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Rozdział 10. 
Internetowe media społecznościowe 
jako narzędzie public relations

Katarzyna Fabjaniak-Czerniak

10.1. Wstęp

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Internet stał się jednym 
z najważniejszych mediów i kanałów komunikacji. Nieograniczony 
oraz szybki dostęp do informacji z całego świata sprawił, że medium to 
dziś staje się dominujące na tle tradycyjnych mediów, jakimi są prasa, 
radio i telewizja. O potędze i sile Internetu, jako ogromnym potencjale 
do rozwoju, pisali wielokrotnie znawcy świata nauki i mediów, prze-
widując już pod koniec XX wieku, że globalna sieć World Wide Web 
stanie się jednym z ważniejszych kanałów komunikacji. Dziś, wraz ze 
zmieniającym się społeczeństwem, jego postawami, zachowaniami 
i preferencjami, obserwujemy również istotną zmianę w odbieraniu 
przez nich mediów i informacji. Dzisiejsze społeczeństwo, zwłasz-
cza ludzi młodych, chce samodzielnie poszukiwać interesujących ich 
informacji i to w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jak pokazują 
wyniki badania przeprowadzonego w przez Taylor Nelson Sofres, aż 
95% młodych ludzi  czuje, że Internet i komputery są dla nich ważne, 
53% uważa, że Internet usprawnia ich życie pomagając im w kon-
taktach z przyjaciółmi, a 44% mówi, że Internet ułatwia im kontakt 
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z przyjaciółmi1. Takie postrzeganie Internetu zwłaszcza przez bardzo 
młodych ludzi, jest bez wątpienia wyraźnym sygnałem, że preferencje 
dzisiejszych i przyszłych konsumentów ulegają diametralnej zmianie. 
Za tą zmianą powinni podążać także przedstawiciele świata marketin-
gu, reklamy i public relations. Tylko bowiem wychodząc na przeciw 
postawom i oczekiwaniom konsumenckim mają szansę na efektywne 
prowadzenie komunikacji oraz dotarcie z przekazem do określonej 
grupy docelowej. Jednak komunikacja za pomocą Internetu nie ogra-
nicza się dziś wyłącznie do mediów internetowych, jak serwisy online 
gazet, telewizji czy portale informacyjne. Wzrastającą siłą stają się 
bowiem internetowe portale społecznościowe (eng. social media), które 
gromadzą w jednym miejscu tysiące, a wręcz miliony osób o podob-
nych zainteresowaniach, preferencjach i oczekiwaniach. Społeczności 
te nie tylko stanowią bardzo liczną grupę, ale przede wszystkim grupę 
o ogromnej sile sprawczej, która zaledwie poprzez działanie jednostki, 
może przyczynić się do rozwoju i nagłośnienia dowolnej sytuacji czy 
wydarzenia. Wszystko to w bardzo szybki i często niekontrolowany 
sposób. Z tego samego powodu jest to też kanał komunikacji szczegól-
nie podatny na powstawanie sytuacji kryzysowych, które w niezwykle 
krótkim czasie są w stanie rozprzestrzenić się z poziomu lokalnego, na 
globalny. Social media to zatem nie tylko wielki potencjał do wykorzy-
stania przez marketerów, ale i nowe narzędzie i kanał komunikacji dla 
specjalistów public relations, które należy umiejętnie wykorzystywać, 
zwłaszcza w obliczu sytuacji kryzysowej. Celem niniejszego arty-
kuł jest wskazanie szans oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie 
internetowych mediów społecznościowych w public relations oraz 
przybliżenie funkcjonowania i zasad, jakimi należy kierować się będąc 
obecnym w social media, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kryzysowej.

Metodą wykorzystaną w przygotowaniu niniejszej była anali-
za raportów sektorowych dotyczących wykorzystania social media 
w komunikacji, danych statystycznych i raportów nt. liczby użytkowni-
ków Internetu oraz poszczególnych portali społecznościowych. Ponadto 
w niniejszej pracy przybliżone zostały poglądy i idee najważniejszych 
myślicieli komunikowania masowego oraz specjalistów ds. marketin-
gu i public relations. Analizie poddano ich liczne publikacje, artykuły 
1 Por. Taylor Nelsons Sofres, Pokolenie XD, raport przeprowadzony na zlecenie The Walt Disney 
Company na grupie dzieci w wieku 8-14 lat w sześciu krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, 
Francja, Hiszpania, Włochy i Polska, 2009 r.
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i wypowiedzi. Oceniono ponadto słuszność i zasadność wykorzysty-
wania w komunikacji internetowych mediów  społecznościowych jako 
narzędzia public relations.

10.2. Internet – medium XXI wieku

10.2.1. Rozwój Internetu a kultura społeczna komuni-
kowania

„Techniczna zdolność błyskawicznego przesyłania znaków i sym-
boli w skali całego globu, a tym samym dostarczania tych samych treści 
i emocji milionom czy miliardom ludzi, stała się dzisiaj powszechna 
i codzienna. Każdy z nas korzysta z wielu urządzeń telekomunikacyj-
nych i informacyjnych, i tak już do nich przywykliśmy, że przestaliśmy 
się im dziwić i je podziwiać. Nie zmienia to jednak faktu, że wszech-
obecność środowiska komunikacyjnego i powszechna dostępność roz-
maitych mediów komunikowania, pokonujących czas i przestrzeń, jest 
świeżej daty i bezspornie ma rewolucyjną doniosłość w historii ludz-
kości”2. Słowa Tomasza Goban-Klasa z 1999 roku zdają się być bar-
dzo aktualne i adekwatne do sytuacji, w jakiej dziś znajduje się rynek 
mediów i komunikacji społecznej. W swojej książce Media i komuniko-
wanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, autor 
bardzo wyraźnie podkreślał rosnącą rolę mediów telekomunikacyjnych 
w nowoczesnych społeczeństwie. W swojej książce autor wyróżniał erę 
komunikowania za pomocą Internetu jako ostatnią i wynikową kilku 
poprzedzających er komunikowania masowego począwszy od ery zna-
ków i sygnałów, mowy i języka, pisma, druku i komunikowania maso-
wego, przez erę telekomunikacji i informatyzacji, a kończąc na erze 
komputera3. „Era komputera – tak można, bez przesady, nazwać koniec 
dwudziestego wieku, a w świetle rozwoju Internetu, erą telekomputera. 
Nie jest jeszcze pewne, co ona kulturowo oznacza, ale społeczeństwa 
i gospodarka pozostają pod przemożnym wpływem tego właśnie narzę-
dzia, które wprowadza nas w «społeczeństwo informacyjne» Trzeciego 

2 Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i 
Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999, s. 13.  
3 Por. Ibid., s. 16-17. 
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Tysiąclecia”4. Odnosząc się do słów Tomasza Goban-Klasa, nasuwa się 
wniosek, iż dzisiejszy Internet, a zwłaszcza powstające w nim i dyna-
micznie rozwijające się wirtualne społeczności, stał się urzeczywist-
nieniem przewidywanych przez autora kierunków rozwoju i stanowi 
ważny fundament kultury społecznej w XXI wieku. 

Mówiąc o rozwoju nowych mediów nie bez znaczenia pozostaje 
ich wpływ na rozwój i zmiany w społecznej kulturze komunikowania. 
Szczególną uwagę na ten aspekt zwraca Maciej Mrozowski w książce 
Media masowe władza, rozrywka i biznes mówiąc, że „...komputer jest 
urządzeniem interaktywnym, wymagającym od użytkownika wejście 
w dwustronny kontakt oparty na bezpośrednim sprzężeniu zwrotnym. 
W efekcie kontakt człowiek-komputer przekształca się w swoistą inte-
rakcję, pod wieloma względami zbliżoną do komunikacji interpersonal-
nej”5. Autor podkreśla wówczas, iż jest to interakcja bardziej „udawa-
na”, znacząco różniąca się od tradycyjnej rozmowy, niemniej podkreśla 
silną interaktywność, jaką daje kontakt z tego rodzaju medium.  

10.2.2. Internet na tle innych rodzajów mediów

Warto podkreślić, iż nowe medium, jakim jest m.in. Internet nie 
wypiera dotychczasowych mediów masowych, jakimi są prasa, radio 
czy telewizja, ale je uzupełnia. Niemniej jego siła i znaczenie syste-
matycznie rosną, stawiając sieć World Wide Web coraz częściej na 
pierwszym miejscu wśród kanałów dotarcia do społeczeństwa. „Tak 
zwane media telematyczne (telematyczne, łączą bowiem telekomuni-
kację z informatyką) są głównymi nośnikami najnowszej fazy rewo-
lucji komunikacyjnej. (...) Od tzw. starych mediów różnią je głównie: 
decentralizacja i sterowanie – podaż i selekcja nie są już wyłącznie 
w rękach dostawców, wielka przepustowość (dostawa kablowa lub 
satelitarna), która przekracza poprzednie ograniczenia kosztów, 
dystansu i pojemność kanału, interakcyjność (odbiorca może wybrać, 
odpowiedzieć, wymienić informacje oraz być bezpośrednio połączony 
z centrum informacji), elastyczność w formie, treściach i wykorzysty-
waniu”6. Z innych cech nowego rodzaju mediów, określanych przez 

4 Ibid., s. 17. 
5 Mrozowski Maciej, Media masowe władza, rozrywka i biznes,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-
JR, Warszawa 2001, s. 84.
6 Ibid., s. 24. 
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Gobana-Klasa, wymienić należy ich hybrydowy charakter, możliwość 
aktywnej i szybkiej interakcji użytkowników, niski poziom regulacji 
i kontroli nad przepływem informacji oraz możliwość wzajemnego 
powiązania wszystkich mediów7. Wobec powyższego dostrzegamy, 
jak innowacyjnym i innym od tradycyjnych mediów był i nadal jest 
Internet. Wśród medioznawców pojawiają się także głosy, iż Internet 
jest swoistą hybrydą, łączącą w sobie cechy mediów starych z mediami 
nowymi. Według Macieja Mrozowskiego, Internet to „...medium maso-
we w dwojakim sensie: po pierwsze dlatego, że z sieci korzysta już 
ponad 320 milionów użytkowników (w Polsce ok. 3 mln) [dane z 2001 
roku, przyp. autora] i liczba ta stale rośnie, a po wtóre dlatego, że coraz 
więcej instytucji nadawczych wprowadza do tej sieci swoje przekazy 
bądź przygotowuje w tym celu specjalne serwisy informacyjne [Morris, 
Organ 1996]8. Jest to zarazem kanał komunikacji interpersonalnej, za 
pośrednictwem którego ludzie z różnych części świata nawiązują zna-
jomość, pomagają sobie w pracy, zaprzyjaźniają się, a nawet zawierają 
małżeństwa [Parks, Ployd, 1996]9. Ze względu na otwarty i multime-
dialny charakter sieci, kumulującej właściwości prasy, książki, radia, 
kina i telewizji, zakres informacji i treści krążących w internetowej 
cyberprzestrzeni jest praktycznie nieograniczony. Daje to użytkowni-
kom sieci ogromny wybór oraz poczucie niezależności i autonomii. 
Nie prowadzi to jednak do ich atomizacji, izolacji i wyobcowania, gdyż 
przynależność do wielkiej międzynarodowej społeczności, która nie 
jest już jednym masowym audytorium, ani publicznością, lecz zmienną 
konfiguracją wielkiej liczby różnorodnych zainteresowań”10. 

10.2.3. Internet w świetle teorii determinizmu komuni-
kacyjnego Marshalla McLuhana

O rozwoju i wpływie nowoczesnych technologii na kulturę 
społeczną mówił już w połowie XX wieku wybitny znawca i autor 
teorii komunikacyjnych Marshall McLuhan, uznawany przez wielu 
medioznawców za prekursora powstania i rozwoju Internetu. Mimo 

7 Por. Ibid. 
8 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85, za: Morris Merril, Ogan Christine, Internet as mass medium, 
Journal of Communications 1996, vol. 46, nr 1. 
9 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85, za: Parks Malcolm, Floyd Kory, Making Friends in Cyberspa-
ce, Journal of Communications 1996, vol. 46, nr 1. 
10 Mrozowski Maciej, op. cit., s. 85. 
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że McLuhan w swoich pracach nigdy nie wspominał bezpośrednio 
o Internecie, to w wielu jego wypowiedziach można dopatrzeć się 
zapowiedzi dynamicznego rozwoju tego rodzaju przekazu, który rów-
nież stanie się przedłużeniem człowieka. McLuhan „dla jednych był 
arcykapłanem popkultury i metafizycznym magiem opętanym szaleń-
stwem, dla innych sprytnym szarlatanem, który z wysokości uniwer-
syteckich katedr przepowiadał rewolucję technologiczną zmiatającą 
trwałe, wydawałoby się, fundamenty cywilizacji Zachodu”11. Wydana 
przez niego w 1964 roku książka Zrozumieć media: Przedłużenia czło-
wieka to do dziś jedno z najbardziej niepowtarzalnych i wartościowych 
studiów poświęconych rozwojowi mediów i komunikacji społecznej. 
Mcluhan przedstawia w niej swoje kontrowersyjne, jak na owe czasy, 
poglądy i koncepcje, w tym teorię determinizmu komunikacyjnego, 
w której medioznawcy doszukują się także zapowiedzi powstania 
Internetu – stąd McLuhan uważany jest za prekursora sieci World Wide 
Web. Choć zarówno we wspomnianej książce, jak i w innych swoich 
pracach, naukowiec w zasadzie nie porusza problemu samego Interne-
tu, na podstawie jego tekstów można podjąć próbę spekulacji, co on 
sam sądziłby dziś o gloalnej sieci internetowej.

 McLuhann postrzegał media jako przedłużenie zmysłów 
i sprawności człowieka. Wedle tej teorii książka na przykład przedłu-
żała zmysł wzroku, a radio – słuchu. W swojej teorii autor wyróżniał 
ponadto media zimne i gorące. Za kryterium podziału uznawał stopień 
zaangażowania zmysłowego odbiorcy. „Gorący środek przekazu to 
taki, który przedłuża pojedynczy zmysł z «wysoką rozdzielczością». 
Wysoka rozdzielczość to stan silnego nasycenia danymi. (...) Media 
gorące (...) nie pozostawiają odbiorcom zbyt wiele do uzupełnienia 
i w konsekwencji wywołują u nich słabe zaangażowanie w to, co im 
pokazują”12. Jako przykład medium gorącego autor podaje m.in. radio, 
film, książkę, druk, alfabet czy samą mowę. Tymczasem „zimny środek 
przekazu (...) ma zupełnie inne oddziaływanie niż gorący i wybucho-
wy”13. Media zimne, takie jak dialog, telewizja, telefon czy pismo 
hieroglificzne; mają z kolei niską rozdzielczość, przekazują niewielką 
ilość informacji i przez to wymagają zwiększonego uczestnictwa w ich 
odbiorze. Analizując powyższe dochodzimy do wniosku, iż Internet, 

11 Czubaj Mariusz, Szaman z globalnej wioski, Polityka nr 37 (2315), Warszawa 2001, s.58-59.
12 Mcluhan Marshall, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Tech-
niczne Warszawa 2004, tłum. Natalia Szczucka, s. 57.
13 Ibid. 
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jako mieszanka cech mediów zimnych i gorących, nie może być jed-
noznacznie zakwalifikowany do jednej z dwóch wyróżnionych przez 
McLuhana grup. Istnieją bowiem takie obszary Internetu, które nie 
wymagają dużego zaangażowania odbiorcy, jak np. artykuły prasowe 
czy radio internetowe, jak i inne wymuszające aktywne uczestnictwo, 
np. telewizja internetowa czy dialog w grupach i forach dyskusyjnych. 
Można zatem uznać, iż Internet znajduje się na skraju mediów zimnych 
i gorących, tworząc swoistą hybrydę wszystkich dostępnych rodzajów 
kanałów komunikacji.

Punktem zwrotnym w teorii determinizmu jest technika, której 
rozwój według McLuhana jest przyczyną wszelkiego postępu w dzie-
dzinie komunikowania. Nieustannie pojawiające się nowe technologie 
determinują bowiem rozwój społeczeństwa i jego zdolności do poro-
zumiewania się. Mimo iż już druk oraz prasa przyniosły znaczące 
zmiany w sposobie ludzkiego porozumiewania, nie potrafiły pokonać 
dużej przestrzeni jaką np. stanowiły różne kontynenty. Według McLu-
hana dopiero „...epoki mechaniczne dały nam możliwość przedłużenia 
naszego ciała w przestrzeni (...). Elektrotechnika pozwala na przedłu-
żenie naszego centralnego systemu nerwowego na całą kulę ziemską. 
Dziś akcja i reakcja następują niemal jednocześnie. Elektryczność zre-
dukowała kulę ziemską do rozmiarów wioski. Elektryczność przenosi 
informację w sposób natychmiastowy”14. Takie środki przekazu, jak 
telefon, telegraf, a później także radio i telewizja pokonywały więc 
przestrzeń bez straty czasu, ale ich przekaz był wciąż bardzo nietrwały. 
Wydaje się zatem, że „... dopiero Internet końca lat dziewięćdziesiątych 
staje się spełnieniem mcluhanowskiej idei globalnej wioski, zaczyna 
odgrywać rolę nie tylko w technice, ale i w przemianach kulturowych, 
społecznych i działalności politycznej na skalę globalną”15.

Warto przypomnieć, że w swojej teorii Mcluhan wyróżniał trzy 
fazy rozwoju cywilizacji: 1. Plemienną wioskę, 2. Cywilizację druku 
i 3. Globalną wioskę, określaną mianem „nowej ery”, właśnie ze 
względu na pojawienie się mediów elektronicznych. Co ciekawe, autor 
uważał, że w tej trzeciej fazie, można dostrzec namiastkę fazy pierw-
szej. Miał tu na myśli powrót do słowa i kultury oralnej. Analizując 
powyższe można zatem dojść do wniosku, że swoistym spełnieniem 
owej „nowej ery”, jest dziś również Internet, który jednocześnie łączy 
14 Zieliński Jarosław, McLuhan a Internet, http://www.winter.pl/internet/mcluhan.html, z dn. 
3.05.2010 r.
15 Ibid. 
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ludzi z całego świata tworząc świat Globalnej wioski i umożliwia im 
bezpośredni kontakt, dialog i rozmowę nawiązując tym samym do 
korzeni Plemiennej wioski. Dzięki Internetowi możemy porozumiewać 
się i dowiadywać o wydarzeniach mających miejsce na drugim końcu 
świata w zaledwie kilka sekund. Można zatem uznać, że Internet stano-
wi swoiste spełnienie wizji McLuhana, który podkreślał, że wszystkie 
media, zarówno zimne, jak i gorące muszą ze sobą współistnieć. World 
Wide Web zdaje się zatem spełniać wszystkie te kryteria i jako hybryda 
różnego rodzaju mediów o zróżnicowanej temperaturze, może stano-
wić swoiste urzeczywistnienie wizjonerskich teorii o mcluhanowskiej 
wiosce.

10.2.4. Nowy świat w dobie Internetu

 Zapowiedziana już przez Marshala Mcluhana rewolucja 
w komunikacji społecznej na świecie stała się początkiem wielu dal-
szych rozważań nt. nowoczesnych technologii i ich wpływu na roz-
wój społeczeństwa. W ślad za zmianą postaw społecznych podążały 
także liczne teorie nt. komunikowania masowego i wreszcie szeroko 
rozumianego komunikowania marketingowego. Nie bez znaczenia dla 
wszystkich tych zmian pozostawał właśnie rozwój nowoczesnych tech-
nologii, a co za tym idzie nowoczesnych mediów, zwłaszcza Internetu. 
W wydanej w 1999 roku książce Kotler o marketingu. Jak kreować 
i opanować rynki, Philip Kotler pisał:  „W nadchodzącym dziesięciole-
ciu nastąpi gruntowna przemiana marketingu. Nie ma cienia wątpliwo-
ści, że na początku XXI wieku rynki i marketing będą funkcjonować na 
odmiennych zasadach niż dawniej. Społeczeństwo industrialne zastąpi 
ekonomia oparta na informacji, która zdominuje i odmieni praktycznie 
wszystkie aspekty życia codziennego. Rewolucja cyfrowa dogłębnie 
zrewidowała nasze myślenie na temat przestrzeni, czasu i masy”16. 
Wówczas to autor podkreślał, że świat marketingu, public relations, 
reklamy i wszelkich innych podmiotów, których celem jest dostarcza-
nie informacji konsumentom oraz realizowanie celów biznesowych, 
musi całkowicie zmienić swoje nastawienie do procesu komunikacji, 
a wszystko ze względu na rozwijające się i ewoluujące społeczeństwo 
informacyjne oraz rozwój nowoczesnych technologii i kanałów dotar-

16 Kotler Philip, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wydawnictwo Profesjonal-
nej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 268.
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cia do odbiorcy. „Specjaliści ds. marketingu będą musieli zasadniczo 
zrewidować procesy, za pomocą których określali, komunikowali 
i dostarczali wartościowy produkt klientom”17. Kotler w swoich roz-
ważaniach podkreśla jednak, że rozwój nowych technologii stanowi 
ogromną szansę i wyzwanie dla świata biznesu – dlatego marketerzy 
powinni stale śledzić innowacyjne rozwiązania i możliwości, jakie 
daje im np World Wide Web oraz starać się je wdrażać i implemen-
tować, gdyż na przestrzeni wielu lat bez wątpienia będą one stanowić 
klucz do sukcesu. „Eksplozja technik komputerowych, telekomunika-
cyjnych i informatycznych wywarła wielki wpływ na sposób, w jaki 
firmy dostarczają wartości swym konsumentom. Boom technologiczny 
stworzył nowe, ciekawe drogi, dzięki którym można poznać i śledzić 
konsumentów, tworzyć produkty i usługi dopasowane do ich potrzeb, 
sprawniej i skuteczniej prowadzić dystrybucję produktów oraz komuni-
kować się z klientami w dużych grupach lub pojedynczo”18. 

10.2.5. Internet jako narzędzie komunikacji w public 
relations

Analizując dotychczasowe rozważania, dochodzimy do wniosku, 
że w aspekcie rozwoju biznesowego, kluczowym elementem jest śle-
dzenie tego, w jaki sposób rozwija się społeczeństwo informacyjne 
oraz jak ewoluują postawy i oczekiwania odbiorców wysyłanych 
przez nas komunikatów. W dobie dynamicznie zmieniającego się spo-
łeczeństwa, trwanie w starych ramach komunikacji, byłoby nie tylko 
nieefektywne, albo mogłoby się też spotkać z całkowitym odrzuceniem 
przekazywanych przez nas treści i wartości. Patrząc na ten aspekt 
z perspektywy public relations, gdzie jeszcze do niedawna mówiąc 
o mediach i komunikacji nie uwzględniano lub w bardzo minimalnym 
stopniu dostrzegano rolę Internetu, nasuwa się obawa, że PR wkrótce 
może zostać odrzucony, jako działania nieskuteczne i przestarzałe. 
W myśli filozofii Philipa Kotlera, powinniśmy podążać za współcze-
snymi postawami społecznymi i implementować w działaniach public 
relations nowoczesne rozwiązania, jakich dostarcza nam dziś techno-
logia. Myśląc o public relations i komunikacji powinniśmy myśleć nie 

17 Ibid., s. 269. 
18 Kotler Philip, Armstrong Garym Saunders John, Wong Veronica, Marketing podręcznik euro-
pejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 57. 
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tylko o komunikacji do społeczeństwa za pośrednictwem tradycyjnych 
mediów zimnych i gorących (zgodnie z typologią Marshalla Mcluhana), 
ale przede wszystkim sięgać do rozwiązań hybrydowych, które łączą 
w sobie cechy wszystkich pozostałych mediów – a więc Internetu. 

Oprócz nieograniczonego dostępu do informacji o każdej porze 
dnia i nocy oraz w dowolnym zakątku kuli ziemskiej, kluczowym 
elementem wyróżniającym World Wide Web od wszystkich innych 
mediów jest możliwość nawiązania komunikacji z odbiorcą przekazu 
na zasadzie akcji i reakcji, a więc dialogu. Dialog ten wydaje się dziś 
jednym z ważniejszych rozwiązań, jakie dostarcza Internet, zwłaszcza 
w kontekście rozwoju i silnego wzrostu liczby miejsc – grup społecz-
nych w sieci – gdzie można przeczytać opinie innych osób na interesu-
jący nas temat, podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz otrzymać na 
ich temat informację zwrotną. W tym miejscu pojawia się jednak jesz-
cze jedna niezwykła szansa, a mianowicie wykorzystanie efektu Word 
of mouth, a więc polecania przez Internautów pewnych produktów, 
firm i usług innym osobom oraz przekazywanie ciekawych i interesują-
cych informacji do znajomych i wszystkich, których dany temat może 
zainteresować – efekt marketingu wirusowego. Wszystko to otwiera 
dziś nowe możliwości i pole do komunikacji świata biznesu z bezpo-
średnim odbiorcą. Szczególną szansę wydaje się mieć public relations, 
którego podstawą funkcjonowania jest właśnie komunikacja. Dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak nowopowstałe 
internetowe media społecznościowe, szeroko rozumiana komunikacja 
ma szansę nabrać zupełnie nowego wymiaru – bezpośredniego dialogu 
nadawcy z odbiorcą. 

Należy jednak pamiętać, że dialog – jak wynika z jego istotny 
– może nieść ze sobą także wiele zagrożeń. Nasz odbiorca w swojej 
odpowiedzi może odpowiedzieć w sposób niekorzystny lub zainicjo-
wać dyskusję na niewygodny dla nas temat. Dzięki sile Internetu, jego 
szybkości i dostępności, Internauta może w krótkim czasie zgromadzić 
szeroką rzeszę zwolenników, a tym samym stworzyć wirtualny front 
przeciwko naszemu komunikatowi. Proces ten w wielu przypadkach 
staje się często powodem i początkiem sytuacji kryzysowej w social 
mediach. Skuteczne zarządzanie kryzysem w social mediach wymaga 
nie tylko obecności w internetowych mediach społecznościowych, ale 
także ich dogłębnej znajomości, zasad funkcjonowania, możliwości 
i ograniczeń. Wymaga jednak także znajomości specyfiki Internautów, 
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możliwych reakcji oraz zachowań. Kolejne rozdziały niniejszego arty-
kułu mają na celu charakterystykę funkcjonowania social mediów oraz 
przybliżenie kluczowych zasad postępowania w mediach społeczno-
ściowych w sytuacji kryzysowej.

10.3. Internetowe media społecznościowe – 
charakterystyka

10.3.1. Czym są internetowe media społecznościowe?

Definiując pojęcie internetowych mediów społecznościowych 
(eng. social media), należy osobno rozpatrzeć znacznie obu członów 
tworzących to określenie, tzn. media oraz społeczność. Mówiąc słowo 
media, mamy na myśli przede wszystkim tradycyjne kanały przekazu 
informacji, a więc prasę, radio i telewizję. Hasło media odnosi się także 
do sposobu, w jaki te informacje są do nas dostarczane, tzn. poprzez 
prasę drukowaną, sygnał radiowy, sygnał telewizyjny oraz fotografię. 
Każde z tych mediów pełni jednak nie tylko funkcję informacyjną, ale 
i angażującą odbiorcę oraz łączącą ze sobą określone grupy społeczne 
wokół poruszanego tematu. Media budują zatem nieformalne społecz-
ności, które solidaryzują się wokół określonych zagadnień. Dynamicz-
nie rozwijające się nowoczesne technologie umożliwiły dziś zacieśnie-
nie tego typu relacji wśród owych nieformalnych grup społecznych oraz 
dostarczyły narzędzi do prowadzenia dialogu, który stanowi kluczowy 
element i wyróżnik tradycyjnych mediów od współczesnych19. 

Dialog jest więc najistotniejszym elementem odróżniającym tzw. 
stare media od nowych social media. Z dialogiem nierozerwalnie zwią-
zany jest również brak pełnej kontroli jego przebiegu, a jedynie szansa 
wpłynięcia na ewentualnych jego przebieg lub kierunek. W dialogu tym 
udział brać może każdy przeciętny „Kowalski”, bez względu na jego 
status w hierarchii społecznej. Podejmując się zatem definicji social 
media,  można powiedzieć, że są to „wszelkie działania, praktyki oraz 
zachowania pośród społeczności ludzi, którzy łączą się online, aby 
dzielić się informacjami, wiedzą oraz opiniami. Dialog online umoż-

19 Por. Safko Lon, Brake David K., The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for busi-
ness success, John Wiley & Sons Inc, New Jearsey 2009, s. 3-5, tłum. własne.
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liwiają im liczne aplikacje oraz miejsca wymiany i przekazywania 
informacji w formie słów, zdjęć, video oraz dźwięku”20. Social media 
określane są również jako „podlegające społecznej kontroli środki 
przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Zawie-
rają zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące 
się do informacji”21. 

10.3.2 Co wyróżnia media społecznościowe

Podstawowym elementem wyróżniającym internetowe media 
społecznościowe jest budowanie dialogu oraz zaangażowania jego 
uczestników. Wpływ na popularność social media ma także łatwy 
i stale rosnący dostęp użytkowników do Internetu. „Okazuje się 
bowiem, że ludzie uwielbiają  interakcję i dzielenie się doświadcze-
niami. Jest to często postrzegane jako przedłużenie bycia na przyjęciu 
albo (...) prowadzenia rozmowy w pubie”22. Jakie są zatem najbardziej 
istotne cechy charakterystyczne dla internetowych mediów społeczno-
ściowych?

Przede wszystkim mogą one być wykorzystywane na dowolną 
skalę – są dostępne niemal dla każdego zainteresowanego. Oznacza 
to szerokie spektrum możliwości kreowania i szerzenia informacji 
przez każdego „Kowalskiego” bez względu na jego status społeczny 
czy miejsce zamieszkania na świecie. Co ważne, informacja opubliko-
wana za pośrednictwem social media staje się najczęściej początkiem 
całego procesu mediowego. Może ona zostać najpierw wielokrotnie 
modyfikowana, następnie przekazywana kolejnym odbiorcom tzw. 
drogą wirusową, a więc poprzez przekazywanie treści od jednej osoby 
do jej znajomych, a następnie przez znajomych do ich znajomych. 
W ten sposób informacja w zaledwie kilka godzin może obiec cały 
świat i przyczynić się do zainspirowania i zwiększenia zainteresowa-
nia nią tradycyjnych mediów. Ponieważ dostęp do tej treści jest wolny, 

20 Safko Lon, Brake David K., op. cit., s. 6. 
21 Tomczuk Paweł, Social media jako element zintegrowanej komunikacji firm, Szkolenie Social 
media w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm z dn. 29.04.2010 r. organizowane przez 
Ciszewski Financial Communications, Ciszewski Public Relations oraz portal PRoto.pl.
22 Kinross+Render, ECCO International Network, Integrating Social Media in Communications, 
http://www.ecco-network.com/ecco/index.cfm?pid=529AC1CA-CCCF-1363-AB5CC4A-
47135BA52&websiteid=3208F156-A5DF-0511-ADF82DC51440A11F, z dnia 29.04.2010, s. 7, 
tłum. własne.



184 185

a każdy zaangażowany członek społeczności ma na nią wpływ, finalny 
obraz informacji zależny jest właśnie od uczestnictwa tej grupy spo-
łecznej, która jest rzeczywiście skupiona wokół poruszanego tematu23. 
Proces ten jest bardzo dynamiczny, ale i długotrwały. „Wszystkie ele-
menty będące wynikiem procesu tworzenia (współtworzenia) treści nie 
są usuwane i są stale dostępne. Każdy zainteresowany ma w każdym 
momencie dostęp do treści swoich i innych współtwórców oraz ma 
możliwość odnoszenia się nie tylko do podstawowej treści, ale i do 
wkładu innych twórców”24.  Co ważne, skala rozprzestrzeniania się 
tych informacji jest również bardzo duża, ponieważ wynika z wysokie-
go zaangażowania informacji i społecznej interakcji. Zaangażowanie 
to sprawia, że publikowane treści są niewymuszone, a ich publikacja 
odbywa się najczęściej w bardzo krótkim czasie, nie ma więc znaczącej 
różnicy pomiędzy czasem wytworzenia informacji, a jej publikacją. 
Wszystkie te czynniki determinują jednak jeszcze jeden aspekt komu-
nikacji w social media, a mianowicie jest ona w znacznym stopniu 
niekontrolowana i często nieskoordynowana25. 

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie powyższe aspekty i cechy 
charakterystyczne internetowych mediów społecznościowych, może-
my wyróżnić pewien wspólny mianownik dla procesu komunikowania 
w social media26:

§ zawartość generowana przez użytkowników Internetu (User 
Generated Content),

§ komunikacja dwukierunkowa oparta o dialog na linii nadawa-
odbiorca,

§ szybkość komunikacji i przepływu informacji,
§ trwałość informacji,
§ brak kontroli nad publikacją informacji,
§ silne zaangażowanie współtwórców informacji,
§ możliwość kreowania informacji przez każdego użytkownika 

Internetu. 
Wszystko to sprawia, iż na proces komunikowania społeczności 

musimy spojrzeć dziś znacznie szerzej. Dzięki szeroko dostępnym 
usługom internetowym możliwość współtworzenia informacji posiada-
ją dziś ludzie na całym świecie o każdej porze dnia i nocy. Mają oni też 
istotny wpływ na kreowanie informacji oraz budowanie jej znaczenia 
23 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
24 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
25 Por. Ibid.
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i rozgłosu. Oznacza to, że nie branie pod uwagę tego rodzaju komuni-
kacji, a wręcz lekceważenie jej, może przyczynić się do wystąpienia 
wielu negatywnych czy kryzysowych sytuacji w biznesie. Stąd wyzwa-
niem dla specjalistów public relations na jest umiejętne zarządzanie 
informacją w wirtualnym świecie social networking oraz aktywne 
podążanie za zmieniającym się konsumentem i odbiorcą informacji. 

10.3.3. Rodzaje internetowych mediów społecznościo-
wych

Pojęcie social media obejmuje szeroką grupę kanałów komu-
nikacji określanych jako Web 2.0. Wśród nich znajdują się liczne 
portale społecznościowe, które zrzeszają w jednym miejscu ludzi np. 
wg miejsca zamieszkania, zainteresowań czy też problemów. Innym 
ważnym kanałem komunikacji społecznościowej są fora i grupy dysku-
syjne, tworzone często przy portalach informacyjnych oraz na stronach 
internetowych firm, gazet, wydawnictw itp. Inną formą internetowych 
mediów społecznościowych umożliwiających dialog i interakcję inter-
nautów są blogi i mikroblogi. Popularnym medium społecznościowym 
stają się też tzw. content communities, które umożliwiają Internatuom 
wymianę ciekawych plików video czy audio. Dzięki nim członkowie 
społeczności online na całym świecie mogą bez żadnych ograniczeń 
wymieniać między sobą ulubione treści lub dzielić się swoimi przeży-
ciami zarejestrowanymi za pomocą różnorodnych nośników video czy 
audio. Co ważne, pod określeniem social media rozumiemy de facto 
wszystkie te formy i kanały komunikacji online, które umożliwiają 
dialog i wymianę opinii na dany temat27

10.3.4. Co oznaczają zmiany w komunikacji za pomocą 
social media28?

Podstawową i nadrzędną zmianą w komunikacji za pomocą social 
media jest fakt, iż jest to dialog pomiędzy nadawcą, a odbiorcą, gdzie w 

26 Por. Ibid.
27 Por.  Meerman Scott David, The New Rules of Marketing and PR: How to use News Releases, 
Blogs, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly, John 
Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey 2010, s. 37. 
28 Por. Tomczuk Paweł, op. cit.
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dialogu tym aktywnie uczestniczą także media masowe oraz odbiorcy 
z całego świata. Dzięki takiej formie komunikacji, marketerzy zyskują 
możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcami oraz uzyskania od 
nich informacji zwrotnych nt. komunikatów, które wcześniej zostały 
im przekazane. Co ważne, komunikacja oparta na zasadzie dialogu 
daje także szansę obserwowania spontanicznej aktywności związanej 
z danym komunikatem dotyczącym np. marki, produktu lub usługi. 
W końcu, zmiana oznacza możliwość dotarcia i nawiązania kontaktu 
przez marketera z dobrze zdefiniowanymi grupami docelowymi. To 
także szansa na szybką promocję produktu czy marki w ściśle określo-
nej grupie odbiorców, którzy będą najprawdopodobniej polecać ulubio-
ny produkt swoim licznym znajomym. 

Komunikacja za pomocą social media oznacza wiele wyzwań, 
a czasem także zagrożeń. Największym z nich wydaje się transpa-
rentność podmiotu prowadzącego komunikację, który nie może sobie 
pozwolić na wysyłanie fałszywych komunikatów, sprzecznych z jego 
zachowaniem i działalnością. Wszelkie tego typu rozbieżności byłyby 
bowiem natychmiastowo wychwycone przez Internautów i opubli-
kowane na światowym forum dyskusji. Koniec komunikacji jedno-
stronnej oznacza także, że na każdą wysyłaną informację otrzymamy 
odpowiedź, która nie zawsze będzie miała charakter pozytywny. To zaś 
może prowadzić do spontanicznego i niekontrolowanego powstawania 
treści na temat marki czy też organizacji. Co ważne, podejmując komu-
nikację za pośrednictwem social media należy mieć także świadomość 
odbiorcy, z jakim się rozmawia. Jest to bowiem sieć społeczna posia-
dająca wysokie kompetencje komunikacyjne, kolektywną wiedzę oraz 
silne wsparcie ze strony tłumu użytkowników sieci. Zmiana w komu-
nikacji za pomocą social media oznacza zatem konieczność partycy-
powania w świecie nowych zasad komunikacji i nieznanej dotychczas 
dynamice, gdzie często także występuje problem anonimowości np. na 
forach internetowych.

Wszystkie te elementy ujawniają bez wątpienia zarówno licz-
ne wady, jak i zalety komunikacji przy wykorzystaniu przez social 
media. Mimo to, liczne przykłady także polskich marek i firm poka-
zują, iż brak takiej komunikacji jest znacznie większym zagrożeniem 
niż prowadzenie jej tylko w ograniczonym zakresie. Np. brak pozy-
tywnej, nastawionej na kooperację komunikacji mBanku ze swoimi 
klientami, przyczyniło się do zorganizowania swoistego ruchu sprze-
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ciwu obecnych i byłych klientów banku oraz powstania osobnego 
serwisu www.mstop.pl, gdzie manifestowali oni swoje niezadowolenie 
z zachowania i reakcji banku na zażalenia klientów. Zaimplemento-
wanie dwustronnej komunikacji w social media, powinno zatem stać 
się ważnym elementem działań public relations na całym świecie. Aby 
jednak dialog ten był jak najbardziej efektywny, należy zwrócić uwagę 
na kilka podstawowych zasad skutecznej komunikacji w internetowych 
mediach społecznościowych.

10.3.4.1. Zrozumieć różnicę

„Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, że internetowe media 
społecznościowe są czymś zupełnie innym od tradycyjnych mediów 
z innym zestawem zasad i kanałem dotarcia. To całkowicie nowy spo-
sób interakcji z grupą docelową. (...) Potrzeba czasu, by wysłuchać 
tego, co ludzie mają do powiedzenia, zbudować z nimi relację i stać się 
członkiem internetowej społeczności”29. Oznacza to także konieczność 
zmiany postrzegania dotychczasowych zasad komunikacji i otwarcie 
się na nowe przestrzenie. Nie jest to równoznaczne z całkowitym 
zerwaniem z dotychczasowymi zasadami komunikacji, ale z ich uzu-
pełnieniem i wzbogaceniem o dodatkowe kanały. 

10.3.4.2. Słuchanie

Kluczową zmianą w dotychczasowej komunikacji jest umiejętność 
słuchania odbiorców naszych przekazów. Oznacza to szeroko rozumia-
ny monitoring mediów społecznościowych oraz analizę jakościową 
informacji i reakcji, jakie przekazuje nam konsument30. Ważne jest 
również to, by zanim wejdziemy w świat mediów społecznościowych, 
wsłuchać się w nie, po to by lepiej je zrozumieć, dowiedzieć się, które 
media są najpopularniejsze i najbardziej opiniotwórcze, jakie tematy są 
najbardziej popularne wśród konsumentów i o czym najchętniej dysku-
tują31. Warto też wsłuchać się w głosy i opinie konsumentów, by lepiej 
poznać ich preferencje i zachowania – w ten sposób będziemy lepiej 
przygotowani na ich reakcje oraz potencjalnie kryzysowe zachowania.
29 Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
30 Por. Grzywińska Ilona, Komunikacja za pomocą social media, szkolenie Social media w 
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm z dnia 29.04.2010 organizowana przez Ciszewski 
Financial Communications, Ciszewski Public Relations oraz PRoto.pl. 
31 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
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10.3.4.3. Uczestniczenie w komunikacji

W momencie wejścia w świat i społeczności social media, istot-
nym elementem jest wykorzystanie potencjału tych kanałów komuni-
kacji, a zwłaszcza ich interaktywnego charakteru po to, by jak najbar-
dziej zaangażować aktywne w sieci osoby do przekazywania i rozprze-
strzeniania pozytywnych informacji na temat naszej marki, firmy czy 
też produktu32. „Komunikowanie się w social media można porównać 
do przyjęcia, podczas którego etykieta nakazuje słuchać tego, o czym 
mówią ludzie i dołączenie do tej konwersacji, jeśli ma się coś ciekawe-
go i adekwatnego do powiedzenia. Powinno się zatem unikać twardej 
sprzedaży i skupić się właśnie na słuchaniu i reagowaniu, by przez 
to stać się akceptowanym członkiem społeczności internetowej”33. 
Często popełnianym błędem przez firmy jest bowiem „spamowanie” 
forów internetowych informacjami produktowymi i sprzedażowymi, 
które drażnią uczestników forum i znacząco pogarszają wizerunek 
marki i firmy. Tymczasem komunikacja w social media nie powinna 
być nachalna,  ale naturalna i wpisująca się w tematykę prowadzonych 
dyskusji.

10.3.4.4. Każda wypowiedź ma znaczenie

Przestrzeń w mediach społecznościowch jest relatywnie ograni-
czona, dlatego rozmowa, jaką prowadzimy za pośrednictwem social 
media powinna być zawsze maksymalnie wartościowa i interesująca. 
Istotne jest również to, by komunikacja w mediach społecznościowych 
była naturalna i nieformalna. W ten sposób mamy szansę zbudować 
więź z naszymi rozmówcami i stać się równouprawnionym członkiem 
społeczności34. Nie informujmy zatem naszych odbiorców o treściach, 
które nie są dla niego pod żadnym względem interesujące, ale przeka-
zujmy mu tylko te, które rzeczywiście mogą go zainteresować. 

10.3.4.5 Otwartość i szczerość

Otwartość, szczerość i transparentność komunikacji w social 
media jest nadrzędną zasadą komunikacji. Tylko w ten sposób możemy 

32 Por. Grzywińska Ilona, op. cit.
33 Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9, tłum. własne.
34 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9. 
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wzbudzić zaufanie naszych rozmówców. Bezpośrednio z tym związana 
jest także przejrzystość i zgodność komunikowanych przez nas treści 
z prowadzonymi działaniami35. Jeśli np. nasza firma propaguje warto-
ści ekologiczne, zachęca do oszczędzania wody, wyłączania urządzeń 
elektrycznych i segregowania śmieci, a w rzeczywistości nie przestrze-
ga tych zasad, społeczność internetowa zauważy ten rozdźwięk i na 
forum publicznym obnaży dwulicowość firmy. Znany jest przypadek 
marki Starbucks, która mimo proekologicznej polityki firmy, nie sto-
sowała w rzeczywistości swoich zasad, co zostało zauważone przez 
fanów marki, a następnie opublikowane na forum najważniejszych 
mediów społecznościowych. Sprawa wywołała silny kryzys wizerun-
kowy marki i do dziś jest stale komentowanym przypadkiem obnażenia 
przez Internautów braku spójności w komunikacji firmy. 

10.3.5. Zarządzanie kryzysem w social mediach

Internetowe media społecznościowe to dla public relations zarów-
no wiele szans i możliwości, ale także pewne zagrożenia, które nie-
jednokrotnie mogą skutkować poważnymi sytuacjami kryzysowymi. 
Warto zatem pamiętać o kilku podstawowych zasadach związanych 
z zarządzaniem kryzysem w mediach społecznośćiowych36.

§ Bądź przygotowany – aby umiejętnie zarządzić sytuacją kryzy-
sową, konieczna jest przede wszystkim świadomość jej zaistnienia oraz 
monitorowanie rozwoju. W tym celu niezbędny jest stały monitoring 
mediów społecznościowych poprzez dostępne narzędzia monitorowa-
nia, które pozwolą 24 godziny na dobę śledzić potencjalnie kryzyso-
genne publikacje w social mediach

§ Bądź obecny w social mediach – fakt naszej obecności w inter-
netowych mediach społecznościowych niesie ze sobą tę korzyść, iż 
istotnie łatwiej zarządzić kryzysem w social mediach, kiedy już jeste-
śmy w nich obecni, niż kiedy nas tam w ogóle nie ma. 

§ Ustal centralne miejsce zarządzania – jeśli kryzys w mediach 
społecznościowych jest poważny, rozprzestrzenia się na szeroką skalę 
i znajduje swój wydźwięk w wielu różnych miejscach w infosferze, 
należy ustalić jedno, centralne miejsce, w którym podejmiemy dialog 

35 Por. Kinross+Render, ECCO International Network, op. cit., s. 9.
36 Por. Grzywińska Ilona, op. cit.
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z Internautami. Błędem jest podejmowanie próby zarządzenia kryzy-
sem w wielu różnych miejscach jednocześnie, gdyż niesie to ze sobą 
niekontrolowany przebieg dyskusji w każdym z miejsc.

§ Nie wdawaj się w indywidualne dyskusje – w momencie 
ustalenia jednego, centralnego miejsca, na którym prowadzona będzie 
dyskusja w sytuacji kryzysowej, nie należy także pojedynczo odpowia-
dać na posty czy komentarze pod blogami czy artykułami prasowymi. 
Należy wówczas jedynie poinformować Internautów o tym, gdzie toczy 
się właściwa dyskusja, poprzez wklejenie linku z adresem url do odpo-
wiedniego, wyznaczonego przez nas miejsca.

§ Nie ignoruj Internautów – sam fakt rozmowy i dyskusji 
z Internautami sprawia, że jesteśmy na dobrej drodze do efektywnego 
zarządzenia kryzysem. Ignorowanie Internautów czy też kasowanie 
ich wpisów zamiast podjęcia merytorycznej dyskusji może sprawić, że 
sytuacja kryzysowa jeszcze bardziej się zaogni i przerodzi całkowicie 
w niekontrolowany proces.

§ Reaguj szybko – należy pamiętać o tym, że tak szybko, jak 
w social mediach Internauci się gromadzą i dyskutują, tak samo szybko 
należy reagować na ich wypowiedzi i działania. Sukces w zarządzeniu 
sytuacją kryzysową będzie polegał na tym, że pomimo jej zaistnienia, 
dzięki natychmiastowej reakcji możliwe będzie jej szybkie zażegnanie 
lub zniwelowanie. 

§ Spójność, transparentność i uczciwość – podejmując działa-
nia komunikacyjne w social mediach, a zwłaszcza w obliczu sytuacji 
kryzysowej, należy szczególny nacisk położyć na spójność wszystkich 
wypowiedzi, ich transparentność i uczciwość. W przypadku braku choć 
jednego z tych elementów, Internauci wytkną niezgodność informacji 
lub ich niespójność. Ten fakt może zaś doprowadzić do wyewoluowa-
nia sytuacji kryzysowej na jeszcze większą skalę.

Rozwój i wzrost znaczenia komunikacji w social media nie jest 
dziś jednoznaczny z koniecznością tworzenia przez każdą markę swo-
jego profilu na Facebooku czy też komunikowania się za pomocą Twit-
tera. Podjęcie decyzji o komunikowaniu z odbiorcami w sieci winno 
być podyktowane przemyślaną i zintegrowaną strategią komunikacji, 
jaką obejmuje firma czy też marka. Powinna przede wszystkim być to 
komunikacja dobrze zaplanowana oraz długofalowa. Nie każda marka 
czy firma posiada jednak na tyle duży potencjał, by w tak aktywny spo-
sób komunikować się w sieci, ze swoimi odbiorcami. Niemniej każda 
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powinna zwracać szczególną uwagę na to, co się pisze o niej w sieci, 
jak postrzegają ją Internauci oraz co ewentualnie może zrobić, by ten 
obraz polepszyć. Istotny jest zatem monitoring mediów społecznościo-
wych, który pozwoli poznać opinie użytkowników naszego produktu 
oraz stworzyć swoistą bazę informacji, jak postrzegają nas konsumenci. 
Internetowe media społecznościowe nie są więc dziś obowiązkowym 
kanałem komunikacji dla każdego, niemniej są ważnym elementem, 
z którego istnieniem należy się liczyć i którego siłę należy docenić. 
To medium wciąż rosnące na znaczeniu, dlatego należy traktować jest 
z tak samo dużym respektem, jak tradycyjną prasę, radio czy telewi-
zję.

Abstrakt

Internetowe media społecznościowe (social media) stanowią jeden 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się kanałów komunikacji na 
świecie, w tym także w Polsce. Powstanie social media jest efektem 
m.in. zmieniającego się społeczeństwa oraz ewoluujących jego potrzeb 
i oczekiwań. Chcąc prowadzić efektywną komunikację i skuteczne 
działania public relations, należy dostosować narzędzia komunikacji 
do współczesnego odbiorcy i sposobu, w jaki konsumuje media i infor-
macje. Social media stanowią dziś nie tylko nowe narzędzie komuni-
kacji, ale kluczowy segment obok prasy, radia i telewizji, który należy 
uwzględnić w planowaniu działań PR. Ze względu na swoją specyfikę, 
jak i szczególną bliskość nadawcy z bezpośrednim odbiorcą – najczę-
ściej konsumentem – social media są miejscem szczególnie narażonym 
na powstawanie sytuacji kryzysowej, jak i wymagają sprecyzowanych 
metod postępowania w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Tymcza-
sem wielu marketerów i praktyków PR niejednokrotnie ignoruje social 
media, nie posiadając dostatecznej wiedzy nt. ich funkcjonowania oraz 
globalnego zasięgu.

Słowa kluczowe: internetowe media społecznościowe, social media, 
komunikacja, public relations, strategia komunikacji, narzędzie komu-
nikacji, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysem.
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Abstract

Social media are one of the most dynamic Communications 
channel which have lately developer In the whole Word, including 
also Poland. The establishment of social media is an effect of chan-
ging societies needs and expectations. In order to provide an effective 
communications process it is necessarily to adapt the public relations 
tools to actual needs and the way that our consumer uses media. Social 
media are nowadays not only a new tool for public relations specialists, 
but also the key communications channel between press, radio and TV 
which we need to adapt to our PR strategies. However throughout its 
specific – the dialog with the consumer – social media are especially 
liable to crisis situation development. Therefore social media require 
special anti crisis management strategy. Unfortunately PR specialists 
often ignore social media or do not have the proper knowledge to mana-
ge crisis situations in social media.

Key words: internet social media, social media, communications, 
public relations, communication strategy, communication tool, crisis, 
manage the crisis.

Bibliografia

A. Książki
1. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe: Teorie 

i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Nauko-
we PWN SA, Warszawa-Kraków 1999.

2. Kotler Philip, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, 
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

3. Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John, Wong Veronica, 
Marketing podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2002.

4. Mcluhan Marshall, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2004, tłum. Nata-
lia Szczucka.

5. Meerman Scott David, The New Rules of Marketing and PR: How 
to use News Releases, Blogs, Blogs, Podcasting, Viral Marketing 



194

and Online Media to Reach Buyers Directly, John Wiley & Sons 
Inc, Hoboken, New Jersey 2010.

6. Mrozowski Maciej, Media masowe władza, rozrywka i biznes,  
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

7. Safko Lon, Brake David K., The Social Media Bible. Tactics, 
Tools & Strategies For Business Success, John Wiley & Sons Inc, 
New Jearsey 2009.

B. Artykuły
8. Czubaj Mariusz, Szaman z globalnej wioski, Polityka nr 37 (2315), 

Warszawa 2001.
9. Zieliński Jarosław, McLuhan a Internet, www.winter.pl, http:

//www.winter.pl/internet/mcluhan.html, z dn. 3.05.2010 r.

C. Inne
10. Grzywińska Ilona, Komunikacja za pomocą social media, Szkole-

nie Social media w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm 
w dniu 29.04.2010 organizowane przez Ciszewski Financial Com-
munications, Ciszewski Public Relations oraz PRoto.pl. 

11. Kinross+Render, ECCO International Network, Integrating 
Social Media in Communications,www.eccco-network.com, 
http://www.ecco-network.com/ecco/index.cfm?pid=529AC1CA-
CCCF-1363-AB5CC4A47135BA52&websiteid=3208F156-
A5DF-0511-ADF82DC51440A11F, z dn. 30.04.2010 r.

12. Tomczuk Paweł, Social media jako element zintegrowanej komu-
nikacji firm, Szkolenie Social media w komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej firm w dniu 29.04.2010 r. organizowane przez 
Ciszewski Financial Communications, Ciszewski Public Rela-
tions oraz portal PRoto.pl.

13. Taylor Nelsons Sofres, Pokolenie XD, raport przeprowadzony na 
zlecenie The Walt Disney Company na grupie dzieci w wieku 8-14 
lat w sześciu krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, 
Hiszpania, Włochy i Polska, 2009 r.


