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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NOWOCZESNY 
KANAŁ KOMUNIKACYJNY W FIRMACH 

RODZINNYCH – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH

SOCIAL MEDIA AS A MODERN COMMUNICATION 
CHANNEL IN FAMILY BUSINESSES 

– RESULTS OF PILOT STUDIES

Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania te-
matyką firm rodzinnych. Zbiegło się to w czasie z rewolucją Web 2.0, która zmieniła charak-
ter komunikacji w naszym społeczeństwie. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych dostrzegło, że 
interaktywność mediów społecznościowych może być skutecznym narzędziem konkurowa-
nia z innymi. W artykule poddano analizie wykorzystanie mediów społecznościowych jako 
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nowoczesnego kanału komunikacji dla przedsiębiorstw rodzinnych. W tym celu dokonano 
analizy dostępnej literatury oraz raportów i przeprowadzono badania pilotażowe na grupie 
firm rodzinnych województwa kujawsko-pomorskiego. 

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, media społecznościowe, przedsiębiorczość, komunikacja, 
woj. kujawsko-pomorskie 

Abstract: In recent years, there has been a significant increase in interest in the subject of 
family businesses. This coincided with the Web 2.0 revolution, which changed the nature of 
communication in our society. Many family businesses have noticed that the interactivity of 
social media can be an effective tool for competing with others. The article provides the analy-
sis of the use of social media as a modern communication channel for family enterprises. For 
this purpose, the available literature and reports were analyzed and pilot studies were carried 
out on a group of family businesses in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship.

Keywords: family businesses, social media, entrepreneurship, communication, Kuyavian-Po-
meranian

Wstęp 

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania tema-
tyką firm rodzinnych. Pojawiło się wiele badań i analiz ukazujących ten specyficzny typ 
działalności gospodarczej. Większość tych publikacji podkreśla pozytywne znaczenie 
tego typu przedsiębiorstw dla gospodarki. Niewątpliwie to zainteresowanie jest spowo-
dowane rolą, jaką firmy rodzinne odgrywają w gospodarce rynkowej. Firmy rodzinne, 
chociaż stanowią dość niejednolitą grupę przedsiębiorstw, odpowiadają za wytworzenie 
18% PKB w Polsce, przynosząc polskiej gospodarce 322 mld złotych rocznie1. 

W tej niejednorodnej grupie znajdziemy zarówno powoływane do życia star-
tupy jak i przedsiębiorstwa mające po kilkaset lat. Tworzą ją mikro przedsiębiorcy, 
typowe przedsiębiorstwa sektora MSP oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające 
powyżej 500 pracowników. W Polsce najliczniej reprezentują je mikro i małe przed-
siębiorstwa, chociaż sukcesywnie przybywa przedsiębiorstw średnich2. Znacze-
nie firm rodzinnych, pomimo dużego wpływu na gospodarkę, nie sprowadza się 
tylko do ich liczebności (65–90% przedsiębiorstw), udziału w  wytwarzaniu PKB 
(40–65%) oraz ilości oferowanych miejsc pracy (ok. 50% zatrudnionych)3. To wła-
śnie przedsiębiorstwa rodzinne potrafią się dynamicznie dostosowywać do realiów 
rynku i wykorzystywać możliwości, jakie daje im nowa technologia. Jednym z przy-

1  Raport Firma rodzinna to marka, http://www.sig.org.pl/edc_media/List/Item-477/TinyFiles/Firma-
-rodzinna-to-marka.pdf, s. 26 [dostęp: 27.10.2018].
2  A. Winnicka-Popczyk, Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 14.
3  Ibidem, s. 15.
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kładów jest to, w jaki sposób wykorzystują media społecznościowe w budowaniu stra-
tegii promocyjnej i komunikacyjnej. 

Rewolucja Web 2.0 sprawiła, że zmienił się charakter komunikacji w naszym spo-
łeczeństwie. Przedsiębiorstwa zaczęły zauważać, że interaktywność mediów społecz-
nościowych może być skutecznym narzędziem do konkurowania z  innymi. Rozwój 
popularności tego typu mediów nie pozostał również obojętny dla firm rodzinnych. 
Dzięki nowym mediom w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa zyskały narzę-
dzia umożliwiające podjęcie skutecznych działań marketingowych przy ograniczonym 
budżecie reklamowym. 

Jak w tej niewątpliwej rewolucji informacyjnej odnajdują się mikro-przedsiębiorstwa, 
należące do grupy firm rodzinnych? Czy nadążają za rozwojem informacyjnym, korzysta-
jąc ze zdobyczy cyfryzacji i wykorzystując nowoczesne technologie do promowania swo-
ich przedsięwzięć? Czy może ich właściciele nie dostrzegają jeszcze możliwości, jakie dają 
im te dodatkowe narzędzia? W celu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono analizę 
dostępnej literatury i raportów oraz badanie pilotażowe wśród firm rodzinnych z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, zrealizowane przez autora artykułu.

1. Przedsiębiorstwa rodzinne

Szacuje się, że przedsiębiorstwa rodzinne stanowią blisko 2/3 wszystkich firm na 
świecie, przy czym w różnych krajach, w zależności od definicji, firmy rodzinne stano-
wią przeciętnie od 65 do 90% ogólnej liczby firm. W całej Europie około 70–80% przed-
siębiorstw to przedsiębiorstwa rodzinne, w których zatrudnianych jest blisko połowa 
wszystkich pracowników4. W Polsce w 2018 roku istnieje już blisko 2,3 mln przedsię-
biorstw i zasadniczo udział polskich firm rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
jest podobny do innych państw europejskich. Według raportu Grand Thornton „Ro-
dzinny biznes na Giełdzie” firmy rodzinne stanowią 75% wszystkich podmiotów w Pol-
sce – równie dużo jak w Irlandii, Islandii, Francji, Niemczech oraz Portugalii5.

Mimo że Polska nie odbiega od tego poziomu, zastanawiający jest fakt, że – jak 
wynika z raportu „Firma rodzinna to marka”, opracowanego przez Instytut Biznesu 
Rodzinnego na podstawie badań w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych” – 
tylko 36% polskich firm uważa się za rodzinne6. W badaniach znajdziemy informa-
cje, że tylko 828 tys. przedsiębiorstw w Polsce deklaruje, że są przedsiębiorstwami 
rodzinnymi, przy ogólnej liczbie ponad 2,3 mln przedsiębiorstw będących własno-
ścią prywatną. Tak niski poziom utożsamiania się przez przedsiębiorców z biznesem 

4  I. Mandl, Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, Austrian Institute for SME Re-
search, Vienna 2008, s. 2.
5  Raport Rodzinny biznes na Giełdzie, http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/02/Firmy-
-rodzinne-na-gieldzie-GT_02022018.pdf, s. 29 [dostęp: 27.10.2018].
6  Raport Firma rodzinna…, s. 13. 
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rodzinnym wynika prawdopodobnie z  tego, że większość właścicieli i  zarządzają-
cych przedsiębiorstwami nie jest świadomych rodzinnego charakteru swojej firmy. 
Ponadto część z nich nie identyfikuje swojej działalności jako rodzinnej, ponieważ 
nie postrzegają firmy rodzinnej jako odrębnej kategorii przedsiębiorstw.

Problem ze uwspólnianiem definicji ma charakter międzynarodowy i związany 
jest ze zwracaniem uwagi na inne aspekty firmy rodzinnej. W inny sposób definiu-
ją firmę rodzinną Amerykanie, dla których najważniejszy jest aspekt pokolenio-
wy, inaczej Europejczycy, dla których ważne są kryteria określające wielkość firmy. 
W konsekwencji każde państwo w Unii Europejskiej, skupiając się na wybranych 
kryteriach selekcji, posiada własną definicję rodziny i biznesu rodzinnego7. 

W rodzimym piśmiennictwie spotkamy różne definicje firmy rodzinnej. Uza-
leżnione jest to najczęściej od tego, na jakie czynniki determinujące zwrócili uwagę 
badacze w  swoich opracowaniach. Do niedawna dominującą definicją firmy ro-
dzinnej było traktowanie jej jako podmiot, w którym kontrola przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie, a członkowie rodziny są zatrudnieni w przedsiębiorstwie. 
Obecnie podejściem stosowanym przez wielu polskich autorów jest uznanie przed-
siębiorstwa rodzinnego za „jednostkę, w której dwóch lub więcej członków rodzi-
ny dzieli pracę i własność (w przypadku firm niepublicznych jest to własność 51% 
udziałów, w przypadku firm publicznych posiadanie pakietu kontrolnego akcji)”8.

Definiowanie przedsiębiorstwa jako firmy rodzinnej nie jest proste, ponieważ 
istnieje duża różnorodność czynników, które służą do opisywania tego typu dzia-
łalności. Na potrzeby tego artykułu posłużymy się najczęściej spotykanymi kryte-
riami, pozwalającymi wyodrębnić te przedsiębiorstwa wśród innych firm. Należą 
do nich: kryterium własności (w firmie rodzinnej członkowie rodziny posiadają 
większość akcji, udziałów), kryterium zarządzania (rodzina ma znaczący wpływ na 
zarządzanie firmą)9 i zaangażowanie rodziny w biznes10.

2. Rola internetu a rewolucja w komunikacji

Polacy bardzo szybko doganiają czołówkę krajów europejskich pod względem 
wykorzystania internetu w codziennym życiu. Według raportu Digital in 2016 od We 
Are Social11 w naszym kraju aktywnie z internetu korzysta już prawie 72% osób, co 

7  Raport Rodzinny biznes…, s. 23.
8  W. Popczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – osiągnięcia młodej specjalności w naukach 
o zarządzaniu w Polsce, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarzą-
dzaniu. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2016, s. 136.
9  I. Mandl, Overview of…, s. 17.
10  Ł. Sułkowski, Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań, „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie” 2011, tom XII, zeszyt 6, s. 10.
11  S. Kemp, Digital In 2017: Global Overview, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-
2017-global-overview [dostęp: 27.10.2018].
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stawia nas w połowie stawki w raporcie uwzględniającym stan cyfryzacji 30 najważ-
niejszych gospodarek świata. Raport firmy doradczej Deloitte Tech Trends 2017 The 
kinetic enterprise12 potwierdza tylko te dane, dodatkowo podając, że aktywnie z in-
ternetu korzysta prawie 26 mln osób w Polsce. Wyniki raportu podkreślają ponadto 
zaangażowanie polskich internautów, którzy poświęcają średnio do 4,4 h dziennie 
na przeglądanie zasobów przy pomocy komputerów stacjonarnych i dodatkowo ko-
lejne 1,3 h na przeglądanie Internetu na urządzeniach mobilnych. 

Pomimo że pierwowzór pierwszych portali społecznościowych powstał w 1978 
roku (był to program CBBS stworzony przez Warda Christensena i umożliwiał on 
twórcy wymianę informacji z  innymi pasjonatami komputerów)13, na rozwój plat-
form społecznościowych trzeba było poczekać do początku XXI wieku, kiedy to wraz 
z rozwojem internetu zaczęła rosnąć również liczba użytkowników mediów społecz-
nościowych. W 2016 roku w Polsce aktywnych użytkowników portali społecznościo-
wych było ok. 14 mln. Dla porównania w 2006 r. (na dwa lata przed uruchomieniem 
polskiej wersji Facebooka) użytkowników serwisów społecznościowych było zaled-
wie ok. 800 tys., chociaż oprócz anglojęzycznych serwisów mieli oni do dyspozycji 
polskie serwisy, takie jak Fotka.pl, Grono.net i Nasza-Klasa.pl.

Rozwój portali społecznościowych i wzrost ich popularności zmienił charakter 
komunikacji w  naszym społeczeństwie. Największą zaletę mediów społecznościo-
wych – interaktywność przedsiębiorstwa zaczęły wykorzystywać do podejmowanych 
działań marketingowych oraz budowania relacji z klientami. Portale, takie jak Face-
book, Twitter, LinkedIn, umożliwiają dwukierunkową komunikację zarówno pomię-
dzy pracownikami, jak również w relacjach B2B i B2C. 

Taki dwustronny model budowania relacji z otoczeniem, nazywany w literaturze 
przedmiotu two-way communication14, wpłynął w istotny sposób na współczesne for-
my komunikacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i związana z nim łatwość dostępu do informacji spowodowały powstanie społeczeń-
stwa informacyjnego, ze stale rosnącymi potrzebami informacyjnymi. Wpisuje się 
to dobrze w rozwój koncepcji WEB 3.0, zakładający gromadzenie każdej informacji 
w ogromnych bazach danych oraz dostarczanie jej użytkownikowi w czasie rzeczywi-
stym i zgodnie z jego preferencjami. Zgodnie z tymi założeniami każdy internauta ma 
dostać dokładnie takie informacje, jakich oczekuje, a samo korzystanie z informacji 
ma się stać niezwykle szybkie i  proste. Takie podejście wymusza zmianę zarówno 
w tradycyjnym podejściu do komunikacji, jak i do promocji produktów i usług.

12  M. White, T. Nassim, J. Carbeck, A. Dhar, Tech Trends 2017 The kinetic enterprise, https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/gx-tech-trends-the-kinetic-en-
terprise.pdf [dostęp: 27.10.2018].
13  J. Delaney, G. Meister, A. Rubin, A Short History Of Social Media, https://www.sociallyawareblog.
com/2011/08/21/a-short-history-of-social-media/ [dostęp: 27.10.2018].
14  B. Rawlins, Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organiza-
tional transparency, „Journal of Public Relations Research” 2009, Vol. 21, s. 71-99.
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Świetnie w tę filozofię wpisują się media społecznościowe (ang. social media – SM), 
czyli zgodnie z definicją słownikową „technologie internetowe i mobilne, umożliwiają-
ce kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy”15. 
To środki przekazu, które mogą być wykorzystywane do komunikacji na dowolną ska-
lę, chociaż takie ujęcie w obecnej chwili nie wydaje się oddawać w pełni możliwości 
tego typu medium. Warto w tym miejscu przywołać też inne tłumaczenie pojęcia, któ-
re znalazło się w encyklopedii marketingu. Zgodnie z nim do mediów społecznościo-
wych zaliczono wszystkie „portale internetowe, w których użytkownicy odpowiadają za 
tworzenie treści”16. W myśl tej definicji nowe kanały komunikacyjne przy pomocy me-
diów społecznościowych zatarły granice, które wytwarzały tradycyjne środki przekazu. 
Zmienił się tradycyjny jednokierunkowy charakter komunikacji, która praktycznie od 
początku rozwoju internetu była dwukierunkowa (wydawca <=> odbiorca). W obecnej 
chwili media społecznościowe są swoistym narzędziem do tworzenia, rozwijania i udo-
stępniania treści. Dzięki nim angażujemy i integrujemy małe społeczności, do których 
należymy, oraz większe – z którymi się utożsamiamy. Granica pomiędzy tradycyjny-
mi mediami zaciera się, ponieważ użytkownik przestał być biernym odbiorcą przekazu 
i dostał możliwość samodzielnego tworzenia i udostępniania treści. 

Rozwój popularności tego typu mediów nie pozostał również obojętny dla firm 
rodzinnych, w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw, gdzie w istotny sposób 
wpłynął na możliwość współpracy oraz wykorzystanie kreatywności i wiedzy przy re-
alizacji różnorodnych projektów. Media społecznościowe zaczęły być również istotnym 
narzędziem w budowaniu relacji z klientami. Dzięki mediom społecznościowym ko-
munikacja marketingowa stała się płaszczyzną do budowania i utrzymywania przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorcy zyskali możliwość koordynowania działań 
promocyjnych oraz innej działalności marketingowej w celu komunikacji z klientami17 
odbywającej się poprzez odbieranie i przekazywanie określonych treści lub informacji18.

Największe przeprowadzone do tej pory badanie firm rodzinnych wyraźnie wskazuje, 
że głównym kanałem marketingowym, wykorzystywanym przez firmy rodzinne do pro-
mocji swojej działalności, są działania podejmowane w Internecie. Blisko 95% firm zade-
klarowało, że strona internetowa jest najważniejszą formą promocji. Działania reklamowe 
w mediach społecznościowych realizuje 55% respondentów, a promocje przy pomocy re-
klamy w wyszukiwarkach realizuje 46% respondentów, 30% z firm rodzinnych realizuje 
również kampanie email marketingowe19. Jak wynika z raportu, firmy rodzinne kładą bar-

15  http://sjp.pwn.pl/slowniki/media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html [dostęp: 27.10.2018].
16  http://nowymarketing.pl/a/6758,s-social-media-encyklopedia-marketingu [dostęp: 27.10.2018].
17  B. Pilarczyk, Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, 
[w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa – skuteczne narzędzia i obszary zastoso-
wania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 153, s. 120.
18  A. Mattelart, Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 21.
19  Raport Badanie Firm Rodzinnych, http://www.badniefirmrodzinnych.pl//files/Raport-Badanie-
-Firm-Rodzinnych-2015-Blackpartners.pdf [dostęp: 27.10.2018].
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dzo wysoki nacisk na sferę internetową. Jest to podyktowane znaczną różnicą w kosztach 
oraz efektywnością w stosunku do tradycyjnych form reklamy. 

W świetle tego raportu rodzi się pytanie, czy media społecznościowe wykorzysty-
wane są tylko jako element strategii promocyjnej, czy przedsiębiorcy wykorzystują je 
również w celach komunikacji wewnątrz firmy lub z klientami. W literaturze temat 
wykorzystania kanału mediów społecznościowych do celów komunikacyjnych jest 
mało zbadany. W związku z tym celem przeprowadzonych badań pilotażowych było 
sprawdzenie, w jaki sposób firmy rodzinne zaliczane do mikro- i małych przedsię-
biorstw komunikują się przy pomocy mediów społecznościowych. 

3. Założenia do przeprowadzonych badań

Jak wynika z przedstawionych raportów, dla polskich firm rodzinnych znacze-
nie internetu jest bardzo duże. Wielu przedsiębiorców traktuje internet jako podsta-
wowe medium reklamowe. W świetle tych informacji interesujące wydaje się wyko-
rzystanie internetu, a w szczególności platform społecznościowych, do komunikacji 
marketingowej. W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełnią portale 
społecznościowe w firmach rodzinnych oraz jak wpływają na komunikację marke-
tingową, przeprowadzono badania ilościowe techniką badań kwestionariuszowych, 
które miały charakter pilotażowy otwarty. Do badania wykorzystano kwestionariusz 
ankiety składający się z  21 pytań, wypełniany i  udostępniony dla ankietowanych 
online na platformie https://docs.google.com. Kwestionariusz został skierowany do 
właścicieli firm oraz menedżerów wyższego szczebla. 

Przestrzennym zakresem prowadzonych badań było województwo kujawsko-
-pomorskie, które ma ogromny potencjał przedsiębiorczości i duże nasycenie fir-
mami rodzinnymi. Wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez PARP 
(2009) wykazały, że udział firm rodzinnych w strukturze MMSP w poszczególnych 
województwach był bardzo zróżnicowany, a  specyfiką regionu kujawsko-pomor-
skiego był ich wysoki odsetek. Firmy rodzinne stanowiły 36% firm sektora MMSP 
w Polsce, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim – ponad połowę (55%). 
Wyższy udział tego typu podmiotów miało tylko województwo opolskie (64%)20. 

Badanie miało charakter pilotażowy i zostało przeprowadzone w dniach 19-30 
października 2018 r. Uczestniczyło w nim 51 przedsiębiorstw rodzinnych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. W  próbie badawczej znalazły się firmy re-
prezentowane zarówno przez menedżerów, jak i osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. Same przedsiębiorstwa są zróżnicowane pod względem 
wielkości (mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników) i  formy prawnej. Autor 

20  Raport Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii, http://www.soc.umk.pl/wp-content/uploads/2017/01/
RAPORT_firmy_rodzinne_w_polsce_ihiszpanii_online.pdf [dostęp: 27.10.2018].
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zdaje sobie sprawę, że tak mała liczba przedsiębiorstw znacznie ogranicza możliwo-
ści uogólniania wniosków. Uznano jednak badanie za istotne ze względu na to, że 
profil działalności tych firm nie jest wprost powiązany z Internetem, jak na przykład 
sektor technologii informatycznych, w którym wykorzystanie tego kanału do ko-
munikacji z pewnością jest większe.

4. Omówienie wyników badania

Tabela 1 przedstawia strukturę przedsiębiorstw biorących udział w badaniu.
 

Tabela 1. Struktura badanej grupy przedsiębiorstw
Table 1. Structure of the studied group of enterprises

Zmienna Kategoria Procent 
odpowiedzi

Miejsce prowa-
dzenia działalno-
ści gospodarczej

•	 miasto powyżej 250 tys. mieszkańców
•	 miasto w przedziale 50-250 tys. mieszkańców
•	 miasto do 50 tys. mieszkańców
•	 wieś

54,9
17,6
13,7
13,7

Forma prowadze-
nia działalności 
gospodarczej

•	 osoba fizyczna prowadząca działalność gosp.
•	 spółka z o.o.
•	 spółka akcyjna

78,4
19,6

2

Kategoria 
przedsiębiorstwa

•	 mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie do 10 osób, 
obrót do 2 milionów euro)

•	 małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 50 osób, 
obrót do 10 milionów euro)

•	 średnie przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 250 
osób, obrót do43 milionów euro)

82,4

11,8

5,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Tabela 2. Charakterystyka ankietowanych osób
Table 2. Characteristics of the surveyed people

Zmienna Kategoria Procent 
odpowiedzi

Wiek ankietowa-
nych

•	 18-29 lat
•	 30-39 lat
•	 40-49 lat
•	 50-65 lat

29,4
54,9
13,7
2

Wykształcenie

•	 wyższe
•	 niepełne wyższe
•	 średnie
•	 zawodowe
•	 podstawowe

70,6
9,8
15,7
3,9
0

Płeć •	 kobieta
•	 mężczyzna

49
51

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W pierwszej kolejności zapytano ankietowanych, czy posiadają konto użytkow-
nika na portalach społecznościowych na takich platformach jak Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat i LinkedIn i jak często używają wymienionych portali. Aż 96% 
ankietowanych przyznało, że posiada konto na Facebooku, 49% na Instagramie, 
41% na Linkednie, 25% na Twitterze, natomiast na Snapchacie ma konto 23% an-
kietowanych. Jeżeli chodzi o nawyki związane z użytkowaniem, to codzienne uży-
wanie deklaruje 96% osób posiadających Facebooka, 56% Instagrama, 25% Snap-
chata, 10% Twittera i 10% osób posiadających Linkedina.

Następnie zapytano o  częstotliwość używania komputera, internetu, portali 
społecznościowych i komunikatorów internetowych. Wyniki przedstawia poniższa 
tabela 3.
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Tabela 3. Częstotliwość korzystania z internetu
Table 3. Frequency of use Internet

Zmienna
Procent osób 
używających 

codzienne 

Procent osób 
używających 

kilka razy 
w tygodniu

Procent osób 
używających 

raz w tygodniu 
lub rzadziej

Procent osób 
używających 

nie korzystają-
cych wcale

Korzystanie
 z komputera 78,43 7,84 3,92 3,92

Korzystanie 
z internetu 100 0 0 0

Korzystanie z portali 
społecznościowych 94,11 3,92 28 1,96

Korzystanie z komu-
nikatorów interneto-
wych

92,15 1,96 3,92 1,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kolejnym badanym obszarem była częstotliwość korzystania z komputera, tele-
fonu i tabletu do pracy, nauki, rozrywki, portali społecznościowych i komunikacji 
internetowej. Aż 70,58% ankietowanych używa komputera do rozrywki, 68,62% do 
obsługi portali społecznościowych i 66,66% do komunikacji internetowej. Telefon 
komórkowy używany jest najczęściej do komunikacji internetowej 72,54% oraz do 
obsługi portali społecznościowych 68,62%, 58,82% używa go do pracy, 56,86% do 
rozrywki i 45,09% do nauki. Tablet najczęściej używany jest do rozrywki, co dekla-
ruje 17,64% ankietowanych oraz do obsługi portali społecznościowych i komunika-
cji internetowej – po 15,68% odpowiedzi. Najrzadziej tabletu ankietowani używają 
do nauki oraz pracy – w obu przypadkach wskazania wyniosły po 11,76%.

Zbadano ponadto, z jakich form komunikacji oraz wypowiedzi korzystają re-
spondenci w świecie wirtualnym. Aż 96,07% osób deklaruje używanie w tym celu 
portali społecznościowych, 92,15% komunikatorów internetowych, 49,01% ankie-
towanych zadeklarowało używanie w  tym celu grup dyskusyjnych, 43,13% osób 
używa blogów i 39,21% forów dyskusyjnych.

Na pytanie o najczęstsze miejsce, gdzie ankietowani korzystają z internetu, po-
nad połowa wskazała dom, 35,3% pracę, a 13,7% ankietowanych używa w tym celu 
sieci bezprzewodowych i miejsc ogólnego dostępu. 
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Rysunek 1. Gdzie najczęściej korzysta Pan/Pani z Internetu?
Figure 1. Where do you use the Internet most often?

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ankietowani zostali zapytani, ile poświęcają dziennie czasu na korzystanie z in-
ternetu. Najliczniejszą grupą są osoby, które używają internetu powyżej 6 godzin 
dziennie. Najmniejsza liczba osób używa go do godziny dziennie. 

Rysunek 2. Ile czasu dziennie poświęca Pan/Pani na korzystanie z internetu?
Figure 2. How much time daily do you spend using the Internet?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kolejnym badanym obszarem był cel korzystania z internetu. Można było wybrać 
do 3 odpowiedzi z wcześniej zdefiniowanych ośmiu celów. Najwięcej osób deklarowa-
ło używanie internetu do pracy 82,4%, ponad połowa używa go do korespondowania 
oraz nauki, najrzadziej używany jest w celu zawierania nowych znajomości.
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Rysunek 3. W jakim celu najczęściej Pan/Pani korzysta z internetu?
Figure 3. For what purpose do you most often use the Internet?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Na pytanie o to, czy ankietowani komunikują się z ludźmi za pośrednictwem 
Internetu, 100% respondentów odpowiedziało twierdząco. W kolejnym pytaniu po-
proszono o wskazanie dwóch najczęściej używanych rodzajów komunikacji. Naj-
większa liczba osób zadeklarowała korzystanie z komunikatorów internetowych – 
88,2% oraz poczty elektronicznej – 82,4%, portale społecznościowe do komunikacji 
używane są przez 70,6% ankietowanych i  zaledwie 9,8% osób używa w  tym celu 
czatów.

Kolejne dwa pytania dotyczyły częstotliwości komunikowania się przy pomocy 
mediów społecznościowych z klientami oraz pracownikami lub współpracownika-
mi. Ponad 45% respondentów komunikuje się z klientami kilka razy dziennie i jed-
nocześnie ponad 25% osób deklaruje, że nie komunikuje się w ogóle z klientami 
w ten sposób. W przypadku pracowników i współpracowników 49% osób wskazało, 
że komunikuje się w ten sposób kilka razy dziennie i ponad 21% deklaruje, że nie 
komunikuje się ze współpracownikami w ten sposób w ogóle. Szczegółowe odpo-
wiedzi przedstawiają poniższe rysunki.
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Rysunek 4. Jak często komunikuje się Pan/Pani z klientami przy pomocy mediów społecz-
nościowych?
Figure 4. How often do you communicate with your clients using social media?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 5. Jak często komunikuje się Pan/Pani z pracownikami/współpracownikami przy 
pomocy mediów społecznościowych?
Figure 5. How often do you communicate with employees /co-workers using social media?

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Kolejny badany obszar dotyczył korzystania z opcji rozmów głosowych lub wi-
deorozmów podczas komunikowania się przy pomocy mediów społecznościowych. 
46% ankietowanych zadeklarowało, że nie używa tych opcji wcale, kilka razy w mie-
siącu używa 28%, kilka razy w tygodniu 16% i kilka razy dziennie 10% respondentów. 

Następnie zapytano o aktywność w grupach dyskusyjnych w mediach społeczno-
ściowych. 58,8% ankietowanych stwierdziło, że wypowiada się bardzo rzadko, 19,6% 
zamieszcza kilka postów dziennie, 9,8% odpowiada często, i tyle samo nie komuniku-
je się w ogóle w ten sposób, dla 2% osób grupy dyskusyjne są komunikatorem.

Rysunek 6. Jaka jest Pana/Pani aktywność na grupach dyskusyjnych w mediach społeczno-
ściowych?
Figure 6. What is your activity on discussion groups in social media?

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
 
W celu podsumowania badania poproszono jeszcze o ocenę roli Internetu we 

współczesnym świecie. 78,8% ankietowanych uważa Internet za bardzo ważny, 
a 17,6% za ważny, po 2% respondentów stwierdziło, że rola Internetu jest niezby 
ważna i nieważna.

Podsumowanie

Media społecznościowe w  zasadniczy sposób zmieniły komunikację firmy. 
Przyczyniły się one do stworzenia nowego paradygmatu komunikacyjnego, w któ-
rym konsumenci wykorzystują media społecznościowe nie tylko do tworzenia i roz-
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powszechniania informacji stworzonej przez przedsiebiorstwa, ale mamy tutaj do 
czynienia również ze wzajemną edukacją o produktach, usługach czy markach. Wy-
korzystanie przez firmy mediów społecznościowych wpłynęło na zmianę zachowań 
zakupowych konsumentów w zakresie uzyskiwania informacji, dzielenia się opinia-
mi oraz pozazakupowej komunikacji i oceny transakcji. 

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych powoli rośnie również świado-
mość firm rodzinnych w zakresie potrzeby włączenia mediów społecznościowych 
w większym zakresie strategii marketingowej firmy. Coraz częściej firmy decydu-
ją się tworzyć zintegrowaną komunikację marketingową przy pomocy platform 
społecznościowych, po to by uczestniczyć aktywnie w tworzeniu treści i dzieleniu 
się informacjami ze swoimi klientami. Zauważalny jest również trend, szczególnie 
wśród startupów, gdzie tworzy się cały model biznesowy w oparciu o media spo-
łecznościowe. Stanowią one jedyny kanał komunikacji z konsumentem.

Jak wynika z badań, przedsiębiorcy prowadzacy firmy rodzinne bardzo często 
używają platform społecznościowych. Aż 96% ankietowanych przyznało, że posiada 
konto na Facebooku, 49% na Instagramie, 41% na LinkedIn, 25% na Twitterze, a na 
Snapchacie ma konto 23% ankietowanych. Codzienne używanie platform społecz-
nościowych deklaruje 96% osób posiadających Facebooka, 56% osób posiadających 
Instagrama, 25% osób używających Snapchata 10% osób posiadających Twittera 
i 10% osób posiadających LinkedIn. 

Biorąc pod uwagę popularność mediów społecznościowych i częste używanie 
ich do celów prywatnych, dziwić może fakt słabego wykorzystania tych platform do 
celów firmowych, w szczególności do komunikacji wielopłaszczyznowej z klientem 
lub ze współpracownikami. Zaledwie 45% respondentów komunikuje się z klien-
tami kilka razy dziennie. Jednocześnie ponad 25% osób deklaruje, że nie komuni-
kuje się w ogóle z klientami w ten sposób. W przypadku kontaktów z pracownika-
mi i współpracownikami 49% osób wskazało, że prowadzi rozmowy w ten sposób 
kilka razy dziennie, ale jednocześnie ponad 21% deklaruje, że nie komunikuje się 
ze współpracownikami w ten sposób w ogóle. Z badań wynika również słabe wy-
korzystanie opcji rozmów głosowych lub wideorozmów, aż 46% z ankietowanych 
zadeklarowało, że nie używa tych opcji wcale. Prawdopodobnie wynika to z przy-
zwyczajenia do tradycyjnej formy komunikacji z klientem lub z braku świadomości 
o możliwościach technicznych wykorzystania w tym celu tego kanału komunikacji. 
Słaba jest również aktywność w grupach dyskusyjnych w mediach społecznościo-
wych. 58,8% ankietowanych stwierdziło, że wypowiada się bardzo rzadko, 19,6% 
zamieszcza kilka postów dziennie, 9,8% odpowiada często, i tyle samo nie komu-
nikuje się w ogóle w ten sposób. Biorąc pod uwagę możliwości promocyjne, jakie 
dają nam grupy dyskusyjne, zastanawiający jest fakt, że niewielu przedsiębiorców 
deklaruje używanie tej płaszczyzny do komunikacji. 
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Należy zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorcy, wykorzystujący media społecz-
nościowe do celów prywatnych, powinni pomyśleć również o wykorzystaniu me-
diów do celów firmowych. Przeglądając prywatnie media społecznościowe i wsta-
wiając na nie treści, powinni dbać również o rozwój profilów społecznościowych 
swojej firmy. Warto też używać mediów społecznościowych jako elementu komu-
nikacji wielopłaszczyznowej, bo największą zaletą tego kanału jest jego interaktyw-
ność. Dzięki mediom społecznościowym nie tylko przedsiębiorca dociera z rekla-
mami do użytkowników, ale również użytkownicy mają możliwość błyskawicznego 
dotarcia i skontaktowania się z producentem czy usługodawcą. Dodatkowy kanał 
komunikacyjny może również przyczynić się do ocieplenia wizerunku przedsię-
biorcy i w konsekwencji zadecydować o pozytywnym odbiorze wśród użytkowni-
ków mediów społecznościowych. Ponadto jest to dobra płaszczyzna do uzyskiwania 
bieżących ocen podejmowanych działań.

Ze względu na ograniczenia związane z doborem próby badawczej (liczebność 
próby oraz zakres przestrzenny ograniczony do jednego województwa), prezento-
wane wyniki badań należy taktować z ostrożnością. Koncentracja na jednym wo-
jewództwie zapewniła homogeniczność, ograniczyła jednak przy tym możliwość 
generalizacji wniosków. Prezentowane wyniki pozwalają jednak na sformułowanie 
kilku wniosków wskazujących na przyszłe obszary badań i rekomendacji praktycz-
nych. W pierwszej kolejności rekomenduje się rozszerzenie badań na bardziej re-
prezentatywną grupę przedsiębiostw. Wydaje się również, że zasadne byłoby zba-
danie preferencji konsumentów w  tym zakresie i  zapytanie ich o ocenę i  stopień 
wykorzystania nowej formy komunikacji. 

Jeżeli chodzi o  rekomendacje praktyczne, to wydaje się, że przedsiębiorstwa 
powinny w większym stopniu skupić się na potencjale nowych form komunikacji 
marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Zyskają dzięki temu 
możliwość jednoczesnego podejmowania działań promocyjnych, interaktywnej ob-
sługi klienta z działaniami związanymi z public relations. 
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