
Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?
Pierwszy raport w Polsce na temat wizerunku dzieci

w internecie na zlecenie Clue PR



Badanie na zlecenie Clue PR pt.: 
Sharenting po polsku, czyli ile dzieci wpadło do sieci?

1 2

n=1000 CAWI 

rodzice dzieci 0-18 lat
kobiety 65% & mężczyźni 35%

średnia wieku 38 lat
próba ogólnopolska

Realizacja: Norstat

Badanie ilościowe

n=8 IDI

rodzice dzieci 0-10 lat
kobiety (4) 

i mężczyźni (4)
Warszawa + mniejsze miasta

Badanie jakościowe



Skala zjawiska Sharenting w Polsce

40% rodziców dokumentuje w social mediach 
dorastanie swoich dzieci
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rodzice NIE wrzucający zdjęć i f ilmików do sieci
(n=596)

rodzice wrzucający zdjęcia i filmiki do sieci (n=404)

negatywnie

neutralnie

pozytywnie

nie wiem

81% spośród „dokumentujących” ocenia 
udostępnianie zdjęć pozytywnie lub neutralnie

podczas gdy spośród „nie 
dokumentujących” aż 52% ocenia 
udostępnianie zdecydowanie 
negatywnie lub raczej negatywnie

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat
Q1. Pomyśl teraz o Twoich zwyczajach korzystania z mediów społecznościowych typu Facebook lub Instagram. Co zdarza Ci się robić przynajmniej od czasu do czasu? (n=1000)
Q9. Jako użytkownik mediów społecznościowych obserwujesz pewnie to, co się dzieje na portalach typu Facebook czy Instagram. Pomyśl o zjawisku wrzucania na tego typu portale zdjęć / filmików pokazujących dzieci. Jaka 
jest Twoja opinia o natężeniu tego zjawiska? (n=1000)

Pomyśl teraz o Twoich zwyczajach korzystania z mediów społecznościowych typu Facebook lub Instagram. Co zdarza 
Ci się robić przynajmniej od czasu do czasu?



Skala zjawiska Sharenting w Polsce: ponad połowa wrzuca zdjęcie / filmik raz w 
miesiącu lub częściej

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat
Q2. Powiedziałeś/łaś, że zdarza Ci się wrzucać zdjęcia lub filmiki pokazujące Twoje dziecko (dzieci). Jak często mniej więcej to robisz? (n=404)
Q3. Pomyśl o ostatnim miesiącu – ile zdjęć dziecka (dzieci) mniej więcej wrzuciłeś/łaś? (n=404)
Q4. Pomyśl o ostatnim miesiącu – ile filmików pokazujących dziecko (dzieci) mniej więcej wrzuciłeś/łaś? (n=404)
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Kilka razy dziennie

Codziennie lub prawie codziennie

2-3 razy w tygodniu

Raz  w tygodniu

2-3 razy w miesiacu

Raz  w miesiacu

Raz  na kilka miesiecy

Raz  w roku lub rzadzie j

Nie wiem

21% rodziców wrzuciło zdjęcie / filmik do sieci 
raz w tygodniu lub częściej

61% rodziców wrzuciło zdjęcie / filmik do sieci 
raz w miesiącu lub częściej

Średnio miesięcznie wrzucają 6 zdjęć i 2 filmiki
=
Średnio rocznie wrzucają 72 zdjęcia i 24 filmiki



Specyfika zjawiska Sharenting w Polsce: najczęściej dokumentowane są 

wyjątkowe okazje

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w 

próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat

Q6. Jakiego typu zdjęcia lub filmiki zazwyczaj wrzucasz? Co one przedstawiają?  (n=404)

Q7. Dla kogo zwykle są widoczne zdjęcia lub filmiki pokazujące Twoje dziecko (dzieci)? (n=404)

Badanie jakościowe (IDIs)
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Wyjatkowe wydarzenia i

okazje, np. urodziny mojego

dziecka, koniec roku

szkolnego

Codzienne sytuacje, np.

spacer, zabawa, posilek

Sukcesy i osiagniecia

mojego dziecka, np.

wygrana w konkursie,

dobre oceny na

swiadectwie

Kolejne etapy rozwojowe

mojego dziecka, np.

pierwszy kroczek, p ierwsza

jazda rowerkiem

Smieszne sytuacje z zycia

mojego dziecka, np.

zartobliwe powiedzonka,

zabawne zachowania

Zmienia się sposób komunikowania się ludzi, co 
wynika z postępu technologicznego. Dzielimy się 

życiem w mediach społecznościowych zamiast f2f. Co 
się z tym wiąże, rodziców cechuje pewna swoboda 

wypowiedzi o swoim dziecku 

(matka, synowie 2 lata i 5 miesięcy, Warszawa)

„

42% rodziców udostępnia zdjęcia 

szerszej grupie (bliscy i znajomi; 

nie wiecej, niż 200 osób)

37% rodziców udostępnia zdjęcia 

najbliższej rodzinie i znajomym 

(nie więcej, niż 20 osób)

20% rodziców udostępnia zdjęcia 

dalszym znajomym i 

nieznajomym (ponad 200 osób)



Specyfika zjawiska Sharenting w Polsce: duma to kluczowy motywator

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat
Q8. Powiedz, jakie są główne powody dla których wrzucasz zdjęcia lub filmiki pokazujące Twoje dziecko (dzieci)? Co Cię motywuje? (n=404)

Badanie jakościowe (IDIs)
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To forma wyrazania
dumy z mojego
dziecka (dzieci)

To sposób na
dzielenie sie
najnowszymi

informacjami z
najblizszymi

To jest jak wirtualny 

"pamietnik" – mam 
dostep do wspomnien 

od reki

To jest jak zacheta do
rozmowy z innymi

rodzicami w mediach

spolecznosciowych

Wrzucam zdjecia /
filmiki pokazujace

moje dziecko (dzieci),

bo inni tez tak robia

Chce pokazac innym,
jak czasem trudno jest

byc rodzicem

Robie to dla zabawy,
"dla funu"

Syn jest ze mną na zdjęciach, ale 
głównie w sytuacjach, kiedy 

jestem z niego dumna, np. podczas 
jasełek, jakichś przedstawień

(matka, syn lat 4, mniejsze miasto)

Moja córka sporo maluje, rysuje i 
to często są takie ładne prace, 

różne nowe techniki malowania 
poznajemy. To są radosne 

momenty i chcę się nimi podzielić 
ze znajomymi

(ojciec, córka lat 7, Warszawa)



Specyfika zjawiska Sharenting w Polsce: zdjęcia / filmiki często pokazują gdzie 
aktualnie przebywa dziecko

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat
Q5. Czy zdarza Ci się przynajmniej czasami któreś z następujących zachowań / sytuacji? 

25%

26%

39%
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Zanim wrzuce zdjecie lub f ilmik, pytam moje
dziecko (dzieci) o zgode (jesli jest to moziwe, z

uwagi np. na jego wiek)

Po umieszczeniu zdjecia / filmiku pokazujacego
moje dziecko (dz ieci), zaczynam sie zastanawiac,

czy aby na pewno dobrze zrobilem/lam

Zdjecia / filmiki, które wrzucam pokazuja gdzie i
aktualnie przebywam ja i moje dziecko (dzieci)

Im starszy rodzic, tym 
częstsza praktyka 
pytania dziecka o zgodę 
na udostępnienie 
pokazującego je zdjęcia 
lub filmiku



Specyfika zjawiska Sharenting w Polsce: połowa rodziców uważa, że o 
prywatności dziecka decydują rodzice

Badanie zrealizowane  przez Norstat; CAWI n=1000, na panelu, ogólnopolska próba rodziców dzieci  w wieku 0-18 lat, kobiety w próbie: 65%, mężczyźni: 35%, średnia wieku rodzica to 38 lat
Q10. Teraz zobaczysz stwierdzenia dotyczące zagrożeń związanych z wrzucaniem zdjęć lub filmików pokazujących dziecko (dzieci) do mediów społecznościowych. Powiedz proszę, w jakim stopniu zgadzasz sie z każdym z nich.
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O prywatności dziecka decydują rodzice – jeśli mają ochotę wrzucać 
jego zdjecia lub filmiki, to nie ma w tym nic złego

Media społecznościowe posiadają alorytmy które rozpoznają twarz 
na zdjęciu – dzięki temu dziecko może być już zawsze rozpoznawane 

Wrzucone zdjęcia lub filmiki zawierają „wbudowane” informacje o 
dokładnym czasie, miejscu i urządzeniu którym zostały one zrobione

Media społecznościowe zbierają zdjęcia lub filmiki pokazujące dzieci
i na ich podstawie dopasowują przekaz reklamowy do użytkownika

Zdjęcia lub filmiki pokazujące dzieci zostają w sieci na zawsze –
dziecko już na zawsze traci swoją anonimowość

Zdjęcia lub filmiki pokazujące dzieci moga trafić w niepowołane ręce
(np. osoby o skłonnościach pedofilskich)

wszyscy rodzice (n=1000)

rodzice NIE wrzucający zdjęć i f ilmików do sieci (n=596)

rodzice wrzucający zdjęcia i filmiki do sieci (n=404)

Internet będzie istniał równolegle do życia 
i wszystkie zdjęcia tam zostają. W 
równoległej rzeczywistości zostaje 

zatrzymane coś, co może mieć wpływ na 
twoje życie kiedyś. Ty poszedłeś naprzód, a 
internet cię zatrzymuje w tym momencie. 
Już zawsze będzie można się odnieść do 
tego „kiedyś”. A rzeczywistość internetu 

bywa niekiedy bardziej realna, niż ta 
prawdziwa

(ojciec, córka lat 8, Warszawa)

„



Alicja Wysocka Świtała
Partner Zarządzająca Clue PR
alicja.wysocka@cluepr.pl

Kontakt

mailto:alicja.wysocka@cluepr.pl

