzyć ten parametr skorzystano
z niewielkiego narzędzia VideoColorAnalysis autorstwa Sebastiana Königa. W czasie rzeczywistym
mierzy ono liczbę kolorów RGB dla każdego wybranego pliku wideo i jak widać na rysunku 4.
Rysunek 4. Łączna liczba kolorów RGB w zwiastunach filmów „Disco Polo” i „Kac Wawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Konig, Video Color Analysis,
https://www.behance.net/gallery/584413/Video-Color-Analysis , (dostęp: 15.06.2018).
36
37
38

Y. Hou i in., op.cit., s.32-33.
S. Singh, Impact of color on Marketing, [w:] Management Decision, 2006, vol. 44, s.783.
J.V. White, Color for Impact. How color can get your message across - or get in the way, Berkeley 1996, s.3-6.
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Rysunek 5. Łączna liczba kolorów RGB w zwiastunie filmu „Niewinne”

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: S. Konig, Video Color Analysis,
https://www.behance.net/gallery/584413/Video-Color-Analysis , (dostęp: 15.06.2018).
dodaje do tego kołowy wykres, będący pewnego rodzaju paletą wszystkich barw wykorzystanych
w filmie. Co warto zaznaczyć, przetworzone przez program pliki ściągnięto z Youtube’a w jakości
720p bądź wyższej, gdyż uznano, że niższa mogłaby wpłynąć na pracę aplikacji. Zwiastunów
niedysponujących podaną jakością zdecydowano się po prostu nie umieszczać w badaniu, jednak
było ich na tyle niewiele, że nie powinno to wpływać na jego wyniki.
Wśród 128 zwiastunów, tylko dwa osiągnęły maksymalną wartość 1000 wykrytych kolorów
RGB. Mowa o zwiastunach filmów „Disco Polo” i „Kac Wawa”, które we dwójkę znalazły się też
w górnej połowie (dokładniej nawet w górnej trzydziestce) najczęściej komentowanych i „łapkowanych” materiałów w bazie, to znaczy w grupie, która uzbierała pod sobą większą liczbę reakcji.
Na drugim końcu listy znalazł się z kolei zwiastun filmu „Niewinne”, u którego VideoColorAnalysis
wykazało już tylko 163 kolory. Oprócz znacznej różnicy w ich liczbie widoczna jest także zupełnie
inna kolorystyka wykorzystana w obu przypadkach. „Disco Polo” i „Kac Wawa” charakteryzują się
o wiele szerszą paletą kolorów, pełną jaśniejszych i bardziej zróżnicowanych odcieni, podczas
gdy „Niewinne” to już głównie różne skale dominującej szarości.
Oczywiście warto w tym momencie zaznaczyć, że VideoColorAnalysis ma swoje ograniczenia. Rozpoznaje tylko niewielki procent wszystkich możliwych do wykorzystania kolorów RGB,
których jest ponad 16 milionów, a niektóre różnice pomiędzy nimi są niemożliwe do dostrzeżenia
dla ludzkiego oka. Istniejąca jednak w programie grupa wykrywalnych kolorów wydaje się wyczerpująco pokazywać zachodzące na filmach kolorystyczne tendencje, którymi rządzą się także
Rysunek 6. Łączna liczba kolorów RGB w zwiastunie filmu „Kobiety bez wstydu”

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: S. Konig, Video Color Analysis,
https://www.behance.net/gallery/584413/Video-Color-Analysis , (dostęp: 15.06.2018).
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polskie zwiastuny. Ciekawym przypadkiem w poniższym badaniu był na przykład trailer obrazu
„Kobiety bez wstydu”.
Jako jedyny spośród wszystkich filmów w bazie charakteryzował się dominacją innego koloru
niż czarny. Większość ekranu wypełniła w jego przypadku biel i kolory jej bliskie, co wynikało
m.in. z niezastosowanego w zwiastunie kinowego formatu 2,35:1 (zamiast tego format 16:9 i brak
charakterystycznych czarnych pasków na górnym i dolnym boku ekranu) oraz z faktu, że zastosowane w filmie cięcia wydzielała często biała plansza, bardzo rzadko wykorzystywana w produkcji
trailerów. Zmiany te nie przyczyniły się jednak do sukcesu zwiastuna „Kobiet bez wstydu”, gdyż
klip znalazł się wśród grupy filmów wywołujących mniejszą liczbę reakcji, a spośród wszystkich
zwiastunów w bazie, charakteryzował się też jednym z gorszych odsetków „łapek w górę” do
„łapek w dół”.
Co ciekawe, w pracy zauważono, że niekinowy format może mieć znaczenie dla jakościowej
oceny zwiastuna. Spośród 40 najgorzej ocenianych klipów w bazie, tylko 22 były zrealizowane
w formacie 2,35:1. W pozostałej grupie 68 klipów format ten pojawił się już w 54 przypadkach,
co może świadczyć o tym, że przyzwyczajenie do kinowego formatu jest odbierane pozytywniej
przez potencjalnego odbiorcę. Jak wcześniej wykazano, jakość zwiastuna nie ma jednak takiego
znaczenia dla jego finansowego sukcesu, a w przypadku liczby zdobywanych reakcji, jego format,
jak widać na wykresie niżej, nie wydawał się już pełnić żadnego znaczenia, tak samo jak w dużym
stopniu zależny od niego odsetek zawartego w trailerze koloru czarnego.
Warto to jednak wrócić do konkretnej liczby kolorów RGB, bo to właśnie ona okazała się parametrem, który skuteczniej rozgraniczał zwiastuny pod względem zdobywanych przez nie komentarzy,
„łapek w górę” i „łapek w dół”. Widać to na rysunku 8, który porównuje zwiastuny powyżej progu
reakcji (zaznaczone kolorem zielonym) ze zwiastunami poniżej tego progu (zaznaczone kolorem
czerwonym) i zestawia je z liczbą odnalezionych przez VideoColorAnalysis kolorów RGB. Aby
uczynić wykres bardziej czytelnym, oś Y została na nim ujęta w skali logarytmicznej.
Wykres wyraźnie pokazuje, że wśród zwiastunów powyżej progu reakcji zachodzi pewne
przesunięcie w prawo w stosunku do opisywanej kolorem czerwonym części klipów. Aby widać
było to dokładniej, na rysunku zaznaczono jeszcze dwie przerywane linie, które wyznaczają średnią wartość ilości kolorów w trailerach poszczególnych grup. Na każdy zwiastun powyżej progu
reakcji zgodnie z badaniem przypada więc 671 wykrytych kolorów RGB, podczas gdy zwiastuny
znajdujące się poniżej progu zawierają już średnio o ponad sto kolorów mniej. Różnica wydaje się
całkiem znacząca, tym bardziej, że maksymalna wartość wykrywana przez VideoColorAnalysis to
1000 kolorów, co prowadzi do wniosku, że wywołujące więcej odzewu zwiastuny są o ponad 10%
bardziej kolorowe niż zwiastuny oceniane i komentowane rzadziej. Owo znaczenie potwierdza się
Rysunek 7. Format i procent koloru czarnego zwiastunów poszczególnych grup

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: S. Konig, Video Color Analysis,
https://www.behance.net/gallery/584413/Video-Color-Analysis , (dostęp: 15.06.2018).
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Rysunek 8. Liczba kolorów RGB poszczególnych zwiastunów względem liczby otrzymanych
przez nie reakcji

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
Rysunek 9. Liczba kolorów RGB poszczególnych zwiastunów względem ich jakościowej oceny
(stosunku „łapek w górę” do „łapek w dół”)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018)
także w wykonanym teście t-Studenta, w którym porównanie ze sobą dwóch średnich ma wykazać,
czy zachodzące pomiędzy nimi różnice są istotne statystycznie, czy może powstały w wyniku
przypadku. Gdy przyjęta zostanie jednostronna hipoteza, że posiadające więcej kolorów zwiastuny
zdobywają większą liczbę reakcji, okaże się, że przykład powyżej będzie cechował się istotnością
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na poziomie p=0,002, co potwierdzi znaczącą różnicę pomiędzy dwiema badanymi średnimi. Test
t-Studenta przyjmuje bowiem za istotnie statystycznie wartości p<0,05.
To wszystko zwróci jeszcze większą uwagę, gdy w dalszej części pracy wykazane zostanie,
że zwiastuny filmowe to forma multimedialnego przekazu zdominowana głównie przez różne
skale i odcienie szarości.
Powyższe obserwacje wydają się potwierdzać tezę, że kolory wzbudzają zainteresowanie
odbiorców. Gdy jest ich więcej, prowokują większe zaangażowanie i wpływają nie tylko na to jak
zareagują oni na dany zwiastun, ale też na to czy w ogóle zdecydują się na niego zareagować.
Ich liczba potrafi wpływać na umiejętność wzbudzania przez zwiastun odzewu, co jak pokazały
badania przedstawione wcześniej powinno być celem każdej osoby odpowiedzialnej za tworzenie
filmowego trailera.
Warto zaznaczyć, że rysunek nr 8 prezentowałby się niemal dokładnie odwrotnie, gdyby za
kryterium znajdujące się na osi Y przyjąć nie liczbę reakcji ogółem, a jakościową ocenę zwiastuna, czyli stosunek „łapek w górę” do „łapek w dół”. Jak pokazuje rysunek 9, na którym zwiastuny
także rozdzielono na dwie równe grupy według wartości mediany (tym razem mediany ich oceny), mniejsza liczba kolorów jest atrybutem zwiastunów ocenianych lepiej. Średnio przypada na
nie 557 kolorów RGB wykrytych przez VideoColorAnalysis, czyli o ponad sto kolorów mniej, niż
w przypadku zwiastunów ocenianych już gorzej.
Można więc stwierdzić, że w trakcie produkcji zwiastuna, osoba za niego odpowiedzialna, staje
przed pewnym dylematem między chęcią wywołania nim jak największej liczby reakcji, a potencjalnie większą szansą na przypodobanie się większej części publiczności. W konflikcie między
ilością a jakością większe znaczenie dla sukcesu zwiastuna ma jednak ten pierwszy czynnik, więc
rysunek 9. pokazano w pracy raczej w ramach pewnego rodzaju ciekawostki, chcąc jednocześnie
podkreślić, że parametrów ilości i jakości także w tym przypadku nie można ze sobą utożsamiać.
3.2 Kolorystyka zwiastunów i potencjalny wpływ ich kolorystycznych wartości na
liczbę wzbudzanych wśród publiczności reakcji
Po analizie polskich zwiastunów pod względem liczby zawartych w nich kolorów, w pracy postanowiono skupić się na próbie odnalezienia konkretnych barw, które mogą dominować wśród obu
grup analizowanych trailerów. Aby je wydobyć skorzystano najpierw z narzędzia Movie Barcode,
które zamienia wybrane filmy na „kody kreskowe” i w ten sposób umożliwia oraz ułatwia ich analizę.
Przykład jednego z kodów kreskowych widać na rysunku nr 10. Ich tworzenie polega na podzieleniu filmu na wybraną przez użytkownika liczbę klatek i konwersję każdej z nich do pionowej
Rysunek 10. Kod kreskowy zwiastuna filmu „Botoks” podzielonego na 1000 przeciętnych klatek

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
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linii o szerokości jednego piksela, dzięki czemu widoczna jest przeciętna wartość kolorystyczna
danej klatki. Efektem staje się prostokąt o ustalonych w programie wymiarach, w którym bardzo
wyraźnie pokazana zostaje cała paleta kolorów użyta do produkcji każdego zwiastuna, możliwa
teraz do łatwiejszego wyliczenia za pomocą innych narzędzi. Co warto zaznaczyć, aby badania
były bardziej dokładne, za odpowiednią przyjęto wartość 1000 oznaczanych przez Movie Barcode
klatek, co w przypadku trwających zazwyczaj od dwóch do trzech minut zwiastunów, gwarantuje

Rysunek 11. Kod kreskowy zwiastuna filmu „Botoks” podzielonego na 200 przeciętnych klatek

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
Rysunek 12. Kod kreskowy zwiastuna filmu „Disco Polo”

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
Rysunek 13. Kod kreskowy zwiastuna filmu „Disco Polo” po edycji czarnych pasów

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
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przeanalizowanie ok. co trzeciej klatki i zapewnia płynne przechodzenie ich między sobą. Użycie
mniejszej liczby przeciętnych klatek, jak pokazano na rysunku 11, powoduje, że kod kreskowy
staje się bardziej rwany, a przez to też mniej dokładny i nieskuteczny w dalszej analizie.
Jako że we wcześniejszym fragmencie pracy zauważono też, że format filmu nie ma znaczenia
dla łącznej ilości zdobywanych przez niego reakcji, w badaniu zdecydowano się na usunięcie z kodów
kreskowych charakterystycznych pasków u góry i dołu ekranu, które powstawały w przypadku filmów
niewykorzystujących w pełni youtube’owego formatu 16:9. W ten sposób ograniczono ilość czerni obecnej w dalszych badaniach i sprawiono, że zwiastuny o różnym formacie stały się bardziej odpowiednie
do wspólnej analizy. Różnicę opisaną wyżej widać na rysunkach nr 12 i 13 ukazanych pod spodem.
Po uzyskaniu wszystkich 128 kodów kreskowych, otrzymane obrazy w formacie .png poddano
później analizie pod względem najczęściej powtarzających się wśród nich kolorów. W tym celu
skorzystano z dostępnego online narzędzia Image Color Summarizer 39 , które grupuje każdy
wskazany plik na wybraną przez użytkownika liczbę klastrów (max 10) i jak widać na rysunku 14.
wydobywa z każdego z nich przeciętną wartość koloru, jak najdokładniej opisującą dany klaster.
Rysunek 14. Kod kreskowy zwiastuna filmu „Karbala” i jego analiza w Image Color Summarizer

Źródło: M. Krzywinski, Image Color Summarizer, http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/,
(dostęp: 15.06.2018).
39

M. Krzywinski, Image Color Summarizer, http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/?, (dostęp: 31.05.2018).
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Co warto zaznaczyć, aplikacja wskazuje nie tylko barwę koloru, ale też najbliższą mu istniejącą
nazwę, wyznaczaną spośród tysięcy zebranych tagów największych baz kolorystycznych dostępnych na świecie (crayola, ColorHexa, xkcd i inne). Powyższe umożliwiło więc stworzenie obejmującej 1280 rekordów bazy, która stała się w dalszej części badania narzędziem do przedstawienia
najczęściej wykorzystywanych kolorów w analizowanych polskich zwiastunach.
Dominującą barwą występującą w polskich zwiastunach okazały się w ten sposób różne odcienie nazwy „grey” („szary”). Stanowiły one niemal 10% wykrytych przez Image Color Summarizer
kolorów, a co pokazuje Rysunek 15, na którym częstotliwość pojawiania się konkretnego odcienia
„grey” połączono z przypisanym mu kolorem, szczególną popularnością odznaczały się bardzo
ciemne odcienie szarości, dla ludzkiego oka niemal niemożliwe do odróżnienia od kompletnej czerni.
Rysunek 15. „Grey” i częstotliwość występowania jego konkretnych odcieni w bazie zebranych
kolorów polskich zwiastunów

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
Rysunek 16. Najczęściej pojawiające się kolory w klastrach polskich zwiastunów

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
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Rysunek 17. Najczęściej pojawiające się kolory w klastrach polskich zwiastunów powyżej progu
reakcji (górna część obrazka) i poniżej progu reakcji (dolna część obrazka)

Próg reakcji

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018)..
Z powodu tej dominacji, w pracy postanowiono ostatecznie wykluczyć „grey” z pokazywanych
dalej chmur tagów. Zdecydowano się na ten krok, ponieważ ich wysoka obecność negatywnie
wpływała na czytelność przedstawianych danych, a nie zmieniała przy tym płynących z nich
wniosków, które zostaną wskazane później. Co trzeba zaznaczyć, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości, szeroka skala odcieni występujących przy nazwie „grey” także była pewnego rodzaju
ewenementem. Inne nazwy dostępne w bazie Image Color Summarizer, odnosiły się już do bardzo
skonkretyzowanych odcieni, co również ułatwiło ostateczne przedstawienie poniższych danych.
Na rysunku 16. przedstawiono więc paletę najczęściej pojawiających się kolorów w polskich
zwiastunach. Już teraz widać, że dominują wśród nich raczej ciemne barwy, niecharakteryzujące
się jednak wysoką wyrazistością i dużymi różnicami między sobą. Wśród kolorów dominują te
zbliżone do czerni oraz do ciemniejszych odcieni brązu, granatu i zieleni, a co można zauważyć,
jeśli w zestawieniu pojawi się już kolor wyróżniający się wyższym stopniem jasności („mantle”,
„nevada”, „limedash”), należy on do grupy barw chłodnych, uznawanych często za uspokajające
i skłaniające do rozluźnienia czy refleksji 40. Ciekawe wyniki zauważono również, gdy powyższą

40

S. Kurt, K.K. Osueke, The Effects of Color on the Moods of College Students, Nicosia 2014, s.4.
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Rysunek 17. Najbardziej wyróżniające się kolory wśród zwiastunów powyżej progu reakcji
(górna część obrazka) i poniżej progu reakcji (dolna część obrazka)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
Rysunek 18. Średni kolor każdego polskiego zwiastuna

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer,
http://mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
ilustrację podzielono na dwie mniejsze, pod względem liczby reakcji uzyskiwanych przez polskie zwiastuny.
Jak widać na rysunku powyżej, paleta kolorów wśród zwiastunów powyżej progu reakcji wydaje
się szersza, niż ta używana przez zwiastuny z mniejszą łączną liczbą komentarzy, „łapek w górę”
i „łapek w dół”. Potwierdzałoby to wyniki zebrane wcześniej, mówiące o tym, że klipy powyżej

400

rozdz.11_Uzdowski.indd 400

3/29/19 1:04 PM

Identyfikacja parametrów ilościowej oceny jakości zwiastuna filmowego
progu charakteryzują się o ponad 10% większą bazą kolorów, niż zwiastuny, na które reaguje się
rzadziej. Co także wynika z rysunku, zwiastuny z dolnej grupy wydają się być wyraźnie ciemniejsze
i oscylujące głównie wokół skal ciemnego brązu. Filmy powyżej progu reakcji charakteryzują się
już większą jasnością części swoich kolorów, a wśród barw, oprócz brązu, bez problemu można
dostrzec także odcienie niebieskiego i zieleni.
To wszystko widać jeszcze wyraźniej, gdy weźmie się pod uwagę barwy, które są najbardziej
unikalne dla swoich grup. Jak pokazuje rysunek 17, gama tych kolorów wśród zwiastunów, na które
reaguje się częściej jest wyraźnie szersza od tej, w której zebrano zwiastuny z mniejszą liczbą
reakcji. Kolory zwiastunów powyżej progu o wiele bardziej różnią się między sobą, podczas gdy
te poniżej, są do siebie bardziej podobne, trudniejsze do odróżnienia i rozpoznania.
Jako że Image Color Summarizer gwarantuje też możliwość przedstawienia średnich wartości
RGB wskazanych obrazów, do każdego wykorzystanego w badaniu polskiego zwiastuna można
było przypisać jeden opisujący go kolor. Wartość tych kolorów pokazano na rysunku 18, gdzie
każda komórka odpowiada jednemu klipowi. Zaczynając od zdobywającego najwięcej reakcji
zwiastuna filmu ‚Botoks” w lewym górnym rogu ilustracji, aż do zwiastuna filmu „Fotograf”, który
tychże reakcji zdobył najmniej i znalazł się przez to w prawym dolnym rogu tabeli. Wnioski płynące
z ilustracji wpisują się w te przedstawione wcześniej. Zwiastuny powyżej progu reakcji charakteryzuje wyższy poziom jasności kolorów, szersza ich paleta oraz zdecydowanie mniejsza liczba
występujących ciemnych odcieni brązu.
Zebrane tu informacje wydają się więc potwierdzać liczne badania na temat wpływu kolorystyki
na nasze zachowania i emocje. Zgodnie z nimi, to właśnie jaśniejsze kolory są na ogół bardziej
skuteczne w zdobywaniu reakcji i gwarantują wyższy odsetek konwersji, czy to na stronach internetowych, czy to na różnego typu wezwaniach zachęcających do podjęcia akcji (call-to-action) 41.
Zdecydowanie łatwiej zwrócić też na jasne kolory uwagę, tym bardziej, że wzbudzają one wśród
odbiorców na ogół o wiele więcej pozytywnych emocji niż kolory ciemne (brąz, czerń), uznawane
często za przygnębiające i mniej atrakcyjne 42. Udowadniają to m.in. Patricia Valdez i Albert Mehrabian, którzy w swoim artykule „Effects of Color on Emotions”, piszą że ciemne barwy kojarzą się
głównie ze złością, wrogością i agresją. Długie obcowanie razem z nimi może wywołać u odbiorcy
negatywne emocje i poczucie zdominowania. Wreszcie, szacuje się też, że bardziej kolorowe
obrazy przykuwają uwagę na nawet kilka sekund dłużej, przez co stają się bardziej skuteczne
w uzyskiwaniu reakcji wśród swoich odbiorców 43. Łatwo założyć, że podobna tendencja może
występować również w przypadku filmów.
Aby zdecydować się na wysnucie ostatecznych wniosków, w badaniu postanowiono dokładniej
zmierzyć najważniejsze parametry kolorystyczne polskich zwiastunów. W tym celu po raz kolejny
posłużono się wynikami analizy Image Color Summarizer, który dla każdego kodu kreskowego
zwiastuna, oprócz przeciętnych wartości RGB, znajdował także ich przeciętny model HSV oraz
przeciętną przestrzeń barw Lab. Z ich pomocą możliwe do uzyskania stały się więc przeciętny
procent nasycenia polskich zwiastunów (saturation w modelu HSV) oraz przeciętny procent ich
jasności (lightness w przestrzeni barw Lab). Oba te wskaźniki przyrównano w pracy do liczby
otrzymywanych przez zwiastuny reakcji, chcąc spróbować odnaleźć pewne prawidłowości, być
może rządzące polskimi trailerami.
Jak widać na rysunku 19. w analizowanej bazie polskich zwiastunów, wpływ ich nasycenia na
liczbę otrzymywanych przez nie reakcji nie jest wyraźny. Zaznaczone przerywanymi liniami mediany dwóch grup praktycznie nie różnią się od siebie, czym wskazują, że intensywność barw nie
41
G. Caltabiano, The Psychology of Colors in Content Marketing, https://insights.newscred.com/psychologycolors-content-marketing/, dostęp: (30.05.2018).
42
P. Valdez, E. Mehrabian, Effects of Color on Emotions, [w:] Journal of Experimental Psychology: General,
1994, Vol. 123, No. 4, s.406-407.
43
Y. Hou i in., op.cit., s.30.
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Rysunek 19. Przeciętna wartość nasycenia polskich zwiastunów względem liczby otrzymanych
reakcji

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer, http://
mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).

Rysunek 20. Przeciętna wartość jasności polskich zwiastunów względem liczby otrzymanych
przez nie reakcji

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: M. Krzywinski, Image Color Summarizer, http://
mkweb.bcgsc.ca/color-summarizer/, (dostęp: 15.06.2018).
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jest czynnikiem mającym dla zwiastunów większe znaczenie. To samo potwierdza test t-studenta,
w którym gdy przyjęta zostanie hipoteza, że procent nasycenia pełni jakąś rolę wobec liczby zebranych reakcji, otrzymana zostanie nieistotna statystycznie wartość na poziomie p=0,08. Oscylowanie głównie w przedziale 15-30% potwierdza jedynie fakt, że w polskich trailerach dominują
kolory zbliżone do szarości. Mniej żywe, przytłumione, a przez to też trudniejsze do rozróżnienia
na tle całej palety wykorzystywanych kolorów.
Inaczej badania wyglądają w przypadku przeciętnej wartości jasności. Choć jak widać na
rysunku 20. najjaśniejsze zwiastuny przypadają na grupę znajdującą się pod progiem reakcji
(wśród nich same komedie, szczególnie romantyczne), ogólna mediana jasności filmów ocenianych
i komentowanych częściej jest widocznie wyższa od tej przeciwnej.
Różnica może na początku nie wydawać się zbyt duża (7 punktów procentowych), jednak
staje się bardziej znacząca, gdy uwzględni się stosunkowo niską kolorystyczną różnorodność
polskich zwiastunów. Warto też wziąć pod uwagę graniczne wartości jasności, które zamykają
jej wskaźnik w przedziale 13-57%, a w przypadku nie zwracania uwagi na wartości odstające,
w przedziale nawet 13-45%. Wobec tego różnica między widocznymi powyżej wskaźnikami może
wynosić nawet kilkadziesiąt procent, co jest już obserwacją dość wyraźną, potwierdzającą dane
zebrane w poprzedniej części niniejszego rozdziału. Jaśniejsze kolory są odbierane zdecydowanie pozytywniej, a ich szansa na wywołanie reakcji wśród odbiorców jest przeważnie wyższa.
Tę hipotezę potwierdza także przeprowadzony test t-Studenta, według którego poziom istotności
statystycznej wynosi w tym przypadku p=0,03.
Zakończenie
Szacuje się, że każda sekunda w internecie to ponad 24000 generowanych gigabajtów danych44,
których nie sposób przetworzyć w ludzkim mózgu i które w związku z tym należą do ogromnego
zbioru Big Data. Zbioru nieuporządkowanych informacji, których jednym z największych źródeł
pozostają media społecznościowe. Codziennie ludzie z całego świata wypisują ponad 400 milionów wpisów na Twitterze, dodają 350 milionów zdjęć na Facebooka, a do tego oglądają 4 miliardy
filmów na Youtubie 45 i to właśnie ta ostatnia platforma, dzięki swojej szerokiej popularności stanowi
doskonałe narzędzie do ilościowej oceny zamieszczanych na niej filmów. Użytkownicy wyposażeni w „łapki w górę”, „łapki w dół” i możliwość wystawiania komentarzy, mogą nimi generować
popularność danych klipów, a tym samym wpływać na odnoszony przez nie sukces.
Jedną z najczęściej oglądanych form na youtubie są zwiastuny filmowe. Ich marketingowy
potencjał zwiększa się z roku na rok, a obserwujący to zagraniczni badacze przeprowadzili już
pierwsze analizy na temat tego czy i jak konkretne wskaźniki zwiastunów przekładają się na finansowe wyniki zapowiadanych w nich filmów. Podobnych badań brak na razie w Polsce, jednak
powyższa praca stara się być pewnym zalążkiem dla analiz prowadzonych w przyszłości. Zawarto
w niej bazę 128 zwiastunów polskich produkcji, wśród których potwierdziła się m.in. występująca
także na amerykańskim rynku zależność między całkowitą ilością reakcji otrzymywanych przez
trailer, a kwotą zebraną przez reklamowany przez niego film w weekend otwarcia. To właśnie ten
aspekt łącznych reakcji okazał się w pracy o wiele bardziej wymierny, niż chociażby jakościowa
ocena zwiastuna, polegająca na opisaniu stosunku zebranych przez niego „łapek w górę” do
„łapek w dół”.
Aby zauważyć, czy istnieją pewne cechy, którymi wyróżniają się zwiastuny, na które użytkownicy
reagują częściej, w pracy skupiono się na kolorystyce trailerów. Spróbowano stworzyć podwaliny
44
45

The Internet in Real Time, https://www.webpagefx.com/internet-real-time/, dostęp (6.06.2018).
Social Media and Big Data, [w:] Parliamentary Office of Science and Technology Note, 2014, nr 460, s.1.
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pod coś, co można nazwać optymalnym modelem kolorystycznym zwiastuna, który wskazywałby
parametry pomagające ich twórcom w skuteczniejszym wykonywaniu swojej pracy i udowodnił,
że istnieją atrybuty, którymi manipulacja może w jakiś sposób determinować ilość zdobywanych
przez poszczególne klipy reakcji.
W ten sposób okazało się na przykład, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech popularnych zwiastunów jest wyższa liczba wykorzystywanych w nich kolorów. Choć paleta, z której
korzystają polskie trailery jest dość podobna i zdominowana głównie przez odcienie szarości oraz
brązu, na podstawie badań łatwo wywnioskować, że trailery oceniane i komentowane częściej,
cechują się większym kolorystycznym zróżnicowaniem. Wpisuje się to w wiele istniejących eksperymentów, świadczących o tym, że kolor jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do wzbudzania
reakcji. O wiele łatwiej rzuca się w oczy i prowokuje nasze zainteresowanie.
Oprócz liczby kolorów w pracy skupiono się także na bardziej konkretnych wskaźnikach kolorystycznych. O ile z badań nad nasyceniem nie wyniknęła jednak żadna prawidłowość, która
może okazać się przydatna dla prac prowadzonych w przyszłości, przy badaniu jasności kolorów
zauważono już, że zwiastuny, na które reaguje się częściej, odznaczały się średnio wyższym jej
poziomem. Wśród danych pojawiło się co prawda kilka jasnych, a przy tym rzadko komentowanych
i ocenianych komedii romantycznych, jednak można je uznać za wartości odstające, niewpisujące
się w ogólne obserwowane trendy. Na ogół wyższa jasność była atrybutem filmów zdobywających
więcej reakcji, co może potwierdzać szeroko udowodnione w innych badaniach tezy, o tym że
jaśniejsze kolory budują w nas bardziej pozytywne emocje i mogą być przez to skuteczniejsze
w przekazach reklamowych, takich właśnie jak filmowe zwiastuny.
Można więc wywnioskować, że choć różnice w przypadku kolorystyki polskich zwiastunów nie
są zbyt duże, pewne parametry odróżniają klipy, które odnoszą większy sukces. Ich zmierzenie
staje się możliwe dzięki korzystaniu z różnych narzędzi do przetwarzania danych Big Data, które
w przyszłości mogą zostać zastosowane w przemyśle filmowym. Osoby zajmujące się tworzeniem
trailerów dostają w końcu dzięki nim konkretne informacje na temat czynników determinujących
skuteczność tworzonego przez nich produktu.
Wspomnieć należy jednak, że techniki zastosowane w pracy mogą być przydatne także
w przypadku analizy innych form wideo, nieograniczających się do filmowych zwiastunów. Analizowana w ten sposób kolorystyka klipów na Youtubie może zostać m.in. uznana jako kryterium
bardziej ogólnych badań popularności wybranych filmów na tej platformie, np. vlogów, teledysków,
poradników i innych.
W odróżnieniu od olbrzymiego rynku zwiastunów filmowych w Stanach Zjednoczonych, który
związany jest bezpośrednio z olbrzymią popularnością filmów produkowanych w Hollywood, polski
rynek trailerów wciąż jest dość mocno ograniczony. Liczba wstawionych na Youtube’a klipów nie
gwarantuje tak obszernej bazy danych, a konkretne tytuły rzadko kiedy osiągają wyniki ponad
miliona wyświetleń, co niesie za sobą ryzyko, że zawarte w pracy wyliczenia nie cechują się aż
taką precyzją, jaką można wykazać w podobnych badaniach przeprowadzonych na amerykańskim rynku. Mniejsza baza to też większe znaczenie wartości odstających, które starano się
wyeliminować poprzez korzystanie z bardziej obiektywnych wskaźników statystycznych, jednak
trudno zdecydowanie uznać, że niektóre nieproporcjonalne wartości nie wpłynęły ostatecznie na
wygląd całego badania.
Trzeba jednak zaznaczyć, że bazę trudno było powiększyć, gdyż i tak wykorzystano w niej
zdecydowaną większość polskich zwiastunów jakie pojawiły się na Youtubie w ciągu ostatnich
lat. Nadzieją na jej przyszły rozrost może być tylko fakt, że polska kinematografia przeżywa swój
rozkwit i coraz więcej rodzimych filmów trafia do kin, a co za tym idzie, większa ilość polskich
trailerów pojawia się na internetowych platformach streamingowych.
W dalszych pracach nad analizą polskich zwiastunów, w celu jeszcze dokładniejszego oddania
realiów rządzącymi polskimi zwiastunami można zatem rozważyć zbieranie danych z platform
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innych niż Youtube. Choć należący do Google’a gigant dominuje na rynku trailerów, te z coraz
większą częstotliwością przenikają też na inne media społecznościowe. Pojawiają się między
innymi na Facebooku, gdzie udostępniane zwiastuny także wywołują szereg reakcji i są komentowane wcale nie rzadziej, niż ich odpowiedniki na Youtubie. Interesującym do potencjalnej analizy
miejscem, na którym oglądane są trailery może być także Filmweb. Stricte filmowy portal, który
skupia w sobie użytkowników najczęściej chodzących do kina i najczęściej interesujących się
wydarzeniami w polskim przemyśle kinematograficznym.
W przypadku przyszłych badań, ciekawym rozwiązaniem mógłby być również podział analizowanych filmów pod względem ich gatunku. W pracy udowodniono, że część komedii romantycznych cechuje się wysoką jasnością używanych w swoich trailerach kolorów, co wydaje się o tyle
logiczne, gdy weźmie się pod uwagę emocje, jakie te trailery starają się wywoływać. Jasne barwy
są kojarzone głównie z pozytywnymi odczuciami, takimi jak śmiech, radość, czy szczęście, a to
właśnie one powinny być domeną publikowanych komedii. Być może w dalszych pracach okaże
się, że podzielenie filmów na konkretne gatunki przyniesie jeszcze dokładniejsze wyniki badań
i sprawi, że uzyskana zostanie możliwość przypisania kolorowych parametrów do konkretnych
gatunków filmu. W ten sposób analiza zwiastunów stałaby się jeszcze skuteczniejsza.
Należy też oczywiście wspomnieć, że kolorystyka to nie jedyny aspekt służący do zmierzenia
skuteczności zwiastunów. W niniejszej pracy wybrano ją ze względu na badania potwierdzające, że
jest wskazywana przez użytkowników jako czynnik, na który zwracają oni największą uwagę, ale
przecież to co wydaje się użytkownikom, wcale nie musi być najskuteczniejszą miarą badawczą.
Należy pamiętać o innych atrybutach zwiastunów, które także mogą mieć znaczenie dla liczby
zdobywanych przez nie reakcji. Prace prowadzone zagranicą wymieniają między innymi sposób
edycji trailera (długość jego poszczególnych ujęć i ilość występujących cięć) oraz badania nad
ruchem występujących w nim elementów i postaci. Przydatna dla ewentualnych dalszych analiz
może okazać się więc technologia eye-trackingu, która bezpośrednio pokazuje na co konkretnie
użytkownicy patrzyli w zwiastunie najczęściej i co konkretnie wzbudziło ich zainteresowanie.
Niemniej, powyższa praca potwierdziła tezę o występowaniu parametrów, którymi można
„zmierzyć” szansę na sukces polskiego trailera. Wydaje się, że w przyszłości może służyć jako
wstęp do badań nad całym modelem optymalnego zwiastuna i w związku z tym stanowić element
opracowanego programu lub algorytmu, którym dałoby się mierzyć skuteczność filmowych klipów.
Ich popularność cały czas w końcu rośnie, pozostaje mieć nadzieję, że z pomocą powyższych
badań dołączy do niej także ich skuteczność.
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