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ZAUFANIE I RYZYKO W KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ 
 

Стаття присвячена аналізу довіри і ризику в контексті комунікації в Інтернеті. Основна проблема полягає в питанні 
достовірності, естимація (оцінка) якої в контактах у мережі трудніша, ніж у безпосередніх особистих контактах. 

 
Artykuł niniejszy poświęcony jest relacji zaufania i ryzyka w kontekście komunikacji w Internecie. Podstawowy problem wokół 

którego koncentrować się będą rozważania to kwestia wiarygodności, której estymacja w kontaktach w sieci jest trudniejsza niż w 
bezpośrednich relacjach osobistych. 

 
This article is devoted report of trust and risk in the context ofcommunication in the Internet. Basic problem round 

thatconcentrated there will be reflections then there is aquestion of authenticity, what estymacja in contacts in anetwork more difficult 
than in the direct personal reports. 
 

Zaufanie a ryzyko 
Z pewnością korzystanie z Internetu przynosi wiele korzyści takich jak natychmiastowy dostęp do wielu danych, 

możliwość błyskawicznej komunikacji z osobami z dowolnego zakątka świata, załatwienie wielu spraw w dogodnym dla 
nas czasie, bez konieczności wychodzenia z domu i wiele, wiele innych. Jednakże tym pozytywnym aspektom od samego 
początku towarzyszą pewne zagrożenia. Do najpoważniejszych z nich należą: kradzież tożsamości, phishing, kradzież 
danych lub użycie ich w sposób dla nas szkodliwy, infekcja komputera, różnego typu oszustwa w sieci (np. oszustwo 
domenowe, oszustwa handlowe, oszustwo rekrutacyjne) oraz wiele innych. Nie trzeba jednak przywoływać 
najpoważniejszych zagrożeń. Także w zwykłych, codziennych relacjach komunikacyjnych, polegających na wymianie 
maili czy korzystaniu z portali społecznościowych czai się ryzyko nadużycia, bycia zmanipulowanym czy obrażonym 
przez innych użytkowników.  

Czym jest ryzyko? Sztompka definiuje je jako prawdopodobieństwo niepowodzenia związane z naszymi działaniami, 
wynikające z naszego zaangażowania (wyrażania przekonań lub uczuć w praktyce) [8, s. 82]. Ryzyko jest bezpośrednio 
związane z uświadomieniem sobie faktu, że nieoczekiwane zdarzenia mogą być skutkiem naszych działań. Giddens twierdzi, 
iż w nowoczesności ryzyko zastępuje znane z przednowoczesności określenie losu (fortuny) [4, s. 124 i nast.]. Ryzyko jest 
więc wpisane w sferę aktywności, wynika z naszych działań i jest zorientowane na przyszłość. Zdaniem Luhmanna, jeśli 
„powstrzymasz się od działania, nie ponosisz żadnego ryzyka” [6, s. 100]. Ze względu na komunikacyjny charakter Internetu 
oznaczać to musi powstrzymanie się od jej wykorzystywania, od obecności w sieci. Innymi słowy, każda aktywność w sieci 
internetowej wiąże się z ryzykiem. Najistotniejsze dla argumentacji prowadzonej w tym artykule są te formy ryzyka, które 
wiążą się z działaniami innych osób. Można więc podsumować, że to nasza aktywność w sieci w połączeniu z niekorzystnymi 
dla nas działaniami innych tworzą główny obszar ryzyka związanego z komunikacją internetową. 

Zaufanie to, zdaniem Sztompki, zakład dotyczący przyszłych, niepewnych działań innych [8, s. 69 – 70]. Już pobieżna 
analiza tej definicji pozwala na dostrzeżenie podobieństw między ryzykiem i zaufaniem. Podobnie jak ryzyko, zaufanie 
zorientowane jest na przyszłość, odnosi się do działań innych ludzi i wpisane jest w dziedzinę aktywności. Wpisanie zaufania 
w dziedzinę aktywności jest powszechne wśród teoretyków zajmujących się tym problemem. Koncepcja Luhmanna opiera się 
na pojęciowym rozróżnieniu między zaufaniem, a przekonaniem. Kiedy decydujemy się zaufać, rozważamy jaki sposób 
postępowania wybrać i tym różni się zaufanie od przekonania. W przypadku tego ostatniego nie rozważamy alternatyw, 
jesteśmy przekonani, że rzeczy pozostaną takimi, jakie są. Tak więc w przypadku zaufania ponosimy, częściową 
przynajmniej, odpowiedzialność  w przypadku niepowodzenia, gdyż jest ono skutkiem naszej decyzji.  

Zorientowanie na przyszłość przyjmuje w definicji Sztompki probabilistyczny charakter, co czyni ją podobną do 
definicji powstałych na gruncie teorii racjonalnego wyboru. Zaufanie wiąże się z niepewnością odniesioną do działań innych. 
Zaufania nie należy traktować normatywnie, jako czegoś immanentnie dobrego. De facto z definicji Sztompki wynika, że 
zaufanie i nieufność to lustrzane odbicia. Możemy zakładać, że ktoś dotrzyma słowa, lub że będzie wiarołomny. W pierwszym 
przypadku racjonalne jest zaufanie w drugim – nieufność. Nieufność jest więc tylko zaufaniem ze znakiem minus.  

Giddens uważa, że zaufanie i ryzyko się przeplatają [4, s. 35] i jak wielu autorów, traktuje zaufanie jako mechanizm 
redukcji ryzyka. „Zaufanie zakłada świadomość ryzyka w świetle niepewnych skutków i przez to służy minimalizacji troski 
dotyczącej potencjalnego ryzyka” [7, s. 78] Sztompka mówi o paradoksie zaufania. „Doprawdy zakrawa na paradoks, że 
zaufanie, to znaczy zachowanie się ‘jakby’ ryzyko było małe albo nie istniało, w rzeczywistości naraża nas a dodatkowe 
ryzyko: ryzyko ufności. Zaufanie pozwala poradzić sobie z jednym rodzajem ryzyka, zastępując go innym” [8, s. 83] 
związanym z samym aktem zaufania. 

Jeśli doprawdy zaufanie pozwala nam radzić sobie z ryzykiem, to problem zaufania staje się kluczowy dla 
zrozumienia faktu, że tak wielu ludzi wchodzi w sieci w kontakty z osobami, o których wie niewiele lub nic. Zaufanie 
okazuje się być niezbędne w komunikacji internetowej. 

 
Podstawy zaufania 
Zdaniem Sztompki nasze decyzje dotyczące zaufania/nieufności bazują na trzech głównych filarach: relacji, 

osobowości i kultury [8, s. 153]. 
Ufność może być cechą osobowości. Hardin twierdzi, że zdolność do zaufania jest produktem ubocznym 

                                                      
* © Ł. Trembaczowski, 2013 



 43 
pozytywnych doświadczeń [5, s. 524]. Również Giddens podkreśla znaczenie socjalizacji, zwłaszcza w początkowym 
okresie socjalizacji dla wykształcenia się poczucia bezpieczeństwa ontologicznego bazującego na podstawowym zaufaniu. 
[3, s. 52 – 60] Jedną z hipotez stawianych w tym artykule jest przekonanie, iż intuicja w zaufaniu, oparta na 
skumulowanych doświadczeniach (niekoniecznie udyskursowionych) musi często w dużym stopniu wpływać na nasze 
decyzje dotyczące zaufania w kontaktach internetowych, kiedy kalkulacja wiarygodności jest utrudniona, a informacje o 
partnerze interakcji niewielkie.  

Kultura zaufania jest produktem doświadczeń zbiorowości i jej członków przez długi czas. „Jest systemem reguł – 
norm i wartości – regulujących obdarzanie zaufaniem oraz spełnianie oczekiwań i odwzajemnianie zaufania” [8, s. 223]. 
Państwa post-socjalistyczne cechuje niski poziom zaufania uogólnionego (które roboczo, przyjęte jest za wskaźnik kultury 
zaufania przy pełnej świadomości jego niedoskonałości). Zbiorowe doświadczenia obywateli tych państw dotyczące 
dotrzymywania i odwzajemniania zaufania przypominają momentami opisywane przez Banfielda reguły obowiązujące w 
społeczeństwie południowych Włoch [1]. Można więc postawić założenie, iż zarówno Ukrainę jak i Polskę cechuje kultura 
nieufności. Tu konieczne jest jednak podanie kilku wyjaśnień. Założenie to dla przeprowadzanej analizy ma charakter 
ceteris paribus, trzeba jednak pamiętać, że państwa, które były częścią Związku Radzieckiego dotknęła głębsza atrofia 
zaufania niż kraje, które zachowały niepodległość. Kultura jest też produktem doświadczeń historycznych, który to wymiar 
w niniejszej analizie nie jest pogłębiony.  

 
Kryteria szacowania wiarygodności 
Zarówno impuls zaufania jak i kultura zaufania dostarczają podstaw zaufania niezależnych od ocen wiarygodności, 

mogą więc być taktowane jako pozaracjonalne kryteria. Jednakże to relacyjne kalkulacje wiarygodności są decydującym o 
zaufaniu czynnikiem. W typowych relacjach twarzą w twarz nawet osoby, które cechuje duża ufność i funkcjonujące w 
kulturze zaufania opierają swoje decyzje dotyczące zaufania na ocenie wiarygodności partnera. To przyjęte i 
wykorzystywane kryteria szacowania wiarygodności są najpewniejszym filarem zaufania. W przypadku Internetu mamy 
jednak do czynienia z niebezpiecznym zachwianiem tych proporcji. By tej tezy dowieść trzeba przeanalizować 
poszczególne kryteria oceny wiarygodności w kontekście komunikacji internetowej.  

Kryteria szacowania wiarygodności można podzielić na dwie grupy w zależności od tego czy mamy na myśli 
immanentne cechy partnera czy kontekst w którym odbywa się relacja. 

Kryteria immanentnej wiarygodności: 
Reputacja to „zapis przeszłych uczynków oraz cech jednostki, które można na postawie tych uczynków 

wywnioskować” [8, s. 166]. Budowa reputacji wymaga czasu. Owa reputacja potencjalnego partnera może być oparta o 
nasze wcześniejsze doświadczenia we wspólnych relacjach jak i zapośredniczona. W biznesie internetowym reputacja 
przekłada się na pieniądze – domeny z dobrą reputacją solidnego partnera, na którego można liczyć przyciągają 
internautów i w rezultacie osiągają bardzo wysokie ceny. Wszelkie działania, które psują ową reputację natychmiast 
powodują odpływ internautów. Reputacja instytucji, które funkcjonują przede wszystkim poza siecią ale także są w sieci 
obecne może być z kolei wykorzystywana do budowy własnej reputacji (np. reputacja naukowca bazująca na bibliotece 
kongresu). Budowa reputacji ze względu na swoją czasochłonność jest w Internecie mocno utrudniona. 

Rekomendacje i referencje są związane z zaufaniem zapośredniczonym, o którym będzie jeszcze mowa.  
Prezentacja w działaniu jest w świecie wirtualnym daleko łatwiejsza niż budowa reputacji. „Składają się na nią 

aktualne czyny i zachowania oraz bieżące wyniki [8, s. 178].” Jest ona mniej pewnym kryterium niż reputacja, gdyż 
długotrwałe działanie w określony sposób z większym prawdopodobieństwem przełoży się na podobne zachowanie w 
przyszłości. W sytuacji braku informacji na temat reputacji wielu partnerów, jest to kryterium powszechniejsze w 
komunikacji internetowej, ale wciąż ograniczone przez ulotność i sporadyczność kontaktów internetowych. Prezentacja w 
działaniu wymaga już zaistnienia komunikacji. Wymiana szeregu informacji pozwala już na ocenienie wiarygodności 
partnera. Jednakże w relacjach internetowych powszechnym problemem jest szacowanie wiarygodności nowopoznanych 
osób. Nim wejdziemy w interakcję z nieznajomym z sieci jego wiarygodność jest trudna do oszacowania. Pozostaje tylko 
wizerunek i to też w ograniczonym stopniu. 

Wizerunek to najsłabsze z kryteriów immanentnych. Obejmuje cechy partnera dostępne w bezpośredniej obserwacji 
[8, s. 181]. W komunikacji internetowej ów wizerunek najczęściej jest nie w pełni obserwowalny: nie widzimy jak nasz 
partner interakcji jest ubrany, jaki jest jego kolor skóry, jaka jest jego fizjonomia, nawet jego płeć jest kwestią zawierzenia. 
Manipulacja wizerunkiem jest więc pod wieloma względami łatwiejsza w relacjach internetowych. Nie zawsze oznacza to 
negatywne zjawisko. Możliwe jest bowiem uniknięcie stereotypowych uprzedzeń. Informacje składające się na wizerunek 
partnera (czasem tak ubogie w znaczenie jak tylko login) tworzą razem to co można nazwać wizerunkiem sieciowym, a 
więc mniej lub bardziej świadomie skonstruowanym i mniej lub bardziej bogatym obrazem siebie, który prezentowany jest 
innym partnerom komunikacji.  

Wizerunek sieciowy, który użytkownik konstruuje jest często jedynym kryterium immanentnym nam dostępnym. 
Zwłaszcza w przypadku nowo-nawiązywanych relacji. Nic w owym wizerunku nie jest jednak tak oczywiste jak w świecie 
rzeczywistym. 

Kryteria kontekstowe w komunikacji internetowej są często równie niedostępne jak immanentne: 
Egzekwowanie wiarygodności przez partnera lub agendy zewnętrzne wiąże się z możliwością nałożenia sankcji albo 

zagrożenia ich użyciem. W przypadku Internetu jest ono ograniczone do obszarów regulowanych prawem (sami 
niezmiernie rzadko możemy takich sankcji użyć). Osoba nadużywająca zaufania najczęściej jednak pozostaje bezkarna ze 
względu na brak lub nieskuteczność istniejących regulacji prawnych. Kryterium te jest więc stosunkowo mało użyteczne w 
komunikacji internetowej. 

Samoograniczenie możliwości działania, to sytuacja kiedy partner sam dobrowolnie zmniejsza elastyczność swoich 
działań i podnosi tym samym potencjalne koszty jego złamania. Kryterium to jest niezwykle rzadkie i wiąże się często z 
sytuacją, kiedy sam nie jestem pewien swojego zaufania więc dodatkowo, niejako wiążę sobie ręce. Z całą pewnością 
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obszar Internetu, który cechuje się szczególną wolnością od wszelkich obostrzeń i ścisłych reguł, nie sprzyja tego typu 
ograniczeniom. Jednostki niechętnie ograniczają swoją swobodę w Internecie, który jawi się jako medium szczególnie 
otwarte. Łatwość zrywania relacji w Internecie jest duża, a często wręcz traktowana jako jedna z zalet tego medium, więc 
kryterium to jest raczej nieobecne w komunikacji internetowej. 

Zaufanie może być wspomagane przez okoliczności kontekstowe sprzyjające zaufaniu takie jak: jasne zdefiniowanie 
sytuacji, ograniczenie relacji do małej wspólnoty (ze względu na gęstość i zażyłość relacji), uświęcony charakter miejsca w 
którym odbywa się relacja czy autodestrukcyjność wiarołomności (np. jazda pod prąd samochodem). W komunikacji 
internetowej okoliczności sprzyjających zaufaniu zwykle brak. Ich pojawienie się wiąże się najczęściej z przeniesieniem 
bezpośrednich relacji w sferę Internetu (np. społeczność lokalna czy mała grupa wyznaniowa, która tworzy własną witrynę 
lub forum). Jedynie jasne zdefiniowanie sytuacji może występować dość powszechnie, choć zwykle ma komercyjny 
charakter. 

Dla Colemana szacowanie wiarygodności wiąże się z oceną prawdopodobieństwa uzyskania zysków w relacji 
zaufania. Dodaje jednak, że stosunek prawdopodobieństwa powodzenia (osoba obdarzana zaufaniem okaże się 
wiarygodna) do prawdopodobieństwa porażki (osoba ta okaże się wiarołomna) jest rozpatrywana w stosunku do proporcji 
potencjalnych strat (wielkość potencjalnych szkód) do zysków (wielkość potencjalnych korzyści).  

Matematycznie można to wyrazić następująco [2, s. 99]:  
 
Kiedy: p/1-p > L/G, wtedy warto zaufać; 
  p/1-p = L/G, wtedy sytuacja jest indyferentna; 
  p/1-p < L/G, wtedy nie warto ufać; 
gdzie: 
p = szanse uzyskania zysku (prawdopodobieństwo wiarygodności partnera) 
1 – p = szanse poniesienia porażki (prawdopodobieństwo, że partner jest niewiarygodny) 
L = potencjalna strata 
G = potencjalny zysk 
 
Na ile znane są poszczególne parametry w komunikacji internetowej? Korzyści płynące z korzystania z Internetu są 

określone i dość łatwe do rozpoznania. Potencjalne straty, które wiążą się z komunikacją internetową nie są jednak tak 
łatwe do określenia i przewidzenia, najczęściej mamy mgliste pojęcie o tym co może nam grozić w przypadku danej relacji. 
W sytuacji niedostępności informacji na temat wielu kryteriów szacowania wiarygodności oraz relatywnej słabości tych, 
które w ogóle są dostępne stosunek prawdopodobieństwa powodzenia do prawdopodobieństwa niepowodzenia jest 
najsłabiej rozpoznaną zmienną. 

Czy w sytuacji braku informacji, racjonalna jednostka powinna powstrzymać się od zaufania partnerowi? 
Niekoniecznie. Kiedy stosunek potencjalnych strat do potencjalnych zysków jest niski to znaczenie poprawności decyzji 
opartej na szacunku wiarygodności jest niewielkie. Innymi słowy, większość relacji w Internecie generuje niewielki 
stosunek strat do zysków (niewielkie i słabo rozpoznane straty do wymiernych i często cennych korzyści) a to oznacza, że 
zaufanie może być racjonalnie pokładane nawet w oparciu o niewiele dostępnych informacji bazujących na słabszych 
kryteriach oceny wiarygodności.  

W przypadku nowopoznanych osób, kiedy nie dysponujemy żadnymi informacjami odnoszącymi się do 
któregokolwiek z kryteriów szacowania wiarygodności racjonalne wyjaśnienie zaufania może być trudniejsze.  

Równanie Colemana może zostać uzupełnione o omówiony już impuls zaufania. W tym przypadku 
prawdopodobieństwo, w odniesieniu do nowopoznanych osób, bazuje na intuicji. Kiedy brak jest odpowiedniej informacji 
dotyczącej wiarygodności partnera można ją oszacować w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Brak informacji na temat 
wiarygodności partnera rekompensowany jest przez pozaracjonalne kryterium oceny wiarygodności.  

Moja hipoteza jest taka, że stosunek L/G jest w przypadku komunikacji internetowej jest tak niski, że jest niższy niż 
przeciętny w społeczeństwie stosunek prawdopodobieństwa wiarygodności do prawdopodobieństwa wiarołomności. W ten 
sposób można tłumaczyć popularność portali społecznościowych i chat-roomów, gdzie setki ludzi wchodzą w kontakty z 
kompletnie nieznanymi sobie osobami nie posiadając żadnych lub bardzo skąpe dane potwierdzające ich wiarygodność. 

Przywołując wspomniany wcześniej paradoks ryzyka – to właśnie ta dysproporcja potencjalnych zysków 
przewyższających znacznie potencjalne straty otwiera pole dla wszelkiej maści oszustów. 

Dotychczasowe rozważania odnoszące się do relacji jednostkowych muszą zostać uzupełnione o sytuacje zaufania 
zapośredniczonego, które jest oparte na łańcuchu zaufania. Coleman wyróżnił 3 typy zaufania zapośredniczonego. 

Pośrednik (B) w roli doradcy pokłada zaufanie (p) w osobie obdarzanej zaufaniem (C). Osoba A, która chce zaufać 
C, ufa (j), że B dokonał słusznej oceny C i dlatego również obdarza zaufaniem C. 

 
Wykres 1 Pośrednik jako doradca [2, s. 182] 

 

A B C 
j p 

p 
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Jeśli osoba obdarzana zaufaniem je zawiedzie, to pośrednik traci twarz (wiarygodność) jednak nie ponosi 

konsekwencji bezpośrednich. A wciąż musi zainwestować swoje zaufanie w C i dlatego on ponosi bezpośrednie skutki 
wiarołomności C. 

Tego typu zaufanie zapośredniczone jest rozpowszechnione w Internecie np. w postaci referencji udzielanych przez 
jednego użytkownika innemu potencjalnemu. Np. jedna z domen udostępniających teksty w wersji elektronicznej (co jest 
nielegalne) umożliwia rejestrację tylko po zarekomendowaniu przez innego użytkownika.  

Pośrednik (B) w roli gwaranta również ufa osobie docelowo obdarzanej zaufaniem (C), podczas gdy osoba jego 
obdarzająca zaufaniem (A), wcale nie musi podzielać jego ufności wobec C.  

 
Wykres 2 Pośrednik jako gwarant [2, s. 182] 

 
Jeśli osoba docelowo obdarzana zaufaniem (C), nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wtedy to gwarant traci 

zasoby (pokrywa straty), natomiast zaufanie jakim się cieszy nie zostaje naruszone. 
Ta forma zaufania zapośredniczonego w Internecie pojawia się głównie w relacjach biznesowych, np.: portal 

aukcyjny zwróci mi pieniądze z transakcji, kiedy nierzetelny partner nie wywiąże się i nie dostarczy towaru.  
Pośrednik w roli przedsiębiorcy (B) skupia zaufanie, jakie pokładają w nim liczni docelowi ufający (A, A’, A”) i 

„inwestuje” to zaufanie w osoby, którym sam ufa (C, C’, C”) 
 
Wykres 3 Pośrednik jako przedsiębiorca [2, s. 182] 

 
Zagwarantowanie wiarygodności wszystkich partnerów byłoby trudne. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za 

każdego z obdarzanych z osobna ale raczej za skuteczność działań. Oczekuje się od niego, że działania, które podejmie 
będą skuteczne, niezależnie od tego czy wszyscy obdarzani zaufaniem zachowają się zgodnie z oczekiwaniami.  

Pośrednicy tacy to osoby rzadziej instytucje powszechnie cieszące się dużym autorytetem. W komunikacji 
internetowej nie jest to powszechny typ pośrednictwa, gdyż zdobycie pozycji tego typu jest trudne: konieczne 
zmobilizowanie grupy osób do określonych działań w nadziei, że zostanie ono odwzajemnione. 

 
Podsumowując krótko powyższe rozważania, można stwierdzić, że w przypadku komunikacji internetowej zaufanie 

bazuje na mniej pewnych podstawach niż w relacjach bezpośrednich. Ocena wiarygodności bazująca na kryteriach 
relacyjnych jest utrudniona z powodu braku lub ograniczonego zakresu informacji na temat potencjalnego partnera 
informacji. Nie można jednak mówić o braku zaufania czy czystym ryzyku komunikacji internetowej, gdyż ze względu na 
bardzo niski stosunek potencjalnych strat do potencjalnych zysków błąd w szacunku wiarygodności nie niesie dalekich 
konsekwencji. Hipoteza, będąca wynikiem rozważań wskazuje, iż stosunek strat do zysków na tyle niski, że nawet 
zaniżone przez ostrożność szacunki prawdopodobieństwa bazujące na impulsie zaufania nawet w społeczeństwach 
cechujących się kulturą nieufności są i tak wyższe niż ta proporcja. Zaufanie zapośredniczone w Internecie odgrywa ważną, 
choć drugoplanową rolę. 
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