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Rozdział VI

Potencjał wykorzystania  
mediów społecznościowych  
w sytuacjach kryzysowych  

− zarys problemu

WStęP

Nieodłącznym elementem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ludności 
jest efektywne komunikowanie się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Głównymi kanałami informacji są: prasa, radio, telewizja oraz Internet. 
Dostępność owych kanałów wynika m.in. z powszechnego prawa człowieka 
do informacji, zawarowanego w unormowaniach międzynarodowych, takich 
jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ1 oraz przepisach krajowych, 
opartych w przypadku Polski na Konstytucji RP2.

Do aktów normatywnych regulujących dostęp do informacji zalicza się m.in. 
następujące ustawy: Prawo prasowe, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, o sta-
nie klęski żywiołowej, stanie wojennym czy też stanie wyjątkowym3. Istotą pro-

1 Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. stanowi: „Każdy człowiek ma prawo do […] 
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez 
względu na granice”.

2 Art. 61 (i dalsze) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r.  stanowią: „Obywatel 
ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej […] o działalności 
organów samorządu gospodarczego i zawodowego […]. Każdy ma prawo do informacji o stanie 
ochrony środowiska”. 

3 Ustawa Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r.  (Dz.U.  PRL z 1984 r.  nr 5 poz. 24, ze zm.) nakłada 
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cesu komunikowania się jest przepływ informacji, który w systemie zarządzania 
bezpieczeństwem społeczności ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia po-
czucia bezpieczeństwa. W obliczu katastrofy każdy czuje się bezpieczniej, jeśli 
wie o skutecznym i sprawnym działaniu podmiotów systemu bezpieczeństwa, 
w który to wpisują się media, w tym media społecznościowe. 

Media społecznościowe mają w sobie wielki potencjał nie tylko w komuni-
kacji pomiędzy ludźmi. Są także wykorzystywane w wielu innych branżach 
i sektorach, bazując w dużej mierze na analizie aktywności internautów w tych 
mediach. Coraz częściej są także wykorzystywane w szeroko pojętym bezpie-
czeństwie obywateli podczas zdarzeń o charakterze kryzysowym. Dotychczaso-
we tradycyjne metody komunikacji, takie jak prasa, telewizja czy też radio mają 
istotne ograniczenia polegające na ograniczonej możliwości interakcji z odbior-
cą. Sieć Internet, a w szczególności media społecznościowe, diametralnie zmie-
niła ten stan rzeczy, pozwalając odbiorcom wchodzić w interakcję z nadawcami 
treści. Rozpatrując rolę mediów społecznościowych w kontekście uzupełniania 
lub zastępowania funkcji mediów tradycyjnych zarówno lokalnych, jak i glo-
balnych, należy zwrócić uwagę, że oczekiwania względem sieci Internet w tym 
kontekście pojawiały się już od lat 90. ubiegłego stulecia. Koncentrowały się one 
na potencjalnej szansie zmiany strukturalnej z tradycyjnych mass mediów na 
model bardziej liberalny, gdzie szeroko pojęte społeczeństwo miałoby być kre-
atorem wiadomości4. 

CHARAKtERYStYKA MEDIóW SPOłECZNOśCIOWYCH

Sieć Internet coraz częściej jest wykorzystywana przez społeczeństwo w celu 
zabrania głosu w debacie publicznej, a także uzupełniania wiadomości publiko-
wanych w mediach tradycyjnych. Jest to również alternatywna metoda przeka-
zywania i interpretacji informacji5. 

Liczba użytkowników mediów społecznościowych od wielu lat wzrasta. Jest 
to tendencja obejmująca swym zasięgiem nie tylko polskich użytkowników, lecz 
staje się widoczna wśród osób korzystających z sieci Internet na całym świecie. 

na redaktorów naczelnych obowiązek nieodpłatnego nadawania komunikatów pochodzących od 
władz lokalnych oraz komunikatów o sytuacjach kryzysowych. Odnosi się to również do stanów 
nadzwyczajnych, podczas których na media został nałożony obowiązek niezwłocznego i bezpłatnego 
informowania o zagrożeniach przekazanych im przez ministra, wojewodę, starostę, wójta.

4 Neuberger Ch., Wandel der aktuellen Öffentlichkeit im Internet. Gutachten für den Deutschen 
Bundestag. Vorgelegt dem Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Bundestag, 2004.

5 G.  Tylec, J.  Szegda, The Statutory Definition of the Press and a Journalist in Poland. Notes on the 
Phenomenon of the Citizen Press, „Global Media Journal – Polish Edition”, Fall 2011, No. 2 (8).



Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu   

127

W 2014 r. w mediach społecznościowych zarejestrowanych było 12 milionów 
Polaków, podczas gdy w styczniu 2019 r. liczba ta wynosiła 18 milionów. Po-
kazuje to, że niemal co drugi mieszkaniec Polski jest użytkownikiem mediów 
społecznościowych. 

W literaturze naukowej można spotkać się z kilkoma definicjami pojęcia me-
diów społecznościowych. Według autorów, najbardziej uniwersalna i trafna opra-
cowana została przez A.M. Kaplana i M. Haenleina. Badacze ci zdefiniowali media 
społecznościowe jako grupę internetowych aplikacji zbudowanych na ideowych 
i technologicznych podstawach sieci drugiej generacji (Web 2.0), które umożliwia-
ją tworzenie i dzielenie się treściami generowanymi przez użytkowników6.

Popularność, dostępność i prostota użytkowania mediów społecznościo-
wych wpływa na wiele sektorów, m.in. biznes, komunikację, bezpieczeństwo 
oraz życie społeczne. E. Krok wyróżnia sześć głównych kategorii mediów spo-
łecznościowych. Ich typologia oparta jest na możliwości realizacji wymagań sta-
wianych przez użytkowników. Są to media7:

• umożliwiające wyrażanie swoich opinii i poglądów – to podstawowa 
i największa z kategorii. Celem tego typu platform społecznościowych 
jest stworzenie przestrzeni do swobodnej i niezależnej ekspresji własnych 
rozważań, analiz i opinii. Do tej kategorii zalicza się blogi, serwisy dzien-
nikarstwa obywatelskiego oraz serwisy oparte na mechanizmie Wiki. Te 
ostatnie przeznaczone są przede wszystkim do wspólnej, często społecz-
nej pracy nad wspólnymi projektami, np. projekty grup społecznych, re-
pozytoria wiedzy,

• przeznaczone do współdzielenia zasobów – służą do przechowywania 
i udostępniania materiałów wideo, zdjęć, aplikacji czy prezentacji na ogól-
nodostępnych serwerach. Z założenia serwisy te nie mają na celu tworze-
nia baz wiedzy, bowiem główny cel stanowi przechowywanie, przetwa-
rzanie i udostępnianie różnego typu zasobów sieciowych,

• zorientowane na budowanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich, 
których głównym celem jest kształtowanie kontaktów pomiędzy użyt-
kownikami,

• ukierunkowane na interakcje w postaci dyskusji i debaty – do grupy tej 
zaliczają się komunikatory, czaty czy też fora internetowe. Obecnie obser-
wuje się integrację tych funkcjonalności w ramach serwisów społeczno-

6 A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, 
„Business Horizons” 2010, vol. 53, s. 59−68.

7 E. Krok, Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą w firmie, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28.
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ściowych zorientowanych na budowanie i podtrzymywanie relacji mię-
dzyludzkich,

• zaspokajające potrzebę bieżącego informowania i odnoszenia się do aktual-
ności – celem tej kategorii jest relacjonowanie i komentowanie bieżących wy-
darzeń. Zaliczają się do nich tzw. mikroblogi, powiadomienia alertowe oraz 
serwisy nadające treści multimedialne na żywo – livestreamy oraz livecasty,

• nastawione na współtworzenie – gdzie podstawowy cel stanowi współ-
praca użytkowników w ramach tworzenia nowych zasobów.

Świat mediów społecznościowych obecnie przeżywa kryzys zaufania. Repu-
tacja danej organizacji zarówno z obszaru sektora prywatnego, jak i publicznego, 
jest ściśle skorelowana z reputacją budowaną długoczasowo, stopniowo, będącą 
odzwierciedleniem tego, czym dana organizacja się zajmuje, czy też jak zacho-
wują się jej przedstawiciele. O reputacji decydują m.in. opinie ludzi na podsta-
wie własnego doświadczenia, osobiste relacje czy też informacje pochodzące 
z mediów – w tym z mediów elektronicznych. Wizerunek i postrzeganie organi-
zacji są jej zewnętrznym wyrazem tożsamości. Należy ją rozumieć w kontekście 
rdzennych i fundamentalnych cech charakteryzujących tę organizację. Komuni-
kacja, zachowania, a także symbolizm są podstawowymi formami autoprezen-
tacji, wyrażającymi unikalne atrybuty organizacji. Najbardziej istotną formą au-
toprezentacji jest to, jak dana organizacja działa, jaką ma kulturę organizacyjną, 
jakie regulacje, procesy czy struktury są dla niej charakterystyczne. Elementy te 
są najbardziej wiarygodnym kluczem do kształtowania reputacji i odczytywania 
tożsamości. Kolejny istotny element stanowi komunikacja rozumiana w dwojaki 
sposób – wąski bądź szeroki. Szeroka zawiera nie tylko informację (bez względu 
na dobór technik i sposobów komunikowania), ale i całość działalności organi-
zacji. To tak zwana „całościowa komunikacja”, która jest zbieżna z wyobrażenia-
mi społeczeństwa o danej organizacji. Obejmuje ona trzy poziomy:

• pierwszy poziom to informacje wynikające z osobistego doświadczenia 
− mają największy wpływ na kształtowanie reputacji danej organizacji po-
mimo tego, iż stanowią najmniejszą część docierającego do ludzi zbioru 
informacji;

• drugi poziom to informacje oparte na opiniach znajomych, przyjaciół, ro-
dziny itp.;

• trzecim poziomem są informacje uzyskane z mediów.
W związku z tym, że określona liczba osób miała możliwość pozyskania 

informacji w doświadczeniu empirycznym, to drugi i trzeci poziom są istotne 
z punktu widzenia wypełniania potrzeb informacyjnych społeczeństwa8.

8 E. Głuszek, Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych – szanse i zagrożenia, 
„Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4, s. 61−76.
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MEDIA SPOłECZNOśCIOWE A SłużBY RAtOWNICZE

Media społecznościowe stanowią efektywne narzędzie pozwalające nawią-
zać relacje pomiędzy obywatelami a różnego typu instytucjami państwowymi – 
także tymi, które ustawowo odpowiedzialne są za zapewnienie bezpieczeństwa. 
Platformy te charakteryzują się dużym wachlarzem możliwości komunikacyj-
nych, w tym także obustronną wymianą myśli i poglądów na tematy dotyczą-
ce bezpieczeństwa. Odpowiednio funkcjonujący profil może być wykorzystany 
jako narzędzie informacyjne m.in. z bieżących wydarzeń, prewencji i profilakty-
ki przeciwpożarowej, ale też może służyć jako informacja zwrotna odczuć i opi-
nii obywateli, ich intencji, emocji czy też innych istotnych cech. Jest to związane 
z generowaniem zaangażowania obywateli i daniem możliwości wypowiedze-
nia się na forum publicznym, promując jednocześnie wartości demokratyczne na 
poziomie lokalnym. Efektem takiego otwarcia się na obywatela jest zwiększenie 
przejrzystość danej organizacji, a także danie możliwości współpracy i współ-
uczestnictwa w kreowaniu lokalnego bezpieczeństwa przez każdego obywatela. 
Największą przewagą nowych mediów funkcjonujących w Internecie nie jest ich 
nowoczesność sensu stricto, lecz możliwość ich modyfikacji i dostosowywania 
w zależności od okoliczności i z uwzględnieniem bieżących potrzeb. 

Seria zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. wielowymiarowo 
wpłynęła na bezpieczeństwo, jak i na poczucie bezpieczeństwa. Poza bardzo 
oczywistymi krokami, jakie podjęto w związku z próbą jego podniesienia, warto 
zwrócić uwagę na rolę, jaką wtedy odegrała komunikacja elektroniczna na linii 
władze − obywatele. Na oficjalnej stronie internetowej Nowego Jorku niemal od 
początku zaczęły ukazywać się informacje w praktyczny sposób przekładające 
się na zachowanie obywateli. Mogli oni dowiedzieć się o przebiegu akcji ratow-
niczej, o tym, które rejony miasta zostały wyłączone z ruchu, a przede wszyst-
kim, jak zachować się w tej, jakże specyficznej i nowej, sytuacji oraz na co zwra-
cać szczególną uwagę. Jednakże była to komunikacja wyłącznie jednostronna, 
płynąca od władz i służb ratowniczych w stronę obywatela, nie przewidziana 
była interakcja z obywatelami poprzez media elektroniczne. Ciekawostką jest 
fakt, iż Amerykanie bardzo chętnie skorzystali z możliwości komunikacji mię-
dzy sobą poprzez SMS-y, których liczba w ciągu pierwszych czterech pierw-
szych godzin po zamachach opiewała na zawrotną, jak na tamte czasy, liczbę  
570 tysięcy. Treść wszystkich tych wiadomości znajduje się w odtajnionych 
przez portal WikiLeaks dokumentach.

Aktywność służb ratunkowych w mediach społecznościowych widoczna 
jest także w Polsce. Podmioty te skutecznie korzystają z mediów społecznościo-
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wych pod warunkiem wysokiej reputacji prowadzonych aktywności i uzyskania 
dużego zasięgu dla publikowanych treści. Choć tematyka ta nie jest do końca 
zbadana, w literaturze przedmiotu można spotkać się z danymi dotyczącymi 
wieloaspektowej analizy ilościowej oraz jakościowej w prowadzeniu profili na 
najbardziej popularnym serwisie społecznościowym w Polsce, jakim jest Face-
book, przez jednostki organizacyjne Państwowej Staży Pożarnej (PSP). Z prze-
prowadzonych badań wynika, że 20% komend miejskich lub powiatowych PSP 
oraz 31% komend wojewódzkich PSP utrzymuje profil organizacji w serwisie 
społecznościowym Facebook. Część z nich to jednak profile, na których informa-
cje pojawiają się bardzo sporadycznie lub w ogóle.

Profile prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożar-
nej cieszą się sporą popularnością wśród użytkowników tego medium. Liczba 
użytkowników, którzy zadeklarowali zainteresowanie, klikając na profilach po-
szczególnych KM(KP) PSP „Lubię to” w ponad połowie przypadków zawiera 
się w przedziale 500−2500 osób. 

Powyższe dane wskazują, że media społecznościowe mogą być dobrym 
i wiarygodnym kanałem informacyjnym na styku społeczeństwo − służby ra-
townicze9.

DZIAłALNOść LOKALNYCH MEDIóW ELEKtRONICZNYCH  
– StuDIuM PRZYPADKu

Prawidłowe prowadzenie komunikacji w sytuacjach kryzysowych ze spo-
łeczeństwem jest niezwykle istotne. Wpływa ono nie tylko na długotrwałe bu-
dowanie strategii bezpieczeństwa, ale też dzięki odpowiednio dobranym na-
rzędziom i technikom kreują pozytywne postawy obywatelskie10. Obok oficjal-
nych profili, które są prowadzone przez instytucje ustawowo odpowiedzialne 
za zapewnienie bezpieczeństwa, w mediach społecznościowych istnieją także 
prywatne (komercyjne, jak i tworzone przez pasjonatów) inicjatywy traktujące 
o szeroko pojętych sytuacjach kryzysowych. Przykładem tak funkcjonującego 
portalu ratowniczego jest powstały w 2013 r. portal ratowniczy Krosno112.pl. 
Realizuje on swoje zadania informacyjne na terenie powiatu krośnieńskiego, le-
żącego w południowej części województwa podkarpackiego.

9 A. Luzar, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez komendy powiatowe, miejskie i wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie serwisu Facebook, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 
2018, vol. 50, issue 2, s. 38−49.

10 B.  Kosowski, Komunikacja ze społeczeństwem w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, [w:] K.  Bu-
dzowski, Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie, wyd. Krakowskie Towarzy-
stwo Edukacyjne, Kraków 2003, s. 191−202.



Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu   

131

Kilka lat nabytych przez zespół redakcyjny doświadczeń oraz struktura or-
ganizacyjna redakcji, w której skład wchodzą strażacy ochotnicy, dziennikarze, 
fotografowie czy też zwykli reporterzy-pasjonaci ratownictwa pozwoliło na wy-
pracowanie wysokich standardów zachowania się reporterów na miejscu pro-
wadzonych działań ratowniczych. Cały ten proces oparty jest o współpracę z ka-
drą dowódczą jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i ochotni-
czych straży pożarnych funkcjonujących na terenie działalności portalu. 

Pozytywnym aspektem działalności portali ratowniczych jest wzrost zainte-
resowania młodzieży wolontarystyczną służbą w szeregach ochotniczych straży 
pożarnych (OSP). Co więcej, kandydaci do służby w zawodowej straży pożarnej, 
zespołach ratownictwa medycznego czy szeregach policji swoje powołanie do 
podjęcia służby odnalazło w oparciu o interakcje z materiałami publikowanymi 
na łamach portali ratowniczych oraz identyfikowanie się z bohaterami publikacji.

Portale ratownicze są też wysoko cenione przez kierowców. Większość z por-
tali ratowniczych na bieżąco przekazuje informacje na temat panujących na dro-
gach warunków w ruchu drogowym. Podawane są aktualne informacje na temat 
drożności dróg, zatorów komunikacyjnych, warunków atmosferycznych czy też 
zmian w organizacji ruchu. Treści informacyjne tworzone przez twórców tego 
typu portali specjalistów od przekazywania informacji z zakresu działalności 
służb ratowniczych są profesjonalne. Wynika to między innymi ze współpracy 
redaktorów z rzecznikami prasowymi jednostek organizacyjnych. Kooperacja 
ta pozwala na uniknięcie tworzenia przez przypadkowych świadków zdarzeń 
fake newsów. Powstają one w oparciu o wybrakowane informacje na temat da-
nego zdarzenia.

 

MEDIA SPOłECZNOśCIOWE JAKO ŹRóDłO INfORMACJI  
DLA SłużB RAtuNKOWYCH I ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Podczas klęsk żywiołowych, jak i dużych zdarzeń o charakterze kryzyso-
wym, kluczową informacją jest to, gdzie znajdują się osoby dotknięte żywiołem, 
jakie zasoby są niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym, gdzie skie-
rować siły i środki, a także ile osób jest poszkodowanych. Informacje te są nie-
zwykle trudne i często niemożliwe do weryfikacji za pomocą konwencjonalnych 
metod zbierania danych w czasie rzeczywistym. W 2017 r. Facebook wyszedł na-
przeciw tym potrzebom, ogłaszając inicjatywę map katastrof w celu rozwiązania 
krytycznej luki w informacjach, z jakimi często borykają się służby ratunkowe 
i organizacje pomocowe. 
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Mapy katastrof dostarczane przez Facebook zawierają informacje na temat 
przemieszczania się użytkowników tego serwisu społecznościowego. Wszystkie 
te dane są deidentyfikowane i agregowane do płytek o powierzchni 360 000 me-
trów kwadratowych lub lokalnych granic administracyjnych. 

Te same dane geolokalizacyjne, które Facebook wykorzystuje w procesie biz-
nesowym, mogą zatem dostarczyć cennych informacji służbom ratowniczym 
i organizacjom humanitarnym po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego. Mapy 
kryzysowe zawierają trzy unikalne, uzupełniające się zestawy danych:

• gęstość populacji użytkowników Facebooka w każdym kafelku (obsza-
rze);

• ruchy tych populacji pomiędzy poszczególnymi płytkami;
• kontrola bezpieczeństwa, współczynnik określający gęstość oznaczenia 

profilu jako bezpiecznego w stosunku do wszystkich zapytań w ramach 
obszaru jednej płytki.

Na podstawie tych danych powstaje baza wraz z automatycznie obliczanymi 
współczynnikami. Jest ona generowana dla unikalnego obszaru w zależności od 
bieżących potrzeb.

Rys. 1. Przykład danych generowanych przez Facebook, które mogą być 
przydatne dla służb ratunkowych lub organizacji pomocowych.

Źródło: Maas P., Facebook Disaster Maps: Methodology, [dok. elektr. https://research.fb.
com/facebook-disaster-maps-methodology/ [dostęp: 15 czerwca 2019 r.].

 Obliczane są tam następujące współczynniki:
• area_id_start i area_id_end reprezentują pary płytek, gdzie s jest płytką 

początkową, a e jest płytką końcową;
• n_people_baseline to całkowita liczba osób, które przeszły od s do e 

w okresie t uśrednionym w ciągu trzech tygodni przed sytuacją kryzyso-
wą;

• n_people_crisis to łączna liczba osób przechodzących od s do e w czasie t;
• n_diff to różnica między liczbą osób przemieszczających się z s do e pod-

czas katastrofy w stosunku do linii bazowej;



Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu   

133

• percent_change jest procentową różnicą między liczbą osób przemiesz-
czających się z s do e podczas katastrofy w stosunku do linii bazowej.

Rys. 2. Dane dostarczane przez serwis społecznościowy Facebook  
dla służb ratowniczych. 

Źródło: Maas P., Facebook Disaster Maps: Methodology, [dok. elektr. https://research.fb.
com/facebook-disaster-maps-methodology/ [dostęp: 15 czerwca 2019 r.].

Facebook dostarcza także danych, które pochodzą z produktu safety check fir-
my Facebook. Funkcjonalność ta polega na wysłaniu zapytania do użytkowni-
ków, którzy potencjalnie mogli zostać dotknięci kryzysem o ich bezpieczeństwo. 
Facebook gromadzi i udostępnia te dane, aby zwizualizować, gdzie znajdują się 
użytkownicy i czy są bezpieczni. Dane te dostarczane są zgodnie z rys. 2 i zawie-
rają następujące współczynniki:

• n_invited to całkowita liczba osób zaproszonych do kontroli bezpieczeń-
stwa, które znajdują się w obszarze a;

• n_safe to łączna liczba osób, które potwierdziły swoje bezpieczeństwo 
w czasie t na obszarze a;

• safe_ratio to odsetek osób w obszarze a, które potwierdziły swoje bezpie-
czeństwo poprzez funkcjonalność safety check.

Powyższe dane mogą być informacjami wspierającymi koordynację i proces 
planowania działań ratowniczych i humanitarnych. Efektem finalnym są gene-
rowane mapy sytuacji kryzysowych (rys. 3)11. 

11 Maas P., Facebook Disaster Maps: Methodology, dok. elektr. https://research.fb.com/facebook-
disaster-maps-methodology/, [dostęp: 15.06.2019 r.]. 
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Rys. 3. Wizualna mapa migracji użytkowników serwisu Facebook  
podczas powodzi. 

Źródło: Maas P., Facebook Disaster Maps: Methodology, [dok. elektr. https://research.fb.
com/facebook-disaster-maps-methodology/ [dostęp: 15 czerwca 2019 r.].

PODSuMOWANIE I WNIOSKI

W artykule została podjęta próba zarysu problemu potencjału i roli mediów 
społecznościowych w sytuacjach wystąpienia zagrożeń naturalnych. Powięk-
szająca się od kilkunastu lat liczba użytkowników sieci Internet, a także mediów 
społecznościowych wskazuje na sensowność wykorzystania tego medium jako 
narzędzia z jednej strony do przekazywania bieżących informacji o sytuacji 
kryzysowej, a z drugiej do pozyskiwania danych mogących stanowić istotny 
element w planowaniu i realizacji działań ratowniczych i pomocowych. Jest to 
spowodowane m.in. cechą charakterystyczną mediów społecznościowych, jaką 
jest obustronna komunikacja i interakcja pomiędzy nadawcą i odbiorcą informa-
cji. Kolejnym istotnym aspektem jest wykorzystywanie mechanizmów i algo-
rytmów automatycznie zbierających dane dotyczące aktywności użytkowników 
takich jak lokalizacja i jej zmiana w określonym czasie i terenie. Dane te – wy-
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korzystywane na co dzień do generowania zysków przez platformy społeczno-
ściowe − w czasie sytuacji kryzysowych mogą zostać zaimplementowane przez 
służby ratunkowe i organizacje humanitarne w celu zapewnienia jak najskutecz-
niejszego dysponowania i zarządzania siłami i środkami na miejscu prowadzo-
nych działań. Taki stan rzeczy pokazuje, że rola wykorzystania mediów spo-
łecznościowych w sytuacjach kryzysowych jest rozwojowa i prawdopodobnie 
będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu. 
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StRESZCZENIE 

Tytuł: Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kry-
zysowych − zarys problemu

W niniejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze cechy mediów 
społecznościowych, mogące mieć potencjalne znaczenie przy działalności or-
ganizacji ustawowo powołanych do zapewnienia i utrzymywania bezpieczeń-
stwa w kraju oraz pozarządowych organizacji humanitarnych. W dalszej części 
artykułu przedstawiony został zarys obecności służb ratowniczych w mediach 
społecznościowych oraz praktyczny potencjał wykorzystania danych o migracji 
użytkowników Facebooka w kontekście wystąpienia sytuacji mającej znamiona 
klęski żywiołowej.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, zarządzanie kryzysowe, Facebook, mapy 
kryzysowe.

SuMMARY

Title: The Potential Use of Social Media in Emergency Situations − Outline of 
the Problem

This article presents the most important features of social media that may 
have potential significance in the activities of statutory organizations to ensure 
and maintain security in the country and (NGO) non-governmental humanita-
rian organizations. Later, the article presents an outline of the presence of emer-
gency services in social media, and potential practical use of data migration of 
Facebook users in the context of the situation prevailing characteristics of a na-
tural disaster.

Keywords: social media, crisis management, crisis maps, Facebook.


