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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  
JAKO ŹRÓDŁO RYZYKA REPUTACYJNEGO  

PRZEDSIĘBIORSTWA 
   
Streszczenie: Rozwój Internetu i mediów społecznościowych wpłynął na zmianę środowiska 
komunikacyjnego, w którym interesariusze: klienci, inwestorzy, partnerzy biznesowi, pra-
cownicy mogą umieszczać i rozpowszechniać swoje opinie na temat przedsiębiorstwa i jego 
produktów. Specyfika funkcjonowania tych mediów powoduje, że stają się one zupełnie 
nowym, trudnym do przewidzenia i kontroli typem zagrożenia dla reputacji jednostek i insty-
tucji. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł i typów ryzyka wynikających z funkcjonowa-
nia mediów społecznościowych w odniesieniu do reputacji przedsiębiorstwa oraz wskazanie 
implikacji dla zarządzania ryzykiem reputacyjnym online. Zastosowano metody krytycznej 
analizy literatury, głównie zagranicznej, a także wnioskowania na podstawie wyników badań 
międzynarodowych ośrodków naukowo-badawczych. 
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Wprowadzenie  

Reputacja to ocena przedsiębiorstwa i jego działalności, dokonywana przez 
różne grupy interesariuszy, bazująca na ich własnych doświadczeniach z firmą, 
jej produktami i przekazem informacyjnym oraz opiniach innych podmiotów, 
wyrażanych za pośrednictwem rozmaitych kanałów komunikacyjnych. W ostat-
nich latach dynamicznie rozwinęły się nowe kanały i środki komunikacji, oparte 
na platformie internetowej Web 2.0, a mianowicie media społecznościowe. 
Umożliwiają one użytkownikom błyskawiczny, interaktywny i masowy kontakt 
oraz wymianę zróżnicowanych treści (tekstu, obrazu, muzyki, filmów) w glo-
balnej skali. Popularność mediów społecznościowych rośnie w bardzo szybkim 
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tempie. W 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego liczba ich użytkowni-
ków na świecie wzrosła o 18% − z 1,47 mld do 1,73 mld, co stanowi 25% świa-
towej populacji. Szacuje się, że do 2017 r. liczba ta wzrośnie do 2,55 mld użyt-
kowników [www 1]. Ponad 72% internautów regularnie korzysta z mediów 
społecznościowych, przy czym mieszkańcom USA i Wielkiej Brytanii zabiera to 
odpowiednio 13 i 16 minut na godzinę [www 2]. W tych nowych warunkach 
reputacja jednostek i organizacji jest narażona na wiele niespodziewanych, trud-
nych do przewidzenia i niemożliwych do utrzymania pod kontrolą zagrożeń. 
Każdy najmniejszy błąd, nieetyczne zachowanie, ale także niesłuszne oskarżenie 
czy plotka mogą w kilkanaście minut dotrzeć do milionów odbiorców i wywołać 
lawinową, niemożliwą do powstrzymania negatywną reakcję.  

Celem artykułu jest identyfikacja źródeł i typów ryzyka wynikających z funk-
cjonowania mediów społecznościowych w odniesieniu do reputacji przedsiębior-
stwa ze wskazaniem implikacji dla procesu zarządzania ryzykiem reputacyjnym 
online. Do realizacji tego celu zastosowano metody krytycznej analizy literatury, 
głównie zagranicznej, a także wnioskowania na podstawie wyników badań mię-
dzynarodowych ośrodków naukowo-badawczych.  
 
 
1. Ryzyko reputacyjne przedsiębiorstwa i jego źródła 

Reputacja to ocena przedsiębiorstwa i jego działalności, której dokonują 
różne grupy interesariuszy przez pryzmat swoich potrzeb i oczekiwań. Jeżeli 
więc przedsiębiorstwo nie zaspokaja w odpowiednim stopniu wymagań i ocze-
kiwań którejkolwiek z tych grup, naraża się na negatywną opinię i brak akcepta-
cji z jej strony. W tym kontekście można powiedzieć, że ryzyko reputacji wy-
znacza rozmiar luki pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy a stopniem ich 
spełnienia przez firmę [Brady, Honey, 2007, s. 17]. Ze względu na zróżnicowa-
nie potrzeb i wymagań poszczególnych grup interesariuszy, obszar generowania 
ryzyka reputacji jest bardzo szeroki. Dotyczy on niemal każdego aspektu dzia-
łalności firmy – od jakości oferowanych dóbr i usług, poprzez wyniki finansowe, 
respektowanie przepisów prawnych, traktowanie pracowników i partnerów biz-
nesowych, aż po uwzględnianie problemów oraz interesów ogólnospołecznych. 
Czynnikiem generującym ryzyko reputacji może być każde działanie, zdarzenie 
lub wypadek, informacja w mediach, prawdziwa lub nieprawdziwa, która wywo-
łuje negatywne opinie o firmie wśród jej interesariuszy, co znajduje odzwiercie-
dlenie w ich działaniach. I tak, klienci przestają kupować jej produkty, inwesto-
rzy wycofują swoje finansowe wsparcie, pracownicy gorzej pracują, a najlepsi 
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odchodzą, partnerzy biznesowi wycofują się ze współpracy. W rezultacie pogar-
szają się wyniki finansowe przedsiębiorstwa, spadają ceny akcji, obniża się war-
tość rynkowa [Szwajca i in., 2014]. W związku z tym ryzyko reputacji jest przez 
niektórych autorów nazywane „ryzykiem ryzyk”, ponieważ skupiają się w nim jak 
w soczewce wszystkie inne rodzaje ryzyka [Rayner, 2003, s. 20]. Ogólnie więc ry-
zyko reputacji można zdefiniować jako niebezpieczeństwo pogorszenia lub utraty 
reputacji, przejawiające się w powiększeniu luki pomiędzy oczekiwaniami interesa-
riuszy a ich spełnieniem przez przedsiębiorstwo, które może wywołać każde zda-
rzenie w otoczeniu lub wnętrzu przedsiębiorstwa [Szwajca, 2014, s. 147].  

Źródła ryzyka reputacji można najogólniej podzielić na wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Źródła wewnętrzne generują ryzyko kulturowe (prawne i etyczne) 
oraz ryzyko zarządcze (kierownicze i operacyjne), natomiast przyczyny tkwiące 
w otoczeniu wywołują ryzyko zewnętrzne (relacyjne i środowiskowe)1 [Szwaj-
ca, 2013, s. 2-8]. 

Ryzyko kulturowe odnosi się do kodeksów i norm postępowania, procedur  
i zasad działania, systemów wartości przyjętych i wyznawanych w danym społe-
czeństwie. W przypadku ryzyka prawnego chodzi o przestrzeganie wszystkich ure-
gulowań prawnych, ogólnych i branżowych, dotyczących funkcjonowania pod-
miotów gospodarczych. Ryzyko etyczne dotyczy stosowania się do ogólnie 
respektowanych zasad i norm etycznych, dobrowolnie przyjętych przez organi-
zację lub sugerowanych przez rozmaite środowiska opiniotwórcze (np. ośrodki 
naukowo-badawcze, stowarzyszenia, fundacje, media). Ryzyko etyczne odzwiercie-
dla niezgodność między tym, co organizacja mówi, a tym, co robi.  

Ryzyko zarządcze dotyczy sfery podejmowania decyzji i wykonywania za-
dań przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, przy czym ryzyko kie-
rownicze odnosi się do decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu, zaś 
ryzyko operacyjne jest konsekwencją błędów czy zaniedbań kierowników niż-
szych szczebli lub bezpośrednich wykonawców. Ich pomyłki skutkują np. wa-
dami produktu, pomyłkami w dokumentach, niedociągnięciami w obsłudze itp. 

Ryzyko zewnętrzne wiąże się z dwoma grupami czynników. Pierwsza grupa 
dotyczy faktu, że przedsiębiorstwo współpracuje na rynku z różnymi podmiotami: 
dostawcami, pośrednikami, kooperantami itp. oraz nawiązuje relacje z niezależ-
nymi podmiotami na zasadach partnerstwa strategicznego [Światowiec-Szcze-

                                                 
1  Przykłady sytuacji obrazujących omawiane rodzaje ryzyka, dotyczące zarówno polskich, jak i zagra-

nicznych przedsiębiorstw zostały opisane m.in. [w:] Hartley R.F., Zarządzanie i marketing. Spektaku-
larne sukcesy i porażki, Wyd. HELION, Gliwice 2004; Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. 
Historia upadków przedsiębiorstw, M. Pindelski (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Han-
dlowej, Warszawa 2008; Podraza U., Kryzysowe Public Relations, Difin, Warszawa 2008. 
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pańska, 2012, s. 138-146]. Czynniki te generują ryzyko relacyjne, wynikające  
z błędów, pomyłek lub niskiego poziomu obsługi, świadczonej przez te podmio-
ty. Druga grupa przyczyn odnosi się do możliwości wystąpienia niezależnych od 
przedsiębiorstwa i trudnych do przewidzenia zdarzeń, takich jak np. wypadek 
drogowy, katastrofa ekologiczna, pożar magazynu, wirus komputerowy, poja-
wienie się groźnego konkurenta. Jest to ryzyko środowiskowe. 

Ryzyko reputacji jest uważane za jedno z najgroźniejszych i najtrudniej-
szych wyzwań dla współczesnych przedsiębiorstw. Według wyników badań 
ankietowych, przeprowadzonych przez EisnerAmper LLP w USA (od X 2011 r. 
do II 2012 r.) wśród dyrektorów przedsiębiorstw z sektora prywatnego i pu-
blicznego (próba liczyła 193 respondentów) ryzyko reputacji (obok ryzyka fi-
nansowego) zostało wskazane jako najważniejsze [www 4]. Wyniki badań prze-
prowadzonych przez Weber Shandwick w 2009 r. na próbie ponad 700 
menadżerów najwyższego szczebla z 62 krajów z trzech kontynentów, potwier-
dzają świadomość rosnącego zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstw ze strony 
nowoczesnych mediów [Weber Shandwick, 2009]. Zdecydowana większość 
respondentów (67%) uważa, że reputacja jest obecnie najbardziej wrażliwym 
zasobem, narażonym na niespodziewane ataki za pośrednictwem narzędzi inter-
netowych. Wśród najpoważniejszych zagrożeń znalazły się: 
− wyciek poufnych i ważnych dla firmy danych (44%), 
− negatywne kampanie prowadzone w sieci przez niezadowolonych klientów 

lub przeciwników firmy (39%), 
− użycie prywatnych maili pracowników lub innych cyfrowych wiadomości 

przeciwko firmie (35%), 
− nieprzychylne wpisy byłych (34%) lub obecnych (32%) pracowników. 

Podobne wnioski wynikają z raportu firmy Deloitte z 2012 r., w którym za-
prezentowano wyniki badań dotyczących głównych źródeł ryzyka dla sfery biz-
nesu, przeprowadzonych na próbie 192 menedżerów z amerykańskich przedsię-
biorstw kilku branż. Badani uznali, że media społecznościowe będą w następnych 
trzech latach czwartym pod względem ważności źródłem ryzyka dla przedsię-
biorstw, na równi z ryzykiem finansowym. Ponadto stwierdzili, że ten rodzaj ryzyka 
stale rośnie, generując możliwość cyberataków na firmę oraz wystawienie się na 
ciągłą lustrację opinii publicznej [www 3]. 

J. Copulsky [2011] z agencji Deloitte, analizując znaczenie marki we 
współczesnym świecie, dostrzegł pewien paradoks, z którym muszą się zmierzyć 
ich właściciele: z jednej strony marki są bardzo wartościowe, generują wiele 
korzyści, ich znaczenie ciągle rośnie, zaś z drugiej strony są coraz bardziej kru-
che, narażone na różne ataki i pogorszenie swojego wizerunku. Wydaje się, że 
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ten paradoks jeszcze w większym stopniu można odnieść do reputacji, która jest 
uzależniona od siły i wizerunku marki lub marek produktów, oferowanych przez 
przedsiębiorstwo [Foley, 2006]. Koncepcję paradoksu reputacji, opartą na ana-
logii do paradoksu marki, przedstawiono na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Paradoks reputacji 
Źródło: Opracowanie własne na podst. [Copulsky, 2012]. 

 
We współczesnym świecie biznesu coraz bardziej cenione są takie wartości 

jak zaufanie i wiarygodność, które są fundamentem reputacji − rośnie więc zna-
czenie i wymierna wartość reputacji. Z drugiej strony jest ona bardzo wrażliwym 
zasobem, narażonym na wiele zagrożeń poprzez szum informacyjny, powięk-
szany funkcjonowaniem mediów społecznościowych − zwiększa się więc ryzy-
ko reputacyjne [de Marcellis-Warin, Teodoresco, 2012].  
 
 
2.  Potencjał mediów społecznościowych w kontekście ryzyka  

reputacyjnego 

Powstanie mediów społecznościowych wiąże się z uruchomieniem platfor-
my Web 2.0, która otwiera przed internautami bardzo szerokie możliwości. 
Użytkownicy serwisów są nie tylko odbiorcami przekazu, ale także jego pełno-
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prawnymi twórcami. Serwisy Web 2.0 mają otwarty charakter, zakładający moż-
liwość stałego modyfikowania lub dodawania nowych treści bądź elementów 
[Gogołek, 2010, s. 160-162]. Media społecznościowe (Social Media − SM) to 
interaktywne aplikacje online, pozwalające nie tylko na kreowanie i rozpo-
wszechnianie informacji generowanych przez użytkowników, ale także na bu-
dowanie indywidualnych, osobistych sieci społecznych. Istnieje wiele rodzajów 
SM, które różnią się charakterem i zakresem przesyłanych informacji, celem 
funkcjonowania, grupami docelowymi. Niektóre z nich mają zasięg globalny, inne 
lokalny [Evans, 2008; Vollenbroek i in., 2014]. Do najbardziej popularnych portali 
w skali ogólnoświatowej należą: Facebook, Twitter, You Tube, Myspace, LinkedIn 
oraz Wikipedia. Pierwszym z nich był Facebook, uruchomiony w 2004 r.  

Zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstwa, generowane przez SM wynikają 
z ich specyficznych cech, odróżniających je od mediów tradycyjnych. Można tu 
wskazać kilka następujących, zasadniczych atrybutów [Pfeffer i in., 2014; Beal  
i Strauss, 2008, s. 8-18; Witczak, 2013]:  
− szybkość i zakres komunikacji, 
− siła jednego wpisu, 
− klastry sieciowe, 
− nowe ośrodki opiniotwórcze, 
− nieograniczony przepływ niekontrolowanych informacji, 
− dłuższa żywotność informacji. 

Wiadomości przesyłane w SM rozchodzą się w bardzo szybkim tempie i docie-
rają do ogromnej liczby odbiorców. To zjawisko nazywane jest samoistną ma-
sową komunikacją [Aula, 2010]. Jest ono bardzo dużym zagrożeniem dla repu-
tacji, gdyż negatywna, sensacyjna, atrakcyjna informacja może być w krótkim 
czasie rozpowszechniona i przedsiębiorstwo musi równie błyskawicznie reago-
wać. W przypadku tradycyjnych mediów, np. prasy codziennej, cykl komunika-
cyjny liczony jest w dniach, natomiast w nowych mediach − w godzinach, a nawet 
w minutach. Za najszybszą platformę uważany jest Twitter, który umożliwia 
przesyłanie krótkich i szybkich wiadomości, dlatego ma ona krytyczne znacze-
nie z punktu widzenia ryzyka reputacyjnego, gdyż umożliwia błyskawiczne 
przesyłanie negatywnych, sensacyjnych informacji. 

Dzięki SM pojedynczy użytkownik, którym może być dowolny interesa-
riusz (klient, kontrahent, konkurent, były lub obecny pracownik itd.) zyskał 
ogromną siłę − swoim wpisem jest w stanie zainicjować lawinową reakcję. Tak 
więc jeden tweet, wpis na blogu, film video na You Tube, rozesłany do tysięcy 
odbiorców przez naciśnięcie myszy może uwolnić kulę śnieżną, która potrafi 
zniszczyć produkt, markę lub obniżyć notowania giełdowe spółki [Weber, 
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2010]. Jest to bardzo niebezpieczne dla reputacji, gdyż jeden najmniejszy błąd, 
pomyłka, niefortunna wypowiedź członka zarządu, świadome lub nieświadome 
działanie może przerodzić się w poważny problem. 

Trzeci czynnik dotyczy możliwości powstawania klastrów sieciowych, ro-
zumianych jako grupy użytkowników o podobnych charakterystykach: wieku, 
płci, zawodach, wykształceniu, zainteresowaniach, poglądach, zwyczajach. Gru-
py te ogniskują się wokół wspólnych celów oraz interesów. Atrakcyjna informa-
cja jest błyskawicznie przekazywana zainteresowanym członkom klastra, roz-
szerzając się niczym epidemia. W ten sposób mogą tworzyć się bardzo duże 
grupy, mające ogromną siłę nacisku.  

Kolejny atrybut jest bezpośrednio związany z poprzednim. Powstające grupy 
użytkowników dzielą się swoimi doświadczeniami oraz poglądami i z czasem stają 
się dla siebie bardzo wiarygodnymi ekspertami i doradcami. Oceniając przedsiębior-
stwo i jego ofertę, bardziej ufają opiniom członków grupy niż sugestiom oficjalnych 
autorytetów czy przekazom samej firmy. Według Edelman Trust Barometer [2012] 
sukcesywnie wzrasta odsetek ludzi deklarujących zaufanie do ludzi „takich, jak ja” 
(z 43% w 2011 r. do 65% w 2012 r.) oraz do SM. Fakt ten oznacza duże zagrożenie 
dla reputacji przedsiębiorstwa, które jest wystawione na ciągłą, surową ocenę i nieu-
stannie musi udowadniać swoją wiarygodność. W SM organizacja nie może tylko 
wyglądać dobrze, ona musi taka być [Aula, 2010]. 

Piąty aspekt związany jest z brakiem możliwości kontrolowania i weryfi-
kowania rozpowszechnianych wiadomości. Wynika to m.in. z braku ustawo-
wych regulacji prawnych dotyczących działalności, funkcjonowania portali spo-
łecznościowych, a także ochrony ich użytkowników, bowiem przepisy prawne 
nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii. Są to zatem kanały komu-
nikacji pozostające w dużej mierze poza kontrolą jakichkolwiek organów. Po-
woduje to z jednej strony możliwości nieświadomego naruszenia przepisów 
prawa i narażenia się na sankcje, a z drugiej strony niemożności egzekwowania 
swoich roszczeń od innych użytkowników, którzy pozostają bezkarni [www 5].  
W rezultacie każda plotka lub pogłoska może zostać rozesłana do tysięcy od-
biorców i jeżeli w porę nie zostanie zdementowana lub sprostowana, może być 
uznana za prawdziwą. Takie pomówienia są często generowane przez niezado-
wolonych klientów lub sfrustrowanych pracowników. Jest to poważne zagroże-
nie dla reputacji, trudne do przewidzenia i powstrzymania. 

Ostatni czynnik dotyczy dłuższej żywotności i trwałości informacji generowa-
nych poprzez Internet i SM. W porównaniu z mediami tradycyjnymi przekaz w sieci 
powstaje dużo szybciej, nie wymaga bowiem specjalnego redagowania czy „obrób-
ki” formalnej. Po drugie, dzięki możliwości kopiowania i przechowywania na 
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różnych nośnikach, ma on znacznie dłuższą żywotność i trwałość. Poza tym 
bardzo łatwo i szybko odnaleźć można potrzebną informację, jest ona trudniej-
sza do zniszczenia i zapomnienia. 
 
 
3. Typy ryzyka związane z funkcjonowaniem SM 

Hausmann i Williams [2014, s. 3-16] podjęły próbę klasyfikacji zagrożeń 
generowanych przez SM, wyróżniając pięć kategorii ryzyka: techniczne, zwią-
zane z czynnikiem ludzkim, dotyczące treści, prawne oraz reputacyjne (tabela 1). 
Analizując wymienione w tabeli rodzaje ryzyka, można stwierdzić, że pierwsze 
dwa rodzaje stanowią praprzyczynę dla dwóch następnych, a te z kolei są bezpo-
średnią przyczyną ryzyka reputacyjnego. Wszystkie zagrożenia związane z funk-
cjonowaniem SM, są bowiem konsekwencją dwóch zasadniczych czynników: 
− uwarunkowań technologicznych, które umożliwiają instalację złośliwych opro-

gramowań, ataków hakerskich, uszkodzenia dysków itp. (ryzyko techniczne), 
− uwarunkowań psychologicznych, związanych ze sposobem korzystania z tych 

mediów przez człowieka, świadomych lub nieświadomych (ryzyko związane  
z czynnikiem ludzkim). 

 
Tabela 1. Kategorie ryzyka generowanego przez SM 

Kategoria ryzyka Wyszczególnienie 
Ryzyko techniczne  Włamania do sieci 

Złośliwe oprogramowanie 
Spam 
Uzależnienie od zewnętrznego oprogramowania 

Ryzyko związane z czynnikiem ludzkim Zacieranie granic  
Straty psychologiczne 
Nadużywanie władzy 
Nieproduktywne zużycie czasu przez pracowników 
Rozmyta odpowiedzialność 
Ryzyko etyczne 

Ryzyko dotyczące przesyłanych treści Utrata i wyciek informacji  
Dezaktualizacja informacji 
Spadek jakości informacji 
Utrata kontroli nad treścią 
Wyciek danych osobowych 

Ryzyko prawne Naruszenie praw autorskich  
Naruszenie przepisów prawa 
Kradzież tożsamości 
Bezkarność 

Ryzyko reputacyjne Pogorszenie reputacji 
Krytycyzm 
Język 
„Sianie sztucznej trawy” 
Utrata zaufania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Hausmann i Williams, 2014]. 
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Te dwa czynniki generują ryzyko utraty, wycieku lub zniekształcenia 
umieszczanych i przekazywanych treści (ryzyko związane z przekazywaniem 
treści) oraz ryzyko oszustw, manipulacji i nieprzestrzegania prawa (ryzyko praw-
ne). Wszystko to ostatecznie ma wpływ na kształtowanie opinii o organizacji oraz 
na poziom zaufania względem niej. Oznacza to, że wszystkie potencjalne zagro-
żenia w konsekwencji odbijają się na reputacji, co potwierdza sformułowaną 
wcześniej tezę, iż ryzyko reputacji to ryzyko ryzyk. Sekwencję zależności po-
między omówionymi rodzajami ryzyka przedstawiono na rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Kategoryzacja ryzyka związana z funkcjonowaniem SM 
Źródło: Hausmann i Williams [2014, s. 9]. 
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z faktu aktywnej, jak i biernej postawy wobec nich. Oznacza to, że firma naraża 
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czeniem, jak również wówczas, kiedy tego nie robi. W związku z tym zagroże-
nia dla reputacji ze strony SM można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
− zagrożenia wynikające z aktywnej postawy wobec SM (ryzyko techniczne, ryzy-

ko związane z zamierzonymi i przypadkowymi działaniami pracowników), 
− zagrożenia wynikające z biernej postawy wobec SM (ryzyko prawne, doty-

czące treści i reputacyjne).  
Można więc stwierdzić, że jeżeli przedsiębiorstwo nie wykorzystuje SM, 

unika pierwszej grupy zagrożeń, ale z drugiej strony tym bardziej naraża się na 
zagrożenia z drugiej grupy, gdyż pozbawia się możliwości komunikacji i szyb-
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kiego reagowania na ataki w sieci. Wydaje się jednak, że wobec tak dynamicz-
nego rozwoju oraz wzrostu popularności SM, zwłaszcza wśród młodego pokole-
nia interesariuszy, przedsiębiorstwa będą zmuszone do uwzględnienia tego kana-
łu komunikacji w swoich działaniach strategicznych i operacyjnych. 
 
 
4. Implikacje dla zarządzania ryzykiem reputacyjnym w SM 

Ryzyko reputacyjne generowane przez media społecznościowe jest bardzo 
trudne do zarządzania z powodu obiektywnych, technologicznych i organizacyj-
nych ograniczeń. Liczba platform oraz ich użytkowników nieustannie rośnie, co 
uniemożliwia stworzenie zintegrowanego, skutecznego systemu monitorowania  
i kontroli. Można to porównać do próby zmiany opony w pędzącym samochodzie, 
którego nie da się zatrzymać. Wobec tego działania przedsiębiorstwa są zazwyczaj 
ograniczone do w miarę szybkiej reakcji na zdarzenie, którego nie mogło ono po-
wstrzymać, a tym bardziej przewidzieć i podjąć środków zapobiegawczych. 

Niemniej jednak, wobec lawinowego rozwoju SM oraz ich popularności, 
zwłaszcza wśród młodych użytkowników przedsiębiorstwa, będą zmuszone podjąć 
wyzwanie zarządzania ryzykiem reputacyjnym w sieci. Przedstawiona specyfika 
funkcjonowania mediów społecznościowych implikuje sposób podejścia do kwestii 
ich wykorzystania w tym procesie. Ristuccia i Rossen [2015] z Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited podkreślają, iż w odniesieniu do zarządzania ryzykiem repu-
tacji w sferze tych mediów należy stosować: 
− myślenie prewencyjne, 
− holistyczne podejście, 
− proaktywną strategię zarządzania. 

Myślenie prewencyjne oznacza potrzebę przewidywania kierunków, skąd 
może nadejść potencjalne zagrożenie. Odbieranie i analizowanie skarg nie wystar-
czy: przedsiębiorstwo musi wiedzieć nie tylko jak reagować i odpowiadać na 
ewentualne skargi klientów poprzez nowoczesne media, ale wychwytywać 
wszystkie sygnały mogące do nich doprowadzić, czyli działać wyprzedzająco. 
Jedno pojedyncze zażalenie na dany temat nie stanowi problemu, natomiast 100 
takich zgłoszeń może być sygnałem poważnego problemu, prowadzącego do kry-
zysu reputacji. 

Drugi postulat dotyczy potrzeby całościowego, holistycznego podejścia do 
bieżących i potencjalnych zagrożeń. Wymaga to zidentyfikowania kluczowych 
grup interesariuszy i wdrożenie systemów monitorowania i zarządzania relacja-
mi z tymi grupami. Przedsiębiorstwa najczęściej skupiają się przede wszystkim na 
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klientach czy opinii publicznej, tymczasem należy rozważyć nawiązanie kontaktu 
poprzez SM także z innymi grupami: partnerami biznesowymi, obecnymi i poten-
cjalnymi pracownikami, innymi firmami z branży, instytucjami kontroli i nadzoru. 

Proaktywna strategia zarządzania reputacją oznacza, że przedsiębiorstwo 
rozwija narzędzia umożliwiające błyskawiczną reakcję w razie wystąpienia za-
grożenia. Chodzi tu o narzędzia monitorowania sytuacji, symulacji zdarzeń, 
programów odpowiedzi i komunikacji w SM. Przedsiębiorstwo powinno wcze-
śniej wiedzieć, jak się ma zachować w danej sytuacji, być przygotowane na róż-
ne scenariusze i rozwój wypadków, ponieważ SM nie dają dużo czasu na prze-
myślenia i dłuższe przygotowania. 
 
 
Podsumowanie  

Reputacja okazuje się być bardzo wartościowym, a jednocześnie wrażliwym  
i kruchym zasobem przedsiębiorstwa. Współczesny paradoks reputacji polega na 
równoczesnym wzroście jej znaczenia w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa 
oraz skali ryzyka jej utraty lub pogorszenia. Ryzyko to jest multiplikowane przez 
dynamiczny rozwój mediów społecznościowych i lawinowy wzrost liczby ich 
użytkowników. Wykorzystywanie tych mediów zarówno przez przedsiębiorstwo, 
jak i przez jego interesariuszy generuje wiele potencjalnych zagrożeń. 

Użycie SM do komunikacji z otoczeniem naraża firmę na ataki hakerskie  
i złośliwe oprogramowanie, co może prowadzić do: wycieku ważnych i poufnych 
danych, utraty własności intelektualnych i ujawnienia tajemnic handlowych, naru-
szania prywatności, praw autorskich, przepisów prawnych, kradzieży tożsamości. 
To wszystko może negatywnie wpływać na poziom zaufania do firmy, a zaufanie 
jest fundamentem reputacji. 

Z kolei korzystanie z SM przez interesariuszy wiąże się z takimi niebezpie-
czeństwami, jak: rozpowszechnianie nieprawdziwych, negatywnych informacji 
o firmie przez niezadowolonych klientów, sfrustrowanych obecnych lub byłych 
pracowników, a także innych, nieprzychylnych jej podmiotów, organizowanie 
akcji protestacyjnych i bojkotów produktów w sieci, oszustwa i włamania do sys-
temów informatycznych przedsiębiorstwa w celu kradzieży lub niszczenia danych. 

Źródła ryzyka reputacyjnego, wywołanego funkcjonowaniem SM mogą 
mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny, są nieprzewidywalne, trudne do kon-
troli i monitorowania. Jednakże, wobec dynamicznego, niemożliwego do po-
wstrzymania rozwoju SM, przedsiębiorstwa powinny podejmować wyzwanie za-
rządzania reputacją i jej ryzykiem w nowym środowisku komunikacyjnym online. 
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SOCIAL MEDIA AS A SOURCE  
OF REPUTATIONAL ENTERPRISE RISK 

Summary: Development of the Internet and social media influenced the change of 
communication environment in which stakeholders: customers, investors, business part-
ners, employees can post and distribute their opinions on the company and its products. 
The specificity of the functioning of the media means that they become completely new, 
difficult to predict and control the type of threat to the reputation of individuals and 
institutions. The aim of the article is to identify the sources and types of risk resulting 
from the operation of social media in relation to the corporate reputation and an indica-
tion of the implications for reputational risk management online. The following research 
methods were used: critical analysis of literature, mainly foreign, and judging the results 
of international research centers and scientific research. 
 
Keywords: reputation, reputational risk, social media. 
 
 
             
 


