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Wykorzystanie portali randkowych do 
nawi zywania relacji spo ecznych

Oskar Szumski*, Marek Zborowski**

Rozwój technologii informatycznych i przeniesienie du ej cz ci ycia do rzeczywisto ci wirtu-
alnej spowodowa y popularyzacj  wykorzystania portali spo eczno ciowych do nawi zywania 
m.in. relacji biznesowych, towarzyskich i zwi zanych z hobby. Brakuje jednak bada  nauko-
wych skupionych na analizie portali i aplikacji wykorzystywanych przez doros ych w ramach 
poszukiwania wirtualnych znajomo ci poprzez portale randkowe i inne serwisy internetowe 
tej klasy. Niniejsze badanie ma na celu analiz  wykorzystania portali spo eczno ciowych 
i randkowych do nawi zywania specyficznych relacji zwi zanych ze stref  prywatn . Badani 
zostali wy onieni spo ród grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Badania potwierdzi y 
zmian  w podej ciu do nawi zywania znajomo ci z wykorzystaniem portali spo eczno ciowych 
oraz portali i aplikacji randkowych.
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The use of online dating sites to establish social relations

Popularity of information technologies and transfer of big part of personal life to virtual real-
ity enabled more frequent use of social networks to establish relationship including business, 
social and related to hobbies. There can be noticed lack of research focused on the analysis 
of portals and applications used by adults within the framework of the search for knowledge 
through virtual dating sites and other Internet services of this class. Goal of presented research 
is to analyse the use of social network and dating applications to establish relationship specific 
for personal sphere of life. Research group was identified from within students of Warsaw 
University. Research proved change in approach to dating portals and applications from the 
perspective of establishing new relationship.
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1. Wprowadzenie

Technologie informatyczne, a w szcze-
gólno ci technologie mobilne, w tym smart-
fony, zmieni y wiele aspektów naszego 
ycia, w tym sposobów nawi zywania rela-

cji towarzyskich, biznesowych i roman-
tycznych. Wzrastaj ce znaczenie tej nowej 
formy komunikacji i relacji jest widoczne 
od dekady, kiedy to „tylko kilku badanych 
Amerykanów mia o do wiadczenia z rand-
kami przez Internet, gdy w 2005 roku agen-
cja Pew Research Center po raz pierwszy 
przeprowadzi a badanie, w porównaniu do 
obecnych 15% doros ych obywateli Stanów 
Zjednoczonych korzystaj cych z interne-
towych portali randkowych oraz aplikacji 
randkowych” (Smith i Anderson, 2016). 
W ostatnich latach popularno  portali 
randkowych staje si  coraz wi ksza jako 
metoda nawi zywania relacji spo ecznych. 
31% samotnych doros ych, poszukuj cych 
partnerów w Stanach Zjednoczonych, wyko-
rzystywa a do tego Portali randkowych lub 
aplikacji wykorzystywanych do randkowania 
(Duggan i Smith, 2014). Pomimo wzrostu 
wykorzystania takich wirtualnych narz dzi 
poszukiwania nowych znajomo ci, w dal-
szym ci gu literatura na ten temat jest bar-
dzo ograniczona. Brak równie  wnikliwych 
bada  naukowych dotycz cych wykorzysta-
nia portali randkowych, a tak e charakte-
rystyki osób korzystaj cych z takich us ug 
internetowych. W Stanach Zjednoczonych 
ok. 7% osób, które wykorzystuj  aplikacje 
mobilne korzysta ze spo eczno ciowych 
aplikacji randkowych (Duggan i Smith, 
2014). Na rynku europejskim, np. w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii, 30,8% u ytkowni-
ków korzysta ze spo eczno ciowych aplika-
cji randkowych (SingleboersenVergleich, 
2014). W Polsce takie badania nie zosta y 
jeszcze przeprowadzone.

W artykule przeprowadzono analiz  
wykorzystania ogólnych portali spo eczno-
ciowych oraz portali randkowych do nawi -

zywania relacji spo ecznych z perspektywy 
u ytkowników. Wraz z rozwojem systemów 
e-biznesu ro nie ich rola w kszta towaniu 
norm i zachowa  spo ecznych. Powszech-
nym zjawiskiem jest przenoszenie zacho-
wa  ze wiata realnego do Internetu. Jedn  
ze sfer prywatnego ycia, któr  obj  Inter-
net, jest nawi zywanie relacji towarzyskich. 
Wraz z rozwojem technologicznym by y to 
pocz tkowo czaty lub komunikatory, a wraz 
z nadej ciem Web 2.0 rol  t  przej y por-

tale spo eczno ciowe (Chmielarz i Szum-
ski, 2016a; Szumski, 2008). Dla wielu osób 
taki sposób nawi zywania relacji sta  si  
naturaln  drog  zast puj c  nawi zywanie 
relacji w wiecie rzeczywistym

Nale y zauwa y , e sieci spo eczno-
ciowe oferuj  nowe mo liwo ci w obsza-

rze budowania relacji spo ecznych, towa-
rzyskich i biznesowych. Na przyk adzie 
bada  przeprowadzonych przez Pew Rese-
arch Center wiadomo, e obecnie sze ciu 
z ka dych dziesi ciu Amerykanów korzysta 
z sieci spo eczno ciowych (social networ-
king sites – SNS), takich jak Facebook lub 
Twitter, i te portale s  wykorzystywane do 
projekcji do wiadcze  obecnych i prze-
sz ych dotycz cych romantycznych do wiad-
cze  (Duggan i Smith, 2014). Jako definicj  
portalu spo eczno ciowego mo emy przy-
j , e jest to „serwis internetowy wspó -
tworzony przez spo eczno  internautów 
o podobnych zainteresowaniach, który 
umo liwia kontakt z przyjació mi i dziele-
nie si  informacjami, zainteresowaniami” 
(S ownik j zyka polskiego PWN, 2016). 
Portal randkowy to „system osobistej pre-
zentacji, który umo liwia wyszukiwanie 
oraz kontaktowanie si  z innymi osobami 
za pomoc  Internetu w celu umawiania 
spotkania w wiecie rzeczywistym, zwykle 
w celu rozwoju relacji osobistych, roman-
tyczny lub intymnych (Thompson i Hickey, 
2010). 

Portale randkowe zrewolucjonizo-
wa y sposób, w jaki obecnie osoby nawi -
zuj  nowe relacje spo eczne, zw aszcza 
w obszarach intymnych, udost pniaj c 
u ytkownikom dost p do bardzo du ej 
liczby potencjalnych kandydatów do dal-
szej znajomo ci, za po rednictwem jednego 
klikni cia w przycisk. Jako rewolucyjne 
podej cie wirtualne portale randkowe, sta y 
si  obszarem badawczym dla wielu specjali-
stów z ró nych dziedzin nauki. Rozszerzona 
dyskusja tej literatury jest poza zakresem 
niniejszego badania. Zgodnie z literatur  
(m.in. Ritzer, 2014. s. 70 i n.) perspektywa 
szybko ci nawi zywania relacji spo ecznych 
zdecydowanie przewa a w przypadku por-
tali randkowych. Odnosz c si  do róde  
takich jak (Finkel, Eastwick, Karney, Reis 
i Sprecher, 2012), czytelnik mo e zapozna  
si  z rozbudowanym stadium przyczyn 
i konsekwencji tej metody randkowania 
i nawi zywania ró nego typu znajomo ci.

Zaznaczy  nale y jednak, e istnieje 
znacz ca ró nica pomi dzy portalami 
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randkowymi a spo eczno ciowymi aplika-
cjami randkowymi, jak np. Tinder. Portale 
randkowe oferuj  us ugi da ce dost p do 
charakterystyki u ytkownika oraz oczeki-
waniami co do potencjalnego kandydata, 
w kontek cie po czenia z u ytkownikami 
o podobnej charakterystyce i oczekiwa-
niach. U ytkownikami s  osoby doros e 
zainteresowane nawi zaniem sta ej relacji 
towarzyskiej oraz niemaj ce nic przeciwko 
ponoszeniu op at za us ug . Z drugiej 
strony spo eczno ciowe aplikacje rand-
kowe, jak np. Tinder, nie wymagaj  op at 
oraz dzia aj  w pewnym sensie na innych 
zasadach ni  portale randkowe. Mi dzy 
innymi s  dost pne dla wszystkich, w tym 
osób powy ej 13. roku ycia, aczkolwiek 
grupa docelowa ma powy ej 18 lat (Gatter 
i Hodkinson, 2016). Zgodnie ze statysty-
kami z po owy 2016 roku liczba u ytkow-
ników Internetu wynosi ju  50,1% ca ej 
populacji (Internet World Stats, 2016), co 
sprawia, e osoby niekorzystaj ce z Inter-
netu s  w mniejszo ci. Jest to na pewno 
zmiana, która by a oczekiwana, jednak jej 
wp yw b dzie mo na oceni  dopiero w d u -
szej perspektywie.

2. Metoda badawcza

Z uwagi na ograniczony dost p do 
bada  w tym obszarze zarówno w litera-
turze polskiej, jak i zagranicznej autorzy 
wykorzystali metod  korelacyjn  ze stan-
dardow  prób  badawcz . Z uwagi na brak 
dedykowanej metody, autorzy zastosowali 
podej cie w asne, sk adaj ce si  z nast pu-
j cych etapów:
• analiza ogólnych portali spo eczno cio-

wych pod k tem funkcjonalno ci umo -
liwiaj cych nawi zywanie relacji towa-
rzyskich,

• analiza portali randkowych pod k tem 
funkcjonalno ci umo liwiaj cych nawi -
zywanie relacji towarzyskich,

• uruchomienie badania pilotowego na 
grupie 6 osób, w celu
– doprecyzowania przydatno ci portali 

randkowych do nawi zywania relacji 
towarzyskich,

– okre lenia listy serwisów, które nale y 
wzi  pod uwag  w badaniu,

– doprecyzowania kryteriów oceny 
jako ci serwisu randkowego,

– okre lenia wp ywu odbioru spo ecz-
nego na korzystanie z portali randko-
wych,

• weryfikacja merytoryczna oraz tech-
niczna ankiety,

• publikacja ankiety na witrynie Wydzia u 
Zarz dzania UW,

• przeprowadzenie ankiety w ród studen-
tów,

• analiza uzyskanych wyników oraz ocena 
merytoryczna,

• sformu owanie wniosków o aktualnym 
oraz przysz ym wykorzystaniu portali 
spo eczno ciowych w celu nawi zywania 
relacji towarzyskich.
Badanie przeprowadzono w dniach od 

30 maja do 8 czerwca 2016 roku w grupie 
studentów I i III roku studiów stacjonar-
nych Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. Grupa badawcza zosta a 
wybrana poprzez dobór wygodny. Z uwagi 
na poczucie prywatno ci i zwi kszenie 
prawdopodobie stwa uzyskania prawdzi-
wych odpowiedzi do badania nie w czono 
metryczki, aby nie by o mo liwo ci ziden-
tyfikowania uczestników badania. Ogó em 
w badaniu wzi o udzia  109 osób, 58 osoby 
z I roku oraz 51 z III roku. Pe nych odpo-
wiedzi udzieli y 83 osoby, co stanowi ponad 
73% odpowiedzi.

Z uwagi na to, e studenci nale  do 
osób powszechnie i cz sto korzystaj cych 
z najnowszych technologii, na podstawie ich 
zachowa  mo liwe jest przeanalizowanie 
potencjalnych kierunków rozwoju wykorzy-
stania serwisów spo eczno ciowych. W szcze-
gólno ci nastawienie studentów na nawi zy-
wanie znajomo ci towarzyskich jest pomocne 
w okre leniu, jak prezentuj  si  aktualne 
sposoby wykorzystania portali randkowych.

3. Analiza i dyskusja wyników

Badane osoby odpowiada y na 22 pyta-
nia, podzielone na dwie grupy:
• 5 pyta  dotycz cych sposobów korzy-

stania z ogólnych portali spo eczno cio-
wych,

• 17 pyta  dotycz cych sposobów korzy-
stania z portali randkowych.
W artykule przyj to podzia  portali rand-

kowych na nast puj ce kategorie: ogólnego 
przeznaczenia i profilowane (dla singli lub 
szybkie randki), wymagaj ce autoryzacji 
i jej niewymagaj ce, p atne i darmowe. Dla 
pierwszej grupy pyta  pojawi y si  odpowie-
dzi wszystkich badanych osób, druga grupa 
zawiera a pytania fakultatywne. Rysunek 1 
przedstawia logowania do portali spo ecz-
no ciowych w ci gu ostatnich 30 dni. Przy-
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j to za o enie, i  osoby aktywnie korzysta-
j ce z serwisu loguj  si  do niego minimum 
raz w miesi cu. W ród studentów dominu-
j c  pozycj  ma Facebook (ponad 97% 
osób). Jest to ogólno wiatowy trend (Gre-
enwood, Perrin i Duggan, 2016), obser-
wowany w obszarze wykorzystania portali 
spo eczno ciowych. Nast pne w kolejno ci 
s  Google + (34,9%), Tinder (13,3%), oraz 
Twitter (12,0%). Do  du a liczba studen-
tów korzysta z innych portali (25,3%), co 
warte jest przeanalizowania  w przysz o ci.

Na rysunku 2 przedstawiono istotn  kwe-
sti  z perspektywy opracowania, czyli jakie 
s  metody wykorzystywania portali spo ecz-
no ciowe przez badane osoby. Prawie 75% 
osób wykorzystuje portale spo eczno ciowe 
do nawi zywania relacji towarzyskich. 
Ponad 25% osób nawi zuje relacje bizne-
sowe (profesjonalne, zarobkowe), korzy-
staj c z portali spo eczno ciowych. Jest 
to interesuj ce z punktu widzenia grupy 
badawczej, jak  stanowi  studenci, gdy  
badanie by o prowadzone w ród studentów 
studiów dziennych, co wskazuje równie  na 
umacnianie si  sposobów szukania pracy, 
np. na zlecenie, poprzez portale spo ecz-
no ciowe. Dla tej cz ci badanych portal 
spo eczno ciowy stanowi istotny, je li nie 
jeden z g ównych, element ich ycia.

Rysunek 2. Wykorzystanie portali spo eczno cio-

wych do nawi zywania relacji towarzyskich i biz-

nesowych
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Je eli chodzi o nawi zywanie relacji 
towarzyskich oprócz ogólnych portali spo-
eczno ciowych, równie istotne jest wyko-

rzystywanie dedykowanych portali rand-
kowych i mobilnych aplikacji randkowych. 
Dla lepszego zobrazowania nawi zywania 
relacji zestawiono wykorzystanie portali 

Rysunek 1. Logowanie do portali spo eczno ciowych w ci gu ostatnich 30 dni
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spo eczno ciowych w odniesieniu do hobby 
(wspólnego sp dzania czasu) oraz wykorzy-
stanie portali randkowych (rysunek 3).

W ród portali randkowych najwi ksz  
popularno ci  cieszy si  Tinder (40,8%) 
oraz Sympatia.pl (25%), randkologia.
pl 9,2%, swatka.pl 8,8%, buziak.pl 8,5%, 

edarling.pl 7,8%; pozosta e portale stano-
wi  warto  marginaln  z wynikami 0% 
(rysunek 4). Tinder wyst puje we wszyst-
kich mo liwych odpowiedziach katego-
rii w odniesieniu do portali randkowych. 
Jedn  z mo liwych przyczyn tej sytuacji jest 
brak wykorzystania przez badane osoby 

Rysunek 3. Wykorzystanie portali spo eczno ciowych do nawi zywania relacji zwi zanych z Twoim 
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Rysunek 4. Logowanie do portali randkowych w ci gu ostatnich 30 dni
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rozbudowanych funkcjonalno ci portali 
i skupienie si  na prostych rozwi zaniach 
daj cych najszybszy efekt. Jest to spostrze-
enie warte dalszych bada .

Jednym z pyta  dotycz cych bezpiecze -
stwa korzystania z portali randkowych by o 
pytanie o korzystanie z portali „bez logowa-
nia”. Z uwagi na brak jakiejkolwiek weryfi-
kacji u ytkowników na takim portalu wyst -
puje du y stopie  prawdopodobie stwa 
spotkania z niechcianymi zachowaniami. 
Z takich portali korzysta tylko oko o 9% 
badanych (pomimo braku op at na rzecz 
portalu), co oznacza, e wiadomo  wyst -
powania potencjalnych zagro e  jest do  
wysoka (rysunek 5).

Rysunek 5. Wykorzystanie spo eczno ciowych 

portali randkowych „bez logowania”
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ród o: opracowanie w asne.

W ród portali typu „szybkie randki” naj-
wi ksz  popularno ci  cieszy  si  Tinder 
(ponad 27%), nast pnie mi osnykontakt.
pl (ponad 19%), zarandkowani.pl (ponad 
18%) oraz inne (np. Badoo) (ponad 16%) 
(rysunek 6). Bior c pod uwag  udzia  
aplikacji globalnych (ponad 44%), mo na 

zauwa y  znaczne zainteresowanie w ród 
badanych portalami globalnymi, które s  
rozwi zaniami bardziej dojrza ymi, dla 
których funkcjonuje profesjonalne wspar-
cie u ytkownika. Portale globalne umo -
liwiaj  poznawanie osób z ca ego wiata, 
bez wzgl du na miejsce pobytu. S  to te  
serwisy bardziej dojrza e ni  rodzime, 
polskie portale. Idzie za tym bardziej wia-
rygodne wykorzystanie i szersza grupa 
u ytkowników ni  w przypadku polskich 
serwisów. 

Analogicznie jak w przypadku poprzed-
nich pyta  w kategorii portali dla singli 
u ytkownicy wskazali Tinder jako najbar-
dziej popularny (rysunek 7).

Na rysunku 8 przedstawiono cele korzy-
stania z portali randkowych. Prawie 39% 
u ytkowników szuka powa nej relacji (przy-
ja  prawie 22%, mi o ci prawie 17%), 
natomiast 28% badanych szuka przygod-
nych relacji (motywacja seksualna, lu na 
znajomo ). Motywacja u ytkowników 
jest jedn  z kluczowych kwestii odno nie 
do wyboru samego portalu oraz sposobu 
jego wykorzystania. W przysz ych bada-
niach nale y po czy  motywacj  badanych 
z rodzajami portali, z których korzystaj . 
Zaskakuj ce by o wskazanie szukania spon-
soringu przez ponad 4% badanych. Mo e 
to wskazywa  na problemy ze ród ami 
finansowania studiowania.

Jedn  z kluczowych kwestii dotycz -
cych istnienia portali spo eczno ciowych, 
a w szczególno ci portali randkowych 
s  tre ci tworzone przez u ytkowników 
(w przypadku portali randkowych s  to pro-
file u ytkowników). Ponad 81% badanych 
publikuje prawdziwe dane (rysunek 9).

Rysunek 6. Logowanie do serwisów spo eczno ciowych typu szybkie randki w ci gu ostatnich 30 dni

[%]

27,5

19,8

18,6

16,7

9,6

7,9

0,0

0 5 10 15 20 25 30

uposlujsingla.pl

dateofdate.pl

szybkarandka24.pl

inne (np. Badoo)

zarandkowani.pl

milosnykontakt.pl

Tinder

ród o: opracowanie w asne.



243Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2016.22.19

W odniesieniu do finansowania portali to 
badane osoby w wi kszo ci korzystaj  z dar-
mowych serwisów (ponad 90%) (rysunek 10). 
St d g ównymi ród ami przychodów dla 
portali randkowych s  reklamy oraz u ytkow-
nicy premium – korzystaj cy z dodatkowych 
funkcjonalno ci (Wesley, 2010).

Bardzo zbli one odpowiedzi do poprzed-
niego pytania uzyskano w odniesieniu do 
potencjalnych miesi cznych op at za korzy-
stanie z portalu randkowego. Ponad 81% 
badanych nie jest sk onna p aci  za korzy-
stanie z serwisu (rysunek 11).

W artykule dla portali randkowych zdefi-
niowano najwa niejsze funkcjonalno ci, do 
których zaliczaj  si : dodanie do „ulubio-
nych”, napisanie wiadomo ci, wyró nienie 
u ytkownika, wys anie „wirtualnej” karty 
do flirtu towarzyskiego, wys anie emoti-
kona, wyst pienie w roli eksperta (porady 
dla innych). Popularno  us ug typu Tin-
der, czyli maj cych proste funkcjonalno ci, 
wynika równie  ze sposobu wykorzystania 
funkcjonalno ci portali randkowych. U yt-
kownicy g ównie wysy aj  wiadomo ci oraz 
wyszukuj  osoby wg prostych kryteriów 
(ponad 82%) (rysunek 12). Mo e to wska-
zywa  na szersze zjawisko w odniesieniu do 
portali spo eczno ciowych, czyli potrzeb  

Rysunek 7. Logowanie do serwisów spo eczno ciowych przeznaczonych dla singli w ci gu ostatnich 
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Rysunek 8. Cele korzystania z serwisów randkowych
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Rysunek 9. Czy przy wprowadzaniu danych 
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Rysunek 10. Korzystanie z darmowych i p atnych portali randkowych
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Rysunek 11. Kwoty potencjalnych miesi cznych op at za korzystanie z portalu randkowego
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Rysunek 12. Wykorzystanie funkcjonalno ci na portalu randkowym
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korzystania na urz dzeniach mobilnych, 
obs ugiwanych przez interfejs dotykowy, 
gdzie samo dzia anie serwisu jest bardziej 
istotne ni  mnogo  funkcjonalno ci.

Je eli chodzi o sposoby nawi zywania 
relacji z innymi osobami na portalach rand-
kowych, najwi ksz  popularno ci  cieszy si  
wysy anie wiadomo ci (ponad 47%), doda-
wanie do ulubionych (ponad 26%) oraz 
wys anie emotikona (ponad 21%) (rysunek 
13). Mo na te odpowiedzi potraktowa  jako 
rekomendacj  dla twórców takich portali, 
wskazuj c  na ograniczon  rol  dodatko-
wych funkcjonalno ci.

Zaskakuj ce by y odpowiedzi odno nie 
do korzystania z wydarze  organizowanych 
przez portale randkowe. Nale y jednak roz-
ró ni  wydarzenie z deklarowan  gotowo-
ci  do uczestnictwa od og oszenia o poten-

cjalnej imprezie, na któr  zainteresowani 
mog  uda  si  anonimowo.

Ponad 90% badanych nie korzysta 
z wydarze  organizowanych na portalach 
(rysunek 14). Albo wi c badani realizuj  
potrzeb  uczestnictwa w wydarzeniach 
czy imprezach poprzez inne portale, albo 
obawiaj  si , e informacja o uczestnic-
twie zostanie opublikowana w ich g ów-
nym profilu na portalu spo eczno ciowym 

(np. na Facebooku). W tym artykule kwe-
stia motywacji uczestnictwa b d  braku 
uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach 
organizowanych przez portale nie zosta a 
zinwestygowana i jest obszarem do dalszych 
bada .

Wi ksze zainteresowanie badani wyka-
zali imprezami promowanymi przez por-
tale randkowe. Z wyników badania mo na 
jednak wysnu  wniosek, e nawet imprezy 
promowane przez portale nie ciesz  si  
popularno ci  po ród u ytkowników ser-
wisów. W tym przypadku nie korzysta 
z takich wydarze  ponad 63% badanych, 
natomiast zainteresowanie szybkimi rand-
kami lub imprezami tanecznymi wykazuje 

Rysunek 13. Sposoby nawi zywania relacji z drug  osob  na portalu randkowym
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Rysunek 15. Udzia  w imprezach promowanych przez portal randkowy
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Rysunek 14. Udzia  w wydarzeniach organizowa-
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odpowiednio ponad 27% oraz ponad 9% 
badanych (rysunek 15).

Przeniesienie ycia do wirtualnej rze-
czywisto ci (Chmielarz i Szumski, 2016b) 
oraz popularyzacja portali spo eczno cio-
wych i randkowych spowodowa y, e styg-
matyzacja korzystania z tego typu us ug 
i serwisów przesta a mie  znaczenie w ród 
doros ych u ytkowników internetu. Dla 
badanych osób w dalszym ci gu istotn  
kwesti  jest odbiór spo eczny ich zachowa  
w Internecie. Ponad 33% badanych zna 
osoby korzystaj ce z portali randkowych, 
jak równie  dla prawie 60% badanych nie 
stanowi problemu pokazanie si  w ród zna-
jomych z osob  poznan  na portalu rand-
kowym (rysunek 16). Tylko nieca e 10% 
twierdzi, e pokazanie si  z osob  poznan  
przez Internet mo e by  odebrane negatyw-
nie przez otoczenie, a co za tym idzie mo e 

towarzyszy  mu poczucie wstydu i kompro-
mitacji. Niewiele ponad 30% badanych nie 
mia o sprecyzowanej opinii w tej kwestii.

Dla ponad 68% badanych g ówne cele 
to znalezienie przyjació  lub mo liwo  sp -
dzania czasu w towarzystwie (np. wyjazd, 
spacer). Dla ponad 31% badanych celem 
jest znalezienie mi o ci lub spotkanie 
intymne (rysunek 17). Jest to wskazanie kie-
runku rozwoju portali randkowych, które 
z perspektywy wi kszo ci osób powinny 
by  miejscem bezpiecznym, ze zweryfiko-
wanymi u ytkownikami, w którym mo na 
umieszcza  swoje dane w sposób gwaran-
tuj cy prywatno .

Do wiadczenia osób korzystaj cych 
z portali randkowych wskazuj  na brak 
wyst powania serwisów spe niaj cych ich 
wymagania. Tylko ponad 12% badanych 
poleci oby korzystanie z takich portali.

Rysunek 16. Wykorzystanie portali randkowych przez najbli sze osoby oraz odbiór spo eczny tego 
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Rysunek 17. Cele korzystania z portali randkowych
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4. Podsumowanie

Na podstawie uzyskanych wyników 
mo na sformu owa  nast puj ce wnioski:
• prawie wszyscy badani u ytkownicy 

korzystaj  z portali spo eczno ciowych 
(ponad 97% korzysta z Facebooka), 
co potwierdza ogólno wiatowy trend. 
Z samodzielnych portali randkowych 
korzysta zdecydowana mniejszo . 
Jest to negatywne zjawisko dla przed-
si biorstw prowadz cych takie portale 
randkowe lokalnie, poniewa  prawdopo-
dobnie u ytkownicy realizuj  potrzeb  
zawierania znajomo ci poprzez portale 
ogólne lub w oparciu o portale dedyko-
wane (np. Tinder),

• badani korzystaj  przede wszystkim 
z aplikacji Tinder, co mo e wiad-
czy  o zmianie potrzeb u ytkowników 
na aplikacje prostsze w obs udze oraz 
daj ce mo liwo  korzystania z sieci glo-
balnej,

• wg badanych nast puje unifikacja portali 
randkowych, zanikaj  cechy rozró nia-
j ce portal randkowy na rzecz prost-
szych spo eczno ciowych aplikacji rand-
kowych. Przyk adem jest wyst powanie 
Tindera we wpisywanych odpowiedziach 
dla warto ci inne w pytaniach o rodzaje 
serwisów randkowych,

• w dalszym ci gu brak jest portali rand-
kowych zaspokajaj cych potrzeby wi k-
szo ci u ytkowników (znalezienie przy-
jació  lub mo liwo  sp dzania czasu 
w towarzystwie),

• popularyzacja portali spo eczno ciowych 
i randkowych spowodowa a, e stygmaty-
zacja korzystania z tego typu us ug i ser-
wisów przesta a mie  znaczenie w ród 
doros ych u ytkowników internetu. Dla 
wi kszo ci badanych mo liwo  poka-
zania si  z osob  poznan  online przez 

portal lub aplikacj  randkow  nie sta-
nowi problemu,

• widoczna jest dominacja portali global-
nych (np. Tinder), st d tworzenie roz-
wi za  lokalnych w d ugim okresie mo e 
by  nieop acalne,

• z uwagi na funkcjonalno ci, najcz ciej 
wykorzystywane przez u ytkowników 
typu (wysy anie krótkich wiadomo ci, 
polubienia), rozbudowane funkcjonal-
nie portale randkowe nie spe niaj  ocze-
kiwa  badanych i cz sto s  na niskim 
poziomie. Mo na zatem przedstawi  
rekomendacj  ograniczenia stopnia 
zaawansowania takiego serwisu,

• badane osoby wykorzystuj  portale 
spo eczno ciowe do nawi zywania rela-
cji nie tylko towarzyskich, ale równie  
profesjonalnych. St d portale randkowe 
mog  w przysz o ci rozwija  si  w strony 
budowania relacji szerszych ni  tylko 
towarzyskie. Z drugiej strony istnieje 
ju  wiele portali, które realizuj  takie 
potrzeby (np. LinkedIn).
W zwi zku z uzyskanymi wynikami 

mo na zakre li  kierunki dalszych prac, do 
których zaliczaj  si : analiza wykorzystania 
Facebooka do nawi zywania relacji towa-
rzyskich (prawie wszyscy badani korzystaj  
z tego serwisu), jak równie  po czenie 
celów korzystania z serwisów randkowych 
z pe nym u ytkowaniem danego serwisu 
(szczególnie Tinder czy Snapchat).
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