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słowem wstępu petros tovmasyan

Taka sama, a czasem większa dawka „przy-
jemności” powstaje bez wychodzenia z łóżka, bez 
odpowiedzialności, bez pewnych trudności, które 
wiążą się z każdą relacją z prawdziwym człowie-
kiem. Dodatkowo, obok darmowych zastrzyków 
dopaminy i oksytocyny, użytkownik może zapo-
znawać się z zaprogramowymi precyzyjnie do jego 
potrzeb ofertami produktów, których najczęściej 
nie potrzebuje. 

Technologia perswazyjna ma 
trzy kluczowe przewagi nad 
nudną rzeczywistością. 

1 Pozwala zyskać akceptację społeczności 
z niewielkim ryzykiem odrzucenia, bądź 
zranienia. Bańki w mediach społecznościo-
wych pozwalają nam przebywać w steryl-
nych środowiskach. Jeżeli ktoś, nawet przez 
pomyłkę, się ze swojej grupy wyłamie, dość 
szybko może spodziewać się przykładnego bana.  
2 Po wirtualne relacje może sięgnąć prosto 
i szybko, bez wychodzenia z domu, bez wejścia 
pod prysznic, bez pokonywania trasy autobusem 
i stania w korku. Niezależnie od sytuacji, zawsze 
wyglądamy tak samo, jak na fotografii z wakacji 
2019 gdy byliśmy zaraz po 3-miesięcznej diecie.  
3 Ostatni aspekt, to ten najbardziej wnikający 
w codzienność naszej percepcji – wyzwalacze 
(powiadomienia). Znany nam doskonale krótki 
i przyjemny sygnał dźwiękowy lub subtelna 
gwiazdka przy logo aplikacji są zaproszeniem do 
ciągle oczekiwanych doznań w świecie, w któ-
rym wszyscy cierpią na samotność.

Korporacje opracowały ekscytującą, ale 
i przerażającą technologię, która korzystając z AI 
wpływa na ludzki umysł w sposób dotąd niespo-
tykany, manipuluje nim i wymusza uwagę. Na 
razie i na szczęście, korporacjom głównie cho-
dzi o maksymalizowanie zysku. Niestety nawet 
ta operacja niesie za sobą „ofiary”. Najmłodsi 
użytkownicy nie radzą sobie z ekspansywnością 
technologii na ich percepcję. 

Słabiej wykształcony mózg, 
młodego człowieka, łatwiej się 
uzależnia od wirtualnych za-
strzyków hormonów i w świe-
cie rzeczywistym cierpi na ich 
chroniczny niedosyt. 

W rezultacie trafia do kolejki u psychiatry 
szukając pomocy. Wtedy wracamy do punktu 
wyjścia: państwo musi podnosić finansowanie, 
potrzebujemy więcej specjalistów, potrzebujemy 
więcej gabinetów. 

A co jeżeli inne problemy współczesnego 
świata, demografia, rozpad instytucji rodziny, 
kryzys wiary, spadek średniej IQ – mają źródło 
w tym samym punkcie? Czy głośny artykuł, który 
ujawnia te związki punkt po punkcie, pojawi się 
w Państwa feedzie? Nie sądzę.  Tak właśnie zaczyna 
się prawdziwy t o t a l i t a r y z m.

Czy ponad 2 miliardy użytkowników Instagrama 
i Facebooka ma związek z niespotykaną w historii 
ludzkości „pandemią” zaburzeń psychicznych 
młodych ludzi? Czy średnio 3 godziny dziennie, 
które osoby w wieku 16-29 lat spędzają przed ekra-
nami swoich smartfonów i komputerów mogą 
być przyczyną powszechnego poczucia braku 
sensu i równowagi w życiu? Od jakiegoś czasu 
regularnie czytam w mediach opinie o „kryzysie 
w psychiatrii dziecięcej”, otwieram każdy tekst 
pełen dobrej woli, poszukując jakiegokolwiek 
odniesienia do przyczyn sytuacji. Niestety za 
każdym razem analizy kończą się w tymi samy-
mi diagnozami, sprowadzającymi się do porażki 
państwa, zbyt małego finansowania i braku spe-
cjalistów.  Czy dziennikarzowi zatrudnionemu 
w dużym portalu, należącym do tego samego 
funduszu hedgingowego co giganci mediów 
społecznościowych, wolno wniknąć w sedno 
problemu? Czy wolno zapytać o związek między 
rekordowym wzrostem zaburzeń, a technologicz-
nym przebodźcowaniem najmłodszych? 

Silnikiem większości społecznościowych 
gigantów jest tzw. persuasive technology (tech-
nologia perswazyjna), która potrafi dostarczyć 
użytkownikowi znacznie lepszych wrażeń z re-
lacji wirtualnej z drugim człowiekiem, niż robi 
to świat rzeczywisty. 

Lajki i powiadomienia na In-
stagramie generują tyle samo 
tzw. hormonów szczęścia od 
tradycyjnych metod, jakimi są 
relacje w rodzinie, w związku 
czy w gronie przyjaciół. 
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Media społecznościowe są idealnym przykła-
dem tzw. „nowych mediów”. Mowa tu o tej gałęzi 
mediów, która jest ucyfrowiona i wykorzystuje 
web 2.0, a więc Internet drugiej generacji, który 
opiera swoje funkcjonowanie na aktywności po-
szczególnych użytkowników. Ten model miał stać 
się wzorcem dla mediów, ponieważ z założenia 
miał być ahierarchiczny i pozbawiony ideologii. 
To miało go odróżniać od prasy czy telewizji i de-
terminować jego wolność. Jest to spowodowane 
tym, że odbiorca komunikatów mediów jedno-
kierunkowych, jest bierny i ma mniejszą wolność 
jako taką niż użytkownik wspomnianych mediów 
społecznościowych, on z kolei, może wchodzić 
w różne interakcje. Jak się jednak okazało, wizja ta 
jest totalnie utopijna, a praktyczne wykorzystywa-
nie mediów społecznościowych nie koresponduje 
z pierwotnymi założeniami modelu. 

Nowe media, czyli media społecznościowe 
na podstawie aktywności swoich użytkowników 
miały za zadanie kreować przyjazne środowisko 
do wymiany informacji i stworzyć nowy dyskurs 
społeczny. Większość medioznawców jest zdania, 
że tego nie udało się osiągnąć. Co więcej, w trak-
cie funkcjonowania mediów społecznościowych 
okazało się, że mają one pewne wady. Nie dzia-
łają w sposób, który przyświecał ich twórcom, 
ponieważ zamieniły się w środowisko, które jest 
samowystarczalne. Informacje tam zawarte nie 
są konfrontowane z danymi dostępnymi w in-
nych źródłach. To wszystko za sprawą tzw. “ba-
niek filtracyjnych” lub “komór pogłosowych”. 
Te hermetyczne środowiska nie pozwalają na 
swobodny przebieg informacji. W zamkniętych 
kręgach informacje i wiadomości są przekazywane 
i wzajemnie potwierdzane przez osoby, które się 
w nich znajdują, a to z kolei prowadzi do bardzo 

media 
społecznościowe 
jako narzędzie 
polaryzacji 
społeczno-
politycznej

adrian misiak
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ma utrudniać jemu poznanie prawdy i podejmo-
wanie trafnych decyzji. Ukierunkowanie się na 
jego dezorientowanie, co do sytuacji społecznej, 
politycznej, gospodarczej, naukowej, a nawet 
wojskowej. Oznacza to, że na walkę informacyjną 
składają się działania, których służą ochronie, 
wykorzystaniu, uszkodzeniu, zniszczeniu infor-
macji lub jej zasobów albo też zaprzeczenie im 
po to, aby osiągnąć znaczne korzyści, jakiś cel 
lub zwycięstwo nad przeciwnikiem”2. 

Manipulacja faktami oraz wybiórcze 
przedstawianie rzeczywistości za pomocą różnych 
kanałów, w tym przypadku social mediów często 
determinuje status quo państw. O ile narzędzi 
manipulacji samych w sobie jest bardzo wiele, 
o tyle media społecznościowe oferują szeroką 
gamę możliwości, dzięki którym można uzyskać 
zamierzony efekt dezinformacji. O uniwersalności 
tego rozwiązania stanowi fakt, iż procesy zacho-
dzące choćby na kanwie wspomnianej dezinfor-
macji mogą być ukierunkowane tak naprawdę na 
każdego, wliczając w to osoby fizyczne, instytucje 
czy organizacje. 

Dezinformacja prowadzona za pomo-
cą social mediów może odbywać się na dwóch 
poziomach. Taktycznym, który jest stosowany 
krótkoterminowo, często ad hoc. ”Obejmuje ona 
doraźne działania, których przykładami mogą być: 
opublikowanie sfabrykowanej notatki wewnętrz-
nej polityka wyznaczonego do skompromitowania, 
podsunięcie nieprawdziwych danych technicznych 
uzbrojenia, zawyżonych lub zaniżonych danych 
statystycznych celem wywołania wrażenia, że stan 
gospodarki państwa jest lepszy (albo gorszy) od 

2  A. Żebrowski, M. Żmigrodzka: Media uczestnikami wal-
ki informacyjnej, “Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 
2012, nr 9, s. 371.

rzeczywistego. Przekazywane są także pogłoski 
i plotki mające na celu odwrócenie wagi społeczeń-
stwa lub jego zastraszenie i zdemoralizowanie3.” 

Strategicznym, który “polega 
na systematycznym przekazy-
wanie fałszywych sygnałów 
politycznych, informacji i fa-
brykacji, celem wytworzenia 
wypaczonego obrazu powodują-
cego wadliwą analizę sytuacji. 

Ten rodzaj dezinformacji prowadzony jest 
przez centralne organy kierownicze państwa. Jej 
celem jest wprowadzenie w błąd przeciwnika co 
do podstawowych kwestii jego polityki; wywoła-
nie zamętu w ocenie fundamentalnych zamiarów 
i ambicji drugiej strony. Prowadzi się ją przy po-
mocy kanałów politycznych, dyplomatycznych, 
ekonomicznych, naukowo-technicznych, wojsko-
wych, specjalnych (cywilny i wojskowy wywiad 
i kontrwywiad), poprzez służby policyjne, służby 
do walki z narkotykami, służby do walki z terrory-
zmem, jednostki walki elektronicznej, jednostki 
rozpoznania wojskowego”. 

Doskonałym przykładem na to, jaką 
siłą dysponują wspominane media i co można 
dzięki nim osiągnąć, są tzw. “farmy ruskich 
trolli”. Federacja Rosyjska w różny sposób pró-
buje zmieniać percepcję Stanów Zjednoczonych 
w środowisku międzynarodowym, ale również 
wewnątrzkrajowym. Najlepszym narzędziami, 

3 R. Bielawski, A. Ziółkowska: Media społecznościowe, 
a kształtowanie bezpieczeństwa państwa, [w:] Człowiek 
a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień, 
red. P. Szymczyk, K. Maciąg, wyd. Wydawnictwo Naukowe 
TYGIEL, Lublin 2018, s. 91.

mocnego oddziaływania ideologicznego1. Przeby-
wanie w takich bańkach powoduje, że nie mamy 
możliwości konfrontowania naszych opinii, z opi-
niami osób, które myślą inaczej od nas. Warto 
również nadmienić o istnieniu fake newsów, czyli 
nieprawdziwych informacji, które tylko na pozór 
wydają się zgodne ze stanem rzeczywistym oraz 
o faktach alternatywnych – tylko częściowo zgod-
nych z prawdą. To wszystko stoi w sprzeczności 
z całą ideą wolnych mediów społecznościowych 
i stanowi o ich niedoskonałości. 

Społeczeństwo XXI wieku żyje w czasach 
postprawdy, czyli w świecie, w którym odwoły-
wanie się do emocji i przekonań jest cenniejsze 
niż prawda i fakty same w sobie. Z tego tytułu 
media społecznościowe stanowią idealne na-
rzędzie polaryzacji społeczno-politycznej i są 
wykorzystywane w różnych celach przez osoby 
fizyczne, podmioty państwowe i wszystkich ak-
torów poza państwowych. 

Zamysłem cyberwar jest pozyskiwanie 
informacji, a także zakłócanie ich przepływu. 
Takie działania były podejmowane już przed po-
wstaniem internetu, a tym bardziej social mediów. 
W przeszłości nie była tak nazywana, aczkolwiek 
była tak samo ważna. Ochrona jak i wykorzysty-
wanie dostępnych informacji stanowi podstawę 
działań sektora państwowego i prywatnego. “Istotą 
walki informacyjnej w działaniach mediów sta-
nowi nie tylko przekazywanie informacji o zja-
wiskach, zdarzeniach i osobach, ale i stwarzanie 
sytuacji utrudniających szeroko rozumianemu 
przeciwnikowi poznanie stanu faktycznego o zjawi-
skach, zdarzeniach i osobach, co w konsekwencji 

1  M. Grömping: ‘Echo Chambers’ Partisan Facebook 
Groups during the 2014 Thai Election, “Asia Pacific Media 
Educator” 2014, vol. 24(I), s. 39-40. 
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sprawą mediów społecznościowych. „Powracając 
do starego modelu polityki zagranicznej opartego 
na rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, Rosja 
manifestuje swoje ambicje geopolityczne i siłą 
wytycza granice »cywilizacji rosyjskiego świata«, 
rzucając wyzwanie postzimnowojennemu po-
rządkowi w Europie”67. W dużej mierze udaje 
się jej to za pomocą mediów społecznościowych. 

Innym przykładem, który doskonale 
odzwierciedla rolę mediów społecznościowych 
w działaniach skierowanych na dezintegrację 
w przestrzeni politycznej tudzież społecznej to 
dyskusje prowadzone między użytkownikami 
social mediów. Wystarczy, że jedna osoba zdecy-
duje się na propagowanie innych poglądów niż 
pozostali użytkownicy danej bańki informacyjnej 
i od razu wywiązuje się dyskurs, który najczęściej 
kończy się spacyfikowaniem niesfornej jednostki. 
Taka osoba może być realnym człowiekiem, jed-
nakże często zdarza się, że jest to jedynie fałszywy 
profil, który ma za zadania podburzać ze sobą 
strony konfliktu. 

Szeroko rozumiane media społecznościo-
we doprowadziły do powstania zjawiska influen-
cerów. Wydawać by się mogło, że większość ludzi 
podświadomie wie, kim jest influencer. Słowo to 
przywołuje na myśl młodą, zamożną osobę, której 
styl życia jest sponsorowany przez takie marki 
jak Instagram, TikTok czy YouTube. Termin ten 
ma bardzo specyficzne znaczenie w nauce o sieci. 
W mediach społecznościowych sieci są zwykle 
scentralizowane: niewielka liczba osób lub może 
tylko jedna osoba w „centrum” sieci jest połączo-
na z wieloma innymi osobami na „peryferiach”. 

6  J. Darczewska: Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. 
Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go – WYDANIE SPECJALNE” 2015, s. 59. 

które dają warunki do odpowiedniego rozwoju 
nieprawdziwych informacji, są media społeczno-
ściowe. Używane na masową skalę portale typu 
Facebook, Twitter czy Instagram pozwalają na 
kreowanie fałszywej rzeczywistości. Fake news, 
stworzony za pomocą takich stron bardzo często 
ma destrukcyjne konsekwencje. Firma Internet 
Research Agency z siedzibą w Petersburgu zo-
stała oskarżona o szereg akcji propagandowych 
wymierzonych przeciwko USA. Przy pomocy 
wielu kont internetowych, rozbudowanych ser-
wisów i sztucznych postaci, skutecznie wpływała 
na opinię publiczna w Stanach Zjednoczonych 
i na świecie. 

Internet Research Agency była 
zamieszana w działania infor-
macyjne skierowane na osła-
bienie amerykańskiego sektora 
energetycznego w 2018 roku. 
Dzięki masowym wpisom na 
portalach typu Facebook (oko-
ło 9 tysięcy postów) wpływała 
na kształtowanie federalnej 
legislacji stanowej i funkcjono-
wanie przemysłu energetycz-
nego jako takiego.  

Poprzez rozbudowaną sieć „farm trolli” 
opublikowała posty wzmacniające rosyjską po-
zycję w sektorze paliw kopalnych Stanów Zjed-
noczonych. Federacja Rosyjska znajduje się de 
facto w czołówce amerykańskiego systemu ener-
getycznego. Wpisy jednocześnie sprzeciwiały się 

własnej produkcji paliw przez Amerykę, co miało 
spowodować zmniejszenie narodowego potencjału 
samego supermocarstwa4. 

Personifikacją długookresowych i wie-
lowektorowych działań na tym polu jest postać 
fikcyjnej blogerki Jenny Abrams. Konto na Twit-
terze, które powstało w 2014 roku, z powodzeniem 
zyskiwało popularność za sprawą groteskowych 
postów. Tematyka profilu sukcesywnie się zmie-
niała wraz z coraz to większą liczbą fanów. Blo-
gerka podnosiła kwestie imigrantów i podziałów 
rasowych, atakując samego Donalda Trumpa. 
Tematyczne tweety o wielotysięcznych zasięgach 
powodowały reakcje amerykańskich notabli. Za 
przykład może posłużyć postać byłego sekretarza 
bezpieczeństwa krajowego USA oraz szefa per-
sonelu Białego Domu za prezydentury Donalda 
Trumpa – Johna Francisa Kelly. Wspomniany 
generał wchodził w interakcje na Twitterze z fik-
cyjną postacią, odnosząc się do treści jej postów. 
Nawet światowe media cytowały fake konto Jenny 
Abrams, były to między innymi: “USA Today, The 
Washingtont Post, France24, The Huffington Post, 
The Times of India, The Daily Mail, The New York 
Times, The National Post, CNN, BBC, The Tele-
graph, BuzzFeed czy Breitbart. Oczywiście także 
Sputnika i RT (dawne Russia Today)”5. 

Cyberprzestrzeń wytycza nowe kierunki 
polaryzacji politycznej. Teatr cyber działań, za 
pomocą których można wpłynąć realnie na po-
litykę i społeczeństwo, zwiększył się znacząco za 

4  USA: Rosyjskie operacje informacyjne były wymierzone 
w przemysł energetyczny, https://www.cyberdefence24.pl/
usa-rosyjskie-operacje-informacyjne-byly-wymierzone-w-
-przemysl-energetyczny, ( dostęp 14.04.2021). 

5  A. Lelonek: Amerykańska blogerka tworem farmy trolli 
z Petersburga, https://www.cyberdefence24.pl /amerykan-
ska-blogerka-tworem-farmy-trolli-z-petersburga, (dostęp: 
14.04.2021). 
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Tłumy na peryferiach sieci społecznościowej 
mają tylko skromną liczbę połączeń, podczas gdy 
nieliczni – tak zwani „wpływowcy” – w centrum 
sieci są połączeni prawie ze wszystkimi. To stawia 
tych ludzi w potężnej pozycji, która pozwala im 
wywierać nieproporcjonalny poziom wpływu 
na grupę. 

Pozycja i wpływy influence-
rów powodują, że nawet decy-
denci polityczni dostrzegają 
ich potencjał. Rząd Wielkiej 
Brytanii zapłacił kilku wpły-
wowym mediom społeczno-
ściowym i gwiazdom telewizji 
za promowanie usługi testów 
i śledzenia NHS, czyli systemu 
używanego, gdy ktoś ma po-
zytywny wynik testu na obec-
ność COVID-19, aby dowiedzieć 
się, kto jeszcze może być 
zagrożony po skontaktowaniu 
się z nimi 

Gdy system nie osiągnął zamierzo-
nych celów, rząd postanowił zmienić strategię.  
Wtedy pojawiły się takie osoby jak gwiazdy Love 
Island Shaughna Phillips, Josh Denzel i Chris 
Hughes. Phillips, która ma 1,5 miliona obser-
wujących na swoim Instagramie, opublikowała 
jej zdjęcie ze znajomym, przypominając swoim 
obserwatorom, że „najlepszym sposobem na po-
wrót do normalności” jest poddanie się testom na 
koronawirusa. Przypomniała fanom, że usługa 

test and trace jest „całkowicie bezpłatna, szybka 
i ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania 
rozprzestrzeniania się koronawirusa”7. Shaugh-
na Phillips, podobnie jak inne wpływowe osoby 
zaangażowane w tę kampanię, otrzymywała 
wynagrodzenie za swoje posty. Chociaż rząd nie 
ujawnił, ile wydano na kampanię, to twierdzi, 
że informacja dotarła do ponad 7 milionów osób. 

Widać zatem, że zasięg takiego przedsię-
wzięcia jest ogromny. Analizując ten przykład 
trzeba zwracać uwagę na to, że angażując tylko 
parę rozpoznawalnych osób ze świata social 
mediów do konkretnych celów, można uzyskać 
wprost proporcjonalne rezultaty. 

Te decyzje są dowodami na to, jak wielki 
potencjał polityczny, społeczny i ekonomiczny 
drzemie w mediach społecznościowych i osobach, 
które na takich portalach osiągają niebotyczne 
zasięgi. Nie wszystkie działania państwa mające 
na celu wywieraniu wpływu na społeczności 
są jawne tudzież ujawnione. Biorąc pod uwagę 
ten fakt, tym bardziej zaskakująca wydawać się 
może skala takiego procederu. Bez względu na to, 
należy docenić rolę social mediów w działaniach 
propagandowych czy dezinformacyjnych. Z tego 
tytułu, media społecznościowe stanowią dosko-
nałe narzędzie polaryzacji społeczno-politycznej.

7  S. Osborne: Coronavirus: Government paid Love Is-
land stars and influencers to promote struggling Test and 
Trace system, https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/coronavirus-influencers-nhs-test-trace-system-
-love-island-shaungha-phillips-a9696331.html, (dostęp: 
17.04.2021). 
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Współczesny świat wygląda zupełnie inaczej niż 
setki, a nawet dziesiątki lat temu. Głównym czynn-
kiem, który w znacznym stopniu zrewolucjonizował 
otaczającą nas rzeczywistość, bez wątpienia był 
powszechny dostęp do Internetu. Dzięki niemu 
coraz bardziej popularne stało się używanie wszel-
kiego rodzaju mediów społecznościowych, takich 
jak Facebook, Instagram czy Twitter. Mają one 
niebagatelny wpływ na młodego odbiorcę, kreują 
nastroje społeczne oraz przyczyniają się do zwięk-
szenia samoświadomości współczesnej młodzieży. 
Jednak to Tik Tok, stosunkowo młoda aplikacja 
ma najwięcej odbiorców na całym świecie i tym 
samym stała się najchętniej pobieraną w 2020 roku1. 
To właśnie ona będzie wyznaczała nowy kierunek 
mediów społecznościowych w przyszłości, głównie 
za sprawą swojego wyjątkowego algorytmu, który 
dobiera wyświetlane treści w taki sposób, aby były 
dopasowane pod konkretnego użytkownika. Dzięki 
temu materiały stają się jeszcze bardziej atrakcyjne 
dla odbiorców, przez co czas spędzany na używa-
niu tej aplikacji jest przeciętnie znacznie wyższy 
niż w przypadku innych tego typu programów. 
Prowadzone badania na temat wpływu mediów 
społecznościowych na młode pokolenie wyraźnie 
wykazały zwiększenie ryzyka uzależnień od aplikacji 
internetowych wraz ze znaczącym spotęgowaniem 
ilości czasu spędzanego w sieci2. Nowym zjawiskiem 
przyczyniającym się do wzrostu odsetku osób uza-
leżnionych, jest tak zwane FOMO, które powoduje 
natężenie potrzeby ciągłego sprawdzania tego, co 
aktualnie jest publikowane w sieci i nie wpływa 
korzystnie na młode osoby. 

1  Worldwide & US Download Leaders, 10 Most Downloaded 
Apps, www.apptopia.com. 7 stycznia 2021 r.  

2  CBOS, raport: Konsumpcja substancji psychoaktywnych 
przez młodzież szkolną – Młodzież 2013
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wprowadzane po to, aby zaspokajać jak najwięcej 
potrzeb swoich użytkowników i zachęcać nowe, 
potencjalne osoby do korzystania z ich aplika-
cji4. Każdy jeden spośród obecnych serwisów 
społecznościowych oprócz pełnienia funkcji 
komunikatora między użytkownikami czy ty-
powo informacyjnej, jest także, jeśli nie przede 
wszystkim, źródłem dostarczanej rozrywki dla 
osób korzystających z danej aplikacji. W ciągu 
ostatnich lat przeprowadzono wiele różnorakich 
badań mających sprawdzać to, w jaki sposób 
młodzi ludzie najchętniej spędzają wolny czas. 
Z dostępnych analiz statystyk jasno wynika5, że 
w czasie swojego czasu wolnego ponad 57% ba-
danych najchętniej korzysta z różnego rodzaju 
serwisów internetowych, z czego najczęściej 
używane w tym celu są telefony komórkowe. 
Respondenci tłumaczą to ogromną mobilno-
ścią tego typu urządzeń, zdecydowanie większą 
niż chociażby laptopów, nie wspominając już 
o komputerach stacjonarnych. Przez co mogą 
oni łączyć się z siecią internetową z każdego 
miejsca na świecie. Co za tym idzie, możliwe jest 
praktycznie ciągłe i nieprzerwane korzystanie 
z serwisów za pomocą rozwiniętej sieci komór-
kowej. Ta powszechność i globalność Internetu 
nigdy dotychczas nie była tak zaawansowana jak 
ma to miejsce obecnie6. 

4  H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instru-
ment wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, 
red. Kłos J., wyd. LIBRON, Kraków 2019, s. 182 – 184

5  Częstotliwość korzystania z portalu społecznościowego, 
[w:] W. Czerski, E. Gonciarz, Ryzyko uzależnienia studentów 
od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka 
[w:] Lubelski rocznik pedagogiczny, T. XXXVI, z. 4 – 2017, 
s. 144 – 145 

6  W. Czerski, E. Gonciarz, Ryzyko uzależnienia studentów 
od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka 
[w:] Lubelski rocznik pedagogiczny, T. XXXVI, z. 4 – 2017, 
s. 133 – 136

Media społecznościowe a mło-
de pokolenie 

Internet w XXI wieku stał się nie tylko podsta-
wowym źródłem informacji, ale również bardzo 
naturalnie przyczynił się do powstania i rozwoju 
środków komunikacji, które nigdy wcześniej nie 
były dostępne na taką skalę. Możliwe stało się 
nie tylko przesyłanie między sobą wiadomości 
pisanych, ale też obrazów, nagrań dźwiękowych 
czy nawet filmów wideo. Za sprawą nowych, in-
ternetowych możliwości zmieniło się również 
postrzeganie odbiorcy informacyjnego. Do tej 
pory rola użytkownika tradycyjnych mediów 
ograniczała się jedynie do tzw. “biernego uczest-
nictwa” – tak naprawdę realne było jedynie od-
bieranie komunikatów. Przeciętne osoby nie 
były w stanie przebić się ze swoją wiadomością 
w mediach, nawet gdyby miały coś istotnego do 
przekazania. To było zarezerwowane dla osób 
pracujących w branży dziennikarskiej. Bardzo 
mocno zmieniło się to za sprawą mediów spo-
łecznościowych, dzięki którym każdy z nas może 
stać się bezpośrednim nadawcą informacji. Moż-
na tworzyć własne treści i tym samym niejako 
przyjąć rolę “dziennikarza”, który publikuje bez 
nadzoru i sztywno określonych zasad czy etyki 
wynikającej z wykonywanego zawodu. Tym sa-
mym nadawcy ci, którzy w odróżnieniu od pro-
fesjonalistów mają określony poziom swobody 
we wstawianych do sieci postach, odbierani są 
przez swoją społeczność za bardziej autentycz-
nych niż zawodowi prezenterzy3. Informacja 
od zawsze była potężną bronią w ręku tego, kto 

3  S. Gliwa, Wpływ mediów społecznościowych na opinie 
i nastroje społeczne, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, red. 
M. Kozielska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, nr 
2, 2019, s. 247-249 

ją posiadał. Nic więc dziwnego zatem, że coraz 
częściej to właśnie media społecznościowe wy-
korzystywane są do rozpowszechniania istotnych 
komunikatów. 

Jak podają dane Digital in 
2017 Global Overview, obecnie 
liczba aktywnych użytkow-
ników wszystkich aplikacji 
społecznościowych to ponad 
2,7 mld osób, a wskaźnik ten 
nieustannie rośnie. 

Portale społecznościowe są źródłem 
przeogromnych zasięgów. Sam Facebook obec-
nie przekroczył 2 mld użytkowników, a What-
sApp i Messenger liczą ich ponad miliard. Co 
za tym idzie, informacje rozpowszechniane są 
w coraz to szybszym tempie. Twórcy serwisów 
internetowych dostrzegli nie tylko wielki roz-
wój swoich platform, ale także potencjał, który 
drzemie w sieci społecznościowej. Zaczęli go 
sprytnie wykorzystywać i sukcesywnie przeku-
wać w niewyobrażalne zyski płynące z umie-
jętnego użytkowania. Niegdysiejsze popularne 
serwisy do komunikowania się przekształciły się 
w sprawnie działające platformy informacyjne 
oraz otworzyły opcje dla reklamodawców. Z tego 
powodu w ostatnich latach znacząco zwiększyła 
się liczba zamieszczanych reklam w portalach 
społecznościowych. Ilość możliwości również 
stale rośnie. Twórcy różnego rodzaju serwisów 
nie tylko prześcigają się w szukaniu nowych 
pomysłów czy rozwiązań, ale też czerpią wza-
jemnie od siebie inspiracje, aby móc wciąż roz-
wijać swoje platformy. Innowacje są nieustannie 
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bycia online7. Przeprowadzono ankietę na gru-
pie młodych osób. Mieli oni odpowiedzieć na 
pytanie, jak się czują, gdy przez pewien czas nie 
korzystają z portali społecznościowych. Wyniki 
przeprowadzonego badania są wyjątkowo nie-
pokojące w odniesieniu do problemu, jakim jest 
uzależnienie młodych osób od Internetu8. Mia-
nowicie, okazało się, że dominującym uczuciem 
wobec stagnacji internetowej jest dojmująca 
nuda i poczucie braku kontrolowania spraw na 
bieżąco na skutek braku uczestnictwa w tych 
wydarzeniach. Zaraz po nich jednak na szczy-

7  A. Jupowicz – Ginalska. (i in.), Fomo. Polacy a lęk przed 
odłączeniem – raport z badań, Warszawa 2018,[Podział 
zawijania tekstu] s. 1-9

8  Fomo w Polsce – podstawowe dane demograficzne, [w:] 
A. Jupowicz – Ginalska. (i in.), Fomo. Polacy a lęk przed 
odłączeniem – raport z badań, Fomo a rozłąka z mediami 
społecznościowymi, Warszawa 2018, s. 31-33

cie listy widnieje samotność, niepokój, a nawet 
strach. Jest to bardzo alarmujący sygnał, tym 
bardziej, że nierzadko do odczuć psychicznych 
dochodzą również fizyczne. Objawy somatyczne 
mogą objawiać się nudnościami, zawrotami gło-
wy, bólami brzucha, czy zwiększoną potliwością. 
Idą one w parze z negatywnymi emocjami aż u ⅕ 
ankietowanych. Częstym zjawiskiem wśród grupy 
badanych było bezwiedne sięganie po telefon, 
żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś nowego 
nie pojawiło się w sieci. Ponad 27% osób zadekla-
rowało, że znacznie częściej korzysta z mediów 
społecznościowych niż to początkowo planowali. 
Jeszcze większe grono zauważa negatywne skutki 
swojego długiego przeglądania treści, w związku 
z tym próbuje na własną rękę ograniczać użycie 
smartfona. Jest to dość obiecujące, jednak w ko-
relacji z faktem, że znacznie liczniejsza grupa 

Pokolenie Z, czyli młodzież 
urodzona po 2000 roku, dopie-
ro wkraczająca w dorosłość, 
jest pierwszym pokoleniem, 
które urodziło się i wychowa-
ło już w dobie powszechnego 
dostępu do sieci internetowej. 
Ci młodzi ludzie tak naprawdę 
nie znają życia pozbawionego 
tego aspektu wirtualnego. 

Łączy się to z tym, że to pokolenie bez 
wątpienia jest najbardziej zinformatyzowane 
ze wszystkich jak do tej pory, nastawione głów-
nie na korzystanie oraz maksymalne czerpanie 
z wszelkich dostępnych programów i opcji, jakie 
dostarcza ludziom ta globalna sieć. Z tego faktu 
płyną niewątpliwie pozytywne skutki. Wysoki 
poziom umiejętności informatycznych może 
zaowocować dla młodego człowieka w przy-
szłości, w szczególności w perspektywie póź-
niejszej pracy zawodowej. W dobie postępującej 
globalizacji sprawne posługiwanie się Interne-
tem i portalami społecznościowymi wydaje się 
być wręcz niezbędne. Przewidywania odnośnie 
użycia social mediów są wszak jednoznaczne – 
coraz więcej przedsiębiorstw i znanych marek 
dostrzega w nich ogromny potencjał i szansę na 
rozwój, chociażby przez odpowiednie rozrekla-
mowanie i stworzenie konkretnego, pozytywnego 
wizerunku w Internecie. Coraz częściej mówi się 
również o zepchnięciu na bok starych mediów, 
na rzecz tych nowych, w tym właśnie portali 
społecznościowych. Mimo tych niewątpliwych 
korzyści, rozpowszechnienie dostępu do tych 

nowych mediów może pociągać za sobą także 
negatywne konsekwencje dla młodych osób.  
Jednym z najbardziej poważnych i coraz bardziej 
dostrzegalnych zagrożeń płynących ze wzmożo-
nego eksploatowania Internetu jest uzależnienie 
od korzystania z aplikacji i programów interne-
towych.  To właśnie serwisy i portale społeczno-
ściowe stały się bezpośrednią odpowiedzią na 
potrzeby społeczne, jakimi są nawiązywanie więzi 
międzyludzkich i ich podtrzymywanie. Szczegól-
nie w dobie pandemii Covid – 19, kiedy kontakt 
bezpośredni stał się bardzo mocno ograniczony, 
a często prawie niemożliwy, to właśnie one oka-
zały się być kluczem do rozwiązania problemu 
słabnących relacji społecznych.

FOMO jako jedna z przyczyn 
wzrostu wskaźnika uzależnień 
od internetu wśród młodych 
osób

Do uzależnienia młodego społeczeństwa od ko-
rzystania z mediów społecznościowych, aplikacji 
internetowych oprócz ogromnej chęci i podtrzy-
mywania więzi międzyludzkich przyczyniło się 
również zjawisko tak zwanego FOMO. Jest to 
skrótowiec od angielskiego wyrażenia Fear of 
Missing Out, czyli jest to “strach przed tym, że 
coś nas ominie”. FOMO znacząco intensyfikuje 
i tak już dość silną potrzebę ciągłego spraw-
dzania i przeglądania udostępnianych treści 
w serwisach internetowych. Chęć bycia na bie-
żąco, uczestnictwa we wszystkich istotnych dla 
nas wydarzeniach powoduje presję ciągłego 
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chińskiej aplikacji – Musically. Była to wyjątko-
wo droga inwestycja, bo kosztowała aż miliard 
dolarów amerykańskich. Jak wkrótce mogliśmy 
się przekonać, decyzja ta była niezwykle opła-
calna, ponieważ mimo wysokiej opłaty za wzię-
cie w posiadanie konkurencyjnego serwisu, Tik 
Tok zaczął w krótkim czasie generować ogromne 
zyski dla swoich twórców. W 2020 roku była to 
najchętniej pobierana aplikacja mobilna11, de-
klasująca prawdziwych gigantów mediów spo-
łecznościowych, takich jak chociażby Facebook, 
Instagram, czy Twitter. Rosnącą popularność 
aplikacja ta zawdzięcza swojej innowacyjności, 
zarówno pod względem zastosowania, jak i swo-
jego algorytmu, który w taki sposób dobiera treści 
dla swoich użytkowników, aby jak najdłużej z niej 
korzystali. Treści prezentowane w tym serwisie 
społecznościowym są niezwykle atrakcyjne dla 
internautów. Przez to, że czas przeznaczony na 
dany film został dość mocno skrócony, to tym 
samym przekaz komunikatu, który dany twórca 
chciał zaprezentować musiał zostać, maksymalnie 
skondensowany. Mamy zatem tutaj do czynienia 
z czymś innowacyjnym jak na internetowe realia 

– maksimum treści w jak najkrótszym czasie.  Tik 
Tok świetnie wpasował się we współczesny świat, 
kiedy to żyjemy coraz szybciej, bardziej intensyw-
nie i jednocześnie trudniej jest nam skupić swoją 
uwagę przez dłuższy czas, ponieważ z każdej strony 
jesteśmy narażeni na bodźce z zewnątrz i stale 
nasza koncentracja jest w rozproszeniu.  Tutaj ten 
problem samoistnie znika. Co więcej, aplikacja ta 
w swoim działaniu bazuje na sztucznej inteligencji, 
która ma zastosowanie bezpośrednio w algoryt-
mie. W momencie, kiedy zarejestrujemy się do 

11  Worldwide & US Download Leaders, 10 Most Down-
loaded Apps, www.apptopia.com. 

serwisu i po raz pierwszy przeglądamy treści na 
swojej stronie głównej, można odnieść wraże-
nie niejako przypadkowości polecanych filmów. 
Jednak, gdy tylko zaczniemy aktywniej używać 
serwisu, chociażby przez polubienie danej treści, 
czy zaobserwowanie danego twórcy, algorytm 
dostaje informację, jakiego rodzaju filmy są dla 
nas atrakcyjne. 

W momencie, w którym dostar-
czamy coraz więcej informa-
cji, aplikacja zaczyna polecać 
i wyświetlać te filmy, które po-
tencjalnie mają większe praw-
dopodobieństwo wpasowania 
się w nasz gust. Tutaj mecha-
nizm działania jest już bardzo 
prosty, im więcej oglądamy, 
tym paradoksalnie mamy więk-
szy wpływ na to, co widzimy. 

W sytuacji, w której podoba nam się to, 
co obejrzeliśmy, trudniej jest się oderwać od da-
nego materiału i dzięki temu coraz więcej czasu 
spędzamy na śledzeniu swojej strony głównej 
w poszukiwaniu nowego, ciekawego filmu12. W od-
niesieniu do problematyki potencjalnego uza-
leżnienia i zjawiska, jakim jest FOMO, Tik Tok 
z całą pewnością nie będzie ułatwiał młodemu 
pokoleniu odcięcia się od mediów społeczno-
ściowych. Wręcz przeciwnie, potencjalnie jest 
źródłem kolejnych zagrożeń z tym związanych. 

12 L. Xu, X. Yan, Z. Zhang, Research on the Causes of the 
“Tik Tok” App Becoming Popular and the Existing Problems 
[w:] Journal of Advanced Management Science, Vol. 7, No. 
2, June 2018, s. 59-61

internautów, bo aż 36% dostrzega u siebie symp-
tomy uzależnienia od mediów społecznościowych 
nie napawa optymizmem. Podsumowanie prze-
prowadzonego badania na polskim gruncie nie 
pozostawia wątpliwości, że zjawisko to jest coraz 
bardziej powszechne i dotyczy znacznie większe-
go grona internetowych odbiorców niż mogło się 
początkowo wydawać. Na skutek dokonanej ob-
serwacji okazało się, że znacznie częściej można 
spotkać się z używaniem telefonu komórkowego 
w wyjątkowo nietypowych miejscach, takich jak 
chociażby kościół czy teatr, gdzie korzystanie 
z mobilnych urządzeń nie jest wskazane. Jak udało 
się ustalić, istnieje także powiązanie pomiędzy 
wskaźnikiem FOMO a samooceną. Im wyższy 
jest stopień sfomowania, tym gorsze postrzeganie 
samych siebie. Jednostki sfomowane wykazują 
większą skłonność do wyrażania negatywnych 
opinii na swój temat. Osoby dotknięte tym zja-
wiskiem zdecydowanie częściej porównują się do 
innych ludzi, zestawiają własny wygląd, karierę, 
posiadane dobra z tym, co dostrzegają w Inter-
necie na profilach przeważnie nieznanych sobie 
osób. Wyraźnie zwiększone jest także poczucie 
bycia gorszym od innych, zazdrości wobec tych, 
którzy w naszym mniemaniu posiadają więcej od 
nas samych. Przeprowadzona ankieta wykazała, 
że przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości 
korzystania z sieci powoduje uczucie przytłocze-
nia nadmiarem informacji i bodźców9. Mimo to 
potrzeba korzystania z wiadomości na bieżąco jest 
na tyle silna, że znacznie utrudnia jakiekolwiek 
próby zaprzestania aktywności z udziałem narzę-
dzi mobilnych, ponieważ niekontrolowane sięga-
nie po telefon stało się dzisiaj wręcz nawykiem.  

9  Ibidem, Fomo a efekty oddziaływania mediów społecz-
nościowych, s. 23-27

Osoby te są tak przyzwycza-
jone do korzystania z różnego 
rodzaju urządzeń, że w sytu-
acji, kiedy nie mają przy sobie 
smartfona, odczuwają ogromny 
dyskomfort. Natomiast, kiedy 
telefon poinformuje o dostar-
czeniu nowego powiadomie-
nia, bezwiednie i praktycznie 
natychmiast po niego sięgną 
w celu sprawdzenia nowych 
informacji10. 

Samo zjawisko jest stosunkowo młode, dlatego 
też publikacji i badań na ten temat jest niewiele. 
Mimo tego, na podstawie tych już przeprowadzo-
nych, można stanowczo stwierdzić, że jest ono 
niezwykle alarmujące, szczególnie w odniesieniu 
do najmłodszych użytkowników Internetu, któ-
rzy są podatni na wszelkiego rodzaju czynniki 
zewnętrzne, również te negatywne.

Tik Tok – wróg czy przyjaciel?
Tik Tok to bardzo młoda aplikacja interne-

towa. Została stworzona w 2016 roku przez przed-
siębiorstwo mające swoją siedzibę w Chinach, 
ByteDance i polega na udostępnianiu krótkich, 
najczęściej kilkusekundowych filmów wideo. 
W 2017 roku nastąpił przełom dla tej platformy, 
na skutek wykupu amerykańskiego odpowiednika 

10  A. Jupowicz – Ginalska. (i in.), Fomo. Polacy a lęk przed 
odłączeniem – raport z badań, Warszawa 2018,[Podział 
zawijania tekstu] s. 31-36
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Młodzi ludzie coraz bardziej przytłoczeni są z róż-
nych stron natężeniem informacji, reklam i tre-
ści przekazywanych w Internecie. Narastające 
przebodźcowanie przyczynia się do nasilającej 
się frustracji jednostek, która jest sama w sobie 
negatywna i może prowadzić w konsekwencji 
do autodestrukcyjnych zachowań. Niezaprze-
czalne jest to, że media społecznościowe stały 
się bardzo istotnym medium we współczesnym 
świecie i to one często w najszybszym tempie 
przekazują najważniejsze informacje w danym 
momencie. Prognozy wskazują na to, że tendencja 
dla wszelkiego rodzaju serwisów społecznościo-
wych w kontekście ich wagi i skali będzie jedynie 
wzrostowa. Dlatego też tak ważna jest selekcja 
udostępnianych danych i treści, aby móc się sku-
tecznie bronić przed rosnącym “totalitaryzmem” 
nowych mediów i korporacji technologicznych 
wobec społeczeństwa. 
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bańka 
Jakże zmieniła się świadomość własnych możli-
wości wypowiedzi. W oczywisty sposób z widza, 
jakim czytelnik był jeszcze 30 lat temu, stał się 
twórcą. Ileż mocy nabrał i pewności siebie, że 
oto ja, którego kiedyś słuchało najbliższe, wąskie 
otoczenie, teraz może przekazać swoje rewela-
cje całemu światu i czasem nawet wejść z nim 
w jakąś interakcję. W zalewie pseudoinformacji 
ów cały świat nie zauważy nawet jednostki, ale 
jednostka zdaje się nie zauważać faktu, że jest dla 
świata niezauważalna. Media społecznościowe 
powinny być agorą do wymiany poglądów, tym-
czasem każde z nich oparte jest na algorytmach 
dopasowujących proponowane treści do tych, 
jakie dotychczas prezentowaliśmy, jakie grupy 
polubiliśmy, jakie filmy oglądaliśmy. Temat bańki 
informacyjnej został stworzony już jakiś czas temu 
przez Parisera (The Filter Bubble: What the In-
ternet Is Hiding from You, 2011). Wchodzi się więc 
w dialog na interesujący nas temat, w interesują-
cej nas grupie, by stwierdzić, jeśli istnieje w nas 
świadomość problemu, że to nie jest wymiana 
poglądów, a wzajemne utwierdzanie się w naszym 
stanowisku. Jeśli zaś takiej świadomości nie ma, 
co stoi na przeszkodzie by ocenić nasze zdanie 
za prawidłowe, bo jedyne, bo każdy uczestnik tej 
pseudo-dyskusji mówi mniej więcej to samo co 
my? Już nie można postawić zapytania w Google 
tak po prostu, gdyż zapamiętane ciasteczka spra-
wiają, że otrzymujemy odpowiedzi dopasowane 
do naszych preferencji. 

Zmiana sposobu sortowania treści spra-
wia, że zawód SEO (Search Engine Optimization) 
staje się coraz trudniejszy. To już nie tylko zwykłe 
zdobywanie linków pozycjonujących czy optyma-katarzyna kosieradzka

dajcie mi 
przestrzeń,  
moją.
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społecznościowych dobranych specjalnie przez 
algorytmy dla podniesienia naszego ja. Tego raczej 
się nie chce mając na względzie wytyczne bycia 
hiper-pozytywnym. Od tego odwodzi się znajo-
mych dziwiąc się ich z kolei dyskusjom z ludźmi 
przeciwnej opcji, przeciwnych zapatrywań. Po 
co? – kluczowe pytanie o sens pada za każdym 
razem i w pewnych okolicznościach jest to pytanie 
nawet zasadne. Trójkąt wartość – sens – szczęście 
zdaje się w podejściu pozytywnym coraz bardziej 
rozwierać z bokiem szczęśliwości najdłuższym. 
To szczęście wtedy nadaje rytm wartości i sensu, 
każąc patrzeć na nie przez pryzmat utylitarnej 
przyjemności. Pozytywny punkt widzenia to ro-
dzaj marchewki, bez specjalnego dialogu z drugą 
stroną i kijem, gdyż zaczyna się uważać, że tra-
dycyjne metody radzenia sobie z negatywami 
w otoczeniu, czy negatywnymi własnymi cechami, 
nie przynoszą oczekiwanych skutków. Tylko, że 
przez te oczekiwane skutki rozumie się zupełną 
niwelację wszelkich odchyleń od normy, od tej 
normy, która w psychologii pozytywnej twardo 
stoi przy najdłuższym boku trójkąta wartość – 
sens – szczęście, a gubi się w różnych kontekstach 
kulturowych. Wracając jednakże do naszych me-
diów społecznościowych, ów pozytywny przekaz 
świetnie wpasował się w potrzeby użytkowników, 
co jest zupełnie naturalne, ale manipulacja tym 
przekazem już naturalna nie jest. 

fake 
Miejscami, które każą zastanowić się nad sen-
sem dyskusji są strony bardzo zradykalizowa-
ne, strony polityków czy strony problematyki 
o jasno określonej myśli przewodniej, czasem 
z cenzurą obejmującą fora. Dodanie tam swoich 

lizacja strony, to nie tylko działania marketingowe 
(np. reklamy i opłaty za kliknięcie) zwane SEM 
(Search Engine Marketing), ale i planowanie ar-
chitektury informacji (https://www.szymonslowik.
pl/), które z powyższym razem wzięte i tak stoją na 
pozycji przegranej wobec silników Google. Jakże 
wielką szkodę dla przestrzeni dyskusji zrobiło 
owo filtrowanie treści. 

pozytyw 
Istnieje w psychologii bardzo dobrze opisany efekt 
potwierdzenia polegający na tym, że szuka się 
tematów zgodnych z naszymi poglądami, że igno-
ruje się tematy niezgodne, że szuka się w całości 
obrazu tych informacji, które potwierdzają nasze 
informacje. Wreszcie, że lubi się ludzi podobnych 
do nas pod względem zapatrywań. Otaczajmy 
się ludźmi pozytywnymi – brzmi hasło każdego 
coacha, tego samego, który każe wyjść ze strefy 
komfortu by osiągnąć sukces. Powstała nowa 
dziedzina psychologii: psychologia pozytywna, dla 
wzmacniania życia szczęśliwego, a jednocześnie 
sensownego i wartościowego. Przy czym te trzy 
cechy psychologia ta wymienia w jednym rzę-
dzie, a nie w konfrontacji. Problem postawienia 
spójnika „i” pomiędzy szczęściem a sensem lub 
szczęściem a obracaniem się wśród wartościo-
wych przekazów przybiera dość klarowną postać 
w mediach społecznościowych. Problem zaczyna 
być wtedy, gdy za ludzi pozytywnych będzie się 
uważać tych, którzy myślą tak jak ja, a nie tych, 
których zrozumienie oznaczać będzie kłopotli-
wy wysiłek prawdziwej dyskusji, a więc wyjście 
z owej strefy komfortu. Konfrontacja jest trudna 
i pozornie może oznaczać zburzenie naszego ide-
alnego obrazu zbudowanego na bazie wielu grup 
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Ograniczenie to sprawia, że nie sposób odnieść 
się właściwie do pokazanego problemu, można 
jedynie wyartykułować zdanie twierdzące lub 
przeczące, a i to bez uzasadnienia. Jeśli zatem 
mamy zaprzeczyć postawionej tezie bez możliwo-
ści tego uzasadnienia to w jaki sposób zachęcić 
innych do dyskusji, kiedy inni nie znają naszych 
argumentów? Dyskusja, jeśli już do jakiejś dojdzie, 
odbędzie się na poziomie haseł i ogólników, te zaś 
w swym ograniczeniu przestrzennym muszą być 
pozbawione szarości. Instagram rządzi się jeszcze 
dziwniejszymi prawami, gdyż pomijając rzeszę 
osóbek walczących o uwagę wątpliwymi metoda-
mi, w sposób obrazkowy prezentują swoje idee 
nawet poważne osoby. Obraz wart tysiąca słów. 
Niby tak, a jednak zwykłe kadrowanie pozwala 
uzyskać zupełnie inny efekt niż w rzeczywistości. 
Choć z drugiej strony autor zdjęcia stwierdzić 
może, że to jego rzeczywistość i tak właśnie ją wi-
dzi, nawet jeśli użył filtrów graficznych. Sprzedaje 
więc swoją percepcję za polubienia dając widzom 
nieco doświadczenia psychologii pozytywnej, 
nieco współuczestniczenia w grupie ważnej dla 
widza, pozwala mu się nawet wtrącić krótkie 
zdanie dźwiękonaśladowcze aby widz sądził, że 
jest jednak jakaś interaktywność. Facebook jest 
pod tym względem uprzywilejowany, pozwalając 
na tworzenie nieograniczonych treści, jednak 
spojrzenie na jakikolwiek dłuższy wątek budzi 
zadumę nad cofnięciem się językowym. Użyt-
kownicy mediów społecznościowych generalnie 
nie potrzebują miejsca do rozmowy, gdyż nawet 
jeśli takie jest im udostępnione, to niechętnie 
z niego korzystają, poprzestając na Tweetowych 
trzystu znakach. Nie potrzebują zaś miejsca do 
rozmowy, gdyż zapewne nie potrzebują rozmo-
wy. Przychodzą z gotową ohasłowaną tezą, bez 

argumentów lub z takimi argumentami, które 
również zdążyły wystąpić w ogromie wątków 
i czasem nawet uzyskać swój hashtag. Nie po-
trafimy rozmawiać. 

„nas nic nie przekona, że białe 
jest białe” 

Mamy oto użytkownika mediów, może i społecz-
nościowych, ale telewizja, radio i prasa pomimo 
braku interakcyjności, również tu pasują. Użytkow-
nika, dla którego rozmowa polega na wymianie 
tych samych poglądów, które on prezentuje, więc 
utwierdza siebie w przekonaniu o posiadaniu 
monopolu na prawdę. Nie widzi problemu, gdyż 
nie konfrontuje się z argumentami osób o innych 
zapatrywaniach, żyjąc w bańce szczęśliwości. Na 
tym szczęściu buduje swoje normy, gdzie z trójkąta 
szczęście – wartości – sens dwie ostatnie są pod-
porządkowane pierwszej. I uzyskujemy człowieka, 
który łatwo swoim hedonistycznym wartościom 
nada sens, bo znalazł potwierdzenie tego u innych 

– takich samych, gdyż innych – przeciwnych nie 
znalazł, bo nie szukał i nie chciał szukać. Filtry 
Google zbudowały techniczne podwaliny, ale to 
natura ludzka sprawiła, że mogły zadziałać. 

Czy potrzebna przestrzeń do rozmowy? 
Z jednej strony pytanie retoryczne. Z drugiej – to 
zależy czy chcemy brnąć w coraz większą pola-
ryzację. To zależy czy obecnie jesteśmy w stanie 
taką prawdziwą agorę stworzyć. To zależy – klu-
czowe określenie relatywizmu moralnego, które 
nie powinno tu paść. Z braku chęci rozmowy już 
tylko krok do systemów, z których wychodziliśmy 
wieki, a w które łatwo i z przyjemnością wpychamy 
siebie z powrotem.

uwag wywołuje agresję innych uczestników tego 
forum. Obsiadają oni wtedy swoim wzajemnie 
popierającym się chórem komentarzy sądząc, że 
ich ilość przechodzi w jakość, gdyż z ich z kolei 
punktu widzenia oni mają rację, bo są w więk-
szości. Jak grupa podrostków chodząca zawsze 
razem dla stworzenia wrażenia siły, choć każdy 
z nich z osobna jeszcze jest mentalnym dzieckiem. 
Psychologia w swych podstawach opisała to jako 
społeczny dowód słuszności. Pięknie wygląda 
ów post przeciwny, może nawet tylko neutral-
ny, ale z pewnością nie pochwalny – niczym 
pokarm dla wygłodniałych wron. Jeszcze 20 lat 
temu, w czasach przed facebookiem, istniały fora, 
gdzie dyskusja toczyła się pod nickami. Ileż to 
negatywnych emocji mogłoby powstać wtedy, 
gdy nasze opinie nie podpierane były imieniem 
i nazwiskiem. Kiedy nie było wstydu, że nawet 
jeśli powiemy coś niespecjalnie lotnego to nie 
zostaniemy rozpoznani. A jednak opinie tak skraj-
nie negatywne nie powstawały w takiej ilości jak 
teraz. Pomijając fakt kont fake`owych większość 
odbiorców mediów społecznościowych firmuje 
swoje słowa prawdziwymi danymi. Jeśli nie jest 
to prawdziwe imię i nazwisko to prawdziwe jest 
przynajmniej zdjęcie, nawet podrasowane w Pho-
toshopie. Z reguły ufają innym użytkownikom 
z takimi samymi poglądami – kilka sprawdzo-
nych informacji, pod którymi można się podpi-
sać „lajkiem”, może nawet wtrącić pochwalny 
komentarz, by w końcu natrafić na zupełny fake, 
którego użytkownik nie jest świadomy. Liczba 
kont fake`owych jest na tyle duża i prowadzo-
na przez tak doskonałych profesjonalistów, że 
są w stanie wygenerować całkiem nowe rze-
czywistości. Ma to miejsce w przypadku wielu 
polityków płacących za tworzenie i moderację 

grup tematycznych. Hash # pozwala zgrupować 
jakiekolwiek występowanie informacji, a ów „fa-
keman” powiela strony z różnych kont generując 
szum medialny. 

Daje to wrażenie wielości osób 
zainteresowanych daną tema-
tyką, gdzie tymczasem mamy 
do czynienia z perfidnie dopra-
cowaną akcją wąskiej grupy 
osób manipulujących na wielką 
skalę. Łatwość ukrycia się pod 
fakè owym kontem pozwala 
uzyskać dostęp do koniecznych 
w tej „zabawie” pieniędzy. 

Sam fakt umiejętności trwania w nieprawdziwej 
tożsamości sprawia, że tym łatwiej wnioskować 
o pieniądze, często publiczne, gdzie potem in-
stytucje (np. Narodowy Instytut Wolności) są 
prawdziwie bądź mniej prawdziwie zdziwione 
sprawozdaniami z wydatkowania budżetowych 
środków. Wydaje się jakby instytucje publicz-
ne nie nadążały za zmianami jakie dzieją się 
w mediach społecznościowych, gdyż nawet jeśli 
sprawdzają wszystkich swoich beneficjentów to 
niespecjalnie skutecznie. 

280 znaków 
Tyle ma wystarczyć użytkownikowi Tweeta na 
komentarz. To 3 linijki tekstu w formacie A4, 
jedno zdanie podrzędnie złożone. Czy to wy-
starczająca przestrzeń do dyskusji? Patrząc na 
konta Tweetowe polityków – tak. Dla nich – tak. 
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W ostatnich latach wyzwaniem mediów społecz-
nościowych pozostaje ochronadanych osobowych. 
Wraz z rosnącą świadomością użytkowników 
dane powinny być lepiej chronione przez gigan-
tów cyfrowych. Niepożądany dostęp do wielu pry-
watnych informacji stwarza ogromne możliwości 
potencjalnym cyberprzestępcom. Większość 
obywateli jednak nie ma świadomości o tym, 
jak wykorzystywane są ich dane osobowe przez 
portale społecznościowe. I dlatego istotna jest 
profilaktyka oraz staranne podejście do zabezpie-
czeń, które oferują usługodawcy. Jeśli spojrzymy 
na dotychczas wykonane ankiety, to zauważymy, 
że bez większych trudności uzyskamy dostęp do 
wielu wrażliwych informacji, a od tego niedaleko 
do niechcianych upublicznień. Niniejszy arty-
kuł prezentuje najważniejsze kwestie związane 
z ustaleniami RODO, faktycznej realizacji tego 
prawa przez zagraniczne korporacje i informu-
je, jak skutecznie uchronić się przed działania-
mi niepożądanymi.

Media społecznościowe, 
a przetwarzanie danych  
osobowych1 2

Facebook i Twitter, czyli największe platfor-
my internetowe, zbierają ogrom informacji 
o swoich użytkownikach. Podstawowymi re-
kordami są imiona i nazwiska, adresy elektro-
niczne, ale również dane wrażliwe – numery 
telefonu, bieżąca lokalizacja czy data urodzenia. 

1  Zasady dotyczące danych, Facebook, https://www.fa-
cebook.com/privacy/explanation, 202 

2  Twitter Privacy Policy, Twitter, https://twitter.com/en/
privacy, 2021 

ochrona danych 
osobowych 
w mediach 
społecznościowych

alex lechowicz
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są informacje na nasz temat, gdyż zarówno Face-
book, jak i Twitter przekazują nasze dane podmio-
tom zewnętrznym. Nasze dane są przekazywane: 

Publicznie wg. ustawień prywatności 
w profilach
Poprzez aplikacje i witryny firm współ-
pracujących
Firmom współpracującym
Klientom firm
Innym podmiotom dla celów reklamo-
wych i marketingowych

Informacje są również przesyłane dla ce-
lów badawczych ośrodkom zewnętrznym. W tej 
sytuacji warto się zastanowić czy posiadanie konta 
w popularnych serwisach społecznościowych jest 
w dzisiejszych czasach bezpieczne i korzystne dla 
użytkownika, szczególnie przy tak sporej ilości 
informacji, które uzyskują zewnętrzni operatorzy 
i wykorzystują dla własnych celów. 

Facebook, a Cambridge Analy-
tica. Geneza i opis problemu4 

Brytyjska firma pozyskała nielegalnie dane 87 
milionów użytkowników Facebooka, a później 
celowała w nich konkretny przekaz wyborczy, 
między innymi w trakcie kampanii prezydenc-
kiej w Stanach Zjednoczonych czy brytyjskiej 
kampanii referendalnej w czasie brexitu z 2016 
roku. Jednak warto podjąć temat, jak powstała 
Cambridge Analytica – jej głównym pomysło-

4  Tomasz Klepacz, Władysław Przyjemski, Współczesne 
zagrożenia dla przetwarzania danych
osobowych w kontekście RODO i sprawy Facebook – 
Cambridge Analytica
 

dawcą był Steve Bannon, szef kampanii wybor-
czej Donalda Trumpa, który potrzebował silnej 
broni nacisku politycznego i propagandowego. 
Całe przedsięwzięcie sfinansował miliarder Ro-
bert Mercer, który później dotował kampanię 45. 
prezydenta USA. 

By wygrać wybory postawiono na micro-
targeting w mediach społecznościowych, dzięki 
czemu przewidywano zachowania potencjalnych 
wyborców, a później – za pomocą przekazów me-
dialnych – usiłowano wpłynąć na ich poczyna-
nia. Najważniejszym problemem CA były dane, 
których nie posiadali. Rozważano dwie opcje 

– uzyskanie dostępu do narzędzi, które pozwolą 
pozyskać dane osobowe bądź przejęcie pozyska-
nych już danych od osób trzecich. Przy współpracy 
z Aleksandrem Koganem (założycielem Global 
Science Research), który dla celów naukowych 
stworzył działającą w środowisku Facebooka 
aplikację MyDigitalLife, pozyskano miliony pry-
watnych danych użytkowników. 

Wszystkie informacje pozyska-
no pod wpływem sprytnego 
formularza, który miał być na-
rzędziem badawczym, a w rze-
czywistości wyłudzał dane 
– zainteresowani podawali swo-
je dane, a później obiecywano 
im ocenę ich osobowości. 

Co niezwykle ważne, bez wiedzy wspo-
mnianych osób pobierano poufne dane o ich 
najbliższych znajomych czy przyjaciołach, dzięki 
czemu w niedługim czasie aplikacja była pełna 

W sumie zbierane są następujące informacje: 

Imiona i nazwiska
Daty urodzenia
Adresy e-mail
Numery telefonów
Bieżąca lokalizacja
Miejsce zamieszkania
Poprzednie miejsce zamieszkania
Zdjęcie(a)
Kontakty
Informacje o urządzeniach tj. telefony 
czy komputery
Informacje o płatnościach (Facebook)
Adresy IP

Z badań Maddena3 z 2012 roku wynika, 
że pięćdziesiąt osiem procent dorosłych i sześć-
dziesiąt dwa procent młodzieży adaptuje swoje 
ustawienia prywatności, które można indywidu-
alnie korygować. Z wspomnianych badań wynika 
również przykra statystyka, która informuje nas 
o tym, ile osób faktycznie nie zmienia swoich pre-
ferencji prywatności, a to niespełna czterdzieści 
procent z nich. Wszystkie te osoby są narażo-
ne na nieautoryzowany dostęp do wielu infor-
macji na nasz temat, a udostępniamy im m.in.: 

Wykształcenie
Miejsce pracy
Kwalifikacje zawodowe
Poglądy polityczne
Języki obce
Przekonania religijne
Wydarzenia z życia

3  Madden, 2012

Sama platforma była wielokrotnie obar-
czona winą za bezprawne przetrzymywanie da-
nych użytkowników, którzy usunęli w serwisie 
swoje profile. Powinniśmy osobiście zwracać 
uwagę na kwestie bezpieczeństwa w sieci, by 
skutecznie chronić swoje dane osobowe. W tym 
celu należy przestrzegać minimalnych zasad, 
aby nasze dane były bezpieczne. Jako świadomi 
użytkownicy musimy udostępniać wyłącznie 
informacje, które są niezbędne do korzystania 
danego portalu – nadmiar wrażliwych danych 
może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje 
w postaci niekontrolowanego wycieku danych. 
Szczególnie dlatego, że Facebook jest przykładem 
portalu, który świadomie ignoruje zasady ochro-
ny danych osobowych i nie przestrzega unijnego 
prawodawstwa w tym zakresie. Zakłada on rów-
nież, że wszyscy posiadający profil na portalu 
godzą się na otwarty dostęp do danych, które są 
na nim umieszczone. Finalnie wszystkie profile 
posiadają domyślne ustawienia prywatności, któ-
re zakładają widoczność dla wszystkich, co jasno 
wskazuje, że nasza aktywność jest widoczna dla 
wszystkich zainteresowanych publicznie. I dlatego 
to na użytkowników spada odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo danych, a ich obowiązkiem jest 
każdorazowe określanie czy dany post lub zdjęcie 
pozostaną dostępne wyłącznie dla najbliższych 
znajomych, rodziny czy otrzymają status publicz-
nie widocznego. Z kolei Twitter ma niezwykle libe-
ralne podejście i wszystkie posty na tej platformie 
są widoczne publicznie. Ma to swoje plusy, jeśli 
ktoś profesjonalnie bada dane w internecie, ale 
przynosi również fatalne w skutkach zagrożenia 
prywatności. Dodatkowo, Twitter dzieli się danymi 
z innymi współpracującymi partnerami. Warto 
również pochylić się nad tym, gdzie udostępniane 
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“dla znajomych”, więc dane z profili publicznych 
były bezpieczne. Uzyskane dane mogą zostać wy-
korzystane do spear phishingu, czyli najbardziej 
rozwiniętej formy ataków phishingowych.

Jak chronić swoje dane osobo-
we w internecie?6

Urząd Ochrony Danych Osobowych przekazuje 
w swoim raporcie, że powinniśmy przede wszyst-
kim być ostrożnym w sieci z naciskiem na to, by 
nie udostępniać zbyt wielu informacji o sobie 
w mediach społecznościowych. Mogą one bowiem 
być wykorzystane przeciwko nam, np. w celu 
wyłudzenia pożyczek bądź kredytów – istotnie 
nie zostawiajmy żadnych dokumentów w zastaw 
podczas wakacji, nie podawajmy danych tele-
fonicznie i uważnie czytajmy formularze, gdzie 
wymaga się od nas podania danych osobowych, 
np. numeru PESEL. Za dodatkowe zabezpieczenia 
uznaje się niszczarki dokumentów czy programy 
antywirusowe, które uchronią nas przed nieauto-
ryzowanym dostępem osób trzecich do naszych 
danych, szczególnie wrażliwych. 

Warto również poznać zabezpieczenia 
wielopoziomowego7 , które znane jest w serwisach 
społecznościowych. Jest to sposób zabezpieczenia 
oraz autoryzacji podczas logowania przed skorzy-
staniem z konta użytkownika przez niepowołane 
osoby poprzez zdobycie przez nią identyfikatora 
użytkownika i hasła uwierzytelniającego. 

Oprócz podania tych danych logowania, 
użytkownik musi (w kolejnych etapach) podać 
uzyskany kod lub frazę np. ze swojego przeno-

6  Urząd Ochrony Danych Osobowych, Jak chronić swoje 
dane osobowe? Warszawa, 2019

7  Uwierzytelnienie wielopoziomowe, Wikipedia, 2021

śnego urządzenia internetowego (np. smart-
fon, tablet), poprzez przepisanie go z e-maila 
wysłanego przez serwis, na którym użytkow-
nik próbuje się zalogować, czy też za pomo-
cą specjalnej karty, linii papilarnych palca itp. 
Często spotykanym rodzajem uwierzytelnie-
nia jest również 2FA, czyli weryfikacja dwueta-
powa, złożona z dwóch istotnych elementów: 

wpisania poprawnego identyfikato-
ra użytkownika;
wpisania hasła uwierzytelniającego; 

Następnie wymagano podania kodu, do 
którego dostęp posiada wyłącznie właściciel konta 
w danym serwisie. Przykładem oprogramowania 
zapewniającego 2FA jest Google Authenticator.

wrażliwych informacji o wielu osobach. Aplika-
cję pobrało niespełna dwieście siedemdziesiąt 
tysięcy osób, lecz pobrano dane z ok. 50 milionów 
kont na Facebooku. Jak się później okazało, CA 
sprzedała dane osobowe za 800 tysięcy dolarów. 
W międzyczasie aplikacja pobiera informacje 
z profili danych osób, w tym ich aktualizacje 
statusu, polubienia czy prywatne wiadomości. 
Niniejsze informacje zostały wykorzystane przez 
CA do określenia cech charakteru osób analizo-
wanych, ich płci, wieku czy poziomu inteligencji, 
ale również – co istotne – światopoglądu. Ludzie 
zostali podzieleni na kategorie, a specjaliści ds. 
marketingu tworzyli profilowane przekazy me-
dialne, tj. spoty wyborcze, które dzięki zawartej 
treści wystarczająco wpływały na emocje odbior-
cy. Facebook o sprawie dowiedział się niezwykle 
późno, jednak reakcja była natychmiastowo – za-
blokowano aplikację doktora Kogana i wysunięto 
żądania do firm, by usunęły pozyskane nielegalnie 
dane z potwierdzeniem tej czynności w formie 
pisemnej. Niestety, niezależnie od tej reakcji, dane 
zostały wykorzystane w kampanii prezydenckiej 
w USA z 2016 roku, wspierając tym samym kan-
dydata Partii Republikańskiej, Donalda Trumpa, 
który w listopadzie ww. roku wygrał z Hillary 
Clinton stosunkiem głosów 304:22755.

Wynikiem tej sprawy jest decyzja Ame-
rykańskiej Federalnej Komisji Handlu, która 
zatwierdziła nałożenie na Facebook kary w wy-
sokości pięciu miliardów dolarów, a niniejszą 
zatwierdził Departament Sprawiedliwości USA. 
Mark Zuckerberg był mocno krytykowany za 
to, że mimo braku świadomości działania Cam-

5  Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 
w 2016 roku, Wikipedia

bridge Analytica dopuszczono do udostępniania 
informacji niejawnych o użytkownikach pod-
miotom trzecim.

Pół miliarda danych użytkow-
ników Facebooka udostępnione 
publicznie

Luka bezpieczeństwa pozwoliła cyberprzestęp-
com uzyskać dostęp do ogromnej ilości danych 
osobowych, które po nieudanej próbie sprzedaży 
zostały udostępnione publicznie w sieci. Zebrane 
informacje to:

 
imiona i nazwiska,
numery telefonów komórkowych,
adresy e-mail,
płeć,
stan cywilny,
zawód,
miasto.

Wyciek dotyczył rekordów 533 milionów 
użytkowników, a wśród nich znajduje się 2,7 mln 
danych z Polski, w tym czołowych polskich polity-
ków, m.in.: Roberta Biedronia, Borysa Budki czy mi-
nistrów Jarosława Gowina i Mariusza Kamińskiego 
oraz Michała Dworczyka z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Politycy komentują sprawę w zróżni-
cowany sposób – jedni są nastawieni negatywnie, 
drudzy pozytywnie, a pozostali zupełnie neutralnie 
podchodzą do tej sprawy. Facebook w oficjalnym 
komentarzu potwierdził, że dane wykradziono 
w wyniku wykorzystania błędu, który został na-
prawiony w 2019 roku. Sam błąd pozwolił na po-
zyskanie danych co najmniej z poziomu dostępu 
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Streszczenie 
W artykule podjęto temat wpływu mediów spo-
łecznościowych na perswazję oraz polaryzację 
społeczeństwa. W tym celu przeanalizowana 
została literatura przedmiotu, bazująca na bada-
niach empirycznych. Z analizy wynika, że media 
społecznościowe są silniejszym narzędziem po-
laryzującym społeczeństwo niż perswadującym. 
Stwierdzono także, że odpowiednie użycie tych 
platform również może przyczynić się do zmiany 
myślenia społecznego. 

Wstępne rozpoznania 
Rozwój Internetu oraz pojawienie się mediów 
społecznościowych znacznie wpłynęły na sposób 
pozyskiwania informacji oraz komunikowania się 
w społeczeństwie. W styczniu 2021 roku liczba 
aktywnych użytkowników Facebooka wyniosła 
ponad 2,8 miliarda ludzi, z czego aż 1,84 mi-
liarda z nich logowało się na niego codziennie. 
Użytkownicy spędzali średnio ponad 140 minut 
dziennie, przeglądając media społecznościo-
we (Statista, 2021). Ilość tego czasu stale rośnie 
w tempie wykładniczym. Internet zmienił sposób 
komunikacji ludzi, zdobywania informacji oraz 
formułowania przekonań. 

Siła mediów społecznościowych i Internetu 
jest bezapelacyjnie ogromna. Warto przyglądnąć 
się temu jak wiadomości odbierane przez Internet 
wpływają na ludzi. Poniższa metaanaliza ma odpo-
wiedzieć na pytanie czy social media to platformy 
perswazyjne czy polaryzacyjne. Jest to kluczowe 
zagadnienie podczas prowadzenia kampanii wy-
borczych, promocji dóbr i usług lub po prostu, 
w celu zrozumienia zachowań ludzkich w sieci. pio scelina

social media 
– platformy 
perswadujące 
czy polaryzujące 
społeczeństwo? – 
metaanaliza
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to na potęgowanie spolaryzowanych i skrajnych 
opinii, powodując konflikt pomiędzy ideologiami 
(Spinozzi, 2020). 

Teza ta została potwierdzona, gdy Bail, 
Argyle i in. badali wpływ mediów społecznościo-
wych na polaryzację w społeczeństwie. W badaniu 
udział wzięła grupa demokratów i republikanów, 
którzy co najmniej trzy razy w tygodniu odwie-
dzają Twittera i poruszają na nim różne kwestie 
związane z polityką społeczną. Tydzień później 
losowo przypisali respondentów do badania, 
w którym zaoferowano im wynagrodzenie za 
śledzenie bota na Twitterze przez miesiąc. Bot 
wystawiał ich na wiadomości od osób o prze-
ciwnych poglądach ideologicznych – organizacji 
non-profit, mediów czy urzędników. Responden-
ci przez cały okres badania wypełniali ankiety, 
mające na celu monitorowanie zmian zachowań. 
Pod koniec miesiąca okazało się, że republikanie, 
którzy śledzili liberalnego bota na Twitterze, stali 
się znacznie bardziej konserwatywni po badaniu. 
Demokraci wykazali niewielki wzrost postaw 
liberalnych po podążaniu za konserwatywnym 
botem na Twitterze. Pomimo wyraźnych ogra-
niczeń tego badania, wyniki te mają znaczące 
implikacje dla interdyscyplinarnej literatury 
dotyczącej polaryzacji politycznej i wyłaniającej 
się dziedziny obliczeniowych nauk społecznych 
(Bail, Argyle i in, 2018). Jednak nie można jedno-
znacznie stwierdzić, że dane zachowania będą 
zachodzić we wszystkich społeczeństwach. 

Należy również przeanalizować jak spo-
laryzowane społeczeństwo wpływa na rozwój 
debaty w mediach społecznościowych. Barberá 
i Rivero w swoim badaniu wykazali, że użyt-
kownicy o skrajnych poglądach ideologicznych 
wytwarzają nieproporcjonalnie więcej treści niż 

użytkownicy umiarkowani (Barberá, Rivero 2015). 
Sprawia to, że większość informacji w mediach 
społecznościowych jest ideologicznie skrajna. 
Z tego względu istnieje większe prawdopodo-
bieństwo na natknięcie się na wiadomości, któ-
re reprezentują te wartości. To z znowu może 
wpływać na chęć użytkowników do dyskusji. 
Przeprowadzone badania wykazały również, że 
dyskusje polityczne mające miejsce na Twitterze 
są napędzane zazwyczaj przez obywateli o skraj-
nych poglądach ideologicznych. Takie działania 
sprzyjają wzrostowi poziomu polaryzacji dyskusji 
politycznej (Barberá, Rivero 2015). 

Media społecznościowe jako 
platformy perswadujące 

Informacje polityczne ukazujące się w mediach 
społecznościowych są często stronnicze, co czyni 
Internet także narzędziem, które może silnie od-
działywać na opinię publiczną. Tak więc możliwe 
jest, że strategiczne użycie tego medium będzie 
miało kluczową rolę w wyborach politycznych, 
ponieważ ludzie spędzają w Internecie więcej 
czasu niż wcześniej poświęcali na kontakt z ja-
kimikolwiek innymi mediami. Narzędzia mar-
ketingowe, którymi może posługiwać się aktor 
polityczny w dobie nowych mediów, stają się 
coraz bardziej innowacyjne i rozbudowane, co 
sprawia, że agitacja wyborcza w coraz większym 
stopniu przenosi się do przestrzeni wirtualnej. 
(Jakubowski, 2014) 

Wyniki badań wykazują, że kontakt z tre-
ściami medialnymi może mieć wpływ na poziom 
poznawczy, afektywny, behawioralny, a nawet 
fizjologiczny (Potter, 2012). Takie efekty medialne 
są kluczowe, gdy interesariusze polityczni i spo-

Media społecznościowe jako 
platformy polaryzujące  
społeczeństwo 

Ważnym aspektem debaty dotyczącej treści uzy-
skiwanych na platformach społecznościowych jest 
działanie algorytmów tych platform. Algorytmy 
te umożliwiają odpowiednie filtrowanie treści. 
Aby zrozumieć dlaczego media społecznościowe 
mogą mieć wpływ na polaryzację społeczeństwa 
należy zbadać mechanizm działania algorytmów. 
Preferencje każdego użytkownika z osobna oce-
niane są przez algorytm, który starannie anali-
zuje osobowość użytkownika, kręgi znajomych 
i reakcje na różne wiadomości. Jest to przykład 
wykorzystania sztucznej inteligencji, która uczy 
się o zachowaniach, poglądach i zainteresowa-
niach użytkownika w celu doboru jak najlepiej 
pasujących treści i reklam do jego profilu. Dzia-
łania te są nastawione na pozyskiwanie kolejnych 
klientów na platformie poprzez angażowanie użyt-
kowników w publikowane treści, zachęcanie do 
zakupów oraz zwiększanie zadowolenia, jak i ich 
czasu spędzanego na platformie. Ostatecznie ma 
się to przełożyć na większe zyski przedsiębiorstwa 
(Spinozzi, 2020).  Algorytm jest zaprojektowany 
w ten sposób, by filtrując treści, odrzucał te, które 
mogą nie spodobać się czytelnikowi, a więc też 
takie, z którymi się nie zgadza. To sprawia, że 
użytkownik otrzymuje jedynie treści, które są 
zgodne z jego wartościami i przekonaniami.

 O informacjach, które użytkownicy widzą 
w swoich mediach społecznościowych decyduje 
głównie ich sieć społecznościowa. Zakładając, 
że dany użytkownik kieruje się poglądami li-
beralnymi, a więc i prawdopodobnie otacza się 
też takimi osobami, to właśnie treści polityczne 

o charakterze liberalnym będą mu się wyświe-
tlać. Z tego względu, że użytkownicy są stale 
narażeni na takie informacje, istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że je przeczytają (Bakshy, 
Eckles i in, 2012). 

Wielu ekspertów argumentuje, że ludzie 
mają tendencję do komunikowania się z osobami 
podobnymi do siebie, czyli takimi, które mają 
podobne poglądy i zainteresowania (McPherson, 
Smith-Lovin, Cook, 2001; Gentzkow, Shapiro, 2011). 

To bezpośrednio, ze sfery ży-
cia codziennego, przekłada się 
na rzeczywistość internetową, 
gdzie komunikacja zachodzi 
głównie między osobami repre-
zentującymi podobne wartości, 
co może narażać te osoby na 
dostęp tylko do niektórych 
rodzajów informacji i może 
prowadzić do zwiększonej se-
gregacji i polaryzacji (Sunstein 
,2009; Van Alstyne, Brynjolfs-
son, 2005; Pariser, 2011). 

Takie tendencje mogą sprawić, że interak-
cje i wymiana informacji jedynie między osobami 
o zbliżonych poglądach staną się jeszcze bardziej 
wyraźne. Czynności te powodują efekt bańki 
informacyjnej, w której użytkownicy mają fał-
szywe poczucie, że większa część społeczeństwa 
podziela ich poglądy. W rzeczywistości oddzia-
łują na to algorytmy, a każdy konsumuje inny 
zestaw informacji i faktów. Ostatecznie wpływa 
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Argumentem za perswazyjnym działa-
niem Internetu może być założenie, że użytkow-
nik jest bardziej skłonny wierzyć informacjom, 
które otrzymuje w mediach społecznościowych, 
ponieważ sam wybiera osoby, które obserwuje, 
a więc osoby, które dzielą się wiadomościami 
pasującymi do jego obecnych przekonań (Prier, 
2017). Łączy to ze sobą działania polaryzacyjne 
jak i perswazyjne. Odbiorca komunikatu, który 
pasuje do jego ideologicznych przekonań, może 
chętniej podzielić się nim z resztą osób w swojej 
sieci. Osoby te również często mają bardzo zbliżo-
ne do niego poglądy. W ten sposób dana informa-
cja dociera do coraz szerszego grona odbiorców. 
Przy wystarczająco dużej liczbie udostępnień 
komunikatu, sieć odbiorców chętniej akceptuje 
fabułę propagandy jako fakt. 

Zebrane tu przykłady to tylko niektóre 
problemy dotyczące funkcjonowania informacji 
w mediach społecznościowych. Konsekwencje 
dezinformacji są potęgowane przez algorytmy, 
projektowane w celu zwiększenia wartości firmy. 
Wartość tej firmy wzrasta dzięki wypychaniu 
większej ilości treści do większej liczby użytkow-
ników końcowych. 

Wnioski 
Powyższa analiza ukazuje, że media społeczno-
ściowe wypełnione są w większości wiadomo-
ściami ideologicznie skrajnymi. Obywatele je 
reprezentujący ignorują lub kontrargumentują 
wiadomości sprzeczne z ich własną opinią, tym 
samym tworząc więcej treści ideologicznie skraj-
nych. Pomimo dużej ilości informacji dostępnych 
w Internecie oraz różnorodności ideologicznej 
wpisów na platformach społecznościowych, nie 

wykazano większego wpływu na zmianę rady-
kalnych poglądów użytkowników. Ostatecznie, 
konsumpcja tych informacji sprawia, że użytkow-
nicy umacniają się w swoich przekonaniach. Nie 
wyklucza to natomiast możliwości oddziaływania 
na opinię publiczną poprzez np. „fake newsy”, 
które mogą mieć ostatecznie duży wpływ na 
postrzeganie rzeczywistości przez niedoinfor-
mowanych użytkowników. Kampanie reklamowe 
oraz polityczne ukierunkowywane są obecnie na 
perswazję wyborców, co zmienia sposób, w jaki 
media wpływają na obywateli. W przyszłych 
badaniach należałoby wziąć pod uwagę przedsta-
wicieli różnych grup społeczno-ekonomicznych, 
nie cechujących się postawami radykalnymi, aby 
lepiej zbadać wpływ treści perswazyjnych na 
użytkowników. Działania marketingowe, które 
biorą pod uwagę cechy osobowości, przekona-
nia i preferencje odbiorcy, mogą posłużyć jako 
narzędzie wywierania wpływu na wyborców, 
zmniejszając efekt polaryzacji. 

Media społecznościowe i Internet będą 
nadal się rozwijać i zdobywać nowych użytkow-
ników. Skrajne idee polityczne oraz fałszywe wia-
domości stale będą się pojawiać na platformach, 
a powodem jest to, że w naturalny sposób przy-
ciągają one ludzi. Zaangażowanie użytkowników 
przekłada się na zysk firm, tak więc będą one 
wykorzystywać ten podział, aby osiągnąć własne 
cele korporacyjne (Spinozzi, 2020). 

łeczni specjalnie wywołują je w celu zmiany opinii 
publicznej lub wywarcia wpływu i mobilizacji 
wyborców (Wettstein, Wirth, 2017). 

Należy zaznaczyć, że duża część informacji 
udostępnianych w Internecie jest tzw. „fake new-
sami” czyli wiadomościami fałszywymi. Rozprze-
strzenianie fałszywych informacji spowodowane 
jest głównie względami finansowymi, ponieważ, 
opatrzone w chwytliwe tytuły, dobrze przyciągają 
ludzi, co umożliwia więcej odsłon tych treści, a osta-
tecznie więcej dochodów z reklam wyświetlanych 
na stronie. Zauważono, że wykorzystywane z pobu-
dek politycznych również mogą przynieść korzyść. 
Badania wykazały, że znaczna część amerykańskich 
wyborców podczas kampanii wyborczych w USA 
w 2016 roku była w stanie dobrze zapamiętać nie-
które fałszywe informacje, które czytali przed dniem 
wyborów (Allcott, Genztkow, 2017). Ostatecznie 
miało to wpływ na ich ostateczną decyzję podczas 
głosowania, działając na korzyść Donalda Trumpa. 

Wpływ na rozpowszechnienie 
się „fake newsów” podczas 
wyborów prezydenckich 2016 
w USA miały tzw. „trolle in-
ternetowe”, czyli osoby dzia-
łające we własnym interesie 
lub najęte przez sponsora 
zewnętrznego, piszące w inter-
netowej przestrzeni publicznej 
fałszywe posty lub komenta-
rze. Nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, w jaki sposób 
wpływają na opinię publiczną. 

Natomiast z uwagi na to, że publikują ko-
mentarze, które powodują stres emocjonalny, an-
gażują się w polaryzujące zachowania (Marwick, 
Lewis, 2017). Bazując na wynikach badań Allcotta 
i Genztkowa, można również stwierdzić, że są 
siłą, którą trzeba się obawiać podczas budowaniu 
narracji politycznej w Internecie. 

Firmy posiadające platformy społecz-
nościowe zauważają te problemy i podejmują 
zdecydowane działania w celu zwalczania nie-
właściwego używania ich platform. Facebook był 
jedną z najbardziej zaangażowanych firm techno-
logicznych, podejmującą inicjatywy, które miały 
na celu zwiększenie świadomości odbiorców na 
temat „fake newsów” oraz ich zwalczanie przez 
usuwanie linków z takimi treściami. Na przykład 
w 2019 roku Facebook sprawdził jeden z postów 
Donalda Trumpa, po czym oznaczył go jako 
oparty na fałszywych wiadomościach. Po tym 
wydarzeniu Facebook zmienił swoją politykę, 
ustanawiając, że płatne reklamy kampanii nie 
będą cenzurowane, nawet w przypadku poda-
nia w nich fałszywych informacji. Oznacza to, 
że kandydaci są w stanie budować kampanię na 
prawdziwych lub fałszywych wiadomościach, 
a platforma nie wyciągnie konsekwencji. Rów-
nież Twitter zaczął zwalczać fałszywe informacje, 
usuwając popularne hasła, które miały na celu 
ich rozprzestrzenianie i wzrost popularności. 
Trolle oraz przeciwnicy polityki tej firmy starają 
się walczyć z algorytmem, natomiast fałszywe 
informacje są coraz lepiej wykrywane i bloko-
wane. (Prier, 2017) Liczba błędnych informacji 
w Internecie rośnie wykładniczo z roku na rok. 
W odniesieniu do samej pandemii koronawirusa 
aż 441 stron podaje fałszywe informacje (News-
guard, 2021). 
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Abstrakt
Rozwój technologiczny sprawił, że coraz więcej 
państw i firm poczuło konieczność tworzenia 
systemów mających za zadanie ocenę działań 
i możliwości swoich klientów oraz obywateli. 
Wśród wielu podmiotów podejmujących takie 
próby na szczególną uwagę zasługuje System 
Wiarygodności Społecznej opracowany przez 
Chińską Republikę Ludową, który w swojej zło-
żoności i działalności wielu osobom przypomina 
zrealizowaną orwellowską wizję państwa totalnego. 
Artykuł w swojej ograniczonej formie przybliża 
cele jakie przyświecały chińskim władzom podczas 
tworzenia tego systemu oraz zarysowuje historię 
rozwoju Systemu Wiarygodności Społecznej od 
jego początków aż do roku 2020 korzystając z ana-
lizy literatury naukowej przedmiotu. W artykule 
przedstawiono również ocenę społeczną Systemu 
Wiarygodności Społecznej. 

Próby zbudowania systemu oceny i kontro-
li obywateli pod kątem ich rzetelności oraz posłu-
szeństwa wobec przyjętych norm zwyczajowych 
i prawnych były podejmowane na przestrzeni 
wieków przez różne państwa. Najbardziej za-
awansowane postępy w tym procederze dokonała 
Chińska Republika Ludowa poprzez stworzenie 
Social Credit System znanego również w Polsce 
pod nazwami Systemu Zaufania Społecznego 
lub Systemu Wiarygodności Społecznej. Chińska 
Republika Ludowa pod wieloma względami jest 
państwem idealnym dla opracowywania i wdraża-
nia tak rozbudowanego systemu kontroli i nadzoru 
nad obywatelami jakim jest, szerzej omówiony 
w dalszej części tego artykułu, System Zaufania 
Społecznego. Związane jest to bezpośrednio z fak-
tem, że na terenie Chin istnieje wielowiekowa vincent lenartowicz

social credit system  
– założenia, 
historia i ocena 
społeczna
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wprowadzono pilotażowy program oceniający 
mieszkańców6. W programie tym dodawano lub 
odejmowano punkty za zachowania obywateli, 
które były pochwalane lub potępiane. Do grupy 
tych drugich zachowań można zaliczyć między 
innymi łamanie przepisów prawa drogowego7. 
W nagrodę zaś, posłuszny prawu mieszkaniec 
mógł liczyć na przyspieszenie procedur dotyczą-
cych starań o mieszkanie lub pracę8. W podobnym 
okresie władze były już w stanie określić dokład-
ną lokalizację około 17 milionów mieszkańców 
Pekinu za pomocą sygnałów nadawanych przez 
ich telefony komórkowe9. Fakt ten dowodzi, że 
Chińska Republika Ludowa dysponowała już od 
dawna technologią oraz zapleczem technicznym 
zdolnym do dokonywania analizy ogromnych 
ilości danych umożliwiających jej sprawne kon-
trolowanie wielu milionów obywateli i zwalcza-
nie niepokojów społecznych oraz przestępczości. 

Wszystkie te projekty bez 
wątpliwości przyczyniły się do 
stworzenia podwalin pod zbu-
dowanie systemu umożliwia-
jącego władzy pewny zakres 
kontroli nad obywatelami i ich 
poczynaniami, jednak dopiero 
w 2014 roku wraz z wydanym 

6 Y. Chen, A. S. Y. Cheung: The Transparent Self Under 
Big Data Profiling: Privacy and Chinese Legislation on the 
Social Credit System. “The Journal of Comparative Law” 
2017, Tom. 12, Numer 2, s. 356-378.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 P. Velghe: „Reading China”: The Internet of Things, Surve-
illance, and Social Management in the PRC. “China Per-
spectives” 2019. Numer 1 (116). s. 85-89.

przez chińskie władze cen-
tralne dokumentem “Planning 
Outline for the Construction of 
a Social Credit System 2014-
2020” (Plan ramowy budowy 
Systemu Wiarygodności Spo-
łecznej na lata 2014-2020) 
działania te zaczęły mieć 
scentralizowany, zsynchroni-
zowany, a przede wszystkich 
planowany charakter. 

Dokument ten składa się z pięciu głów-
nych części w tym wstępu i zakończenia oraz 
trzech części merytorycznych. W wydanym do-
kumencie przedstawiono założenia oraz powody 
budowy takiego systemu. Według władz chińskich 
głównymi celami przyświecającymi stworzeniu 
Systemu Wiarygodności Społecznej jest ufor-
mowanie społeczeństwa Chińskiej Republiki 
Ludowej w zgodzie i na podstawie tak zwanej 

“kultury zaufania”10. Osiągniecie tego celu po-
przez wprowadzenie Systemu Wiarygodności 
Społecznej ma pomóc między innymi w sku-
tecznej i bardziej odpowiedniej alokacji zasobów 
i kapitału na rynku chińskim, budowie zaufania 
obywateli do urzędników i władzy oraz systemu 
jaki reprezentują a także zapobiegać nadużyciom 

10 State Council Notice concerning Issuance of the Planning 
Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-
2020). Tekst dokumentu w języku angielskim w przekładzie 
R. Cremersa. Dostęp przez: https://chinacopyrightandmedia.
wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-con-
struction-of-a-social-credit-system-2014-2020/. [Dostęp: 
6.03.2021].

kultura polityczna zbudowana na zasadach har-
monii oraz zhierarchizowanej struktury władzy, 
w której państwo może efektywnie działać oraz 
spełniać swoje funkcję wyłącznie w sytuacji, gdy 
wszystkie podmioty życia społecznego zajmują 
przynależne im miejsce zarówno w sferze pu-
blicznej jak i życia osobistego1. 

Pierwsze wzmianki o planach dotyczących 
stworzenia pewnego rodzaju systemu dokonujące-
go oceny obywateli ChRL przedstawiono na XVI 
Zjeździe Komunistycznej Partii Chin w 2002 roku2. 
Na tym etapie rozważano jedynie utworzenie 
systemu wyłącznie dla celów finansowych, który 
w sposobie działania miałby być bliski ocenie 
zdolności kredytowych kredytobiorców w krajach 
zachodnich. System ten w założeniu miał wspo-
móc rozwój gospodarki rynkowej w Chinach oraz 
doprowadzić do zwiększenia zaufania w przepro-
wadzaniu transakcji rynkowych3. Pierwszy mia-
stem na terenie Chin w którym przeprowadzono 
program pilotażowy oceny zdolności kredytowej 
było Hangzhou4. Następnie program rozszerzono 
na kolejne miejsca w tym prowincję Zhejiang5. 
Wraz z upływem czasu tego rodzaju projekty 
były coraz bardziej rozwijane w kierunku jaki 
znamy obecnie. W 2010 roku w mieście Suining 
znajdujący się w wybrzeżnej prowincji Jiangsu 

1  R. Creemers: China’s Social Credit System: An Evolving 
Practice of Control. SSRN Electronic Journal 2018.

2 A. Bachulska: Rozwój systemu oceny wiarygodności 
społecznej w ChRL: między „orwellowskimkoszmarem” 
a technokratyczną utopią?. Warszawa 2019. 

3 D. Dziwisz: Chiński system oceny obywatela. Możliwość 
aplikacji Social Credit System w państwach demokratycz-
nych. W: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego 
świata. Red: A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-
-Rudzka. Kraków 2019. s. 303-327. 

4 A. Bachulska: Rozwój systemu oceny wiarygodności 
społecznej… s. 16.

5 Ibidem.
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władzy przez tychże urzędników, i korupcji11. Do-
kument ten przewidywał również zapobieganie 
monopolom w sferze rynkowej oraz łamaniem 
zapisów umów przez przedsiębiorstwa12. Dokument 
zawiera również treści odwołujące się do ochrony 
własności intelektualnej i budowy efektywnego 
systemu oceny biur turystycznych13. W dokumencie 
znalazły się również zapisy o sposobie tworzenia 
kultury szczerości poprzez odpowiednią edukację 
oraz krzewieniu chińskich, tradycyjnych wartości 
i zarządzanie odpowiedniego rodzaju aktywności 
społecznych w ramach świąt takich jak między 
innymi “Tydzień Propagandy Uczciwego Handlu” 
(Sincere Trading Propaganda Week), “Dzień Dba-
nia o Historię Kredytową” (Credit Record Care Day) 
czy obchodzonego 5 marca “Dnia Lei Fenga” (Lei 
Feng Activity Day)14. To ostatnie święto uhonoro-
wuje służącego w chińskiej armii Lei Fenga, który 
zginął 15 sierpnia 1962 roku uderzony drewnianym 
słupem telefonicznym przewróconym przez cię-
żarówkę15. Już wtedy, dzięki swojej działalności 
charytatywnej został symbolem oddania władzy, 
bezinteresowności, dobrotliwości oraz zaufania 
wobec współobywateli16. Co roku 5 marca miesz-
kańcy Chińskiej Republiki Ludowej oddają się 
wolontariatowi na rzecz lokalnej społeczności17. 

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 D. A. Palmer, R. Ning: The Resurrection of Lei Feng. Re-
building the Chinese Party-State’s Infrastructure of Volunteer 
Mobilization. W: Ruling by Other Means. State-Mobilized 
Movements. Red. G. Ekiert, E. J. Perry, X. Yan. Cambridge 
2020. s. 314-344.

16 Ibidem.

17 Global Times: Volunteers carry out variety of activities 
on „Lei Feng Day” across China. Dostęp przez: https://
www.globaltimes.cn/page/202103/1217480.shtml. [Do-
stęp: 05.03.2021]
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z trzech wspomnianych przed chwilą kategorii25. 
Kod zielony informował, że dana osoba jest zdrowa 
i bez żadnych ograniczeń może swobodnie prze-
mieszczać się w przestrzeni publicznej. Z kolei 
żółty i czerwony kod wiązał się z nałożeniem re-
strykcji w poruszaniu się ze względu na średnie 
lub wysokie ryzyko zarażenia i najczęściej osoba 
z tej kategorii musiała poddać się obowiązkowej 
kwarantannie26. Podobne systemy zastosowano 
również we Francji27 czy Australii28. Bardzo możliwe, 
że system opracowany przez Chińską Republikę 
Ludową do walki z pandemią będzie również wy-
korzystywany po jej zakończeniu i na stałe wejdzie 
w skład Systemu Wiarygodności Społecznej. 

System Wiarygodności Społecznej jest 
narzędziem, które z punktu widzenia przeciętnego 
Europejczyka rysuje się jako system bezgranicz-
nej kontroli państwa nad jednostką ograniczając 
w bezpośredni sposób podstawowe prawa człowie-
ka. W tym momencie należy jednak wspomnieć 
o uwarunkowaniach chińskiej rzeczywistości 
politycznej oraz ich kolektywnej tożsamości, która 
oddziaływuje na każdą dziedzinę życia29. Właśnie 
te wartości bezpośrednio powodują, że system 
ten jest pozytywnie postrzegany przez obywate-
li Chińskiej Republiki Ludowej na co wskazują 
przeprowadzone badania chińskiego społeczeń-

25 Ibidem.

26 Ibidem.

27 S. Mageit: France launches new contact tracing app, 
TousAntiCovid. Dostęp przez: https://www.healthcareitnews.
com/news/emea/france-launches-new-contact-tracing-ap-
p-tousanticovid. [Dostęp: 5.03.2021]

28 Australian Government Department of Health: COVIDSafe 
app. Dostęp przez: https://www.health.gov.au/resources/
apps-and-tools/covidsafe-app. [Dostęp: 5.03.2021]  

29 J. Chojnacka: Chiński lokalny rynek kapitałowy – reformy, 
tradycja i kultura. W: Jednostki samorządu terytorialnego 
na rynku kapitałowym. Red. M. Rokicka. Warszawa 2015. 
s. 25-37.

stwa30. Wytłumaczenia takich wyników należy 
szukać w fakcie, że Chińczycy liczą, że System 
Wiarygodności Społecznej zlikwiduje część luk 
instytucjonalnych i w istocie zwalczy zjawisko 
korupcji, które do tej pory było bardzo szeroko 
obecne w chińskiej polityce, zwłaszcza na lokal-
nych szczeblach władzy31. Chińczycy wierzą rów-
nież, że system oparty na dobrze skonstruowanym 
algorytmie będzie bardziej niezależny bezstronny 
w swoich decyzjach niż urzędnik publiczny.

Podsumowanie 
System Wiarygodności Społecznej jest efektem 
wielu programów pilotażowych przeprowadzo-
nych na terenie ChRL przez ostatnie dwie dekady. 
Wzorca powstania tego systemu należy szukać 
w działaniach banków zachodnich, które poprzez 
stworzenie odpowiednich algorytmów podda-
ją ocenie zdolności kredytowe kredytobiorców. 
Pierwszym poważnym symptomem budowy takie-
go systemu był XVI Zjazd Komunistycznej Partii 
Chin w 2002 roku. Dokumentem określającym 
obecne założenia projektu jest “Plan ramowy 
budowy Systemu Wiarygodności Społecznej 
na lata 2014-2020”. W dokumencie tym zawarto 
zastosowania tego systemu w wielu kluczowych 
dziedzinach życia społecznego, politycznego oraz 
gospodarczego obywateli Chin. Według dostęp-
nych badań Chińczycy z dużą dozą zaufania pod-
chodzą do nowego systemu licząc, że zapewni on 
im możliwość życia w sprawiedliwym świecie 
pozbawionym korupcji i nadużyć władzy. 

30 G. Kostka: China’s Social Credit Systems and Public 
Opinion: Explaining High Levels of Approval. “New Media 
& Society” 2019. nr 7. s. 1565–1593.

31 Ibidem.

Władze ChRL w kontekście Systemu Wia-
rygodności Społecznej posługują się również 
sformułowaniami odnoszącymi się do tego, że 
jest to metoda ulepszania zdolnej do zbudowania 
harmonijnego socjalistycznego społeczeństwa 
socjalistycznej gospodarki rynkowej w Chinach18. 
Używany język wskazuje również na pewne po-
wiązania z legizmem, czyli konfucjańskiej idei 
ukierunkowanej na umocnienie państwa, jego 
siły administracji publicznej oraz armii na pod-
stawie jasno określonych i spisanych praw, które 
są przestrzegane przez wszystkich obywateli bez 
względu na ich rangę czy kapitał19. 

W skład Systemu Wiarygodności Społecz-
nej wchodzi również “czarna” i “czerwona” lista. 
Na “czarną listę” trafiają wszystkie osoby łamiące 
prawa Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to lista 
ogólnochińska oraz dostępna publicznie poprzez 
rządowe strony internetowe20. Wraz z rozwojem 
systemu “czarnych” list kolejne organy rządowe 
tworzyły własne listy ujmujące bardzo specyficzną 
część prawa jak chociażby osobna lista dla osób 
nagminnie łamiących przepisy prawa drogowego. 
Pomimo faktu, że część tych list sporządzanych 
przez dany organ administracji rządowej jest 
niezależna od list innych organów to nie istnie-
ją one odrębnie i obecnie należy je traktować, 
dzięki wzajemnym umowom i porozumieniom 
zawartym przez te organy, jako system naczyń 
połączonych gdzie zmiana na jednej z list po-
woduje bezpośrednio zmiany na innych listach21. 

18 S. J. Parsons: Legalism and the Social Credit System. 
W: China Dreams. Red. J. Golley, L. Jaivin, B. Hillman, S. 
Strange. Australia 2020. s. 73-78. 

19 Ibidem.

20 A. Bachulska: Rozwój systemu oceny wiarygodności 
społecznej w ChRL…

21 Ibidem.

Drugim rodzajem narzędzia 
dokumentującego poczyna-
nia obywatela są tak zwane 
“czerwone” listy. Na tych li-
stach znajdują się osoby oraz 
przedsiębiorstwa, które swo-
imi działaniami dają przykład 
doskonałego przestrzegania 
chińskich przepisów, a obec-
ność na niej należy traktować 
jako wielki zaszczyt22. 

System sporządzania ogólnodostępnych 
list doczekał się również swojego indywidualne-
go zastosowania w trwającej obecnie pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego bardzo 
poważną chorobę COVID-19. Utworzono rejestr 
oceniający obywatela na podstawie potencjal-
nej tranzycji koronawirusa w trzech kategoriach 

– zielonej, żółtej i czerwonej23. System “Health 
Code” został opracowany przez Alipay i WeChat 
a jego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Na podstawie historii podróży, 
a także transakcji płatniczych system ocenia moż-
liwość kontaktu z osobą zakażoną oraz ryzyko 
zakażenia24. Każdy użytkownik aplikacji “Health 
Code” otrzymywał indywidualny kod QR w jednej 

22 Ibidem.

23 A. Wirtwein  J. Kapiszewski: Płacisz raty - idziesz na rand-
kę. Chiński System Wiarygodności Społecznej jest coraz 
bliższy „doskonałości”. Dostęp przez: https://www.focus.
pl/artykul/wielki-smok-patrzy?page=1. [Dostęp: 5.03.2021]

24 F. Liang: COVID-19 and Health Code: How Digital Plat-
forms Tackle the Pandemic in China. “Social Media + So-
ciety” Lipiec-Wrzesień 2020.
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