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Wstęp 

 

Celem pracy jest zbadanie, jaką rolę odgrywają „Infulencerzy” w dzisiejszym 

społeczeństwie. Autor będzie chciał przeanalizować jak dużą rolę pełnią oni                                  

w dzisiejszym społeczeństwie oraz sprawdzenie jakie problemy pojawiły się wraz                       

z rozwojem popularności Influencerów oraz portali internetowych. Problemy te zostaną 

w pełni przedstawione w późniejszej części pracy. 

Autor zastosuje środki metodologiczne, które będą jednym ze sposobów do 

uzyskania niezbędnej wiedzy mającej wartość poznawczą będą środki techniczne 

umożliwiające badanie wyżej opisanej problematyki i zachowań - poprzez wykorzystanie 

odpowiednich źródeł analitycznych i wszystkich ogólnodostępnych środków masowego 

przekazu zweryfikowane zostanie zachowanie szerszego grona odbiorców. Przewiduję 

się także weryfikację założonych hipotez, która umożliwi poznanie nowych faktów 

naukowych oraz posłuży jako środek do ewentualnego informowania dzisiejszego 

społeczeństwa o zaistniałym braku wiedzy we wskazanym zakresie.  

Uzupełniająco badaną problematykę ilustrować będą materiały zebrane                            

z analityki portali społecznościowych zachowań odbiorców internetowej treści 

rozrywkowej i opisów niepowiązanych bezpośrednio z badanym problemem naukowym, 

lecz nawiązujących pośrednio do tematyki pracy. 

Praca będzie miała charakter badawczy i koncepcyjny. W celu lepszego 

zrozumienia istoty problemu poszczególne problemy przedstawione zostaną od 

najbardziej do tych mniej znanych i zrozumiałych - od problemu zawartego w tytule, aż 

po segmenty, z którego wynika dany problem. 

Istotnym elementem badawczym pracy będzie możliwość prezentacji składowych 

elementów, które mogą doprowadzać do wzrostu zainteresowania karierą na portalach 

społecznościowych. Przyczyni się to do zrozumienia działań prowadzonych przez osoby 

już prowadzące swoje profile w sieci z większym gronem odbiorców oraz 

funkcjonowania napisanych programów pozycjonujących treści w Internecie. Praca 

zawierała będzie wiele istotnych informacji dla osób zainteresowanych karierą 

Influencera czy też osób rozpoczynających działalność w sieci, ponieważ pozwoli ona 

zrozumieć działanie portali internetowych jak i wyszukiwarek. Poza działaniem twórców 

istotne będzie wykazanie działań firm i korporacji, których własnością są portale 

społecznościowe, popularne strony czy nawet aplikacje internetowe. 
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Social media to miejsce w sieci, które według większości ułatwia kontakt ze 

znajomymi czy też rodziną, ale też z czasem stało się głównym miejscem rozrywki dla 

sporej liczby osób. Co sprawia, że cieszą się sporą popularnością i zainteresowaniem.  

Aktualnie jest to jedno z najważniejszych miejsc, które zabiera czas sporej liczby osób. 

Główną zaletą Internetu jest to, że posiada on łatwy kontakt do ludzi z tak zwanej grupy 

marketingowej „Z”. Jest to grupa osób „wychowana” z elektroniką i Internetem. – osoby 

urodzone po 1996 roku. Jest to najtrudniejsza grupa odbiorców reklam, ponieważ 

najmniej reagują na ich przekaz – są nazywani „wychowanymi” w internecie i ignorują 

większość reklam, mimo że są najbardziej aktywnym gronem użytkowników. W teorii 

skoro jest najwięcej ludzi z grupy „Z” to powinno być najwięcej reakcji właśnie z tego 

grona osób. Jest to zjawisko, które prawdopodobnie jest badane przez specjalistów i jest 

jednym z problemów marketingowych na które poszukiwana jest odpowiedź. 

Wraz ze wzrostem liczby internautów rośnie też ilość celebrytów. Z dnia na dzień 

osób popularnych jest coraz więcej, co prawdopodobnie niesie za sobą szereg 

konsekwencji. Zwiększenie się ilości celebrytów powoduje między innymi wzrost ilości 

miejsc, w których jest możliwość zostania celebrytą. Możliwe że przez to osobą 

popularną zostanie więcej niewłaściwych osób, które będą mogły powodować kolejne 

problemy społeczne. 

Celebrytą czy influencerem może zostać każdy, jednak nie oznacza to, że jest to 

łatwe. Internet coraz bardziej się zmienia, a ludzie razem z nim. Zanim powstał Internet 

i ludzie nie wiedzieli nawet co to jest świat wyglądał inaczej. Inne sposoby komunikacji 

czy też prowadzenie codziennego życia. Świat bardzo mocno się zmienił i należy brać 

pod uwagę nowe zmienne w codziennym życiu. Internet z początku wydawał się 

wynalazkiem idealnym, ponieważ ułatwił komunikacje i rozwija się dzięki niemu 

technologia. Zaczęło się od prostej sieci dzięki, której można było wysyłać małe pliki 

poprzez pocztę elektroniczną. Powstały pierwsze systemy do rozmów IRC - Internet 

Relay Chat1, a z czasem Internet stał się miejscem, w którym poszukiwano informacji. 

Wystarczyło wpisać poszukiwaną przez nas frazę w sieci i od razu dostawaliśmy masę 

informacji na wybrany przez nas temat. Z początku danych w sieci było niewiele, jednak 

z czasem spora ilość osób zaczęła wszystko wrzucać do sieci.  

 
1 „IRC (Internet Relay Chat) to narzędzie do porozumiewania się "na żywo" w sieci Internet. 

Użytkownicy przy pomocy odpowiedniego oprogramowania (tzw. klientów IRC) podłączają się (Źródło: 

http://www.irc.pl/) 
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Miejsce to, które niegdyś służyło do przesyłania prostych informacji zmieniło się 

w miejsce pracy oraz rozrywki. Wydawać się może, że Internet zaczął być czymś tak 

bardzo niezbędnym do życia, jak bieżąca woda czy prąd. Ciężko jest wyobrazić świat bez 

tego wynalazku. Jak wyglądałoby społeczeństwo bez Internetu? Możliwości jest na tyle 

dużo, że problem byłoby wszystkie te opcje zapisać. Największym problemem z brakiem 

Internetu pojawiłby się po stronie osób sławnych właśnie dzięki niemu. Influencerzy bez 

swoich portali nie mięliby wpływu na nikogo, a z kolei brak osób sławnych w sieci 

mógłby doprowadzić do spowolnienia rozwoju sporej ilości technologii. Mimo to jeszcze 

dziś nie do pomyślenia jest, że możemy utrzymywać się czy też rozwijać, wrzucając 

zdjęcia, nagrania lub artykuły do sieci. Opcji jest znaczenie więcej niż te wymienione 

powyżej, jednak te wspomniane przed chwilą są jednymi z najbardziej popularnych                            

w Internecie.  

Wiadome jest, że rozrywka jest jedną z rzeczy, którą potrzebuje każdy człowiek. 

Dzięki niej odpoczywamy od codziennych obowiązków i problemów. Łatwość, z jaką 

można odnaleźć możliwość spędzenia mile czasu, jest wręcz przerażająca, a ilość treści, 

jaką można znaleźć w internecie oraz ilość twórców, którzy produkują masę filmów, 

zdjęć, a nawet piosenek jest ogromna. Jednak nie łatwo jest odróżnić wartościowe dla nas 

treści od tych które mają namieszać nam w głowie. Patrząc na działania algorytmów, 

które nie segregują „dobrej” treści od tej złej - między innymi Fake news2 od prawdy. 

Nie powinno się wierzyć we wszystko co znajduje się w sieci. Portale, na których 

użytkownicy spędzają tyle czasu, są sterowane przez sztuczna inteligencje tak, aby 

przykuć uwagę użytkownika na jak najdłużej. Dzięki czemu firma posiadająca dany 

portal zarabia więcej pieniędzy. Wiele osób zapomina, że strony te powstały głównie                 

w celach zarobkowych. 

Kiedyś celebrytą nazwać mogło się tylko piosenkarza, aktora, polityka, a dziś? 

Osobą popularną może być każdy, niezależnie skąd pochodzi i jakie ma zainteresowania. 

Mogą to być po prostu ludzie, którzy postanowili tworzyć treści w sieci. Zdarzają się też 

takie przypadki, że osoby te stają się na sławne i bogate znacznie szybciej niż dawne 

metody zostania osobą popularną.  

Bycie znaną osobą daje bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim zostaje się  

osobami, które ustalają trendy panujące na całym świecie. Czasem może być to sporym 

problemem dla społeczeństwa, które może nie zdawać sobie sprawy z mocy jakie posiada 

 
2 Fake News – tłumacząc z języka angielskiego „Fałszywa Informacja” 
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osoba sławna. Jest to problem społeczny, jaki pojawił się, jest na skalę globalną, dotyczy 

on każdego z nas. Potęga influencerów jest na tyle duża, że należy brać pod uwagę każde 

działanie większych twórców. Te czynności powinny być w pełni kontrolowane jak                      

i weryfikowane przez twórców portali. Natomiast właściciele największych stron 

internetowych zamiast w pełni kontrolować zamieszczane treści, manipulują ruchem 

ludzi i zachowaniem ludzkim w sieci tak, aby widz widział tylko te treści, które przyniosą 

największy zysk. Poza programami to widzowie mają duży wpływ na twórców. Praca 

osoby publikującej treści skupia się głównie na przyciąganiu ich uwagi po to, aby wracał 

do nich jak najczęściej i przeglądał publikacje jak najdłużej. Zawartych i omówionych 

problemów będzie kilka, ponieważ to co ludzie dostrzegają, jest to tylko wierzchołek góry 

lodowej, która może zagrozić światu.  
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Rozdział I  

Kim są Influencerzy oraz jaką rolę odgrywają w społeczeństwie 
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1.1 Kim jest influencer 

 

Kim tak właściwie jest Influencer? Jeżeli słowo „Influencer” zostanie 

przetłumaczone bezpośrednio z języka angielskiego, oznacza „wpływowy”, czyli osoba 

mająca wpływ. Definicja tego pojęcia, według większości portali internetowych brzmi:  

„Influencer - W świecie mediów społecznościowych osoba wpływowa, która 

dzięki swojemu zasięgowi jest w stanie oddziaływać na ludzi3, z którymi 

nawiązuje trwałe relacje. Często tym terminem określa się twórców 

internetowych o znacznym rozgłosie, którzy posiadają znaczne grono 

odbiorców4. Osoby tego rodzaju bywają wykorzystywane w ramach kampanii 

marketingowych, ponieważ potrafią umiejętnie wpływać na zachowania 

internautów. Influencerzy koncentrują się często na pewnej ustalonej tematyce5. 

[…]” 

Już samo to słowo pokazuje problem społeczny, z jakim zmaga się dzisiejsze 

społeczeństwo. Mowa tutaj o tym, że jedna osoba ma wpływ na większą grupę osób może 

być zarazem zaletą jak i wadą, ponieważ nie wiadomo kto zostanie Influencerem. Może 

być to osoba, która będzie przynosić korzyści społeczności lub może mieć ona negatywny 

wpływ na sporą liczbę ludzi. 

Problem pojawia się w naturze człowieka, która okazuje się być przerażająca, 

ponieważ większość ludzi w Internecie czuje się bezkarna i stąd też bierze się spora liczba 

problemów społecznych, które pojawiają się właśnie przez działania twórców. Na 

przebiegu lat powstała masa badań, która zbadała zachowanie człowieka, któremu nie 

narzuci się zasad, ponieważ niektórym ludziom brakuje chociażby moralności. Internet 

dla dużej ilości osób wydaje się być miejscem, gdzie w łatwy sposób jest być 

anonimowym co skłania ich do robienia czego tylko chcą. Pod uwagę należy brać, jednak 

że nie każdy użytkownik jest tym złym. Należy natomiast wiedzieć o tym, że zdarza się 

spora liczba osób, które czekają tylko na to aby wykorzystać niewiedzę użytkownika – 

najczęściej w celu uzyskania korzyści majątkowej. 

 
3 Influencer ABZ.cz - slovník cizích slov z adresu: https://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/influencer 
4 „Kim jest influencer” – Bartłomiej Kawalalec z adresu: https://www.whitepress.pl/baza -

wiedzy/275/kim-jest-influencer-po-zasiegach-i-charyzmie-ich-poznacie 
5 Kdo je influencer? - Obchodní značka z adresu: https://www.podnikatel.cz/pruvodce/obchodni-znacka-

brand/influencer-vlivny-uzivatel/ 
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Manipulacja użytkownikiem jest najczęściej czymś co widzi tylko osoba, która 

tworzy treść, a nie ta która ją odbiera. Niewłaściwe reagowanie na treści i ich interpretacja 

może sporo kosztować. Niestety spora liczba osób, a czasem i sam twórca nie odróżnia 

dobra od zła – dobrej i wartościowej treści od tej, która ma negatywny wpływ na odbiorcę. 

Influencer jest małym czynnikiem, który manipuluje częścią Internetu, jednak                   

z dnia na dzień zasięgi jak i wpływ twórców rośnie. Cała sieć jest głównie manipulowana 

i kontrolowana przez duże korporacje, które mogą zrobić ze społeczeństwem, co tylko 

zechcą. Ich jedynym ograniczeniem jest prawo, które z dnia na dzień coraz bardziej 

ogranicza działania firm. Z jednej strony można nazwać to brakiem wolnego słowa,                     

a z drugiej czymś pozytywnym bo dzięki temu ryzyko korzystania z Internetu powinno 

maleć. Faktem jest to, że próba zapanowaniem nad publikacjami internetowymi jest 

częściowo skuteczna. Nie powinno to, jednak usypiać uwagi użytkownika i influencera, 

ponieważ zawsze będzie ryzyko trafienia na treści nieprzefiltrowane prawidłowo oraz 

treści twórców, którzy szkodą społeczeństwu, tym bardziej, że nie zawsze wiadomo kto 

publikował daną treść. 

Influencera możemy uznać za jedną z osób ustalającą panujące dzisiaj trendy                    

i napędzającą znaczącą część dzisiejszej gospodarki. Treści publikowane przez twórców 

osiągnęły coś, czego standardowym reklamom brakuje. Dotarli do odbiorców „Z”, którzy 

są grupą osób, które urodziły się w dobie Internetu - osoby urodzone po 1996 roku.                     

U tych ludzi pojawia się pewne zjawisko powiązane z ich reagowaniem na reklamy. Mają 

oni tak zwaną „znieczulicę reklamową”, a to znaczy, że reklamy nie mają na nich takiego 

wpływu jak na resztę społeczeństwa. Do grupy tej dotarli Influencerzy dzięki swoim 

nieszablonowym rozwiązaniom marketingowym, które niejednokrotnie realizowane były 

w niewiedzy. Nie mniej jednak twórcy dotarli do tych osób bez żadnego problemu i mogą 

nimi manipulować w znacznie silniejszy sposób niż reklamy w telewizji. 

Dotarcie to grupy odbiorców „Z” był jednym z problemów dla dzisiejszych 

agencji reklamowych, ponieważ im młodsze społeczeństwo, tym mniej reagują na 

reklamy oraz im więcej reklam tym bardziej przyzwyczajają się oni do ich unikania.             

Ten problem w pewnym sensie został rozwiązany właśnie za sprawą influencerów. 

Dotarli oni tam, gdzie reklamy nie dały rady. 

Zatem influencer jest osobą publiczną, która posiada znaczące wpływy na sporą 

część społeczeństwa poprzez produkowanie treści w internecie - mogą to być wszelkiego 

rodzaju wpisy na blogu, filmy, zdjęcia, czy też w jakiejkolwiek innej formie możliwej do 
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opublikowania w sieci. Najstraszniejsze jest to, że czasem prosta czynność może uczynić 

z każdego osobę mogącą manipulować ludźmi i posiadającą władzę. W najlepszym 

przypadku będzie to osoba niezagrażająca społeczeństwu, a  w najgorszym „manipulant” 

nakłaniający do czynienia czegoś złego. Osoby te najczęściej stają się influencerami 

dzięki wspólnemu zainteresowaniu się większej ilości osób podobną tematyką. Dawniej 

tematyka da była mniej zacieśniona i treści publikowane przez jednego twórcę mogły być 

znacząco różne. Kiedyś, aby zostać influencerem wystarczyło wrzucać treści interesujące 

i ciekawe lub zabawne niepowiązane w żaden sposób ze sobą. Dziś, aby zostać kimś 

więcej w sieci należy robić wszystko z głową – dbając o swój wizerunek i treści w taki 

sposób, aby jedna treść była zgodna i powiązana z drugą. W Internecie najczęściej twórcy 

rozwijają się dzięki działaniu re-marketingu6, który funkcjonuje w większości bazowych 

algorytmów wyświetlania treści w internecie. Osoba, która raz zobaczyła daną treść na 

portalu i była nią zainteresowana, zostaje w pewien sposób poinformowana o kolejnej 

publikacji treści. Na YouTube jeżeli użytkownik obejrzy twój film jest potencjalnym 

widzem na kolejny. Algorytm proponuje takiej osobie następny opublikowany materiał 

przez tego samego twórcę na stronie głównej, a jeżeli potencjalny odbiorca wejdzie                    

w poleconą treść to algorytm zapisuje to zjawisko. Informacje tak zbierane pozwalają 

proponować kolejne treści użytkownikowi tak, aby spędził on na portalu najwięcej czasu. 

Treści jakie kiedyś mógł wyprodukować twórca w sieci mogły się od siebie 

diametralnie różnić i nie miało to, aż takiego znaczenia. W 2022 roku zauważyć można, 

że jeżeli influencer produkuje materiały o danej tematyce i ma ustalone przez siebie 

granice, aby treści były ze sobą spójne to osiąga sukces. Jest to jedna z największych 

zmian w Internecie na przestrzeni lat i nie wydaje się być czymś złym, ponieważ łatwiej 

jest znaleźć konkretne informacje w sieci. Wszystko jednak pociąga za sobą 

konsekwencje i jest tak też w tym przypadku. Porównać można to do podziału ludzi na 

grupy społeczne, a nawet na frakcje, gdzie osoby zamykają się  swoich zainteresowaniach 

i nie mają pojęcia o niczym innym tylko widzą „swój świat”. Sporo osób nie zdaje sobie 

nawet sprawy, że osobami które jawnie utożsamiają się z daną grupą społeczną łatwiej 

jest manipulować co nie zawsze musi oznaczać coś złego. Warto jednak brać pod uwagę 

fakt, że nie ma się najczęściej kontroli nad tym kto kogo będzie manipulować i w jaki 

sposób będzie to robić. 

 
6 Re-marketing – jest to pewien rodzaj kampanii polegający na powtórzeniu przekazu reklamowego 

użytkownikom, którzy odwiedzili już stronę(..) - stwierdzenie napisane na ba zie źródła: 

https://www.marketingmatch.pl/sem/remarketing/ 
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1.2 Influencer dzisiejszym celebrytą 

 

Celebryta jest osobą sławną, która najczęściej kojarzona jest z aktorami, 

piosenkarzami, komikami czy też sportowcami i to oni ustalali trendy. Były to osoby 

biorące często udział w reklamach jako pewnego rodzaju autorytety. Jednak dziś to się 

zmieniło, ponieważ celebrytą może zostać każdy i nie trzeba mieć wrodzonego talentu, 

który uczyni z człowieka osobę która będzie sławna. Wystarczy pomysł, szczęście lub 

przypadek, aby jakakolwiek osoba stała się sławna. Bardzo mocno widać to w sieci gdzie 

pojawia się mnóstwo osób, które stają się bardzo popularne. Niestety sporo z tych osób 

są to osoby nieodpowiednie do zostania kimś sławnym. Mimo to nie da się na tyle 

kontrolować społeczeństwa, aby nie wykorzystywali udogodnień w niecnych celach.  

Rosnąca sława autorów z sieci sprawiła, że duże korporacje nawiązują z nimi 

współprace, które coraz bardziej widoczne są w życiu codziennym. Influencera zobaczyć 

można już nie tylko w reklamach w telewizji, ale nawet na puszcze ulubionego napoju 

czy nawet jedzenia.  Pokazuje to, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że 

osoby, które tworzą treści do sieci mają znaczące oddziaływanie na społeczeństwo i że 

są bardzo ważni dla dzisiejszego społeczeństwa. 

W około 2010 roku ilość sławnych twórców z Internetu można było zliczyć na 

palcach. 12 lat później liczba osób popularnych drastycznie wzrosła. Co oznacza 

zwiększenie się konkurencji i powinno to też oznaczać wzrost jakości treści 

dostarczanych przez twórców, jednak mimo zwiększenia się konkurencji osoby 

publikujące słabej jakości treści wciąż potrafią dostać się na szczyt. Dzieje się to za 

sprawą tego, że czasem prosta treść dotrze do każdego użytkownika, ponieważ w jakiś 

sposób przykuła ich uwagę. Co oznacza, że czasem nawet najlepiej przygotowany 

materiał może nie zyskać uznania. 

Nazwanie influencera celebrytą już nie jest zaskoczeniem. Dawniej nie było 

nawet takiego określenia. Powstało ono na wskutek wysokiego rozwoju Internetu oraz 

wzrostu ilości osób tworzących treści w sieci. Kiedyś twórca w sieci był nikim branym 

na poważnie, ponieważ firmy na początku nie zwracały tak bardzo swojej uwagi na 

Internet. Był to czas królowania telewizji, którą można było nazwać królową mediów. 

Przed telewizją natomiast ta korona przypadała innym środkom rozrywki oraz 

dostarczania informacji – radiu czy też gazetom. Internet z początku był raczej miejscem 
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do przekazywania informacji bezpośrednio  - poczta elektroniczna e-mail, jednak                         

z czasem stało się to miejsce to przekazu masowego z dokładnym i precyzyjnym 

dopasowaniem grupy odbiorców. Ta możliwość drastycznie zmieniła spojrzenie 

reklamodawców na twórców oraz cały Internet i coraz to więcej firm zaczęło prowadzić 

i rozwijać swój biznes w sieci. 

Internet stał się miejscem, które reklamowo mocno konkuruje z telewizją, 

ponieważ reklama jest tańsza i dociera do konkretnych odbiorców – czego nie można 

powiedzieć o drogich reklamach telewizyjnych. Pojawił się też model reklamowy, 

którego kiedyś nie było. Mowa tutaj o reklamie poprzez Influencerów z którymi coraz 

chętniej podpisuje się umowy. Dzieje się tak za sprawą tego, że tego typu reklama jest 

znaczenie prostsza niż wynajmowanie studia filmowego czy też fotograficznego w celu 

przygotowania materiałów reklamowych. Reklama poprzez autora treści najczęściej 

odbywa się poprzez wysłanie produktu i zapłatę, a to twórca przygotuje materiał 

reklamowy i opublikuje go w sieci. Dzięki czemu firma zaoszczędzi czas                                          

i prawdopodobnie też pieniądze. Pokazuje to że pojawienie się Influencerów okazuje się 

być bardzo korzystne dla rozwoju marketingu. 

 

1.3 Jak wyglądał rozwój „cyber-celebrytów” 

 

„Cyber-celebryci” - nie bez powodu zostało tutaj użyte takie określenie. Jednak 

cały rozwój działalności influencerów zaczął się bardzo niewinnie. Kiedyś nie pozwalała 

na to prędkość internetu. Łącza były na tyle wolne, że ciężko można było sobie wyobrazić 

regularne dodawanie jakichkolwiek materiałów, a co dopiero zdjęć czy też filmów. Dziś 

natomiast internet jest na tyle szybki, że nie tyle, iż możemy na bieżąco wrzucać i oglądać 

wszelakie materiały. Jakość obrazu prezentowanego w internecie jest znacznie wyższa 

od tej w telewizji - czyli poprzedniego źródła rozrywki i wynalazku, który niegdyś był 

maszyną do „produkcji” celebrytów. Wyprodukowanie i transmitowanie materiałów                

w sieci jest znacznie prostsze niż w telewizji, ponieważ wystarczy telefon i dostęp do 

internetu. 

Największy rozwój Influencerów zaczął się od wrzucania filmów na portal 

YouTube. Ilość materiałów jakie zaczęły pojawiać się w momencie jak internet stał się 

powszechny była niewiarygodna. Wszystko wtedy nabrało tempa. W roku około 2010, 

10 000 widzów to było coś niesamowitego. Liczba ta za czasem okazywała się rosnąć               
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i dziś jeżeli osoba tworząca coś w sieci, która ma 10 000 odbiorców prawie nic nie znaczy. 

Pokazuje to jak bardzo Internet się rozwinął od tamtych czasów. Filmy z gier przeobraziły 

się w wielogodzinne transmisje na żywo, a w ich miejsce weszły, krótkie filmiki, pranki7 

i vlogi8. Nie można zapomnieć również o fałszywych informacjach, które krążą po sieci, 

na które możemy trafić na każdym kroku i czasem ciężko jest odróżnić prawdę od fałszu.  

Rozwój „cyber celebrytów” można wręcz przyrównać do rozwoju Internetu, 

ponieważ twórcy mieli bardzo duży wpływ na jego rozwój. W internecie istnieje taka 

zasada – „im bardziej sławna jest osoba, tym sława przychodzi jeszcze szybciej”.                  

Mowa tutaj o wzroście ilości odbiorców za sprawą reklamy szeptanej - kiedy odbiorca 

przekazuje informacje nowemu potencjalnemu odbiorcy, bezpośrednio polecając danego 

twórcę.  W marketingu ten rodzaj reklamy jest jednym z najbardziej skutecznych rodzaju 

reklam, ponieważ jest z „rąk do rąk”.  Poza reklamą szeptaną osoby, które ogląda więcej 

osób są promowane przez algorytmy, które pokazują treści użytkownikom. Sławne osoby 

częściej można znaleźć na głównych stronach popularnych portali społecznościowych  

czy też w wyszukiwarkach. Im więcej osób przegląda dane treści, tym większej ilości 

użytkowników zostanie ona pokazana. Co również sprawia, że im więcej odbiorców 

posiada dany autor tym szybciej rośnie ich ilość. 

Influencerzy rozwijali się także za sprawą ułatwienia dostępu do Internetu, który 

z początku nie był czymś powszechnym. Aktualnie ciężko jest wyobrazić sobie 

kogokolwiek bez smartfonu. Wiadomo, że nie każda grupa społeczna jest w stanie 

korzystać z telefonu lub też nie jest w stanie zakupić i eksploatować ten sprzęt. Mimo to 

kiedyś smartfon był wręcz rarytasem, a teraz niemal każdy ma przy sobie mały komputer 

z dostępem do Internetu. Skoro tak dużo ludzi ma dostęp do portali, a korzystanie z nich 

wydaje się być darmowe to nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na 

publikowanie treści w sieci. Strony wydają się być darmowe i faktycznie nie płacimy za 

korzystanie z nich nic – nie licząc kosztu urządzenia i połączenia z Internetem, jednak 

zapłata którą otrzymują autorzy to dane analityczne - czy też osobowe dzięki którym 

wyświetlane są reklamy dopasowane pod odbiorcę. Reklamy są głównym i czasem 

jednym przychodem portalu. Nie wiadomo czy i jak często dane zebrane przez stronę są 

sprzedawane dalej. Nie wiadomo jednak co dokładnie dzieje się z danymi jakie 

użytkownicy dostarczają największym portalom. 

 
7 Prank – żart/dowcip na kimś 
8 Vlog – Nagranie wideo pokazujące dzień lub wcześniej zaplanowane czynności 
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1.4 Kto może zostać influencerem 

 

Osób publikujących treści w internecie z dnia na dzień jest coraz więcej i na ich 

bazie stwierdzić można jakie osoby zostają Influencerami. Są to najczęściej osoby 

publikujące treści, które przykuwają uwagę większej ilości osób. Treści te jednak są na 

tyle zróżnicowane na ile różni są ludzie.  Gorzej stwierdzić co kwalifikuje danych 

twórców jako Influencerów, ponieważ na dzień dziś nie ustalono wytycznych, ani nie 

określono zasięgów jakie musi posiadać dana osoba. Istnieje spora liczba twórców                       

z ogromnymi zasięgami i jeszcze większa liczba tych z mniejszymi. Póki nie ma 

konkretnych wytycznych Influencerem może zostać każdy, jednak nie oznacza to że dla 

wszystkich będzie to czymś opłacalnym.  

Z jednaj strony do zostania Influencerem wystarczy pomysł i dostęp do Internetu. 

Nie oznacza to, że każda osoba zostanie „gwiazdą”, a to dlatego, że Internet rządzi się 

swoimi prawami i aby zostać kimś, nie wystarczy chcieć i tworzyć, ale trzeba nauczyć 

się wchodzić na szczyt. Trudność polega na tym, że w sieci nie można naśladować 

swojego idola, ponieważ zostanie to źle odebrane, a nawet i wyszukiwarki mogą 

potraktować taki materiał jako plagiat i zablokować mu zasięgi. Modne natomiast jest 

duplikowanie wręcz treści zza granicy, ponieważ taki sam materiał, ale w innym języku 

nie jest traktowany przez algorytmy jako kopia. Sprawia to że tego typu działanie jest 

bardzo modne i coraz ciężej znaleźć jest coś wyjątkowego co publikowania. Internet staję 

się miejscem w którym znajdzie się praktycznie wszystko i jest to tylko kwestia czasu. 

Sam wybór treści nie jest niczym łatwym, jednak jeżeli osoba dobrze dobierze 

treść to istnieje ryzyko, że osoba już popularna podpatrzy pomysł i zrobi to po swojemu, 

a przebicie się przez setki znanych twórców jest bardzo trudne. Ilość oraz jakość treści 

wzrasta z dnia na dzień. Sprawia to że trudność wejścia na szczyt jest coraz większa. 

Niesie to za sobą masę problemów społecznych, które budzą zazdrość dużej ilości 

użytkowników. Stany psychiczne jakie potrafi wywołać inna osoba oraz to z jaką 

łatwością możne to zrobić, jest wręcz przerażająca. Coraz częściej słyszy się                                  

o samobójstwach spowodowanych przez nieumiejętne zachowanie się ludzi w Internecie, 

a także przez często nieuczciwe zachowanie się konkurentów. 
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Wraz z pojawieniem się Influencerów pojawili się również hejterzy9, których 

bawi obrażanie czy też atakowanie innych twórców. Często są to osoby które w ten 

sposób wyładowują swoje negatywne emocje i przekazuję je na kogoś innego. Jest to 

znaczący problem przez który sporo osób rezygnuje z publikowania treści, a inne 

doprowadzane są czasem do samo-okaleczania. 

Spora liczba ludzi decyduje się na zostanie twórcom ze względu na zarobki, które 

w momencie kiedy mamy spore grono odbiorców nie są małe. Wydawać może się że 

kariera Influencera jest czymś prostym i przyjemnym. Sporo małych twórców nie bierze 

pod uwagę tego, że zaczynając nie ma się żadnej gwarancji na jakikolwiek zarobek,                     

a prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest bardzo małe. Zakup sprzętu czasem 

może wiązać się tylko z problemami jakie niesie za sobą ich kupno, ponieważ nie ma 

gwarancji zwrotu wydanych pieniędzy. Na pewno nie ma sensu przeznaczanie środków 

z nie zważając na inne priorytety, ani nie warto ryzykować zadłużenia się. Mimo że 

zarobki w sieci wzrastają i zainteresowanie reklamodawców Internetem i Influencerami 

zwiększa się z dnia na dzień to nie powinno się w taki sposób rozpoczynać przygody. 

Problemem jest to, że sporo młodych osób nie jest wstanie zrozumieć, że aby zacząć 

tworzyć treści i sprawdzić czy jest to coś czego szuka to można wykorzystać nawet 

najtańszy smartfon. Najgorsze co można zrobić to w pogoni za marzeniem stracić trzeźwe 

myślenie. Na portalach aukcyjnych znaleźć można masę używanych kamer, mikrofonów, 

aparatów czy nawet komputerów po nieudanej próbie zostania Influencerem. 

Zostanie twórcą jest dość ciężkie, jeżeli osoba chce w pełni skupić się na rozwoju 

zasięgów. Na przeciwko zostania Influencerem wchodzi kwestia utrzymania się. 

Mieszkanie, jedzenie czy też rachunki jakie należy opłacić bardzo mocno utrudnia 

zostanie twórcom, dlatego też znacznie więcej młodych osób publikuje w sieci wszelkie 

materiały, ponieważ te osoby nie mają jeszcze takich problemów i utrzymywani są oni 

przez rodziców. Dorośli ludzie najczęściej większość swojego czasu spędzają w pracy po 

której nie mają siły na cokolwiek. Powrót do domu, a potem zadbanie o jego utrzymanie 

w dobrym stanie czy też przygotowywanie posiłku zabiera często również cały wolny 

czas. Jest to  spory problem, że zamiast osób które mają za sobą masę doświadczeń                      

i przeżyć to w sieci spotkać można głównie młodszych ludzi. Nie oznacza to jednak, że 

starsi użytkownicy nie istnieją i nie mogą być oni Influencerami. Osoby starsze 

 
9 Hejter – określenie osoby, która publikuje w Internecie agresywne, obraźliwe lub skrajnie krytyczne 

komentarze pozbawione rzeczowej argumentacji (źródło: słownik PWN oraz 

https://dobryslownik.pl/slowo/hejter/218709/) 
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zazwyczaj lepiej znoszą krytykę niż osoby młodsze, które nie mają za sobą lat 

doświadczenia w życiu z innymi. Oczywiste jest to że kontakt z ludźmi w świecie 

rzeczywistym nie jest tym samym co porozumiewanie się cyfrowo, jednak mając za sobą 

lata doświadczeń starsze osoby powinny poradzić sobie lepiej z agresją w sieci i mniej 

odczuć jej konsekwencje, które dla młodych osób nie raz kończą się w bardzo smutny 

sposób.  

 

1.5 Wpływ influencerów w społeczeństwie 

 

Ciężko mówić o wpływie jednostronnym, ponieważ problem jest bardziej 

rozległy, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Kierunków wpływu jest kilka: 

- twórca-widz, 

- widz-twórca, 

- firma-twórca, 

- firma-widz. 

Twórca ma wpływ bezpośredni na widza i może manipulować nim w dowolny 

sposób, co nie raz widać aż nadto. Dobrym przykładem może być ostatnie 

naśladownictwo działań „Ekipy Friz’a”. Twórca ten dobrze pokazał, jak duże 

zamieszanie może wprowadzić jedna osoba oraz cały jego zespół. Wprowadził on trend, 

który potem okazał się być wprowadzany przez innych twórców. Mowa tutaj o zbieraniu 

grupy ludzi w jednym domu i produkowaniu razem „life-stylowych” treści. Ten trend był 

naśladowany również przez młodocianych widzów, którzy chcieli być tacy jak swój idol. 

W późniejszym czasie miejsce miało wprowadzanie przez nich produktów w sklepach,         

w stylu: zeszytów, lodów czy też soków – zrobili oni furorę i szał zakupowy w sklepach 

taki, że aż ludzie bili się o zakup niektórych rzeczy. Firma produkująca je, specjalnie 

wysyłała do marketów artykuły w małych ilościach, aby sprawić wrażenie wyjątkowości 

produktu. Sprzedawane były papierki po lodach nawet po kilkadziesiąt złoty za sztukę. 

Tylko dlatego, że produkt był słabo dostępny. Tego typu działania są jawną manipulacją 

społeczeństwa w celu osiągnięcia zysku – nie raz kosztem ludzi, ponieważ walczyli oni 

między sobą, aby zakupić stworzony przy współpracy z twórcą produkt. 

Kolejnym problemem jaki pojawił się jest problem jaki dotyka również 

celebrytów. Mowa tutaj o trudności zachowania prywatnego życia w odrębności od 

publicznego. Nie raz słyszy się o sytuacjach, gdzie wycieka adres czy to numer telefonu 
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jakiegoś celebryty i wtedy taka osoba zmuszona jest do zmiany. O tyle o ile zmiana karty 

sim nie wydaje się być czymś skomplikowanym i ciężkim to zmiana adresu zamieszkania 

brzmi już dość poważnie. Pamiętać należy również o osobach z rodziny Influencera czy 

innej osoby sławnej, ponieważ problem ten dotyka również często właśnie ich. Tak jak 

proszenie ludzi o zdjęcie czy też o rozmowę wydaje się być czymś podnoszącym na 

duchu, to problemy jakie niesie za sobą bycie sławną sobą jest bardziej skomplikowane. 

Widz znacząco może mieć oddziaływać na twórcę. Nie zawsze oznacza to coś 

złego, jednak należy brać pod uwagę, że nie każdy widz będzie przyjacielem Influencera. 

Między innymi ponownie wspomnieć należy hejterów, którzy tylko czekają na okazję, 

aby wykazać agresję. Problem jaki niesie za sobą oddziaływanie widza na twórcę można 

zobaczyć, oglądając film „Nerve10”. Ten film opowiada o grze na telefon, w której 

pojawiają się „streamerzy” - osoby prowadzące transmisje na żywo. Mają oni 

wykonywać zadania zlecane przez widzów za które otrzymują pieniądze i dzięki ich 

wykonywaniu zwiększa się ich publika. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ zadania 

z czasem stają się coraz bardziej ryzykowane i trudne. Dzieje się tak za sprawą pewnego 

zachowania społecznego, które kiedyś zostało zbadane przez Marinę Abramovic. Serbska 

artystka w 1974 roku postanowiła zrobić eksperyment społeczny, który nazwała „Rhythm 

0”. Kobieta przez 6 godzin pozwoliła robić ludziom z jej ciałem to, na co tylko mają 

ochotę. Wynik tego eksperymentu był bardzo niepokojący. Z czasem ludzie pozwalali 

sobie na coraz straszniejsze rzeczy. Do testu społecznego artystka przygotowała dwie 

grupy przedmiotów. „Niebezpieczną”, w której były noże, żyletki, łańcuchy, a także 

atrapa pistoletu oraz grupę „przyjemną”, gdzie znajdowały się kwiaty, pióra, wino                         

i kawałki chleba. Oczywiście tak samo jak sytuacja w filmie, zaczynało się bardzo 

niewinnie, jednak po 3 godzinach eksperymentu ludzie sięgali głównie po grupę 

przedmiotów niebezpiecznych. Coraz częściej dotykali jej miejsc intymnych oraz 

rozcinali jej skórę. Pojawiła się nawet osoba, która rozcięła jej skórę na szyi i wypiła 

trochę jej krwi. Ten wynik eksperymentu z 1974 roku udowadnia jak ludzie zachowują 

się w momencie kiedy czują się bezkarnie i nie można sobie wyobrazić, jak 

zachowywaliby się niektóre osoby bez reguł czy też prawa. Straszne jest to, że Internet 

jest miejscem w którym masa ludzi czuje się tak jak ludzie którzy brali udział                                

w eksperymencie serbskiej artystki, czyli bezkarnie. 

 
10 Nerve – amerykański thriller z 2016 roku w reżyserii Henry’ego Joosta i Ariel Schulman, 

wyprodukowany przez wytwórnię Lionsga te.  
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Grafika 1. Fragment z filmu „Nerve” przedstawiający jedno z wyzwań od widzów  

Źródło: Fragment z filmu „Nerve” znaleziony w recenzji ze strony https://paradoks.net.pl/read/30260-

nerve-recenzja - odczyt z dnia 23.04.2022 

 

Wpływ firmy na twórcę jest wieloraki. Mowa tutaj o firmach, które są 

właścicielami portali, na których twórca produkuje swoje treści oraz o firmach oraz tych 

co zlecają reklamę swojego produktu czy usług twórcy. Social media z początku wydają 

się być miejscem bardzo przyjaznym i bezpiecznym, jednak jest to bardzo mylące 

spostrzeżenie, ponieważ można tam znaleźć wszystko, a nie tylko rzeczy właściwe dla 

każdego użytkownika. Wraz z rozwojem Internetu wzrosła liczba samobójstw i operacji 

plastycznych. Presja ze strony dużej ilości osób ma wpływ na każdego, a korporacje 

czerpią z tego zyski, sprzedając naszą uwagę jako towar. To tak naprawdę właściciele 

firm mogą decydować, kto ma być sławny, a nawet uczynić z kogoś prezydenta,                              

a bynajmniej tak było. W 2018 roku pojawił się skandal za wykorzystaniem social 

mediów, dzięki którym zadecydowano, kto wygra wybory na prezydenta jednego                       

z krajów. Od tamtego czasu pojawiło się kilka regulacji prawnych związanych                               

z działaniem portali. Niemniej jednak to wciąż za mało i nadal sporo osób może 

wykorzystywać Internet w niecnych celach. 

To, w jaki sposób właściciele portali manipulują widzem i zmuszają go do 

spędzania jak najwięcej czasu w social mediach, jest ciężkim tematem, który jest 
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omówiony bardzo szczegółowo w filmie „The Social Dilemma11”. Opowiada on o tym, 

o czym większość osób zapomina. Portale nie powstały z myślą o zaspokajaniu naszej 

potrzeby, ale powstały one w celu zarobienia jak największej możliwej ilości pieniędzy 

w jak najkrótszym czasie. Ich działalność wygląda trochę jak handel ludźmi jednak                       

w innym stopniu, ponieważ sprzedają oni ludzki czas. Portal, który zarabia więcej to ten, 

który sprzeda najwięcej uwagi, największej ilości osób. Zarobek w internecie wygląda 

trochę jak handel ludzkim czasem i uwagą. Działanie social mediów, a raczej ich 

algorytmów jest odrębnym tematem, który zostanie omówiony w późniejszej części 

pracy, jednak portale są tak programowane, aby odebrać nam jak najwięcej czasu i uwagi, 

która potem zostaje sprzedawana dalej w celach zarobkowych, a treści są odpowiednio 

dobierane tak, aby odbiorca został na danej stronie jak najdłużej. To znaczy, że to 

program wybiera za nas co chcemy obejrzeć i kogo będziemy oglądali. Tak więc 

Influencerzy wywodzą się z walki o uwagę widza – kto dłużej zatrzyma widza przed 

ekranem, ponieważ dzięki temu twórcy zarabiają pieniądze i mogą manipulować 

odbiorcami, a także osoba która najbardziej umiejętnie odbiera czas użytkownika jest 

kimś kto staje się sławny, ponieważ strona będzie polecała jego treści. 

  

 
11 The Social Dilemma – Inaczej „Dylemat Społeczny” – Film wyprodukowany w celu uświadomienia 

istnienia problemu jakim jest kontrola życia ludzkiego poprzez social media  
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Rozdział II 

 Rozwój pojęcia „influencer” na przebiegu lat 
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2.1  Skąd wzięło się pojęcie influencer 

 

Historia terminu „Influencer” rozpoczyna się jeszcze w 2001 roku, kiedy została 

opublikowana książka Roberta Cialdiniego pt. „Wywieranie wpływu na ludzi: teoria                   

i praktyka12”. W tej książce zostały wymienione cechy oddziałujące na wpływ, które 

zostały wykorzystane w działaniach reklamowych. Nie mniej jednak termin ten został 

poznany przez większą liczbę osób dopiero w 2018 roku. Pojęcie to powstało na wskutek 

zwiększania się wpływów twórców na coraz to większe grona odbiorców.                              

Wraz z pojęciem influencer powstało również pojęcie „influencer marketing”, które 

oznacza nic innego jak marketing z wykorzystaniem twórców, a jako iż twórcy mają już 

swoich odbiorców, które jest konkretną i sprecyzowaną grupą to reklamowanie się za ich 

pośrednictwem jest bardzo opłacalne. Reklama za pośrednictwem osoby wpływowej 

umiejącej kontrolować część odbiorców jest idealnym środkiem do sprzedaży usług czy 

też produktów powiązanych z jego twórczością. 

Pojęcie Influencer zaczęło być modne dopiero kilka lat temu. W momencie kiedy 

zasięgi twórców wzrosły do takiego stopnia, że zaczęto interesować się nimi w kierunku 

biznesowym. Stało się to za sprawą tego, że popularność można łatwo przerobić na 

pieniądze, jeżeli ma się wiedzę. Jako, że większość twórców to młodzi ludzie bez 

doświadczenia, to firmy chcą wykorzystać każdą możliwość na osiągnięcie zysku nie 

ponosząc przy tym dużych kosztów. 

 Można więc powiedzieć, że termin ten powinien być rozpoznawany przez 

większość osób. Mimo rośnięcia popularności tego rodzaju pracy czy też marketingu 

wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy jak bardzo duży wpływ mają Influencerzy na 

świat. Tak jak kiedyś nie rozumiano innych pojęć, tak teraz influencer jest nadal czymś 

co dopiero zaczyna budować swoją historię. 

 

2.2  Rozwój pojęcia influencer 

 

We wcześniejszej części pracy Influencer został niemal zrównany z celebrytą i jest w 

tym dużo racji. Patrząc pod pryzmatem marketingu twórca w sieci staje się czasem                       

i lepszym wyborem niż aktor, piosenkarz czy piłkarz. Dzieje się tak ze względu na cenę 

 
12 Robert B. Cialdini „Wywierania wpływu na ludzi: teoria i praktyka”, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2014 
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jaką trzeba by zapłacić z reklamą w której weźmie udział piłkarz czy aktor.                                 

W porównaniu do influencer marketingu cena jaką przyjdzie nam zapłacić jest ogromna. 

Twórcy internetowemu nie raz wystarczy zaproponować umowę barterową, która polega 

na wysłaniu twórcy towaru w zamian za pokazanie go publiczności. Kwota ta jest 

znacznie mniejsza niż ta za wynajęcie studia filmowego plus opłatę celebryty, ponieważ 

firmy nie ponoszą wtedy żadnych dodatkowych kosztów i nie muszą praktycznie nic 

robić. Znacznie niższe stawki, jak i łatwość z jaką można taką wykupić reklamę zmienia 

na tyle postrzeganie sieci przez duże marki, że coraz więcej marek decyduje się na długie 

współprace właśnie z influencerami., którzy chętnie podejmują się współpracy. 

 Początki dla twórców nie były tak kolorowe i nadal nie są. Przed influencerami 

jedynymi osobami, których pojęcie było zbliżone do influencerów były „it-girls”. Co 

oznacza w dosłownym tłumaczenia „’to13’ dziewczyna”. Miało to wskazywać na młode 

dziewczyny.  Natomiast były to nie tylko młode dziewczyny, ale młode, piękne, noszące 

piękne ubrania i dzięki temu mające wpływ na innych ludzi. To było pierwsze pojęcie, 

które określało Influencera płci żeńskiej jednak zmieniło ono swoją popularność na taką, 

że niewielu pamięta to określenie. Niegdyś „it-girls” były to dziewczyny, które ubierały 

się w najmodniejsze ubrania i dodatki na pokazach mody i można by porównać je do 

dzisiejszych modelek. Nie mniej jednak w branży to pojęcie określać można tylko 

poprzez obserwacje na social mediach. Słowo to pierwszy raz pojawiło się w filmie „It” 

z 1927 roku14 i zostało raczej zapomniane przez większość ludzi. 

 Zostanie influencerem wiąże się z sporym wkładem czasu, energii, a nawet 

pieniędzy w tworzenie treści. Niegdyś twórcy internetowi nie mogli liczyć na żadne 

zarobki, ponieważ marketing w sieci czasów w jakich pojawili się pierwsi twórcy na 

publicznych portalach był słabo rozwinięty. Strony www wyglądały wtedy inaczej niż 

dziś, a jedyny system reklamowy jaki istniał w tamtych czasach był to mailing. Polegał 

on na wysyłaniu maili do potencjalnych klientów. Mimo tego twórców z dnia na dzień 

pojawiało się coraz więcej. Nagrywali treści głownie dla zabawy i byli osobami raczej 

mało rozumianymi przez swoich rówieśników. Tworzenie treści w czasach kiedy 

powstały pierwsze social media były trudne z kilku powodów. Jeden z nich został już 

wymieniony. Jednak jest ich znacznie więcej.  

 
13 It w dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘to’ np. to dziecko, zrobić to  
14 Film pt. „IT” z Clarą Bow, reżyseria Clarence G. Badger i Josef von Sternberg, USA 
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Wspomnieć należy o tym jaka była prędkość internetu w tamtych czasach oraz 

jak drogi był sprzęt komputerowy. Prędkość z jaką przesyłało się dane była znacznie 

niższa niż jest aktualnie. Teraz, gdy chcemy ustawić sobie tapetę po prostu pobieramy ją 

z sieci i od razu ustawiamy. Kiedyś, aby pobrać tak mały rozmiar pliku trzeba było czekać 

czasem i parę godzin – mimo że rozdzielczość jak i rozmiar zdjęć w tamtych czasach była 

znacznie mniejsza. W przypadku publikowania treści to twórca jest osobą, która dodaje 

treść, a prędkość wysyłania była zawsze niższa nić pobierania. Było to również 

czynnikiem decydującym na trudność zostania twórcą treści w Internecie. Kolejnym 

problemem z jakim spotykali się pierwsi Influencerzy był również problemem 

technologicznym, jednak związanym bezpośrednio z prędkością oraz jakością, a także 

ceną sprzętów potrzebnych do tworzenia treści. Pierwsze komputery z dostępem do 

Internetu kosztowały więcej niż niejeden samochód. Nie mówiąc już o mikrofonie czy 

kamerze. Kolejną ważną informacją jest to, że sprzęt do użytku osobistego pojawił się  

znaczenie później niż sprzęt profesjonalny, który był bardzo drogi.  

Początek Influencerów, również nie był prosty, ponieważ nie wiedziano co 

tworzyć w Internecie i jaki jest sens publikowania tam treści. Pierwszy film na YouTube 

został wrzucony 24 kwietnia 2005 roku i nosi on tytuł: „Me at the zoo15”. Autorem tego 

filmu jest Jaweda Karima, czyli sam założyciel portalu YouTube, który zapoczątkował 

powstanie Influencerów. Portal ten, nie licząc Facebook’a czy Twitter’a, najbardziej 

przyczynił się do rozwinięcia się internetowych celebrytów. Pierwsi twórcy, którzy 

osiągnęli sukces na tym portalu mają teraz po kilkaset milionów wyświetleń miesięcznie 

co w aktualnych czasach sprawia, że są bardzo wpływowi oraz bogaci. Kiedyś 

nagrywanie i publikowanie treści w Internecie było wyjątkowością sama w sobie                          

i pokazywało to innym ludziom, że wyższość jednych ludzi nad innymi. Od dawna 

wiadomo, że ludzie marzą o dostatku i wiele osób lubi patrzeć na bogatszych od nich                   

i wyobrażać sobie, że są kimś innym. 

Z roku na rok twórców przybywało przez co coraz to ciężej było przebić się przez 

ogrom treści jaki powstawał w Internecie. Dzięki czemu pojęcie Influencer jest coraz 

bardziej rozpoznawalne na świecie i nabiera coraz to więcej znaczeń. Mimo to, że treści 

i twórców jest coraz więcej to zawsze znajdzie się coś nowego co spodoba się odbiorcom 

i jedyna trudność polega na tym, aby znaleźć właśnie sposób na zebranie większego grona 

odbiorców niż inni. Nie posiadając wystarczająco dużego grona odbiorców, na który 

 
15 „Me at the zoo” - Jaweda Karima pod adresem: https://youtu.be/jNQXAC9IVRw 
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osoba będzie mogła oddziaływać oraz nie publikowanie treści właściwych, aby dotrzeć 

do sporej liczby osób, wiązać się może z ryzykiem braku środków do dalszej pracy. 

 

2.3  Czy bycie influencerem można uznać jako zawód 

 

 Influencer marketing rozwinął się do takiego stopnia, że myśl o byciu twórcą                  

w celu zarobkowym nie jest zaskoczeniem. Zarobek osób popularnych w sieci z dnia na 

dzień staje się coraz większy. Co przekłada się na myśl, że ostanie twórcom według sporej 

ilości osób kojarzy się z lekkim i cudownym życiem, jednak nie jest to takie proste. 

Osoby, które decydują się na bycie twórcą w sieci muszą umieć „sprzedawać” 

samego siebie czym zderzą się z masą trudności i nienawiści. Z jednej strony ludzie 

uwielbiają oglądać kogoś kto wygląda lepiej od nich i kogoś komu wiedzie się lepiej, 

gdzie nie widzi problemów codzienności, a z drugiej strony osoby te potrafią atakować             

i obrażać takiego twórcę. Takim osobom agresywne pisanie czy też obrażanie twórcy 

najczęściej sprawia przyjemność, a Influencer mimo tak zwanego hejtu, musi uważać na 

każdym kroku tak, aby nie zniszczyć swojego wizerunku, ponieważ wystarczy jeden błąd 

i jego kariera zakończy się w mgnieniu oka. Jest to duży problem dla twórców i nie jeden 

miał już problemy z takim właśnie zjawiskiem. Nagle osoba jest sławna i szanowana,                 

a potem jest obrażana i niszczona. Takie sytuacje często mają miejsce w Internecie. Wiele 

razy słychać o wszelakich dramach16, gdzie kariera twórcy kończy się z dnia na dzień. 

 Prawda jest taka, że nie ma nic lekkiego w tym „zawodzie”. Z początku osoba 

staje przed wyborem jakiego typu oraz w jakim miejscu publikować treści. Kolejna 

kwestią jest ustalenie granic czy też w jaki sposób twórca będzie prezentował się w sieci. 

Z jednej strony można być anonimowym twórcą, a z drugiej kimś kto w pełni utożsamia 

się z tym co robi. Poza tym dylematem ważny jest sam wizerunek osoby publikującej 

treści i to w jaki sposób będzie ona prezentowała samego siebie w sieci. Niejednokrotnie 

ten problem okazuje się być tym najtrudniejszym i prezentowanie samego siebie w sieci 

kończy się problemami w życiu codziennym. Znaczy to tyle, że ryzyko jest ogromne                

i nikt ma na start żadnej gwarancji, że osiągnie swój cel, a nawet jeśli danej osobie się 

powiedzie, to nie ma pewności, że nie straci tego w ułamku sekundy. 

 
16 Drama – słowo najczęściej używane w celu określenie publicznej sprzeczki między Influencerami lub 

publicznością  
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 Wiadome jest, że istnieją też osoby którym udaje trafić na szczyt w bardzo 

krótkim czasie, innym przychodzi to bardzo ciężko, a jeszcze innym nie uda się to nigdy. 

Oddziałuje na to ma masa czynników, które zostaną zawarte w późniejszej części pracy, 

która omawiać będzie szczegółowo ich znaczenie. Będą to bardzo ważne zmienne, które 

nie zawarte w pracy, nie wyjaśniłyby, skąd pojawia się spora liczba problemów 

powiązanych z tematyką pracy. 

Zostanie Influencerem można porównać bardziej do założenia działalności 

gospodarczej, która też nie daje gwarancji, że dana osoba coś osiągnie, niż do zawodu. 

Jedyną przewagą nad firmą jest to, że na początku można sprawdzić się czy, aby na pewno 

ma się szanse i czy tworzenie treści to dobry pomysł. Założenie działalności wymaga 

znajomości szerszego zakresu prawa co jest znaczącym czynnikiem. Twórca może 

wrzucić swoje treści na wybrany przez siebie portal i może sprawdzić jak ludzie zareagują 

na jego treści. Nie jest do tego wymagana znajomość szerszego zakresu prawa.                         

Na początku zazwyczaj materiały są oglądane bądź czytane przez bliskie grono 

znajomych. Tutaj sporo zależy już od tego w jakim miejscu oraz z jakimi ludźmi się 

dorastało. Trudność polega na tym, że pozostało w ludziach coś z dawnych czasów, kiedy 

człowiek zostawał tym w jakiej rodzinie się urodził. W dzisiejszych czasach jest to 

problem natury społecznej, ponieważ mało osób decyduje się na zrobienie czegoś 

nowego, a wolą rozwijać się w tym co już jest. Zamiast marzyć o swojej własnej firmie 

ludzie marzą o osiągnięciu wysokiego stanowiska w istniejącej już firmie. Osoby 

wychowane w biednej rodzinie w większości pracują za minimalną stawkę, a inni 

pochodzący z bardziej zamożnych starają się zarobić więcej. Łatwiej jest założyć nową 

firmę osobie, która ma wśród swoich najbliższych osoby z posiadające firmę niż osobie 

która nie ma nikogo takiego. Problem w byciu influencerem polega na tym, że raczej jest 

to coś nowego przez co trudniej jest zacząć coś nowego. 

Influencer raczej powinien być porównywany do pewnego rodzaju działalności 

gospodarczej niż do zawodu, ponieważ zakres usług jakie może on realizować jest dość 

obszerna. Samo tworzenie treści to nie wszystko. Zadbać trzeba o swój wizerunek w sieci 

czy też zadbać o sprawy reklamy, zarobków i umiejętnego sprzedawania swoich 

zasięgów. Wiele Influencerów zakłada swoje własne sklepy z odzieżą i gadżetami, które 

potem są kupowane przez odbiorców. Produkty te coraz częściej wykonywane są przez 

ich własne maszyny czy też poprzez współprace z inną firmą na bazie umów B2B17. 

 
17 Umowa B2B jest umową zawartą między dwoma firmami (źródło: https://adwokat-

wrocław.biz.pl/umowa-b2b-na-czym-polega/) 
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Dzięki takiemu działaniu autorzy są w stanie zarobić znacznie więcej niż w przypadku 

zakładania sklepów na portalach w stylu CupSell18. Tego typu strony pozwalają na proste 

założenie sklepu z gadżetami, jednak finalna cena produktu będzie znacznie przekraczała 

realną wartość towaru przez co tego typu rozwiązanie ma coraz mniej sensu. Prowadzenie 

sklepu internetowego to nie jedyna rzecz jaką może zrobić Influencer, aby zacząć 

spieniężać swoją pracę, ponieważ jedną z najprostszych metod zarabiania są 

automatyczne reklamy wyświetlające się na materiałach twórcy. Stawki jakie otrzymać 

można za tego typu reklamy nie jest powalająca, jednak w przypadku dużej liczby 

odwiedzających zarobek nie będzie mały. Tego typu reklamy nie są jedyną metodą 

wykorzystywania marketingu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Można również 

podpisywać umowy bezpośrednio z firmami, które płacą lub wysyłają swoje produkty               

w zamian za reklamę. Te sposoby zarobku w niczym nie przypominają żadnego                          

z dostępnych zawodów, jeżeli połączymy je w jedno. Także osoba, która tworzy treści 

powinna być osobą jaka poradzi sobie z szerszym zakresem obowiązków, jeżeli chce 

traktować bycie Influencerem jako podstawowe źródło dochodu. Więksi twórcy 

najczęściej zatrudniają od tego ludzi, aby samemu skoncentrować się na przygotowaniu 

jak największej ilości ciekawych materiałów, a tego typu działanie bardziej kojarzy się    

z firmą czy też sp. z.o.o.  

 

2.4  Społeczny problem publikowania treści w Internecie  

 

 Publikowanie treści w Internecie wydawać może się czymś prostym i banalnym, 

jednak wraz z powstaniem ogólnie dostępnych portali, pojawił się problem, którego 

twórcy podczas ich zakładania nie przewidzieli. Mowa tutaj o wpływie zachowań 

użytkowników na siebie nawzajem. Wcześniej opisana prowokacja Mariny Abramovic, 

ukazała prawdziwe oblicze ludzi czujących się bezkarnie. Tak też czuje się większość 

osób w sieci, które nie zdają sobie sprawy z konsekwencji wstawiania niewłaściwych 

treści czy też osób które wykorzystują publikacje innych osób w celu psychicznego 

znęcania się nad ich twórcami. 

Wraz z rozwojem wszelakich portali internetowych wzrosła liczba ludzi 

cierpiących na depresję. Osoby częściej zaczęły się okaleczać i popełniać samobójstwa. 

 
18 CupSell.pl – strona pozwalająca na stworzenie sklepu z koszulkami i innymi gadżetami za których 

sprzedaż założyciel otrzyma marżę. 
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Czasem osoby mogą załamać się od otrzymania negatywnego komentarza, a czasem od 

zbyt małej ilości tych pozytywnych. Ryzyko otrzymania krytyki lub czystego hejtu jest 

w Internecie ogromna. Mimo to niewiele osób zdaje sobie sprawę z oddziaływania reakcji 

innych na to co publikują użytkownicy czy też to jakie emocje potrafią one wywołać. 

Publikując cokolwiek na portalach należy pamiętać, aby mieć dystans do wszystkiego co 

można tam spotkać. 

 Coraz częściej słyszy się o tym, że ktoś zrobił sobie krzywdę, bo inna osoba 

zhejtowała tamtej zdjęcie czy też nagranie. Niektórzy popadają w depresje przez zbyt 

małą liczbę polubień, a inni próbują sobie te statystyki podbić sztucznie. Od jakiegoś 

czasu to właśnie oceny ludzi z sieci wyznaczają poziom samooceny. Z jednej strony dla 

osób, którzy ładnie wyglądają na zdjęciach czy filmach jest to na plus, bo wzrośnie zapał 

i zaczną wierzyć w siebie. Inne osoby natomiast, te które nie urodziły się fotogeniczne, 

pomagają sobie bardzo modnymi filtrami przez które pogląd na naturalne piękno jest 

zniekształcony i ludzie starają upodabniać się do sztucznego siebie. Jeszcze inni nie 

wytrzymują presji przez co popadają w depresję i okaleczają swoje ciała. 

 Szerzenie się mediów społecznościowych ma również bezpośredni wpływ na 

wzrost ilości przeprowadzanych operacji plastycznych. O czym głośno było już w 2012 

roku. Ludzie starają się upodobnić do kogoś innego po to, aby zyskać uznanie 

społeczeństwa, albo raczej większą liczbę łapek w górę19 pod zdjęciem. 

 Publikowanie treści czy też samo korzystanie z Internetu jest bardzo 

niebezpieczne i nie wszyscy ludzie są do tego stworzeni. Mimo to dylematy u osób 

korzystających regularnie z portali internetowych, które popada aż pod uzależnienie , 

pojawią się dopiero w momencie, gdy stanie się coś poruszającego. Dobrym przykładem 

na to jest film „Sala Samobójców20”, którego nazwa mówi już sama za siebie. Pokazuje 

on co może stać się kiedy osoby uzależnią się od Internetu, a raczej możliwości jakie on 

daje. W przypadku tego filmu był to wirtualny świat w którym bohater mógł spędzać czas 

w dowolny sposób. Kiedy jednak rodzice odebrali mu dostęp do Internetu popadł on                   

w depresję i później popełnił samobójstwo. Użytkownicy, którzy wcześniej nakłaniali 

siebie nawzajem do zabicia się i mówieniu o tym w wirtualnym świecie, a nawet 

planowaniu zakończenia swojego życia, załamali się po czym zmienili podejście do 

 
19 Łapka w górę – Like – jedna z najbardziej rozpoznawalnych ocen materiałów w internecie, którą może 

zostawić odbiorca  
20 Film „Sala Samobójców” reżysera Jana Komasa z roku 2011  
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życia. Film ten po obejrzeniu go wraz z wcześniej wspomnianym dokumentem pt. „The 

Social Dilemma” daje poważnie do myślenia.  

Publikowanie treści w Internecie czasem budzi sporo kontrowersji i powoduje 

sporą liczbę problemów psychicznych u części ludzi. Przytoczyć do tego stwierdzenia 

można masę artykułów omawiających wskazany problem, jednak ciężko wybrać jest 

jeden godny uwagi. Najbardziej drastyczne, czy też poruszające są wpisy na temat 

samobójstw młodych osób, które łatwo ulegają negatywnym emocjom. Jednym                          

z samobójstw, o którym wiadomo jest śmierć nastolatki z Australii Amy Everett 14-

letniej dziewczynki. Pracowała ona jako modelka, która wzięła udział m.in. w kampanii 

marki Akubra. Jak napisał serwis dzieckoifigura.pl21 – ojciec Amy, Tick Everett nie 

chciał, aby śmierć jego córki poszła na marne i napisał post  po to by hejterzy, którzy 

wystawiali masę negatywnych komentarzy pod zdjęciami jego córki, przyszli na pogrzeb 

i przekonali się że to co robią w sieci jest wielkim złem. Osoby takie jak te, które 

doprowadziły do załamania się Amy powinni mnóstwo razy zastanowić się zanim napiszą 

coś w sieci. 

 

 

 

 

 

 

  

 
21 Informacje na temat śmierci Amy pochodzą z https://dzieckoifigura.pl/zabila -sie-negatywne-

komentarze-ojciec-zaprosil-hejterow-pogrzeb/ (ze stanu strony na dzień 21.04.2022r) 
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Rozdział III 

 Algorytmy 
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3.1 Czym są algorytmy 

 

 Algorytm sam w sobie jest słowem dość znanym, jednak pojęcie to ma wiele 

różnych znaczeń. Główna definicja algorytmu brzmi:  

„Algorytm jest to ciąg czynności lub sposób postępowania prowadzący do 

wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu w skończonym czasie. 

Algorytmy wykorzystywane są między innymi w wyszukiwarkach internetowych 

takich jak: Google, Bing, Yahoo!, Baidu czy Yandex.”22 

Z tej definicji wynika iż jest to po prostu lista działań jakie powinno się wykonać, aby 

osiągnąć wyznaczony cel, jednak pojęcie to najbardziej utożsamiane jest z algorytmami 

komputerowymi. Tam pojęcie to jest używane najczęściej, ponieważ jest to jedna                       

z ważniejszych, jak nie najważniejsza część w programach. Zlecamy programowi 

konkretne działania i oczekujemy wcześniej założonego rezultatu. 

 Algorytmy w internecie są również programami, które mają określone zadania. 

Jedne służą zbieraniu danych, a inne wyświetlaniu materiałów w odpowiedni sposób. 

Rodzajów algorytmów jest masa jednak te najbardziej wpływają na ludzkie zachowania 

w sieci. Zbieraniu danych, a potem dopasowywaniu na ich bazie treści, które potem są 

wyświetlane. Jest to sposób działania niemal każdego portalu internetowego, a także 

wyszukiwarek internetowych. W pewnym sensie takie działanie ułatwia użytkownikowi 

treści w sieci, jednak nie to jest celem tych programów. Algorytmy te mają na celu 

pokazywać osobie treści, które zabiorą mu jak najwięcej czasu i starają się manipulować 

nią w taki sposób, aby nie opuszczał on Internetu. 

 Niektórym portalom udaje się założyć klatkę na użytkowników, ponieważ ich 

algorytmy w taki sposób dobierają treści, że użytkownik nie opuszcza ich strony przez 

wiele godzin. Wcześniej efekt ten można było zobaczyć w serialach, filmach czy też 

grach, które również próbują zachęcić ludzi do obejrzenia czy też przejścia ich do końca. 

Portalom jednak osiągnięcie sukcesu przychodzi prościej, ponieważ treści na nich 

wrzucane są na tyle zróżnicowane i rozbudowane, że algorytmy potrafią przykuć uwagę 

niemal każdego. Filmy, seriale czy gry są od początku produkowane jako treści, które 

będą publikowane czy też skierowane do danej grupy osób. W algorytmach wpis na blogu 

można przyrównać do takiego filmu czy gry, który jest napisany w wybranym stylu i nie 

 
22 Algorytm definicja - źródło: https://ks.pl/slownik/co-to-jest-algorytm 
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każdy musi chcieć go przeczytać. Dlatego działanie programu obejmuje najczęściej 

wszystkie treści, aby to wśród nich decydować co ma zobaczyć użytkownik. Coraz 

rzadziej korzysta się z ręcznego wyszukiwania treści, jeżeli spojrzymy na materiały 

rozrywkowe.  

 

Wykres 1. - Wykres pobrań aplikacji TikTok  

Źródło danych: Sensor Tower Store Inteligence  - Zakres danych od 1 kwartału 2018 do 2 kwartału 2021 

odczyt danych z dnia 22.04.2022r. 
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W 2022 roku jednym z portali, który najlepiej radzi sobie z dobieraniem treści              

w celu zabrania czasu jak największej ilości osób jest TikTok. Po wejściu na ten portal 

większość osób zatraca się na parę godzin przez co prawdopodobnie zaniedbują inne 

obowiązki i nie wykorzystują czasu produktywnie. Aktualnie liczbę użytkowników 

szacuje się na ponad 3 miliardy co jest naprawdę ogromną liczbą. 

Wykres ten pokazuje ile pobrań w przeciągu roku ma aplikacja TikToka. Liczby 

te są naprawdę ogromne, a to tylko jeden z popularnych portali na którym masa ludzi 

spędza czas. Świadczy to tylko o tym, że działanie algorytmów jest na tyle skuteczne, że 

miliardy ludzi codziennie spędza mnóstwo czasu w Internecie 

 

 

3.2 Role algorytmów w rozwoju influencerów 

 

 Algorytmy w internecie jest to coś bez czego dzisiejszy Internet nie mógłby 

istnieć. Mowa tutaj wcześniej wspomnianych algorytmach między innymi do 

pozycjonowania treści. Spowodowały one powstanie specjalizacji SEO i utrudniło 

osobom z mniejszą wiedzą czy też nowym twórcom zdobycie większej ilości obiorców. 

To właśnie te algorytmy decydują co wyświetla się użytkownikom na ekranie. Tutaj 

należy zagłębić się w to co oznacza pojęcie SEO. 

„[…] proces, którego celem jest osiągnięcie przez stronę internetową jak 

najlepszej pozycji w bezpłatnych (naturalnych, organicznych) wynikach 

wyszukiwania dla wybranych fraz i słów kluczowych. [...]23” 

Tak więc działanie SEO jest procesem, który pozwoli na osiągnięcie lepszej pozycji treści 

w sieci. Ma to znaczenie nie tylko na stronach WWW, ale również w postach, filmach 

czy zdjęciach. W przypadku takich zamieszczania jakichkolwiek treści sama chęć, aby 

wyświetlały się one większej ilości ludzi nie wystarczy. Wbrew pozorom 

pozycjonowanie treści wydaje się być czymś skomplikowanym i czymś co sprawia spore 

problemy. Wszystko zależne jest od autora, który zamiast przejmować się hejtem                          

i popadaniem w depresje przez złe tolerowanie komentarzy czy też ocen, powinien skupić 

się na działaniu, które sprawi że jego materiały pokażą się dużej ilości osób. Wtedy 

 
23 SEO definicja  - źródło https://kompan.pl/co-to-jest/seo/ 
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problem z negatywnymi komentarzami w większości zniknie lub też będzie na tyle dużo 

ocen pozytywnych, że będą one przewyższały te negatywne.  

 Czasami zdarzają się takie osoby, które w bardzo krótkim czasie zdobywają 

rzesze fanów. Jedną z takich osób jest użytkownik „Dream” – amerykański streamer                    

i Youtuber Tworzy on treści na temat gry „Minecraft”, czyli czegoś co jest dość 

powszechne na portalu YouTube, a mimo to osiągnął sukces w bardzo, krótkim czasie. 

W lipcu 2019 roku miał on zaledwie 100 tysięcy obserwujących, gdzie w czerwcu 2020 

roku miał już ich ponad 2 miliony. Potem nagle w przeciągu kilku miesięcy zaczął 

prowadzić kanał w trochę innym formacie i liczba widzów wzrosła do ponad 20 

milionów, a w 2022 roku do prawie 30 milionów. Liczby te są naprawdę ogromne, a czas 

w jakim ten użytkownik stał się sławny jest bardzo krótki. Udowadnia to, że jeżeli treści 

są odpowiednio robione to niezależnie od negatywnych opinii można osiągnąć sukces. 

„Dream” zrobił coś czego nikomu do tej pory nie udało się zrobić w tak krótkim czasie                      

i to jeszcze tworząc filmy na bazie gry, która jest czymś bardzo często nagrywanym. 

Sukces polegał na tym, że osoba ta zaczęła nagrywać treści przykuwające uwagę widza 

praktyczne do samego końca, przez co algorytmy polecały jego materiały innym 

odbiorcom.  

 Tak więc programy pozycjonujące treści zwane częściej algorytmami mają 

bardzo duży wpływ na to co oglądają użytkownicy w sieci oraz na to w jaki sposób należy 

publikować treści w Internecie. W skrócie to jak spędzają ludzie czas w cyfrowym 

świecie jest kontrolowane przez sztuczną inteligencje.  

 

3.3 Jak algorytmy wpływają na odbiorców 

 

 Mimo to wpływ programu komputerowego na odbiorców nie jest czymś 

oczywistym. Niestety problem tkwi w tym, że ludzie są bardzo mocno przyzwyczajeni 

do tego w jaki sposób działa Internet. Coraz częściej użytkownik nie decyduje co obejrzy, 

a robi to za niego program. Algorytmy są czymś co proponuje internautom treści, a one 

są dobierane na bazie statystyk, które użytkownik sam dostarcza portalom internetowym.  

Ze statystyk z kanału użytkownika YouTube „Skull”, można wywnioskować ile 

mniej więcej osób wykorzystuje propozycje filmów, które są w ten sposób 
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prezentowane24. Mowa tutaj o statystyce „Proponowanych filmów”, czyli 4,6 procent 

łącznej liczby wyświetleń, która wynosi 1686136. Spojrzenie na to, że około 5% 

użytkowników ogląda filmy proponowane pokazuje, że niektórzy chętniej ulegają 

algorytmom niż inni. Tym bardziej, że propozycje o których tutaj mowa, są to jawne 

propozycje, które użytkownik widzi jako proponowane. Należy pamiętać, że to nie jedyne 

miejsce, gdzie algorytmy proponują filmy widzom. Każda treść jaką zobaczy użytkownik 

na każdym portalu jest dobierana przez algorytmu w celu podtrzymania ludzkiej uwagi 

jak najdłużej.  

 

Grafika 2. - Statystyki źródła wizyt kanału „Skull” 

Źródło: studio.youtube.com – Zakres danych z ostatnich 365 dni – odczyt z dnia 19.04.2022 

 

 W filmie „Dylemat Społeczny25” wielokrotnie pada stwierdzenie, że portal który 

zarabia najwięcej to ten który zatrzyma użytkownika najdłużej przy ekranie. Myślenie to 

jest jak najbardziej prawidłowe, ponieważ im więcej czasu człowiek spędzi w sieci, tym 

więcej na jego temat będą wiedziały firmy i więcej reklam zobaczy. W przypadku 

jawnych propozycji treści ulega około 5% ludzi. – mowa tutaj o statystykach z wcześniej 

wspomnianego kanału YouTube. Jednak realnemu działaniu algorytmu ulega niemal 

każdy, ponieważ każda treść jaką można zobaczyć w sieci jest wyświetlana                                   

w odpowiedniej kolejności przez sztuczną inteligencje. Na Facebooku, Instagramie,               

 
24 wykorzystuje propozycje filmów, które są w ten sposób prezentowane – mowa tutaj o algorytmie, który 

jawnie proponuje użytkownikowi film do wyświetlenia jako następny 
25 Film „Dylemat Społeczny” to wcześniej wspominany film „The Social Dilemma” reżysera   Jeff’a 

Orlowskiego 
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Tik Toku, YouTube czy Twitterze, a nawet w Google jest użytkownikowi podsuwana na 

bazie jego wcześniejszego poruszania się po sieci. Każda osoba może przeprowadzić 

bardzo prosty test, aby zrozumieć jak to mniej więcej działa. Wystarczy zamienić się na 

chwile telefonem z inną osobą, której zainteresowania różnią się od siebie i przejrzeć 

portale internetowe, a nawet spróbować można wyszukać coś w sieci. Wyniki mogą się 

znacząco różnić od tych, które zobaczyć może pierwszy użytkownik na innym 

urządzeniu. 

 Odbiorca ma coraz mniejszy wpływ na to co wyszukuje w Internecie. Dzieje się 

to właśnie za sprawą algorytmów, których zadanie opisane jest we wcześniejszej części 

pracy. To oddziaływanie z dnia na dzień jest coraz większe, a zapominanie o tym jak 

działa cała sieć, często wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wydatkami jakie 

przynosi tak działające pozycjonowanie treści. Mowa tutaj o nakłanianiu na zakup 

produktów o których czytamy czy też oglądamy materiały. Często treści są podsuwane 

użytkownikowi w taki sposób, aby przeobraził swoją myśl w realizacje, a w niektórych 

przypadkach w uzależnienie.  
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Zakończenie 

 Nawiązując do problemu przedstawionego przez autora w niniejszej pracy na 

temat roli jaką pełnią Influencerzy w dzisiejszym społeczeństwie można stwierdzić, że 

Influencerzy mają znaczący wpływ na odbiorców i na to co wyszukują w sieci. 

Udowadnia to, że rola Influencerów jest bardzo ważna. Jednak przez siłę przebicia jaką 

oni posiadają w rynku medialnym, rola ta staje się problemem, który jest dość 

skomplikowany. Mowa tutaj o wpływie jaki mają oni na swoich odbiorców, a ten może 

być negatywny lub pozytywny. W związku z tym, można stwierdzić, że Internet nie 

zawsze jest wykorzystywany w szczytnym celu. Są i zawsze będą ludzie w każdym 

miejscu i czasie, którzy wykorzystają aktualne technologie, aby czynić zło, choć są 

również tacy, którzy będą czynić dobro. Zawsze znajdą się osoby wykorzystujący to co 

ich otacza w innym celu niż ten założony. Czasem jest tak, że zło jest silniejsze niż dobro, 

jednak świat stara się dążyć do równowagi. Skojarzenie to, przywodzi na myśl koncepcję 

Yin i Yang26, która opisuje działanie dwóch sił równoważących się. Mimo tego, że nie 

wiadomo do czego doprowadzą społecznie działania Influencerów, to oczywiste jest,  że 

mają oni wpływ na dzisiejszy Internet, a także na ludzi z niego korzystających. 

 Wykorzystane w pracy metody badawcze oraz nabyta wiedza autora, pomogły 

udowodnić tezę, że Influencerzy odgrywają znaczącą rolę w społeczeństwie. W związku 

z powyższym autor wyciągnął szereg wniosków mówiących o słuszności celu 

badawczego. Większość osób publicznych, które mają duże grono odbiorców 

internetowych, mają znaczący wpływ na oglądane treści. Ważnym jest, aby 

społeczeństwo poznało zagrożenie jakie panuje w sieci, ponieważ na ten moment problem 

ten wydaje się być ignorowany. Każdy celebryta jest w stanie oddziaływać na większe 

grono odbiorców poprzez wszelakie media, dlatego też wykorzystywani są Oni                    

w reklamach. Jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy z zyskiem dla dwóch stron. 

Mowa tutaj o relacjach Influencerów i firm. Zysk ten nie zawsze jest po stronie 

potencjalnych klientów, którzy ostatnimi czasy są wręcz bombardowani reklamami                     

z każdej strony. Celebryta internetowy otrzyma wsparcie finansowe za wystąpienie                   

w reklamie, a firma prawdopodobnie zwiększy swoją sprzedaż, co również będzie 

wiązało się z większym zarobkiem. Klient natomiast będzie osobą, która ma wydać 

pieniądze i otrzymać nie zawsze dobry produkt. Bywa tak, że Influencerzy czy też inne 

 
26 Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i 

przeciwne, lecz uzupełniające się siły(…) – źródło: Internet Encyclopedia of Philosophy:  

https://iep.utm.edu/yinyang/ 
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osoby wpływowe, występują w reklamie czegoś co nie nadaje się do użytku, bądź też jest 

niskiej jakości, ponieważ nie każda „gwiazda” kontroluje to co reklamuje. Jak wiadomo 

niektórym zależy tylko na pieniądzach, co też nie zawsze brane jest pod uwagę. 

 Poza reklamami, influencer sam może otworzyć swój biznes lub też manipulować 

ludźmi w celu zwiększenia swojego majątku. Tutaj niestety nie wiadomo w jaki sposób 

zostanie to zrobione i czy będzie miało to negatywne skutki. Na pewno będą ludzie tacy 

co wykorzystają swoją popularność w niecnych celach, jednak nie stanowi to reguły.  

Można uznać za pozytyw fakt, że u ludzi pojawiła się tak zwana „znieczulica 

reklamowa27”, która chodź trochę pomaga, czy też zapobiega manipulacji. Oczywiście 

ma to też negatywne skutki, ponieważ firmy mają coraz to większy problem ze sprzedażą 

swoich produktów i coraz to mniej osób decyduje się na zakup czegoś nowego od nowej 

firmy. Ludzie od zawsze podchodzili z brakiem zaufania do nowych firm czy produktów, 

jednak ze wzrostem cen poszukuje się nowych tańszych rozwiązań. Pozytywny wpływ 

na to ma coraz prostsza komunikacja ze światem i coraz to sprawniejsze przesyłki 

produktów. Jednak istnieje sporo osób, które nie przekładają tego braku zaufania do sieci, 

po czym często odbija się to na nich w negatywny sposób.  

Niestety w pracy nie udało się jasno pokazać i udowodnić jak bardzo wpływ 

Influencerów szkodzi czy też pozytywnie oddziałuje na społeczeństwo, ze względu na 

brak możliwości sprawdzenia wszystkich potrzebnych do tego statystyk. Statystki te, 

najczęściej widoczne są tylko dla właścicieli portali internetowych w celu poprawy 

bezpieczeństwa użytkownika w sieci. Pomimo braku silnej argumentacji praca pokazuje, 

że takie oddziaływanie ma miejsce i nie należy go bagatelizować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 „Znieczulica reklamowa” – z czasem ludzie przywykają do tego że otaczają ich reklamy i coraz 

bardziej je ignorują. 
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Spis wykorzystanych źródeł 

 

1. Fraza „IRC” wraz z wiedzą na jej temat pochodzi z http://www.irc.pl/ 

2. Definicja słowa Influencer z adresu: https://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/influencer 

3. „Kim jest influencer” – Bartłomiej Kawalalec z adresu: 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/275/kim-jest-influencer-po-zasiegach-i-

charyzmie-ich-poznacie 

4. Kdo je influencer? - Obchodní značka z adresu: 

https://www.podnikatel.cz/pruvodce/obchodni-znacka-brand/influencer-vlivny-uzivatel/ 

5. Definicja pojęcia Re- na bazie źródła: 

https://www.marketingmatch.pl/sem/remarketing/ 

6. Pojęcie słowa Hejter ze słownika PWN oraz adresu 

https://dobryslownik.pl/slowo/hejter/218709/) 

7. Film „Nerve” – amerykański thriller z 2016 roku w reżyserii Henry’ego Joosta i Ariel 

Schulman, wyprodukowany przez wytwórnię Lionsgate. 

8. Film dokumentany „The Social Dilemma” reżysera Jeff’a Orlowskiego 

9. Robert B. Cialdini „Wywierania wpływu na ludzi: teoria i praktyka”, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 

10. Film pt. „IT” z Clarą Bow, reżyseria Clarence G. Badger i Josef von Sternberg, 

USA 

11. Pierwszy film na YouTube „Me at the zoo” - Jaweda Karima pod adresem: 

https://youtu.be/jNQXAC9IVRw 

12. Czym jest umowa Umowa B2B na bazie wiedzy z adresu https://adwokat-

wrocław.biz.pl/umowa-b2b-na-czym-polega/ 

13. Polski film „Sala Samobójców” reżysera Jana Komasa z roku 2011 

14. Artykuł na temat śmierci Amy z adresu https://dzieckoifigura.pl/zabila-sie-

negatywne-komentarze-ojciec-zaprosil-hejterow-pogrzeb/ 

15. Definicja słowa Algorytm z adresu: https://ks.pl/slownik/co-to-jest-algorytm 

16. Definicja słowa SEO za adresu https://kompan.pl/co-to-jest/seo/ 

17. Pojęcie Yin i Yang opisane na bazie Internet Encyclopedia of Philosophy 

znajdującej się pod adresem  https://iep.utm.edu/yinyang/ 
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Spis wykresów 

 

1. Wykres pobrań aplikacji TikTok od 1 kwartału 2018 do 2 kwartału 2021 roku (str. 30) 
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Spis grafik 

 

1. Fragment z filmu „Nerve” przedstawiający jedno z wyzwań od widzów (str. 17) 

2. Statystyki źródła wizyt kanału „Skull” (str. 33) 

 


