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WST"P, CZYLI KILKA S#ÓW OD AUTORÓW

W# 2022 roku oficjalnie zako'czy"a si! pandemia. Nie oznacza to jednak,  
%e &wiat wróci" na dawne tory – o# skutkach epidemii koronawirusa  
b!dziemy jeszcze dyskutowa( przez nast!pne lata, je&li nie dekady. 
  
Z ca"$ pewno&ci$ epidemia zmieni"a nas w# skali, któr$ trudno obecnie  
oszacowa(. Po niemal dwóch latach chaosu, niepewno&ci i# stresu 
niezmiernie potrzebujemy wyciszenia i# zwolnienia tempa; 
jakiegokolwiek pozytywnego bod)cowania, które da"oby nam chocia% 
chwil! wytchnienia i# oderwania si! od trudnych do&wiadcze'.  
 
Niestety, nie jest to aktualnie mo%liwe – wojna w#Ukrainie jest kolejnym 
wstrz$saj$cym wydarzeniem, wi$%$cym si! z# ogromnym cierpieniem  
i# strachem milionów ludzi. Jest tak%e szokuj$c$ i# bolesn$ histori$, która  
dzieje si! na naszych oczach. Jeste&my tu czynnymi i# biernymi  
obserwatorami, a# systematyczne &ledzenie wiadomo&ci na jej temat 
sta"o si! dla nas rytua"em. Mo%na zaryzykowa( twierdzenie, %e infodemi! 
pandemiczn$ zast$pi"a infodemia wojenna: od dwóch lat skupiamy  
uwag! na ró%nego rodzaju ekranach, zanurzaj$c si! w# coraz mroczniejszy 
i#trudny do zaakceptowania &wiat.

Jak na tym tle przedstawia si! odczuwanie FOMO w# naszym kraju? Czy 
zjawisko nierozerwalnie powi$zane z# l!kiem przed wypadni!ciem z#obiegu 
nadal tu wyst!puje? Z# czym si! wi$%e i# co si! zmieni"o w# porównaniu 
z# 2021 rokiem? Odpowiedzi na te pytania przynosi niniejszy raport. 
 
Tradycyjnie omawiamy w# nim zakres wyst!powania Fear of Missing Out 



2

w# Polsce w&ród internautów powy%ej 15 roku %ycia. Podajemy zarówno 
dane ogólne, jak i# dane zwi$zane ze skal$ fenomenu, opracowan$ przez 
zespó" A.K. Przybylskiego w# 2013 roku. Przedstawiamy tak%e teoretyczne 
uj!cie zjawiska, wskazuj$c na nowe w$tki badawcze podejmowane przez 
naukowców. Wracamy równie% do dnia fomersa, maj$c na wzgl!dzie fakt, 
%e koniec pandemii ca"kowicie uwolni" nas od restrykcji (st$d pytania 
o# korzystanie z# internetu podczas lotu samolotem czy jazdy na rowerze).  
 
Ponadto skupiamy si! na aspektach powi$zanych z# otaczaj$c$  
rzeczywisto&ci$. Po raz pierwszy si!gamy po narz!dzie badawcze mierz$ce 
skal! odczuwanego stresu. Dokonawszy jego analizy, przechodzimy do 
w$tków, które mog$ si! z# nim wi$za( bezpo&rednio, np. do: przeci$%enia 
informacj$, zaanga%owania w# media spo"eczno&ciowe, uzale%nienia 
od telefonu komórkowego czy nadmiarowego korzystania z# alkoholu. 
Odnosimy si! tak%e – to równie% debiutuj$ce u# nas zagadnienie – do 
umiej!tno&ci korzystania z# nowych mediów (uznali&my, %e ciekawie  
b!dzie zestawi( w$tki korzystania z# narz!dzi i# mediów cyfrowych  
z#faktycznym poziomem kompetencji w#tym zakresie). Na zako'czenie, jak 
co roku, prezentujemy rekomendacje z zakresu utrzymywania zdrowych 
nawyków technologicznych. 

Przy okazji warto wspomnie(, %e w# 2022 roku zbadali&my poziom wiedzy 
internautów na temat FOMO i# prowadzonych przez nas bada'. Okazuje  
si!, %e fenomen rozpoznaje 26% respondentów z# grupy ogólnej, w# tym  
28% kobiet i# 20% m!%czyzn. Najwi!ksz$ jego znajomo&( deklaruj$ osoby  
mi!dzy 20 a# 54 rokiem %ycia (27%-32%). W# mniejszym stopniu s"yszeli  
o# nim najm"odsi (20% w# wieku 15-19 lat) i# najstarsi badani (55-64 lata 
– 15% oraz 23% osób powy%ej 65 roku %ycia). Co ciekawe, na stan wiedzy 
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o# FOMO wp"ywa miejsce zamieszkania – najmniej &wiadomi jego 
istnienia s$ mieszka'cy wsi i# ma"ych miast (22%-24%), nast!pnie  
&rednich i#du%ych o&rodków miejskich (28%-29%), a#najbardziej – wielkich 
miast (37%).

Je&li chodzi o#kwesti!, co o#FOMO wiedz$ sami fomersi, to osoby o#niskim 
i# &rednim poziomie odczuwania l!ku przed od"$czeniem termin ten  
rozpoznaj$ najrzadziej (23%-25%), za to wysoko sfomowani – najcz!&ciej 
(35%).

O# badaniach „FOMO. Polacy a# l!k przed od"$czeniem” s"ysza"o 17% 
badanych z# grupy ogólnej, a# z# grupy najsilniej sfomowanych – ju% 28%,  
(znajomo&( projektu potwierdzi"o 11% nisko sfomowanych i# 16% 
&rednio sfomowanych). Co ciekawe, nasze dzia"ania rozpoznawane s$ 
przez 25% nastolatków i# ok. 20% osób w# wieku 20-34 lata. W# starszych 
grupach wiekowych rozpoznawalno&( spada do ok. 12% (mi!dzy 45-
64 rokiem %ycia). O# badaniach najmniej wiedz$ mieszka'cy wsi (14%),  
a#pozosta"ych miejscowo&ci – mi!dzy 17% a#22%.

*ród"ami wiedzy o# naszej pracy dla respondentów z# grupy ogólnej by"y  
portale internetowe (41% osób spo&ród tych, które rozpoznaj$ projekt),  
media spo"eczno&ciowe (34%), telewizja (25%), prasa (17%), rodzina 
i inne opracowania (po 13%), radio i# blogi (po 12%). Z# kolei, wysoko 
sfomowani dowiedzieli si! o# nas z# mediów spo"eczno&ciowych (40%), 
telewizji (28%), portali (26%), radia (23%), prasy (19%), innych raportów 
(13%) i# blogów (9%). Interesuj$co przedstawia si! fakt, jak wiek 
respondentów ró%nicuje poszczególne odpowiedzi. Okazuje si!, %e 
z#mediów spo"eczno&ciowych o#„FOMO. Polakach a#l!ku przed od"$czeniem” 
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dowiedzieli si! g"ównie ludzie m"odzi (48%-50% w# grupach 15-19  
lat oraz 20-24 lat), a# tak%e najstarsi (53% osób w# wieku 65 lat i# wi!cej). 
W# pozosta"ych grupach wiekowych odpowiedzi oscylowa"y na poziomie 
24%-33%. Portale internetowe dostarczy"y informacji g"ównie starszym 
badanym: potwierdzi"o to 54% osób w# wieku 45-54 lata i# ok. 60%  
w# wieku ponad 55 lat. Bliscy byli natomiast wa%nym )ród"em informacji  
dla osób mi!dzy 20 a# 24 rokiem %ycia oraz z# przedzia"u 55-64 lata 
(odpowiednio 30% i# 36%). W&ród pozosta"ych grup wyniki utrzymywa"y 
si! w# okolicach 12%-13% (35-55 lat i# ponad 65 lat) oraz 5%-6% (15-19 
lat oraz 25-34 lata). Warto jeszcze wspomnie( o# telewizji: o# raportach 
dowiedzia"o si! z# niej 33% osób w# wieku 35-44 lata, 27% badanych 
powy%ej 65 roku %ycia, 24% nastolatków i# internautów w# wieku 25-34  
lata, 21% osób z# przedzia"u 45-64 lata i# zaledwie 15% Polaków mi!dzy  
20 a# 24 rokiem %ycia. Pozosta"e media wskazywano rzadziej: np. 
opracowania naukowe ani razu nie otrzyma"y wi!cej ni% 20% odpowiedzi, 
radio by"o najpopularniejsze w&ród grupy 45-54 lata (21%), a# prasa  
w&ród respondentów mi!dzy 25 a# 34 rokiem %ycia (24%). Wida( wi!c  
wyra)nie, %e i# dla grupy ogólnej, i# dla fomersów, media cyfrowe s$ 
podstawowym )ród"em wiedzy o#FOMO i#badaniach.

Na pytanie czy jeste&my zadowoleni z# otrzymanych wyników, mo%emy 
odpowiedzie( twierdz$co. Czujemy wielk$ satysfakcj!, %e nasz projekt 
zaczyna by( rozpoznawalny, a# Polacy zyskuj$ &wiadomo&( na temat 
tego, czym jest i# z#czym si! wi$%e FOMO oraz# zjawiska mu towarzysz$ce. 
Cel edukacyjny i# prospo"eczny przy&wieca" nam zreszt$ od pocz$tku  
i# tutaj nic si! nie zmieni"o. Wr!cz przeciwnie – uwa%amy, %e szczególnie 
dzisiaj nale%y k"a&( coraz wi!kszy nacisk na edukacj! medialn$ Polaków  
(nie tylko tych najm"odszych!).
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Oczywi&cie, zale%y nam na tym, aby skala wiedzy o zjawisku i naszych 
badaniach ros"a: dlatego pracujemy nad rozwijaniem tego projektu.  
I tak w 2022 roku – dzi!ki wygranej w IV edycji konkursu „Nauka jest 
dla ludzi” , organizowanego przez Centrum Wspó"pracy i Dialogu UW – 
uruchomili&my stron! po&wi!con$ FOMO (www.fomo.wdib.uw.edu.pl) 
i przygotowali&my cykl pi!ciu filmów edukacyjnych pt. „Nie daj si! 
FOMO”, opieraj$cych si! na wynikach bada', a# zarazem b!d$cych 
podstaw$ do spotka' edukacyjnych po&wi!conych temu zjawisku. 
W# 2023 roku ruszamy z# seri$ podcastów: mi!dzy innymi o# l!ku przed 
od"$czeniem, smartfonizacji i# higienie cyfrowej. Porozmawiamy o nich 
z# tegorocznymi maturzystami, rodzicami i# seniorami, niejednokrotnie 
poddaj$c w#w$tpliwo&( utarte schematy my&lenia o#tym, jak poszczególne 
pokolenia podchodz$ do dobrostanu cyfrowego.

Wychodzimy te% poza uniwersyteckie mury – i# to dos"ownie! O# raporcie 
pt. „FOMO 2022. Polacy a# l!k przed od"$czeniem” b!dziemy dyskutowa(  
nie tylko podczas seminariów, webinariów i# konferencji naukowych,  
ale tak%e w trakcie spotka' z# uczniami i# nauczycielami szkó" &rednich 
– pilota%owa akcja #stopfomo rusza ju% w# 2023 roku (dzi!ki wygranej  
w# trzeciej edycji konkursu IDUB – Dzia"ania III.3.2). Jak wi!c wida(,  
próbujemy pracowa( wielow$tkowo i mamy nadziej!, %e przyniesie to 
dalsze upowszechnianie wiedzy o# Fear of Missing Out. Czy tak si! stanie,  
przekonamy si! jednak dopiero za rok.

Tymczasem zapraszamy serdecznie do lektury, chocia%, jak i# poprzednio, 
nie mo%emy obieca(, i% b!dzie ona przyjemna w# odbiorze. Wierzymy 
natomiast, %e nawet z"e wiadomo&ci maj$ szans! skutkowa( czym& 
pozytywnym. Je%eli nawet jedna osoba po przeczytaniu niniejszego 
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opracowania podejmie wysi"ek %ycia w#higienie cyfrowej, to ju% to b!dziemy 
traktowa( jako nasz wielki sukces.

Trzymajmy si! mocno!

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW* 
dr hab. Ma"gorzata Kisilowska-Szurmi'ska, prof. UW* 

dr Katarzyna Iwanicka* 
dr Tomasz Baran**; *** 

mgr Aleksander Wysocki** 
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mgr Anna Borkowska**** 

mgr Marta Witkowska **** 
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** Wydzia" Psychologii, Uniwersytet Warszawski

*** Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

**** NASK + Pa'stwowy Instytut Badawczy



7

FOMO W$LITERATURZE NAUKOWEJ OD POCZ%TKU 2022 
ROKU

W!tki badawcze

Badania nad zjawiskiem Fear of Missing Out prowadzone s$ ju% od niemal 
dekady. Pierwsze nieliczne doniesienia rejestrowane w#Web of Science Core 
Collection pojawi"y si! w#roku 2013. Tymczasem w#roku 2022 do listopada 
odnotowano w# serwisie a% 109 nowych publikacji (wyniki na podstawie 
wyszukiwania z#zastosowaniem instrukcji „FOMO" OR "Fear of Missing Out" 
OR ("FOMO" AND "Fear of Missing Out")).

Analiza cech formalnych i# tre&ciowych tych tekstów pokazuje, 
w# których dyscyplinach prowadzone s$ badania fenomenu, jakie pytania  
stawiaj$ naukowcy oraz z#jakich metod i#technik badawczych oni korzystaj$.

W# zbiorze dominuj$ prace z# zakresu psychologii (klinicznej, spo"ecznej, 
eksperymentalnej, rozwojowej, stosowanej, w#uj!ciu multidyscyplinarnym): 
40 z# nich przyporz$dkowano do tego obszaru badawczego (wed"ug WoS 
CC, przy czym trzeba zaznaczy(, %e dla danego tekstu mo%na wskaza(  
wi!cej ni% jeden obszar).  
Kolejn$ grup! stanowi$ artyku"y z# zakresu biznesu i# ekonomii (19),  
psychiatrii (12), nast!pnie – informatyki i# cybernetyki (9), komunikacji 
(8), zdrowia publicznego, &rodowiskowego i# zawodowego (7), informacji 
naukowej i#bibliotekoznawstwa (7), nauk o#&rodowisku i#ekologii (6), nauk 
&cis"ych i#technicznych innych ni% ju% wymienione (10), nauk spo"ecznych 
innych ni% ju% wymienione (5), pedagogiki (4), nauk o# %yciu i# zdrowiu 
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(4) zarz$dzania (3), hotelarstwa i# turystyki (2) oraz studiów nad rodzin$ 
(2). Pojawiaj$ si! tak%e pojedyncze teksty zwi$zane m.in. z#neurobiologi$, 
filmoznawstwem, etyk$ i#sportem.

W# badaniach nad FOMO oraz uwzgl!dniaj$cych to zjawisko jako czynnik 
determinuj$cy inne procesy lub zachowania mo%na wyodr!bni( pewne 
nurty lub problemy, podejmowane przez ró%ne zespo"y. Nale%$ do nich prace 
skupione wy"$cznie nad przedmiotowym zjawiskiem, jak na przyk"ad próba 
poszerzenia znanych predyktorów FOMO o#dodatkowe dwie determinanty: 
poszukiwanie uwagi i# potrzeb! postrzeganego nadmiernego generowania 
tre&ci (z#których ta druga zosta"a potwierdzona jako sprzyjaj$ca wyst$pieniu 
FOMO, por. Al-Busaidi, Dauletova & Al-Wahaibi, 2022).

Wa%ne s$ równie% takie opracowania, w# których FOMO w# ró%ny sposób  
uwzgl!dniane jest w#badaniach nad szerszymi problemami. Tu w#pierwszej 
kolejno&ci nale%y wspomnie( o# nurcie analizuj$cym zwi$zek FOMO 
z# korzystaniem z# mediów spo"eczno&ciowych (18 tekstów), w# tym 
odr!bnie podejmowany w$tek phubbingu (4), jak równie% FOMO jako 
czynnik powi$zany z# korzystaniem ze smartfonów (16). Pewn$ nowo&ci$  
s$ badania dotycz$ce wyst!powania FOMO w# kontek&cie dzia"alno&ci 
biznesowej i#aktywno&ci pracowników (7).  

Jak mo%na si! by"o spodziewa(, kontynuowane s$ prace nad relacj$ 
mi!dzy zjawiskiem a# pandemi$ i# jej wp"ywem na cz"owieka (12). Je&li 
chodzi o# pierwszy zespó" zagadnie', czyli problem FOMO w# kontek&cie 
korzystania z#mediów spo"eczno&ciowych, to sprawdzane s$ m.in. czynniki  
sprzyjaj$ce i/lub intensyfikuj$ce te zachowania, z# uwzgl!dnieniem FOMO 
jako osobnego czynnika b$d) determinanty wzmacniaj$cej. Tu mo%na  
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wymieni( badania analizuj$ce zaanga%owanie dzieci w# ten &wiat (Lichy, 
McLeay, Burdfield, & Matthias, 2022), jak równie% dotycz$ce mechanizmu 
"$cz$cego czynniki spo"eczne, FOMO i# potrzeb! przynale%no&ci 
z# korzystaniem z# tych mediów (Alabri, 2022). W# tym wypadku 
najsilniejsz$ determinant$ FOMO okaza"a si! potrzeba przynale%no&ci, 
oddzia"uj$ca bezpo&rednio i# po&rednio przez korzystanie z# mediów 
spo"eczno&ciowych. Wi!ksz$ potrzeb!, a# w# konsekwencji wy%sze 
FOMO i# cz!stsze korzystanie z# mediów, zaobserwowano w&ród kobiet.  
Hye-Young Song i# Ji-Hye Kim (2022) bada"y zwi$zek mi!dzy czynnikami 
intra- i# interpersonalnym (w# tym FOMO) a# czasem sp!dzonym przed 
ekranem smartfona w&ród m"odzie%y korea'skiej. Badania potwierdzi"y 
pozytywny zwi$zek mi!dzy korzystaniem z# mediów spo"eczno&ciowych, 
graniem i# FOMO a# czasem ekranowym na smartfonie, z# wy"$czeniem  
sytuacji wi!kszego wsparcia ze strony rodziców oraz specyfiki gier 
edukacyjnych.Sprawdzano tak%e wp"yw poziomu samooceny i# FOMO  
na kompulsywne korzystanie z# WeChat w# Chinach (Ali i# in., 2022).  
Christina Shane-Simpson i#Tatiana Bakken (2022) stwierdzi"y, %e korzystanie 
przez studentów w# czasie zaj!( i# nauki z# Twittera i# Instagrama by"o 
powi$zane z# ich poziomem FOMO, natomiast je&li chodzi o# Snapchata 
i#Facebooka – tylko z#wiekiem. Co wa%ne, respondenci wiedzieli, %e media 
spo"eczno&ciowe ich rozpraszaj$, ale wskazywali jednocze&nie na korzy&ci 
p"yn$ce z#wielozadaniowo&ci (multitaskingu).

Zespó" turecki (Bakio,lu i# in., 2022) zaadaptowa" do krajowych potrzeb 
osobny 20-elementowy kwestionariusz On-FOMO (Online Fear of Missing 
Out Inventory – Sette i# in., 2020), wykazuj$c, %e uzale%nienie od mediów 
spo"eczno&ciowych i#smartfona to wa%ne zmienne powi$zane z#FOMO i#jego 
oddzia"ywaniem na satysfakcj! z#%ycia.
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W# kontek&cie bada' FOMO Instagram jest medium coraz cz!&ciej 
studiowanym oddzielnie od pozosta"ych. Juhyung Sun (2022 udowodni"a, 
%e osoby korzystaj$ce z# tej platformy maj$ wy%sze wska)niki  
problematycznego jej u%ycia (Problematic Instagram Use – PIU), a# FOMO 
jest czynnikiem po&rednicz$cym w# relacji mi!dzy motywacjami 
u%ytkowników a#PIU. W#tym samym obszarze nale%y umiejscowi( badania 
nad phubbingiem na Instagramie. W# jednym z# projektów wykazano 
udzia" zjawiska w# relacji mi!dzy fa"szyw$ autoprezentacj$ a# nadmiernym 
korzystaniem z# tego  serwisu, ale nie udowodniono takiej zale%no&ci dla  
relacji mi!dzy nim a# FOMO (van der Schyff i# in., 2022). Inne kwestie 
analizowane w# odniesieniu do phubbingu to po&rednictwo FOMO mi!dzy 
tzw. mroczn$ triad$ a# tym zjawiskiem w&ród studentów (Akat, Arslan, & 
Hamarta, 2022) czy próba wskazania czynników poprzedzaj$cych nadmierny 
phubbing i# potencjalnych czynników ryzyka patologicznego korzystania 
z#technologii w#ogóle (Chi, Tang, & Tang, 2022). W#badaniu z#zastosowaniem 
kilku kwestionariuszy (m.in. Bergen Social Media Addiction Scale, FOMO,  
Ten-Item Personality Inventory i# Phubbing) wykazano silne powi$zanie 
pozytywne uzale%nienia od mediów spo"eczno&ciowych z# FOMO, 
silne pozytywne z# phubbingiem, a# silne negatywne – typu osobowo&ci 
z#phubbingiem.

Bardzo aktualny w# &wietle problemu fake newsów jest projekt badaj$cy 
czynniki poprzedzaj$ce zachowania zwi$zane z# intencjonalnym dzieleniem 
si! deep fake'ami w&ród u%ytkowników z#USA i#Singapuru (Ahmed, 2022). 
Stwierdzono w#nim, %e szukanie informacji w#mediach spo"eczno&ciowych 
i# FOMO wi$%$ si! pozytywnie ze &wiadomym, celowym dzieleniem si!  
deep fake'ami. Osoby o#ni%szym potencjale poznawczym wykazywa"y wy%sze 
FOMO i#cz!&ciej udost!pnia"y takie tre&ci.
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W# nurcie badawczym wokó" FOMO skupionym na u%ywaniu smartfonów 
sprawdzano przede wszystkim, w# jakim stopniu jest mo%liwy udzia"  
oraz wp"yw tego zjawiska na problematyczne korzystanie z# urz$dze' 
w# kontek&cie innych czynników (np. Yang i# in., 2022). Badano mi!dzy 
innymi, czy intensywni u%ytkownicy smartfonów maj$ trudno&ci 
z# samokontrol$ (Fabio, Stracuzzi, & Lo Faro, 2022), czy mo%liwy jest 
pozytywny efekt wsparcia spo"ecznego i# orientacji na przysz"o&( w# tym 
zakresie (Sun i# in., 2022), a# tak%e jak mocno FOMO wp"ywa na chwilowy 
stan emocjonalny (poczucie dobrostanu lub osamotnienia) odczuwany  
w#trakcie przegl$dania tre&ci sieciowych (Karsay i#in., 2022).

Kontynuowane s$ równie% wcze&niej podejmowane w$tki, m.in. samooceny 
i# relacji mi!dzy rodzicami a# dzie(mi w# odniesieniu do problematycznego 
u%ywania smartfonów (Kim, 2022; Koca, & Saatci, 2022). FOMO pojawia  
si! te% w# zwi$zku z# wprowadzanymi kolejnymi narz!dziami badawczymi, 
takimi jak chi'ska wersja Smartphone Distraction Scale (Zhao i#in., 2022).

Ujawnione zagro%enie bezpiecze'stwa cz"owieka "$cz$ce si! z#korzystaniem 
z# telefonów podczas ruchu drogowego, w# tym przypadku przechodzenia 
pieszych przez jezdni!, by"o przedmiotem badania autorów chi'skich (Hou, 
Chen, & Cheng, 2022). FOMO okaza"o si! tu by( znacz$cym czynnikiem 
problematycznego korzystania ze smartfona. Im wy%szy jest poziom 
FOMO, tym wi!ksze prawdopodobie'stwo uzale%nienia od mediów 
spo"eczno&ciowych i#korzystania z#urz$dze' mobilnych, tak%e w#sytuacjach 
nietypowych czy niebezpiecznych, takich jak wspomniana wy%ej.

Pojawi" si! tak%e kolejny konstrukt badawczy, potencjalnie powi$zany 
z# problematycznym korzystaniem ze smartfona (Problematic Smartphone 
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Use – PSU) czy Fear Of Not Being Up To Date (FOBUD) (Casale i#in., 2022). 
Potwierdzono po raz kolejny zwi$zek mi!dzy FOMO a# PSU, jednak relacja 
mi!dzy motywacj$ (w#tym „bycia na bie%$co” – FOBUD) a#korzystaniem ze 
smartfona nie okaza"a si! ju% tak klarowna.

Problematyka FOMO podejmowana jest – jak wspomniano – tak%e w#innych 
ni% psychologia lub komunikacja obszarach badawczych. Oznacza to, %e 
autorzy dostrzegaj$ praktyczne konsekwencje tego zjawiska. Warto zwróci( 
uwag! na analizy dotycz$ce kontekstu biznesowo-pracowniczego. Nale%$ 
do niego m.in. badania wp"ywu FOMO na wdra%anie nowych technologii 
w#ma"ych i#&rednich przedsi!biorstwach, np. na motywuj$ce oddzia"ywanie 
innowacji wprowadzanych przez konkurencyjne podmioty (Gartner, Fink, 
& Maresch, 2022). Dzia"anie FOMO na pracownika (tak%e przez rosn$ce 
uzale%nienie od smartfonów i# mediów spo"eczno&ciowych), a# dok"adniej 
pogorszenie jego funkcjonowania w#miejscu pracy,  stwierdzili Jacob Fridchay 
i#Abira Reizer (2022).

Pandemia nadal, jako czynnik zewn!trzny, pojawia si! w#badaniach FOMO. 
Potwierdzono na przyk"ad wy%sze Fear of Missing Out u# nastolatków 
wynikaj$ce ze wzrostu ilo&ci czasu ekranowego (Amran, & Jamaluddin, 
2022) czy znacz$c$ korelacj! mi!dzy satysfakcj$ z# udzia"u w# wyzwaniach 
internetowych,#motywacj$ spo"eczn$ towarzysz$c$ tego typu aktywno&ciom 
a# FOMO, nomofobi$, autoprezentacj$ i# zaanga%owaniem emocjonalnym 
online (Ortega-Baron i#in., 2022). Osobno poruszana jest kwestia specyficznie 
pandemicznego COVID-19 FOMO, czyli obawy przed pomini!ciem informacji 
dotycz$cych koronawirusa, wi$%$cej si! z#bardziej intensywnym korzystaniem 
ze smartfonów w# porach snu, determinuj$cym zm!czenie w# ci$gu dnia  
(Koban i# in., 2022). Zaproponowano równie% tzw. travel-FOMO, czyli 
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koncepcj! obawy przed podró%owaniem, wynikaj$cej z# do&wiadczenia 
lockdownu i#poczucia zagro%enia (Zaman i# in., 2022). Autorzy tego badania 
zach!cali osoby dotkni!te tym syndromem do podró%owania w# przestrzeni 
Metaverse.

Metody i"narz#dzia badawcze

W#pozyskanym zbiorze literatury dominuj$ zdecydowanie badania ilo&ciowe 
(przede wszystkim technik$ ankiety) z#pojedynczymi przyk"adami projektów 
wykorzystuj$cych techniki jako&ciowe i#mieszane.

W#badaniach ilo&ciowych wielokrotnie (co najmniej w po"owie analizowanych 
materia"ów) stosowana by"a skala FOMO autorstwa A.K. Przybylskiego i in. 
(2013), cho( w ró%nych formach – w wersji oryginalnej, ale te% t"umaczeniach 
na ró%ne j!zyki b$d) jej adaptacjach (np. z wykorzystaniem wybranych 
pyta').

W# dwóch badaniach zastosowano indywidualne wywiady pog"!bione, 
np. w# jednym z# nich (Chhabra, 2022) w# celu ustalenia, dlaczego ludzie 
(18 u%ytkowników smartfonów) ujawniaj$ informacje, skoro chc$ dba( 
o# swoj$ prywatno&(. Uzyskano zarówno racjonalne, jak i# irracjonalne 
wyt"umaczenia tego zjawiska, w&ród których wymieniano m.in. FOMO, 
poczucie wyuczonej bezradno&ci czy neofili! (t"umaczon$ jako poszukiwanie 
wci$% nowych wra%e'). W# drugim badaniu (Amran & Jamaluddin, 2022) 
zapytano 30 nastolatków o# ich czas ekranowy i# FOMO z# uwzgl!dnieniem 
wp"ywu pandemii. Z# FOMO wi$za"y si! cztery czynniki: poczucie  
samotno&ci, obni%ona satysfakcja z# %ycia, otwarto&( w# kontaktach  
spo"ecznych i# sk"onno&( do porównywania si! z# innymi (innymi s"owy – 
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m"odzi ludzie potrzebowali samoregulacji i# kszta"towania &wiadomo&ci 
konsekwencji wynikaj$cych z#d"ugiego czasu ekranowego).

Trzy zespo"y zastosowa"y eksperyment, "$czony z# innymi technikami 
badawczymi. Zespó" w"oski (Fabio, Stracuzzi, & Lo Faro, 2022) bada" zdolno&ci 
respondentów do powstrzymania si! od korzystania ze smartfona, czemu 
towarzyszy"y tak%e pomiary ilo&ciowe (w# tym skala FOMO). W# drugim 
projekcie (Karsay i#in., 2022) sprawdzano wp"yw ró%nych rodzajów mobilnych 
mediów spo"eczno&ciowych na samopoczucie m"odych respondentów, 
zale%nie od trzech rodzajów aktywno&ci (komunikowanie si!, postowanie, 
przegl$danie), z# uwzgl!dnieniem FOMO jako zmiennej po&rednicz$cej. 
Pierwsze dwie formy wi$za"y si! z#dobrym samopoczuciem i#przyjemnymi 
emocjami, natomiast przegl$danie tre&ci – z#odczuciem samotno&ci (cz!&( 
z#respondentów pozostawa"a pod wp"ywem FOMO).

Badacze z# Wielkiej Brytanii i# Indii (Lyngdoh, El-Manstrly, & Jeesha, 2022) 
po"$czyli eksperyment z#badaniem ankietowym, weryfikuj$c proponowany 
przez siebie model konceptualny, pozwalaj$cy zrozumie( dynamik!  
gotowo&ci osób z generacji Z (na przyk"adzie mieszka'ców Indii) do dzielenia 
si! z innymi osobistymi informacjami. Wykazali %e, poczucie izolacji 
spo"ecznej i zwi$zany z ni$ niepokójw&ród badanych "$cz$ si! z# wi!kszym 
prawdopodobie'stwem udost!pniania informacji prywatnych w# mediach 
spo"eczno&ciowych. Zale%no&( ta ro&nie, je&li respondenci z# generacji 
Z#do&wiadczaj$ FOMO.

Mengqi Liao i# Shyam Sundar (2022) przeprowadzili obserwacj! i# badania 
ilo&ciowe u%ytkowników smartfonów, dotycz$ce ich reakcji na wyciszenie 
telefonu, w#celu unikania rozprosze'. Stwierdzili, %e powoduje ono cz!stsze 
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sprawdzanie urz$dzenia, zw"aszcza u# osób z# FOMO oraz du%$ potrzeb! 
poczucia przynale%no&ci.

W analizowanej grupie tekstów znalaz"y si! badania przeprowadzone 
na próbie reprezentatywnej. Celem jednego z# nich, zrealizowanego na 
reprezentatywnej próbie krajowej doros"ych mieszka'ców Chin dobranej 
w# wieloetapowym losowaniu (Zhou & Tian, 2023), by"o wypracowanie  
modelu teoretycznego do analizy wp"ywu wielko&ci i heterogeniczno&ci 
sieci spo"ecznych na zm!czenie us"ugami WeChat, odczuwane przez wielu 
u%ytkowników indywidualnych. Jednym z# czynników wzmacniaj$cych 
to zm!czenie okaza"o si! FOMO. Drugi projekt dotyczy" wprowadzania 
nowych technologii do dzia"alno&ci biznesowej (Gartner, Fink, & Maresch, 
2022). Badano prób! przedstawicieli 514 ma"ych i#&rednich przedsi!biorstw 
z# Austrii. Wykazano pozytywny zwi$zek FOMO z# zamiarem wprowadzenia 
nowej technologii, zale%ny tak%e od wcze&niejszych do&wiadcze' decydentów 
z#tak$ technologi$.
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FOMO A$PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE

W# 2022 roku FOMO najsilniej odczuwa"o 17,3% naszych respondentów, 
w#stopniu &rednim – 62,4%, a#najmniejszym – 20,3%. Mo%na powiedzie(, %e 
o ile poziom wysokiego Fear od Missing Out nie uleg" znacz$cym wahaniom 
(wzrós" o 1 pp.1 wobec 2021 roku), o tyle skala &redniego i#niskiego zakresu 
nieco si! zmieni"a (w#pierwszym przypadku spad"a o 5 pp., a w drugim – 
wzros"a o#3 pp.).

Zmiany w# stosunku do ubieg"ego roku zasz"y te% w# obr!bie zmiennych 
demograficznych. W 2022 wysoko sfomowanych by"o 17% kobiet i# 17% 
m!%czyzn (w#2021 roku odpowiednio 12% vs. 19%). Ten remisowy wynik 
ko'czy trend obserwowany od 2019 roku, kiedy to l!k przed od"$czeniem 
cz!&ciej odczuwali m!%czy)ni. Zdaj$ si! to potwierdza( dane dotycz$ce 
niskiego FOMO (zaobserwowanego u#22% m!%czyzn i#19% kobiet), a#tak%e 
&redniego FOMO (64% m!%czyzn vs. 61% kobiet).

Gdy we)mie si! pod uwag! miejsce zamieszkania, to oka%e si!, %e najwi!ksze 
ró%nice mi!dzy poszczególnymi grupami badanych pojawiaj$ si! przy 
&rednim poziomie FOMO. Mieszka'cy wsi, ma"ych, &rednich i# du%ych 
miast odczuwali je na poziomie 60%-63%, podczas gdy wielkich miast 
– 67%. Tym ostatnim najrzadziej towarzyszy"o zarówno niskie (17%,  
w#pozosta"ych grupach mi!dzy 20% a#22%), jak i#wysokie Fear of Missing 
Out (16%, a#w&ród pozosta"ych: 17%-18%).

1 Na potrzeby tego tekstu stosujemy skrót pp., oznaczaj$cy "punkt procentowy" (rozwi$zanie zapisu 
przyj!te za Poradni$ J!zykow$ PWN).
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W# porównaniu z# 2021 rokiem ró%nice wida( szczególnie przy wynikach 
dotycz$cych niskiego i# wysokiego FOMO. I# tak na przyk"ad rok temu 
mieszka'cy wsi najcz!&ciej byli „fomoodporni” (22% z# najni%szym l!kiem 
przed od"$czeniem vs. 11%-17% w&ród pozosta"ych grup oraz 11% 
z# najwy%szym l!kiem przed od"$czeniem vs. 16%-17% w&ród pozosta"ych 
grup). W# 2022 roku ich niewra%liwo&( na FOMO stopnia"a – dzisiaj s$ 
sfomowani najsilniej (18%). W# pewnym zakresie „odfomowali si!” za to 
respondenci z# ma"ych i# &rednich miejscowo&ci, cz!&ciej odczuwaj$c niskie 
(wzrost odpowiednio o#7 pp. i#5 pp.), a#rzadziej – wysokie FOMO (spadek 
o#10 pp. i#5 pp.). W&ród mieszka'ców du%ych miast wysokie FOMO wzros"o 
o# 5 pp., ale mimo to równie% i#w# tej grupie wida( owo „odfomowanie” – 
g"ównie w# postaci zwi!kszonej cz!stotliwo&ci wyst!powania najni%szego 
Fear of Missing Out (a% o#10 pp.), a#zarazem spadku &redniego FOMO (o#14 
pp.). Skala wyst!powania niskiego l!ku przed od"$czeniem zwi!kszy"a si! 
o#2 pp. w&ród mieszka'ców metropolii, a#wysokiego o#3 pp. (za to zmala"a 
&redniego – o#5 pp.).

Je&li przyjrze( si! danym dla kolejnej zmiennej demograficznej, czyli 
wykszta"ceniu, to skala wyst!powania wysokiego FOMO nie uleg"a w#tym 
wypadku znacz$cym zmianom. Nadal – w#identycznym stopniu – najsilniej 
odczuwaj$ je osoby maj$ce za sob$ podstawowy (27% w#2021 i#2022 roku)  
oraz zawodowy poziom edukacji (tutaj jednak ze spadkiem do 20%). 
Najlepiej wykszta"ceni – bardziej ni% w#zesz"orocznych badaniach – obawiaj$ 
si! od"$czenia (wzrost o#4 pp. – do 17%), a#ci ze &rednim zatrzymali si! na 
tym samym poziomie (15%).

Warto zapozna( si! te% z# innymi poziomami FOMO, by znale)( najwi!ksze 
ró%nice. Najpowa%niejsz$ z#nich jest zmiana w#odczuwaniu Fear of Missing  
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Out przez respondentów z# wykszta"ceniem podstawowym: po pierwsze,  
zakres wyst!powania niskiego l!ku spad" tu o# 11 pp. (do 6%), ale wzrós" 
&redniego – te% o# 11 pp. (do 67%). Natomiast u# osób ze &rednim 
wykszta"ceniem da" si! zaobserwowa( odwrotny trend: niskie FOMO  
wzros"o o#tyle, o#ile spad"o &rednie (o#6 pp.).

Wiek jest ostatni$ zmienn$ demograficzn$, któr$ nale%a"oby  
przedstawi( (Wykres 1).    
Ponownie mo%na zaobserwowa(, %e najm"odsze grupy respondentów 
najcz!&ciej odczuwaj$ wysokie FOMO. Wida( to szczególnie w&ród osób 
mi!dzy 15 a# 19 rokiem %ycia: niemal 1/3 badanych z# tej grupy mo%na 
okre&li( jako „fomersów”. Pó)niej, wraz z# rosn$cym wiekiem badanych 
internautów, poziom l!ku przed od"$czeniem spada – nale%y jednak 
podkre&li(, %e zmiana ta jest wyra)nie zauwa%alna dopiero w&ród osób 
powy%ej 45 roku %ycia. Na pierwszy rzut oka wydaje si!, %e najstarsza 
grupa wiekowa najrzadziej odczuwa wysokie FOMO (6%). Oczywi&cie to 
prawda, ale nale%y na te dane spojrze( przez pryzmat skali wyst!powania 
&redniego i# niskiego FOMO. Zauwa%y( da si! wówczas, %e najstarsi  
badani s$ najliczniejsz$ grup$ ze &rednim FOMO, a# w# najs"abszym  
odczuwaniu obawy przed wypadni!ciem z# obiegu (23%) wyprzedzaj$ ich 
Polacy w#wieku 55-64 lata (32%) i#45-54 lata (26%). Odczuwanie niskiego 
FOMO nie jest natomiast cech$ charakterystyczn$ dla badanych w#wieku 
15-24 lata.
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Jak dane z# 2022 roku przedstawiaj$ si! na tle danych z# 2021 roku? Je&li 
spojrze( na poszczególne grupy wiekowe i#porówna( je, to:

• 15-19 lat – nieznacznie (o# 2 pp.) spad"a tu skala wyst!powania  
wysokiego FOMO, ale równocze&nie o#5 pp. zmala"a grupa nastolatków 
z# najni%szym l!kiem przed od"$czeniem (z# 11% do 6%) i# o# 7 pp.  
poziom odczuwania &redniego FOMO (z#59% do 66%);
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Wykres 1. FOMO a wiek polskich u!ytkowników Internetu (n = 1083)  

*ród"o: opracowanie w"asne



20

• 20-24 lata – tutaj wida( pozytywne trendy, poniewa% wysokie FOMO 
w#grupie m"odych doros"ych spad"o do poziomu 21% (a#wi!c o#11 pp.), 
zwi!kszy"a si! za& grupa z#niskim (z#5% do 10%) oraz &rednim Fear of 
Missing Out (z#63% do 68%);

• 25-34 lata – odczuwanie &redniego FOMO spad"o o# 8 pp. (do 61%), 
a#nieznacznie wzros"o niskiego (o#3 pp.) oraz wysokiego (o#5 pp.);

• 35-44 lata – tu zmniejszy"a si! skala FOMO &redniego i# wysokiego 
(spadek o#odpowiednio 4 i#2 pp.) oraz niskiego (wzrost o#6 pp.);

• 45-54 lata – w# zakresie wyst!powania niskiego FOMO nie wida( 
znacz$cych zmian (28% w# 2021 roku i# 26% w# 2022 roku), ale dla 
pozosta"ych poziomów zjawiska – zmiany ju% wyst!puj$  (&rednie FOMO 
spad"o o#5 pp., a#wysokie wzros"o o#7 pp.);

• 55-64 lata – skala wyst!powania &redniego l!ku przed od"$czeniem 
zmala"a a% o#20 pp., za to cz!&ciej w#tej grupie pojawi"o si! wysokie FOMO 
(wzrost o#4 pp.) oraz przede wszystkim niskie FOMO (o#15 pp. wi!cej);

• powy%ej 65 lat – tu spad" poziom odczuwania niskiego FOMO (o#3 pp.), 
wzrós" wysokiego FOMO (o# 3 pp.), &redniego pozosta" bez zmian (na 
poziomie 71%).

Jakie st$d p"yn$ wnioski?   
Po pierwsze, wiek zauwa%alnie ró%nicuje nie tylko deklaracje 
poszczególnych grup respondentów, ale przynosi widoczne wahania 
w#odpowiedziach udzielanych w#2021 i#2022 roku.   
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Po drugie, to prawda, %e najsilniej sfomowani s$ najm"odsi badani.  
Nawet je&li obecnie wysokie FOMO spad"o w&ród nich o# 2 pp., to i# tak 
jest ono wy%sze ni% w# 2019 roku (wówczas oscylowa"o w# granicach  
23%).   
Po trzecie, "atwo dostrzec, %e coraz cz!&ciej najwy%szy l!k przed od"$czeniem 
odczuwaj$ kolejne grupy wiekowe. Mo%na ostro%nie za"o%y(, %e zakres  
wysokiego FOMO si! przesuwa: w#2022 roku boryka si! z#nim niemal 1/5 
badanych mi!dzy 35 a# 44 rokiem %ycia, w# 2021 r. – 21%, za& w# 2019 r.  
jedynie 12%.   
I# wreszcie po czwarte – nale%y odnie&( si! do pokolenia silver-head.  
Na przestrzeni kilku lat obserwujemy spadek osób powy%ej 65 lat 
z# niskim FOMO: w# 2019 roku by"o to 32% (i# 1% z# wysokim l!kiem  
przed od"$czeniem), a# w# 2021 roku – ju% 26% (i# 3% z# wysokim 
FOMO). Badania za 2022 rok nie nastrajaj$ optymistycznie, poniewa%,  
odczuwanie wysokiego i#&redniego FOMO wzros"o, za& niskiego spad"o.

Wydaje si! zatem, %e oficjalny koniec pandemii mo%e nie oznacza( odwrotu 
od FOMO (czy chocia%by ograniczenia go). Pozyskane dane zach!caj$ raczej  
do refleksji nad przysz"o&ci$ zjawiska, które ju% zaczyna mocniej dotyka( 
starsze grupy wiekowe. Mo%e wi!c postulaty prowadzenia szeroko 
zakrojonej edukacji medialnej powinny na równi odnosi( si! do wszystkich 
u%ytkowników sieci – od nastolatków a% po seniorów?
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SKALA FOMO W$POLSCE 

Tak jak w#poprzednich raportach z#lat 2018-2021, równie% i#w#tym opracowaniu 
przedstawiamy zbiorcze wyniki dla dziesi!ciu twierdze' ze skali FOMO 
(Wykres 2). Tradycyjnie dla przejrzysto&ci skumulowali&my odpowiedzi 
z# zakresu „troch! prawdziwe” , „umiarkowanie prawdziwe” i „prawdziwe” 
i#„ca"kowicie prawdziwe”.

Nie zaskakuje fakt, i% fomersi ponownie, cz!&ciej ni% grupa ogólna, 
potwierdzaj$ prawdziwo&( wszystkich twierdze'. Warto jednak przyjrze( si! 
szczegó"om.

Okazuje si!, %e dla osób najmocniej obawiaj$cych si! od"$czenia najbardziej 
problematyczna jest wiedza o# tym, %e ich znajomi bawi$ si! w# swoim 
w"asnym towarzystwie. Zgadza si! z# tym a% 77% wysoko sfomowanych 
respondentów (i# 19% osób z# grupy ogólnej), za& nie zgadza jedynie 2% 
(i#40% osób z#grupy ogólnej). Tak%e i#inne reakcje na dzia"ania najbli%szego 
otoczenia mog$ wzmacnia( FOMO, gdy mowa o#obawie przed utrat$ okazji 
do spotkania ze znajomymi (69% z#w&ród osób z#wysokim FOMO vs. 18% 
z#grupy ogólnej); strachu przed tym, %e znajomi (odpowiednio 68% vs. 21%) 
lub tzw. inni (66% vs. 19%) do&wiadczaj$ bardziej, wi!cej i# lepiej czy te% 
niepokoju wynikaj$cego z#przeoczenia udzia"u w#zaplanowanym spotkaniu 
(63% vs. 18%). Wida(, %e obecnie bardziej „fomuj$” okoliczno&ci zwi$zane 
z#pomini!ciem tego, co si! w#danym momencie dzieje, a#nie z#tym, co si! 
odby"o lub jest zaplanowane (z# tym ostatnim twierdzeniem bardzo albo 
ca"kowicie zgadza si! 56% fomersów i#11% przedstawicieli grupy ogólnej).

Wysoko sfomowani nadal do&( autorefleksyjnie podchodz$ do potrzeby 
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nieustannego bycia na czasie: 63% z# nich (vs. 18% z# grupy ogólnej)  
zastanawia si!, czy pogo' za tym, co si! dzieje w# danym momencie,  
nie zabiera im za wiele czasu. By( mo%e z# tej samo&wiadomo&ci wynikaj$  
ni%sze – w porównaniu z pozosta"ymi – wyniki odnosz$ce si! do korzystania 
z cyfrowego &wiata. Na przyk"ad 55% fomersów nawet podczas urlopu 
sprawdza aktywno&( swoich znajomych (13% z#grupy ogólnej), a#potrzeb! 
opisania w# sieci w"asnych satysfakcjonuj$cych do&wiadcze' ma 42%  
z# nich (i# 10% grupy ogólnej). Co ciekawe, 18% wysoko sfomowanych 
badanych to ostatnie twierdzenie uwa%a za nieprawdziwe.

Wykres 2. Skala FOMO w Polsce (Fear of Missing Out Scale; A.K. Przybylski et al., 2013;  

n = 1083)

*ród"o: opracowanie w"asne
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Co zmieni"o si! w#porównaniu z#2021 rokiem?

Je&li przyjrze( si! danym dotycz$cym zsumowanych odpowiedzi „bardzo 
prawdziwe /ca"kowicie prawdziwe”, to w# tym roku mniej istotna dla 
fomersów by"a obawa o# to, %e inni maj$ bardziej satysfakcjonuj$ce 
do&wiadczenia (spadek o#7 pp., w grupie ogólnej o#2 pp.). Brak zmian lub 
delikatne wzrosty mo%na zauwa%y( w wi!kszo&ci odpowiedzi odnosz$cych 
si! do najbli%szego otoczenia. W pierwszym przypadku na takim 
samym poziomie w&ród osób wysoko sfomowanych pozostaje niepokój 
spowodowany utrat$ okazji do spotkania (vs. 1% z# grupy ogólnej).  
W# drugim obserwujemy wzrost (po 2 pp.) deklaracji podkre&laj$cych 
prze%ywanie negatywnych uczu( wynikaj$cych ze strachu przed tym, 
%e znajomi maj$ wi!cej pozytywnych do&wiadcze' (vs. 2% z# grupy 
ogólnej) lub bawi$ si! we w"asnym towarzystwie (4% z grupy ogólnej). 
O# 7 pp. zwi!kszy" si! tak%e niepokój zwi$zany z niewiedz$ o planach 
znajomych, przy czym przeoczenie udzia"u w# ju% zaplanowanym spotkaniu 
zanotowa"o wynik gorszy o# 8 pp. w&ród fomersów (i tylko o 1 pp.  
w grupie ogólnej). Mo%na zatem uzna(, %e – w porównaniu z 2021 rokiem 
– utrzymuje si! wa%no&( bycia tu i teraz, odnoszenia si! do tego, co bliscy 
robi$ w tym momencie. Nieco wi!ksz$ uwag! nasi respondenci  
skoncentrowali wi!c na przysz"o&ci, za to sprawy przesz"e straci"y na 
znaczeniu.

Zmala"o znaczenie poczucia humoru – odnotowali&my spadek w&ród 
osób z# wysokim FOMO (o 8 pp. vs. 3 pp. w grupie ogólnej). To trend,  
który utrzymuje si! od 2019 roku, kiedy na to twierdzenie pozytywnie 
odpowiada"o 85% fomersów i#30% osób z grupy ogólnej.
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Obserwujemy jeszcze inne interesuj$ce zmiany w#stosunku do 2021 roku. 
Na przyk"ad, 11% wysoko sfomowanych respondentów mniej zastanawia 
si! nad tym, czy nie po&wi!ca za du%o czasu na to, aby by( na bie%$co  
(brak zmian w#grupie ogólnej). Ten poziom autorefleksji nie wi$%e si! jednak 
automatycznie ze wzmocnion$ potrzeb$ opisywania w# internecie dobrze 
sp!dzanego przez siebie czasu czy podgl$dania – kosztem w"asnego urlopu – 
tego, co obecnie robi$ znajomi. Jak ju% wskazali&my, pozytywne odpowiedzi 
fomersów na powy%sze twierdzenia nadal utrzymuj$ si! na wysokim 
poziomie, ale pojawiaj$ si! rzadziej ni% rok temu: odpowiednio o#18 pp. (o#5 
pp. w#grupie ogólnej) i#6 pp. (o#1 pp. w#grupie ogólnej).

Zak"adamy, %e zaobserwowane zmiany wi$%$ si! z# otaczaj$c$ nas 
rzeczywisto&ci$. Co prawda pandemia si! zako'czy"a, ale przecie% wybuch"a 
wojna w#Ukrainie. Emocje, takie jak niepewno&(, l!k i#wra%enie chaotycznej 
niestabilno&ci nie zanik"y. Wprost przeciwnie: towarzysz$ nam nadal i#st$d 
by( mo%e wynika m.in. malej$ca rola poczucia humoru (wszak%e czas, 
w# którym %yjemy, mu nie sprzyja). Wida( tak%e siln$ potrzeb! kontaktu 
mi!dzyludzkiego, szczególnie w# bie%$cej lub przysz"ej – lecz nie przesz"ej 
– chwili. Co wi!cej, wzrós" strach przed jego utrat$, a#podkre&laj$ to dane 
wskazuj$ce na istotno&( spotka' bezpo&rednich, których w# latach 2020-
2021 zostali&my pozbawieni. W#t! obserwacj! wpisuj$ si! ni%sze dzielenie 
si! %yciem w#cyfrowym &rodowisku, ale i#&ledzenie znajomych w#przestrzeni 
wirtualnej. Warto zada( pytanie, czy ten trend utrzyma si! równie% 
w# nast!pnym roku, czy te% raczej zwi!kszone zainteresowanie powrotem 
do relacji interpersonalnych b!dzie mia"o tymczasowy charakter. Tego z#ca"$ 
pewno&ci$ dowiemy si! z#kolejnego raportu.



(wyniki zsumowane dla odpowiedzi "cz!sto" i "zawsze")

Jak cz!sto korzystam z internetu (w tym mediów spo"eczno#ciowych) podczas…
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FOMO A STRES

(PSS 10 – skala odczuwanego stresu, Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1993; adaptacja 

Juczy'ski, & Ogi'ska-Bulik, 2009). Copyright © 2012 by Pracownia Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z#o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

W# 2022 roku po raz pierwszy przyjrzeli&my si! temu, czy w&ród Polaków 
wysoki poziom FOMO wspó"wyst!puje z#podwy%szonym poziomem stresu.  
Do oceny poziomu stresu u%yli&my skali PSS-10 autorstwa S. Cohena,  
T. Kamarcka i#R. Mermelstein w#adaptacji Z. Juczy'skiego i#N. Ogi'skiej Bulik 
(2009). S"u%y ona do pomiaru nat!%enia odczuwanego stresu zwi$zanego 
z w"asn$ sytuacj$ %yciow$ na przestrzeni ostatniego miesi$ca. Nie 
zapominajmy, %e badania te przeprowadzone zosta"y nieca"y rok po pandemii 
COVID-19 oraz w# czasie trwaj$cej wojny w# Ukrainie. Osoby wysoko  
sfomowane – bardzo intensywnie korzystaj$ce z# internetu oraz# mediów 
spo"eczno&ciowych – by"y wtedy szczególnie nara%one na infodemi! zwi$zan$ 
z#doniesieniami o#epidemii, dzia"aniach wojennych i z#kryzysem uchod)czym. 

W&ród badanych z# wysokim FOMO poziom stresu by" prawie trzykrotnie 
wy%szy ni% w# grupie ogólnej – wi!cej ni% co trzeci badany z# wysokim  
FOMO by" silnie zestresowany (34% vs. 13%). Jednocze&nie w# grupie 
respondentów silnie odczuwaj$cych l!k przed od"$czeniem jedynie 2% 
stresu nie czu"o. W# grupie ogólnej niski poziom stresu odczuwa"a prawie 
co szósta osoba (13%). Pami!tajmy, %e osoby z# silnym l!kiem przed 
od"$czeniem s$ równie% silnie zaanga%owane w# media spo"eczno&ciowe  
oraz cz!&ciej nadu%ywaj$ telefonów. Wyniki te wydaj$ si! potwierdza( 
doniesienia badaczy o wspó"wyst!powaniu wysokiego poziomu Fear of 
Missing Out, podwy%szonego poziomu stresu i#problematycznego u%ywania 
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smartfonów (Wang i#in., 2022; Sauer i#in. 2022; Wang i#in., 2015).

Interesuj$ce ró%nice w# poziomie odczuwanego stresu pomi!dzy grup$ 
wysoko sfomowanych badanych a# grup$ ogóln$ zaobserwowali&my  
w#sze&ciu z#dziesi!ciu pyta' skali.   
Najwy%sze ró%nice dotyczy"y poczucia zdenerwowania i# napi!cia (66% 
osób z#wysokim FOMO vs. 38% w#grupie ogólnej), poczucia, %e narastaj$ce 
trudno&ci s$ nie do przezwyci!%enia (53% osób z# wysokim FOMO vs. 
28% w# grupie ogólnej), z"o&ci zwi$zanej z# poczuciem braku wp"ywu  
(56% osób z# wysokim FOMO vs. 28% w# grupie ogólnej), odczucia  
nieradzenia sobie z# obowi$zkami (49% osób z# wysokim FOMO vs.  
26% w grupie ogólnej), zdenerwowania z powodu niespodziewanej 
sytuacji 49% osób z# wysokim FOMO vs. 26% w# grupie ogólnej) oraz 
ogólnego poczucia braku kontroli nad istotnymi sprawami w# %yciu 
(52% osób z wysokim FOMOvs. 34% w grupie ogólnej (Wykres 3).  
Obszary te w# znacznej mierze zwi$zane s$ z poczuciem napi!cia  
i przyt"oczenia nawarstwiaj$cymi si! trudno&ciami, które wydaj$ si! nie  
do pokonania i# odczuwane s$ jako niekontrolowalne. Ponadto wyniki  
wydaj$ si! by( zbie%ne z# wysokim poziomem poczucia przeci$%enia 
informacjami, które obserwujemy u# fomersów. Mo%na zaryzykowa( 
twierdzenie, %e FOMO – które charakteryzuje przecie% przymus 
&ledzenia wszelkich dost!pnych informacji w# obawie przed utrat$  
satysfakcjonuj$cych do&wiadcze' – jest pewnego rodzaju moderatorem 
poziomu stresu. Z# jednej strony sk"ania osoby wysoko sfomowane 
do intensywnego poszukiwania informacji, poniewa% „od"$czenie si!”  
wywo"uje stres, z#drugiej – próby zapanowania nad strumieniem informacji 
same w#sobie staj$ si! )ród"em stresu, nasilaj$cym poczucie utraty kontroli.
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Poziom zestresowania zwi$zany by" mocno z# p"ci$ badanych. Kobiety 
dwukrotnie cz!&ciej czu"y silny stres ni% m!%czy)ni (17% vs. 8%) 
i# jednocze&nie, dwukrotnie rzadziej ni% m!%czy)ni, ocenia"y swój poziom 
stresu jako niski (16% vs. 9%). To ciekawy wynik, gdy% wysoki poziom 
FOMO w#równym stopniu dotyka kobiety i#m!%czyzn. Zale%no&( ta zosta"a 
ju% zaobserwowana w#badaniach Pew Research Center w#2014 roku. Wart 
uwagi wydaje si! fakt, %e – cho( kobiety cz!&ciej odczuwa"y wysoki poziom 
stresu ni% m!%czy)ni, to te cz!&ciej korzystaj$ce z# nowych technologii do 
komunikowania si! z# innymi odczuwa"y stres w# mniejszym stopniu ni% 
kobiety nieu%ywaj$ce internetu; nadal jednak by" to poziom stresu wy%szy 
ni% zg"aszany przez m!%czyzn. Badacze, wyja&niaj$c ogólnie wy%szy poziom 
stresu u# kobiet aktywnie korzystaj$cych z# internetu, zwrócili uwag! na 
zjawisko, które nazwali „kosztem dbania o# innych” (ang. cost of caring). 
Wiedza o# trudnych wydarzeniach w# %yciu innych, wa%nych dla nas osób, 
przyczynia si! do wzrostu naszego poziom stresu – i# kobiety posiada"y 
j$ cz!&ciej ni% m!%czy)ni (Hampton i# in., 2014). Badania sugeruj$ tak%e, 
%e kobiety s$ silniej ni% m!%czy)ni skoncentrowane na tym, w# jaki sposób 
prezentuj$ si! w#mediach spo"eczno&ciowych, wi!c obecne w#FOMO, bardzo 
du%e zaanga%owanie w#social media, mo%e zwi!ksza( poziom odczuwanego 
przez nie stresu (Hjetland i#in., 2022). Zale%no&ci te s$ szczególnie widoczne 
w&ród najm"odszych u%ytkowników internetu – dziewczynki cz!&ciej ni% 
ch"opcy porównuj$ si! z#innymi w#sieci (Booker i#in., 2018).
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Jak cz!sto w ci"gu ostatniego miesi"ca… ?
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Odczuwa!e" zdenerwowanie i napi%cie?
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Wykres 3. Odczuwany poziom stresu. FOMO a PSS-10 / Skala Odczuwanego Stresu 
(Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1993; adaptacja Juczy'ski & Ogi'ska-Bulik, 2009). 
Copyright © 2012 by Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego sp. z o.o. ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa); n = 1083. 
Suma dla odpowiedzi: „do&( cz!sto” i „bardzo cz!sto 

*ród"o: opracowanie w"asne
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FOMO A$PRZECI%&ENIE INFORMACJ% 

Rok temu po raz pierwszy w#ramach naszego projektu zbadali&my poziom 
przeci$%enia informacj$ (ang. information overload, IO), definiowanego jako 
„stres towarzysz$cy spostrze%eniu, %e informacji jest zbyt du%o” (Williamson, 
Eaker, & Lounsbury, 2012). Podkre&lali&my wówczas, %e zjawisko to 
wi$%e si! z# samoocen$ zarówno w"asnych kompetencji, jak i# mo%liwo&ci 
przetwarzania znacz$cych ilo&ci informacji. Do jego analizy i#pomiaru s"u%y 
Information Overload Scale – narz!dzie sk"adaj$ce si! z#15 pyta', maj$cych 
zwi$zek z# indywidualnymi ocenami i# emocjami "$cz$cymi si! z# codzienn$ 
nadmiarowo&ci$ informacji. Kwestionariusz ten w"$czyli&my równie% do 
tej edycji naszych bada', poniewa% rok 2022 przyniós" kolejne wydarzenia 
budz$ce ogromny g"ód wiedzy i#aktualnych wiadomo&ci.

W#bie%$cym roku niskie przeci$%enie informacj$ odczuwa"o 23% badanych, 
61% - &rednie, a# 17% – wysokie. Zasz"a zatem zmiana w# stosunku do  
2021 roku. Przede wszystkim spad" &redni i#wysoki poziom IO (odpowiednio 
o# 10 i# 3 pp.), a# wzrós" niski (o# 14 pp.). Tym razem to kobiety cz!&ciej  
odczuwa"y najsilniejsze przeci$%enie (19% vs. 14% m!%czyzn), a# tak%e 
ludzie m"odzi – zauwa%yli&my je w&ród 25% badanych nastolatków. 
W#pozosta"ych grupach wiekowych warto&ci wysokiego IO waha"y si! mi!dzy 
14% a# 19% (za wyj$tkiem osób w# wieku 55-64 lata, u# których poziom  
zestresowania nap"ywaj$cymi informacjami osi$gn$" 9%). Co ciekawe,  
niskie IO najrzadziej wyst!puje u# respondentów mi!dzy 15 a# 24 rokiem 
%ycia (7% - 12%), a# najcz!&ciej w&ród osób najstarszych: to jest od 26%  
do 31% u# ludzi powy%ej 45 roku %ycia. Przeci$%eni informacj$ s$ tak%e  
najlepiej wykszta"ceni (19%) oraz mieszka'cy du%ych i# wielkich miast  
(19%-20%).
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Tak%e i# 2022 roku skala odczuwania FOMO wi$%e si! z# odczuwaniem 
IO. Jak si! okazuje, 57% nisko sfomowanych respondentów odczuwa 
niskie przeci$%enie informacj$, a# 5% – wysokie. W# przypadku fomersów 
sytuacja si! odwraca: zaledwie 3% wysoko sfomowanych znalaz"o si! 
w#zbiorze niskiego IO, 52% – &redniego, za to 45% – wysokiego.  
Jak przedstawiaj$ si! szczegó"owe wyniki IO w# 2022 roku (Wykres 4)?  
Oczywi&cie fomersi cz!&ciej potwierdzaj$ prawdziwo&( wszystkich twierdze' 
ni% przedstawiciele grupy ogólnej, ale tak%e i# oni czuj$ si! zauwa%alnie  
przeci$%eni informacyjn$ polifoni$.

Przypatrzmy si! jednak najwi!kszym odmienno&ciom. Wynosz$c$ 30 pp. 
i wi!cej ró%nic! mi!dzy osobami z# wysokim FOMO a# grup$ ogóln$ 
zauwa%yli&my w# stwierdzeniach odnosz$cych si! do szeroko rozumianego 
osi$gania celów. Otó% okaza"o si!, %e konieczno&( zarz$dzania ogromn$ 
ilo&ci$ informacji utrudnia szybkie wykonywanie zada', jak równie%  
stresuje, dekoncentruje, przyt"acza i# obezw"adnia na tyle, %e niemo%liwe 
bywa zarówno utrzymane deadline’u, jak i# przyswojenie nowej wiedzy  
czy podj!cie decyzji w#ogóle.

Porównajmy jeszcze wyniki IO z# 2022 i# 2021 roku. Po pierwsze, &cis"e  
powi$zania miedzy FOMO a# IO nadal s$ wyra)ne, ale nale%y zaznaczy(, 
%e w# stosunku do ubieg"ego roku zasz"y zmiany – o 17 pp. zmniejszy"a 
si! liczba najmocniej sfomowanych internautów, którzy odczuwali 
najwy%sze IO (dok"adnie tyle samo osób zasili"o zbiór fomersów ze  
&rednim poziomem przeci$%enia informacj$). Po drugie, z powodu 
omawianego zjawiska cz"onkowie grupy ogólnej mieli cz!&ciej problemy 
z terminowo&ci$, skupieniem, realizacj$ nawet nieskomplikowanych  
dzia"a' i priorytetyzacj$ informacji (wzrosty po 7 pp.). Czuli si! tak%e  
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bardziej osaczeni narastaj$c$ lawin$ ró%nego rodzaju wiadomo&ci  
(o# 7 pp. cz!&ciej), które narasta"y wyk"adniczo w# do&( krótkim czasie  
(o# 8 pp. cz!&ciej). Z# kolei wysoko sfomowani cz!&ciej ni% 2021 roku  
zauwa%ali, %e IO jest przyczyn$ coraz krótszego okresu skupienia uwagi  
(6 pp. wzrostu), za& poszukiwanie wiedzy na interesuj$cy ich temat  
skutkuje nadmiarowo&ci$ znalezionych informacji (5 pp. wzrostu). 
Przyznawali tak%e, %e „nie nad$%aj$ za wszystkimi nowo&ciami w# ich  
dziedzinie” (5 pp. wzrostu). Z# drugiej strony formersi rzadziej byli  
przyt"oczeni „zbyt du%$ ilo&ci$ informacji” (o# 7 pp.) albo „ucz$c si!  
nowego przedmiotu czy zagadnienia z# powodu ilo&ci dost!pnych  
informacji” (o# 8 pp.). W# mniejszym stopniu dekoncentrowali si! lub 
potrzebowali wi!cej czasu na doko'czenie zada' (spadki po 5 pp.).

Patrz$c na wyniki dotycz$ce skali wyst!powania IO i# jego powi$za'  
z# FOMO, mo%na zauwa%y( zmiany w# odczuwaniu przeci$%enia informacj$ 
w&ród osób wysoko sfomowanych. Jak ju% wykazali&my, zaobserwowali&my 
tu pewne spadki. Bior$c pod uwag! dane szczegó"owe, ostro%nie zak"adamy, 
%e ich przyczyn$ mog"a by( ch!( odci!cia si! od strumieniowo nap"ywaj$cej 
wiedzy i# rezygnacji z# poszukiwania nowych zainteresowa', dzi!ki czemu 
odczucia ci$g"ego braku skupienia czy nieterminowo&ci zmala"y. By( mo%e 
sta" za tym przeci$gaj$cy si! stres informacyjny wywo"any pandemi$ na 
pocz$tku 2020 roku, a# wzmocniony wojn$ w# Ukrainie? Czas poka%e, czy 
jest to sta"y trend – dlatego te% w#2023 roku warto b!dzie przyjrze( si! nie 
tylko przeci$%eniu informacjami, ale te% celowemu unikaniu informacji.
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Wykres 4. FOMO a skala przeci"!enia informacj" (Information Overload Scale - IOS; 

Williamson, Eaker, & Lounsbury, 2012; n = 1083). Suma odpowiedzi dla „w pewnym 

stopniu si! zgadzam” i „ca"kowicie si! zgadzam”

*ród"o: opracowanie w"asne
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tych wszystkich informacji, które musz! przyswoi&
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potrzebuj! zbyt wiele czasu, #eby zd$#y& z terminem

Czuj! si! przyt"oczony, ucz$c si! nowego przedmiotu
czy zagadnienia z powodu ilo%ci dost!pnych informacji
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Zdaje mi si!, #e ilo%& dost!pnych informacji
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Czuj!, #e nie nad$#am za wszystkimi
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krótszy z powodu przeci$#enia informacjami
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FOMO A UZALE&NIENIE OD U&YTKOWANIA TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO

W# 2022 roku postanowili&my przyjrze( si! tak%e zjawisku nadmiernego 
korzystania z#telefonu komórkowego (Wykres 5). W#tym celu wykorzystali&my 
kwestionariusz MPUAS (Karada, i#in., 2015), którego nazwa jest akronimem, 
powsta"ym z#liter angielskiego sformu"owania Mobile Phone Usage Addiction 
Scale.

Kwestionariusz MPUAS zawiera pytania dotycz$ce l!ku spowodowanego 
brakiem dost!pu do smartfona, zaburze' koncentracji zwi$zanych zbyt 
cz!stym u%ywaniem telefonu komórkowego oraz przyk"adaniem szczególnej 
uwagi do zainstalowanych aplikacji. Ca"o&( sk"ada si! z# 15 stwierdze' 
z#odpowiedziami rozpi!tymi na pi!ciostopniowej skali Likerta.

Wysoki poziom MPUAS dotyczy 15% naszych respondentów, &redni 
68%, a# niski 17%. Silne uzale%nienie od u%ytkowania telefonu 
komórkowego dotyka 15% kobiet oraz 14% m!%czyzn. Najwi!kszy odsetek  
MPUAS odnotowano u# osób najm"odszych (15-19 lat), w&ród których 
uzale%nienie to odnosi si! wi!cej ni% do co pi$tej osoby (22%) oraz  
m"odych doros"ych (18%). Najni%szy wska)nik odnotowano natomiast 
u# najstarszych u%ytkowników internetu, w&ród których wynosi on  
29% w# grupie  54-65 lat oraz 39% w&ród osób starszych ni% 65 lat.  
Poziom uzale%nienia od u%ytkowania telefonu komórkowego nie  
przekracza ró%nicy 5 pp. we wsiach oraz w# ma"ych, &rednich i# du%ych  
miastach. Najsilniejszy pozostaje jednak w# &rednich miastach, gdzie  
wynosi 19%. 
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Najcz!&ciej silne uzale%nienie od u%ytkowania telefonu komórkowego 
przejawiaj$ osoby z# wykszta"ceniem podstawowym (22%). W# tej grupie 
widoczny jest równie% najmniejszy udzia" osób z#niskim poziomem MPUAS, 
wynosz$cym zaledwie 5%, podczas gdy w&ród osób z wykszta"ceniem 
zawodowym wynosi on 17%, a# &rednim i# wy%szym 19%. W przypadku 
grup z# wykszta"ceniem wy%szym ni% podstawowe wysoki poziom MPUAS 
dotyczy ju% zaledwie 13-15%. Wyniki te po raz kolejny w tym raporcie 
mo%na odczyta( jako wezwanie do podj!cia dzia"a' w zakresie zwi!kszenia 
dost!pu do ogólnodost!pnej edukacji medialnej.

Wysoki poziom MPUAS koreluje równie% z# wysokim poziomem FOMO. 
U# 42% wysoko sfomowanych respondentów wyst!puje równie% 
wysoki poziom uzale%nienia od u%ytkowania telefonu komórkowego. 
Ponadto, w&ród osób z#wysokim poziomem FOMO &redni poziom MPUAS  
odnotowano u# ponad po"owy respondentów (56%), co dodatkowo 
podkre&la silny zwi$zek pomi!dzy tymi dwoma wska)nikami. Co ciekawe, 
jedynie 2% z#wysokim FOMO odczuwa niski MPUAS.

W&ród respondentów o#najwy%szym poziomie sfomowania najwi!ksze ró%nice 
w# stosunku do grupy ogólnej zaobserwowano w# pytaniach dotycz$cych 
poczucia l!ku zwi$zanego z# nieposiadaniem smartfona przy sobie, np.  
70% osób wysoko sfomowanych przy ka%dej okazji sprawdza powiadomienia 
na ekranie swojego telefonu (46% w# grupie ogólnej ); 67% niepokoi si!, 
gdy nie ma ze sob$ smartfona (41% w#grupie ogólnej ); a#63% nie wyobra%a 
sobie bez niego %ycia (39% w#grupie ogólnej ). Ponadto, 58% respondentów 
z# wysokim FOMO zadeklarowa"o, %e czuje si! bezpiecznie, gdy korzysta  
ze swojej komórki, a#59% – id$c spa(, k"adzie j$ w#zasi!gu r!ki.   
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W#uj!ciu ogólnym opisane odczucia cz!&ciej deklaruj$ kobiety ni% m!%czy)ni 
oraz nastolatkowie w#wieku 15-19 lat.

Problemowy sposób korzystania ze smartfona jest zdecydowanie mniej  
dotkliwy dla osób ze &rednim i#niskim poziomem FOMO. Zaledwie co pi$ta 
osoba nisko sfomowana czuje niepokój, kiedy nie ma przy sobie smartfona 
oraz nie wyobra%a sobie bez niego %ycia (po 21%). Podobnie tylko co czwarty 
respondent z#niskim poziomem FOMO czuje si! bezpiecznie, gdy korzysta ze 
swojego telefonu (24%). 

Zaburzenia koncentracji zwi$zane z# intensywnym u%ytkowaniem telefonu 
komórkowego równie% cz!&ciej wyst!puj$ w&ród respondentów z#wysokim 
poziomem FOMO. Ponad po"owa z#nich (53%) nie umie skupi( si! na innych 
rzeczach, gdy wysy"a wiadomo&( tekstow$ (vs. 13% z#niskim FOMO), a#45% 
deklaruje problemy z#koncentracj$, gdy gra na smartfonie (vs. 7% z#niskim 
FOMO).

Prawie po"owa osób wysoko sfomowanych przyznaje ponadto, %e by"y tak 
zaj!te swoim telefonem, %e straci"y poczucie czasu (48%) albo zapomnia"y, 
%e mia"y co& do zrobienia (49%). Co wi!cej, 43% osób z# wysokim FOMO 
deklarowa"o, %e ludzie wokó" mówi$ im, i% sp!dzaj$ zbyt wiele czasu „na 
smartfonie”. W&ród osób ze &rednim FOMO uwagi takie us"ysza"o ju% 
tylko 14%, a#niskim zaledwie 5%. W#uj!ciu ogólnym problem ten najcz!&ciej 
dotyczy" nastolatków w# wieku 15-19 lat, a# najmniej uci$%liwy jest dla 
respondentów starszych ni% 45 lat.

Prawie po"owa respondentów uwa%a"a, %e aplikacje w#telefonach u"atwiaj$ 
ich codzienn$ prac! (45% vs. 57% wysoko sfomowanych), a osoby 
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charakteryzuj$ce si! wysokim poziomem FOMO cz!&ciej wykonuj$ bie%$ce 
aktualizacje (53% vs. 39% w# grupie ogólnej). Dla respondentów wysoko 
sfomowanych liczba obs"ugiwanych aplikacji b!dzie równie% jednym 
z# g"ównych czynników, na które zwracaj$ uwag! przy zakupie nowego 
telefonu (43%). Co wi!cej, prawie po"owa respondentów z# wysokim 
poziomem FOMO (49%) interesuje si! aplikacjami, z#których korzystaj$ ich 
przyjaciele (vs. 20% w#grupie ogólnej). Warto doda(, %e w&ród osób nisko 
sfomowanych, aplikacje, z# których korzystaj$ znajomi, stanowi$ punkt 
odniesienia zaledwie dla 3% respondentów.

Porównuj$c dane z roku 2022 oraz pandemicznego 2021 widoczne s$ dwie  
g"ówne ró%nice.   
Po pierwsze, w# ogólnej grupie badanych we wszystkich 15 kategoriach 
wzrós" lub pozosta" taki sam odsetek osób identyfikuj$cych si! ze 
stwierdzeniami dotycz$cymi uzale%nienia od telefonu komórkowego. 
Najwi!ksz$ ró%nic! odnotowano w# pytaniach dotycz$cych zasypiania 
z# telefonem w# zasi!gu r!ki (52% w# roku 2022 oraz 42%. w# 2021), 
a# tak%e w# kwestii odczuwania niepokoju w sytuacjach, gdy nie ma si!  
dost!pu do smartfona (41% w#roku 2022 oraz 32% w#2021).   
Po drugie, zauwa%yli&my, %e w# grupie osób z# wysokim poziomem FOMO 
wzros"a liczba respondentów deklaruj$cych, %e przy ka%dej okazji sprawdzaj$ 
powiadomienia na smartfonie oraz niepokoj$ si!, gdy nie maj$ przy sobie 
telefonu. Znacz$co zmala"a jednak grupa osób wysoko sfomowanych, które 
przywi$zuj$ du%$ wag! do aplikacji na swoim telefonie. Mniej respondentów 
deklaruje, %e interesuje si! aplikacjami, z#których korzystaj$ ich znajomi (49% 
vs. 61% – spadek o#12 pp.); o#17 pp. zmala"a równie% liczba osób zwracaj$cych 
uwag! przy kupnie nowego telefonu na liczb! aplikacji, które ods"uguje (43% 
vs. 59%). Z#kolei o#18 pp. zmala"a liczba wysoko sfomowanych respondentów, 
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którzy na bie%$co aktualizuj$ aplikacje na swoim smartfonie (53% vs. 71%).

Jaki obraz wy"ania si! z# pytania o# uzale%nienie od telefonu komórkowego 
w#kontek&cie FOMO?   
Przede wszystkim nale%y podkre&li(, %e g"ównym czynnikiem ró%nicuj$cym 
osoby wysoko sfomowane od ogó"u jest kwestia l!ku pojawiaj$cego si! 
w# sytuacjach, kiedy osoby te nie maj$ dost!pu do swoich smartfonów. 
Równie istotne jest tak%e poczucie bezpiecze'stwa, towarzysz$ce im 
w# trakcie korzystania z# telefonów. Osoby z# wysokim poziomem FOMO s$ 
tak%e tak bardzo poch"oni!te korzystaniem ze swoich urz$dze', %e trac$ 
poczucie czasu, zapominaj$ o#rzeczach, które maj$ do zrobienia oraz s"ysz$ 
od ludzi wokó" komentarze dotycz$ce tego, %e zbyt du%o czasu sp!dzaj$ „na 
telefonie”.
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Niepokoj! si!, gdy nie mam ze sob" smartfona

Nie wy#"czam smartfona

Przy ka$dej okazji sprawdzam powiadomienia
na ekranie mojego smartfona
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gdy wysy#am wiadomo&% tekstow" na smartfonie

Nie umiem skoncentrowa% si! na innych rzeczach,
gdy gram na smartfonie

Bywa#o, $e by#em tak zaj!ty smartfonem,
 $e straci#em poczucie czasu

Nie wyobra$am sobie $ycia
bez mojego smartfona

Bywa#o, $e zapomnia#em o czym& do zrobienia,
poniewa$ by#em bardzo zaj!ty smartfonem

Czuj! si! bezpiecznie, gdy korzystam ze smartfona

Ludzie wokó# mnie mówi",
$e sp!dzam zbyt wiele czasu na smartfonie

K#ad"c si! spa%, zostawiam smartfon w zasi!gu r!ki tak,
aby go by#o #atwo dosi!gn"%

Obserwuj! nowo&ci w&ród aplikacji na smartfony

Przed zakupem smartfona, bior! pod uwag! liczb!
obs#ugiwanych przez niego aplikacji

Interesuj" mnie aplikacje, z których
na swoich smartfonach korzystaj" moi przyjaciele
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Wykres 5. FOMO a skala uzale!nienia od u!ytkowania telefonu komórkowego (Mobile 
Phone Usage Addiction Scale – MPUAS; Karada, i in., 2015; n = 1083). Suma odpowiedzi  
dla „cz!sto” i „zawsze”

*ród"o: opracowanie w"asne
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FOMO A$ZAANGA&OWANIE W$MEDIA 
SPO#ECZNO!CIOWE

Media spo"eczno&ciowe pozwalaj$ na "atw$ i#szybk$ komunikacj! oraz dost!p 
do nieustannie aktualizowanych informacji czy rozrywki. Niew$tpliwie 
oferuj$ one wiele korzy&ci, jednocze&nie zach!caj$c, a niekiedy nawet 
zmuszaj$c, u%ytkowników do ci$g"ego u%ytkowania smartfonów z obawy 
przed „omini!ciem/od"$czeniem”.

Zjawisko FOMO i#platformy spo"eczno&ciowe s$ ze sob$ powi$zane, co zosta"o 
zaobserwowane w#wielu publikacjach (Classen 2020; Alabri, 2022). Nale%y 
podkre&li(, %e nasze badanie po raz kolejny potwierdzi"o wyst!powanie tej 
zale%no&ci równie% w#Polsce. W#celu jego weryfikacji – podobnie jak w#latach 
2018-2021– wykorzystali&my kwestionariusz Social Media Engagement 
Questionnaire (SMEQ) autorstwa A.K. Przybylskiego i#in. (2013).

Porównuj$c tegoroczne wyniki z# wynikami otrzymanymi w# 2021 roku, 
nie zauwa%yli&my znacz$cych zmian w# zaanga%owaniu si! w# u%ytkowanie 
mediów spo"eczno&ciowych. Wysokie wska)niki SMEQ uzyska"o 19% 
badanych, &rednie – 61%, a# niskie – 20% (dla porównania: w# 2021 roku 
wysokie SMEQ zaobserwowano u# 16% badanych, &rednie – u# 62%,  
a# niskie – u# 22%). Identycznie jak rok wcze&niej najwy%sze wska)niki 
odnotowano u# osób m"odych (w# wieku 15-19 lat na poziomie 26%;  
20-24 lata – 35% oraz w#przedziale 25-34 lata – 24%). Osoby w# &rednim 
wieku (35-44 lata) odnotowa"y wysoki SMEQ na poziomie 18%, za&  
starsze (55-64 lata – 9%) i#seniorzy (osoby powy%ej 65 roku %ycia – 6%) 
wykaza"y najni%sze zaanga%owanie w#media spo"eczno&ciowe.
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Z#wysokim wynikiem w#analizowanym zakresie wi$%e si! te% wykszta"cenie 
podstawowe respondentów (31%). Osoby, które uko'czy"y szko"y 
zawodowe odnotowa"y wysoki SMEQ na poziomie 22%, posiadaj$ce 
wykszta"cenie &rednie – 19%, a#z#uko'czonymi studiami wy%szymi – 16%. 
Co ciekawe, miejsce zamieszkania okaza"o si! nie mie( a% tak du%ego wp"ywu 
na wska)niki. Wysoki SMEQ odnotowa"o 18% osób mieszkaj$cych na wsi, 
18% – z#ma"ych, 19% – &rednich, 19% – du%ych oraz najwi!cej, bo 22%, 
mieszka'ców z#wielkich miast.

Odnotowali&my te% pozytywn$ korelacj! mi!dzy zaanga%owaniem w#media 
spo"eczno&ciowe i# FOMO. Wspó"zale%no&( t! zauwa%yli&my ju% wcze&niej 
i# tegoroczne badanie ponownie potwierdzi"o, %e FOMO zwi$zane jest 
z# mediami spo"eczno&ciowymi. I# tak, w&ród osób wysoko sfomowanych 
wysokie SMEQ odczuwa"o 41%, &rednie – 56%, a#niskie – 3%. Z#kolei, osoby 
nisko sfomowane wysokie SMEQ odczuwa"y na poziomie 8%, &rednie – 49%, 
a#niskie – 43%.

Osoby wysoko sfomowane do tego stopnia mia"y potrzeb! sprawdzania 
informacji, %e rozpoczyna"y, jak i# ko'czy"y, swój dzie' z# mediami 
spo"eczno&ciowymi. Mianowicie, 32% fomersów (21% osób z#grupy ogólnej 
oraz 14% respondentów nisko sfomowanych) przez ca"y tydzie' si!ga"o po 
media spo"eczno&ciowe codziennie przez 15 minut tu% po obudzeniu, za& 
przed za&ni!ciem robi"o tak 44% fomersów (31% z# grupy ogólnej i# 22% 
z#grupy o#niskim sfomowaniu). Respondenci z#najwy%szym FOMO równie% 
cz!&ciej ni% respondenci z# grupy ogólnej i# niskim FOMO anga%owali si! 
codziennie przez ca"y tydzie' w#media spo"eczno&ciowe podczas posi"ków: 
&niada' (25% vs. 15% vs. 8%), obiadów (22% vs. 11% vs. 6%) oraz kolacji 
(25% vs. 13% vs. 7%). Mo%na zatem metaforycznie uj$(, %e platformy 
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spo"eczno&ciowe, szczególnie dla osób wysoko sfomowanych, sta"y si! 
swoistym budzikiem i#ko"ysank$, ale te% – chocia% w#mniejszym stopniu – 
towarzyszem aktywno&ci kojarz$cych si! raczej ze spotkaniami z# innymi 
lud)mi (np. rodzin$ czy znajomymi podczas spo%ywania posi"ków). 

Tu warto doda(, %e tendencj! do codziennego przegl$dania aplikacji 
spo"eczno&ciowych przed za&ni!ciem zauwa%yli&my szczególnie w&ród osób 
m"odych (a% 55% respondentów w#wieku 15-19 lat oraz 51% w#wieku 20-24 
lata). Im respondenci byli starsi, tym wyniki te stawa"y si! ni%sze. Dla osób 
w#wieku 35-44 lata wynosi"y 27%, 45-54 lata – 24%, 55-64 lata – 15% oraz 
dla osób powy%ej 65 roku %ycia – najmniej – 19%.

Z#kolei, ka%dego dnia w#ci$gu 15 minut po przebudzeniu w#&wiat mediów 
spo"eczno&ciowych zanurza"o si! 36% osób w#wieku 20-24, 28% w#wieku 15-
19 lata i#23% w#wieku 25-34 lata. Najrzadziej robili to respondenci powy%ej 
65 roku %ycia (9%). 

Zaobserwowali&my równie%, %e korzystanie z#social mediów by"o najcz!&ciej 
odnotowywane ponownie w&ród osób m"odych: 28% osób w# wieku 20-
24 lata deklarowa"o, %e robi tak codziennie podczas &niadania, a po 22% 
podczas obiadu czy kolacji. Interesuj$ce s$ dane dla grupy wiekowej 
mi!dzy 15 a#19 rokiem %ycia: najm"odsi najintensywniej korzystaj$ z mediów  
spo"eczno&ciowych podczas kolacji (29%). Dla porównania, osoby 
w tym przedziale wiekowym zadeklarowa"y korzystanie z# platform  
spo"eczno&ciowych podczas &niadania na poziomie 19%, a# podczas 
obiadu–15%. Osoby z# najstarszej grupy wiekowej po platformy 
spo"eczno&ciowe podczas spo%ywania posi"ków si!ga"y najrzadziej (w#grupie 
65+ wyniki oscylowa"y mi!dzy 1% a#4%). 
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Jakie wnioski wy"aniaj$ si! przy analizie FOMO w#kontek&cie zaanga%owania 
w# media spo"eczno&ciowe? Przede wszystkim ponownie odnotowali&my 
pozytywn$ korelacj! mi!dzy obydwoma zjawiskami. SMEQ jest szczególnie 
wysokie w&ród osób m"odych. Badania pokaza"y, %e osoby wysoko sfomowane 
cz!sto wplataj$ czas na przegl$daniu mediów spo"eczno&ciowych w# inne 
aktywno&ci, tzn. nie tylko rozpoczynaj$ i# ko'cz$ na tym dzie', ale tak%e 
jedz$, jednocze&nie korzystaj$c ze smartfonów. Pokazuje to, %e wysoki SMEQ 
ma znaczny wp"yw na codzienne aktywno&ci respondentów. Przegl$danie 
mediów spo"eczno&ciowych dla wielu staje si! cz!&ci$ codziennej rutyny, 
wi$%$c si! z#potrzeb$ zaspokajania informacji, wynikaj$c$ – jak zak"adamy – 
z#obawy przed omini!ciem/od"$czeniem.
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FOMO A$SKALA UMIEJ"TNO!CI KORZYSTANIA 
Z$NOWYCH MEDIÓW 

Pos"ugiwanie si! tzw. nowymi mediami, obecnymi w#ka%dej sferze naszego 
%ycia, wymaga okre&lonych kompetencji. W roku 2016 badacze tureccy 
opracowali narz!dzie do badania poziomu tych kompetencji, tzw. New 
Media Literacy Scale (Koç & Borut, 2016), a# w# roku 2020 przygotowano 
i# przeprowadzono walidacj! jego wersji angloj!zycznej (Buchanan, 2020). 
Nowe media zdefiniowano tam jako „wszystkie oparte na technologii 
platformy spo"eczno-kulturalne, na których dowolni u%ytkownicy 
umieszczaj$ i# upowszechniaj$ jakiekolwiek tre&ci w# formie cyfrowej" (Koç 
& Borut, 2016,). Media takie (najcz!&ciej platformy spo"eczno&ciowe) 
charakteryzuj$ si! przede wszystkim interaktywno&ci$, partycypacyjno&ci$, 
sieciowo&ci$, mo%liwo&ci$ prowadzenia dzia"a' na danych, hybrydowo&ci$, 
dost!pno&ci$ na ró%nych urz$dzeniach cyfrowych.

W# tym kontek&cie kompetencje potrzebne do funkcjonowania w# nowych 
mediach (ang. new media literacy), do których poza „tradycyjnymi” 
z# dzisiejszego punktu widzenia kompetencjami medialnymi, rozumianymi 
jako umiej!tno&( korzystania z mediów i rozumienia dost!pnych tam  
przekazów, zalicza si! umiej!tno&( tworzenia i przetwarzania tre&ci  
medialnych oraz dzielenia si! nimi (udost!pniania, produkcji mediów).  
Du%$ wag! przywi$zuje si! do tworzenia innowacyjnych tre&ci oraz do 
interakcji spo"ecznych realizowanych w# mediach w# przeciwie'stwie 
do dostarczania tre&ci statycznych oraz samotnego, indywidualnego 
przeszukiwania sieci (Koç & Borut, 2016).
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Wspomniana skala (NMLS) sk"ada si! z# czterech grup kompetencyjnych, 
wyodr!bnionych wed"ug postawy u%ytkownika (pasywnej – konsumpcyjnej 
b$d) aktywnej – twórczej, prosumpcyjnej) oraz zaawansowania umiej!tno&ci 
(u%ycie podstawowe – tzw. funkcjonalne oraz u%ycie zaawansowane – tzw. 
&wiadome). Te grupy to: 

• konsumpcja funkcjonalna (aspekt techniczny, narz!dziowy: umiej!tno&( 
korzystania z#ró%nych technik do odbioru tre&ci cyfrowych): konsumpcja 
mediów i#rozumienie tre&ci (7 itemów w#skali);

• konsumpcja &wiadoma: analiza, synteza, ocena przekazów (11 itemów);

• prosumpcja funkcjonalna (aspekt techniczny: umiej!tno&( stosowania 
ró%nych technik do tworzenia artefaktów cyfrowych): prosumpcja mediów, 
tworzenie (tak%e przetwarzanie, "$czenie formatów) i#dystrybucja tre&ci 
(7 itemów);

• prosumpcja &wiadoma: uczestnictwo (interaktywne, krytyczne, 
wspó"praca z#innymi), tworzenie przekazów (nowych lub przetworzonych 
z#dost!pnych zasobów) (10 itemów).

Je&li chodzi o podstawowe i zaawansowane kompetencje w zakresie  
korzystania z#nowych mediów, to osoby z wysokim FOMO w#wielu aspektach 
nie ró%ni$ si! w"a&ciwie od grupy ogólnej. Po"owa lub niewiele ponad 
po"owa respondentów uwa%a, %e sprawnie interpretuje przekazy, które 
odbiera w#nowych mediach, korzysta z#narz!dzi i#nad$%a za wprowadzanymi 
zmianami. Wyj$tkiem w&ród kompetencji podstawowych (funkcjonalnych) 
kilkorga z# nich mo%e by( nieco wi!ksza „czujno&(”, tj. zauwa%anie tre&ci 



47

zawieraj$cych mobbing i# przemoc: tak$ umiej!tno&( zadeklarowa"o  
64% fomersów i# 57% grupy ogólnej. W# sytuacji, gdy obserwujemy  
wy%sze kompetencje fomersów na poziomie zaawansowanym (tzw. 
korzystanie &wiadome), to na poziomie minimalnym, nieprzekraczaj$cym 
6% (np. przy ocenie przestrzegania zasad prawnych i# etycznych – 6%,  
ocen! prawdziwo&ci przekazu – 3%, ocen! wiarygodno&ci mediów – 2%, 
interpretowanie symboli – 2%, porównywanie przekazów z ró%nych  
mediów – 1%).

Wydaje si! wi!c, %e nieco ponad po"owa internautów ocenia swoje 
umiej!tno&ci – tak%e zaawansowane, w# zakresie korzystania z# przekazów 
i#narz!dzi medialnych – pozytywnie, co jednak nie chroni przed FOMO.

Rzecz ma si! jednak ju% tylko cz!&ciowo podobnie z# kompetencjami 
zwi$zanymi z#aktywnym (prosumpcyjnym) korzystaniem z#nowych mediów 
na poziomie funkcjonalnym. Osoby z#wysokim FOMO cz!&ciej deklarowa"y 
wysokie („jestem dobry w…”) umiej!tno&ci w#zakresie dzielenia si! cyfrowymi 
tre&ciami medialnymi i# wiadomo&ciami w# internecie (56% w# porównaniu 
do 42% grupy ogólnej), tworzenia kont i# profili u%ytkowników (60% vs. 
52%) oraz korzystania z# oprogramowania do tworzenia tre&ci medialnych 
w#ró%nych formatach (57% vs. 50%). Mo%na wi!c powiedzie(, %e ci badani 
wykazali si! nieco wy%szymi umiej!tno&ciami operacyjnymi, je&li chodzi 
o#tworzenie kont i#tre&ci medialnych.

Najwi!ksze ró%nice dotycz$ natomiast &wiadomej prosumpcji – tj. nie tylko 
odbierania i# publikowania tre&ci, ale przestrzegania obowi$zuj$cych zasad 
i# regu", wspó"pracy z# innymi, prezentowania w"asnych opinii i# pogl$dów 
(Wykres 6). Fomersi rzadziej ni% grupa ogólna deklarowali umiej!tno&ci 



48

zwi$zane z# publikowaniem w"asnych tre&ci w# mediach, z# uwzgl!dnieniem 
wieloaspektowej (spo"ecznej, ekonomicznej, ideologicznej itp.) oceny 
spraw bie%$cych (odpowiednio 49% vs. 64%). Cz!&ciej za to zgadzali si! co 
do posiadania wszystkich pozosta"ych kompetencji w# zakresie &wiadomej 
prosumpcji. Podkre&lmy, %e najwi!ksza ró%nica dotyczy"a umiej!tno&ci 
tworzenia sprzecznych lub alternatywnych tre&ci medialnych (20 pp.), 
wspó"pracy i# wspó"dzia"ania z# innymi w# realizacji wspólnego celu (15 
pp.), tworzenia w"asnych przekazów tekstowych i# wizualnych zgodnie 
z# obowi$zuj$cymi zasadami (14 pp.), projektowania przekazów tak, 
aby odzwierciedla"y krytyczne my&lenie o# pewnych sprawach (14 pp.), 
prowadzenia dyskusji, przekazywania informacji lub kierowania lud)mi 
w#mediach (13 pp.).

Mo%na wi!c wnioskowa(, %e wysoko sfomowani badani nie wyró%niaj$ si! 
spo&ród pozosta"ych internautów w# zakresie kompetencji funkcjonalnych 
(tzn. znajomo&ci$ podstawowych narz!dzi i# regu" funkcjonowania), 
potrzebnych do korzystania z#nowych mediów oraz wspó"tworzenia tre&ci. 
Deklaruj$ jednak wy%sze umiej!tno&ci konieczne do aktywnego u%ytkowania 
mediów sieciowych, co "$czy si! z#ich intensywn$ i#cz!st$ obecno&ci$ tam%e.
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Wykres 6. FOMO a skala umiej#tno$ci korzystania z nowych mediów – prosumpcja $wiadoma 
(New Media Literacy Scale a NMLS; Koç & Borut, 2016; n = 1083). Suma odpowiedzi dla „raczej 
si! zgadzam” i „zdecydowanie si! zgadzam” 

*ród"o: opracowanie w"asne
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FOMO A$CAGE

W# tegorocznym badaniu ju% po raz drugi postanowili&my przyjrze( si! 
zjawisku nadu%ywania alkoholu w#kontek&cie FOMO. Ponownie si!gn!li&my 
po kwestionariusz CAGE (Ewing, 1984), stanowi$cy akronim angielskiego 
s"owa „pu"apka”. Respondenci byli proszeni o# ustosunkowanie si! do  
twierdze' dotycz$cych ich relacji z#alkoholem, obejmuj$cych obszary takie 
jak: potrzeba ograniczanie picia (ang. Cut), zaniepokojenie bliskich osób 
ich stylem picia (ang. Annoyed By Others), do&wiadczany wstyd i#poczucie 
winy spowodowane nadmiernym spo%yciem alkoholu (ang. Guilt), a#tak%e 
przymus picia rano w#celu uspokojenia si! lub „postawienia na nogi” – tzw. 
klinowania (ang. Eye-opener).

W# porównaniu z# danymi z# 2021 roku odnotowali&my znacz$cy wzrost 
twierdz$cych odpowiedzi na wszystkie z# czterech pyta' kwestionariusza. 
Najwi!kszy z# nich dotyczy" pytania „Czy zdarza"o si!, %e odczuwa"e& 
wyrzuty sumienia lub wstyd z#powodu swojego picia?”. W badaniu z 2021 
roku przyzna"o si! do tego 18% ankietowanych, natomiast w# obecnej 
edycji a% 27%. Wspomniany wzrost by" bardziej znacz$cy w# grupie 
kobiet (9% w# 2021 vs. 23% w# 2022) ani%eli m!%czyzn (26% w# 2021 vs.  
31% w# 2022). Te wyniki nawi$zuj$ do &wiatowych danych pokazuj$cych,  
%e stres zwi$zany z#pandemi$ dotkn$" najbardziej kobiety w#wieku 30-50 lat,  
które musia"y zmierzy( si! ze skutkami lockdownu – godzenia zdalnej 
pracy i opieki nad dzie(mi ucz$cymi si! z domu. To w"a&nie w tej grupie 
odnotowano istotny wzrost spo%ycia alkoholu (Callinan i#in., 2021). Warto 
by"oby przyjrze( si! temu, na ile niekonstruktywne strategie radzenia sobie 
z napi!ciem, wykszta"cone w czasie pandemii, nie utrwali"y si!, powoduj$c 
przykre do&wiadczenia emocjonalne jak wstyd czy poczucie winy.
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Niepokoi( mo%e tak%e wzrost liczby badanych przyznaj$cych, %e w ich %yciu 
zdarzy"y si! takie okresy, kiedy odczuwali potrzeb! ograniczenia picia (21% 
w 2021 vs. 27% w 2022). Co ciekawe, w najwi!kszym stopniu zmiana ta 
dotyczy"a respondentów powy%ej 65 roku %ycia (14 % w# 2021 vs. 28%  
w 2022), natomiast najbardziej widoczny spadek nast$pi" w najm"odszej 
grupie wiekowej 15-19 lat (29% w# 2021 vs. 21% w# 2022). Podobne 
wyniki otrzyma" Chodkiewicz (2022), który dowiód", i% spo%ycie alkoholu 
w# czasie pandemii ograniczy"y osoby m"ode, niepozostaj$ce w# zwi$zkach  
i nieposiadaj$ce dzieci. Mo%na to wi$za( z# istotnym zredukowaniem  
interakcji spo"ecznych i# liczby spotka' towarzyskich w czasie lockdownu, 
stanowi$cych kulturowe t"o dla konsumpcji alkoholu przez m"odych 
doros"ych.

Wyniki naszych bada' pokaza"y, %e 22% respondentów przyznaje, i% 
osoby z# ich najbli%szego otoczenia denerwowa"y ich uwagami na temat  
ich picia. W tym przypadku odnotowali&my wzrost o 6 pp. w porównaniu  
z rokiem ubieg"ym. Tutaj ró%nicuj$cymi zmiennymi okaza"y si! by(: p"e( 
(9% kobiet i 23% m!%czyzn w# 2021 vs. 16% kobiet i 28% m!%czyzn), 
a tak%e poziom sfomowania (29% wysoko vs. 16% &rednio i 9% nisko 
sfomowanych w 2021 w porównaniu do 33% wysoko vs. 21% &rednio 
i#15% nisko sfomowanych w 2022 roku). Interesuj$ce, %e w#tej edycji bada' 
mniejsze znaczenie mia"o miejsce zamieszkania respondentów .  
Wspomniane wyniki potwierdzaj$ doniesienia z# literatury przedmiotu 
mówi$ce o#zwi$zku mi!dzy poziomem FOMO a#wczesnym wiekiem inicjacji 
alkoholowej oraz zwi!kszon$ liczb$ porcji alkoholu spo%ywanych w# ci$gu 
tygodnia (McKee i#in., 2022).

Znacz$cy wzrost odnotowali&my w# ostatnim obszarze, o# który pytali&my: 
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„Czy respondentom zdarza"o si!, %e rano po przebudzeniu pierwsz$ rzecz$ 
by"o dla nich wypicie alkoholu dla uspokojenia lub postawienia na nogi”  
(9% w#2021 vs. 13% w#2022).

Kwestionariusz CAGE, cho( nie jest narz!dziem diagnostycznym, ale raczej 
przesiewowym (nie mo%na wi!c z#ca"$ pewno&ci$ zdiagnozowa( uzale%nienia 
od alkoholu jedynie w# oparciu o# wysokie wyniki tu uzyskane), to jego 
kolejne pytanie zdaje si! mie( najwi!ksz$ moc predykcyjn$. Odnosi si! ono  
do istotnego w opinii specjalistów kryterium, którym jest przyjmowanie 
alkoholu w# celu zapobie%enia alkoholowemu zespo"owi abstynencyjnemu 
(tzw. klinowanie). Zauwa%alny wzrost nast$pi" tutaj w grupie m!%czyzn  
(13% w#2021 vs. 19% w 2022) w#porównaniu z#grup$ kobiet (9% w#2021  
vs. 7% w#2022). 

Nale%y pami!ta( o# ograniczeniach, które niesie ze sob$ u%ycie w# badaniu 
kwestionariusza CAGE, a# mianowicie, %e z# uwagi na konstrukcj! pyta' nie 
mo%na jasno stwierdzi(, czy problemy dotycz$ce nadu%ywania alkoholu 
dotycz$ aktualnej sytuacji %yciowej respondentów, czy nale%$ ju% do 
przesz"o&ci.
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FOMO A$UTRZYMYWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW 
TECHNOLOGICZNYCH

Z# mediów cyfrowych korzystamy ka%dego dnia, poczynaj$c od wysy"ania 
SMS-ów, ogl$dania filmów w# serwisach streamingowych, grania w# gry, a% 
po asystentów g"osowych lub zamawianie jedzenia przez internet. Jeste&my 
online niemal bez przerwy, a# urz$dzenia mobilne mamy stale przy sobie. 
Przeniesienie do sieci codziennych czynno&ci, pracy i# nauki sprawi"o, %e 
w# znacznie wi!kszym stopniu ni% kiedy& pozostajemy nara%eni na ryzyko 
nadmiernego korzystania z#nowych technologii i#utrat! naturalnej równowagi 
pomi!dzy %yciem online i#offline. Przywi$zanie do mediów cyfrowych mo%e 
odbi( si! niekorzystnie na naszym zdrowiu zarówno psychicznym, jak 
i# fizycznym. Przem!czenie, przeci$%enie informacjami, pogorszenie stanu 
zdrowia, brak koncentracji, spadek efektywno&ci pracy to tylko niektóre 
konsekwencje braku higieny cyfrowej.

Zaburzenie higieny cyfrowej w# du%ym stopniu dotkn!"o polskie 
spo"ecze'stwo w# okresie pandemii COVID-19, a# utrzymanie zdrowej 
równowagi pomi!dzy byciem online i#offline sta"o si! wyzwaniem dla nas 
wszystkich. Badanie FOMO z# 2021 roku realizowane w# okresie pandemii 
wskazywa"o, i% dbanie o# zdrowe nawyki cyfrowe udawa"o si! jedynie 
po"owie internautów (51%). Czy po okresie zwi!kszonej aktywno&ci w#sieci 
wymuszonej przez pandemiczny lockdown u%ytkownicy potrafili przywróci( 
stan równowagi cyfrowej, gdy mogli ju% wróci( do bardziej bezpo&rednich 
relacji z#otoczeniem? Przyjrzeli&my si! temu w#tegorocznej edycji badania.

Zapytali&my przede wszystkim naszych respondentów o# to, czy w#ostatnim 
roku próbowali utrzyma( zdrowe nawyki korzystania z# internetu i#urz$dze' 
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cyfrowych. Pozytywnie na to pytanie odpowiedzia"o 57% badanych, a#wi!c 
nieco wi!cej ni% rok wcze&niej (w# 2021 roku by"o to 51%). Jednocze&nie 
zmniejszy"a si! grupa osób, które nie podejmuj$ %adnych wysi"ków na 
rzecz zachowania higieny cyfrowej. W# 2021 roku deklarowa"o tak 24% 
badanych osób, w 2022 roku – 11%. Ciekawe, %e odpowiedzi na pytanie 
o#dbanie o#zdrowe nawyki nie umia"o udzieli( a% 32% badanych – wi!cej ni% 
w#poprzedniej „pandemicznej” edycji badania, gdy odpowiedzi „nie wiem” 
udzieli"o 25% respondentów.

Najbardziej o#zdrowe nawyki cyfrowe dbaj$ najm"odsi i#najstarsi u%ytkownicy 
nowych technologii. Zarówno w#grupie 15-19 latków, jak i#w#grupie osób 
powy%ej 65 roku %ycia 65% badanych zadeklarowa"o, %e podejmuje wysi"ki 
na rzecz wprowadzenia w#swoje %ycie bardziej korzystnych wzorów u%ywania 
nowych technologii i#dbania o#higien! cyfrow$. Z#prób zachowania zdrowych 
nawyków cyfrowych najcz!&ciej rezygnowali doro&li w# wieku 35-44 lata 
(16% vs. 9% w#grupie wiekowej 15-19 lat, 11% w#grupie 20-24 lata, 12% 
w#grupie 25-34 lata oraz 10% w#grupie 65+). W#porównaniu do poprzedniej 
edycji jest to ciekawa zmiana. W# okresie pandemii to w"a&nie najm"odsi 
respondenci byli tymi, którzy najrzadziej dbali o#higien! cyfrow$ – a% 38% 
15-19-latków i#tyle samo 20-24-latków odpowiedzia"o wówczas, %e tego nie 
robi. Obserwowany w#2021 roku efekt zwi$zany by" z#przymusow$ edukacj$ 
zdaln$ i#przeniesieniem do sieci kontaktów towarzyskich, dotychczas w#du%ej 
mierze realizowanych offline, co znacz$co wyd"u%y"o czas ekranowy m"odzie%y 
i#m"odych doros"ych. Ówczesna sytuacja m"odych respondentów nie tylko 
nie sprzyja"a, ale wr!cz utrudnia"a, podj!cie próby zadbania o# równowag! 
mi!dzy &wiatem online i# offline. By( mo%e te trudne do&wiadczenia – 
zbyt wyd"u%ony czas przed ekranem, odczuwanie silnego przeci$%enia 
informacjami, do&wiadczanie szeregu dolegliwo&ci zwi$zanych ze stresem 
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cyfrowym – spowodowa"y zmian! &wiadomo&ci osób, które najbardziej tych 
negatywnych skutków do&wiadczy"y, w#kierunku wi!kszego dbania o#higien! 
cyfrow$. 

Zak"adamy, %e wida( te% tu efekty pojawienia si! w dyskusji publicznej  
po pandemii kwestii dobrostanu cyfrowego i pyta' o skutki nadmiernego 
zanurzenia si! w#&wiat technologii, a tak%e realizacji w#przestrzeni publicznej 
coraz liczniejszych kampanii i inicjatyw edukacyjnych, których celem by"o  
budowanie &wiadomo&ci tego, jak wa%ne jest dbanie o# zdrowe nawyki  
w korzystaniu z technologii cyfrowych i balans pomi!dzy %yciem online 
i offline.

Deklaracje respondentów charakteryzuj$cych si! wysokim poziomem FOMO  
pozosta"y na tym samym poziomie co w#roku 2021 roku: 64% osób w#tej 
grupie próbuje utrzymywa( zdrowe nawyki korzystania z# technologii. 
Zmian! wida( natomiast w# grupie nisko sfomowanych. Tu w# porównaniu  
z poprzedni$ edycj$ bada' wi!cej osób podejmuje próby zadbania o#w"asn$ 
higien! cyfrow$ (57% vs. 47% w# 2021 r.). Znacz$co zmieni" si! tak%e 
odsetek osób z#wysokim FOMO, które przyznaj$ si! do braku jakiejkolwiek 
troski o zbalansowane u%ywanie technologii cyfrowych. O# zdrowe nawyki 
nie dba 16% osób z#wysokim poziomem FOMO, podczas gdy w#2021 roku 
deklarowa"o tak 26% badanych. Wynik ten mo%e sugerowa(, %e utrzymuje 
si!, obserwowany ju% w# okresie pandemii, wzrost &wiadomo&ci znaczenia 
cyfrowej równowagi dla zdrowia psychicznego i#fizycznego w#grupie osób, 
które najcz!&ciej i#najbardziej dotkliwie do&wiadczaj$ negatywnych skutków 
zwi$zanych z#nadmiernym zaanga%owaniem w#&wiat online.

Jakie strategie pomagaj$ Polakom w#utrzymaniu zdrowych nawyków podczas 
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korzystania z#technologii? Najcz!&ciej jest to troska o#relacje mi!dzyludzkie 
offline (59% ogó"u respondentów, 50% z# grupy wysokiego FOMO), 
nast!pnie dbanie o# swój rozwój poza sieci$ (56% w# grupie ogólnej, 55% 
w# grupie z# wysokim FOMO). To pierwsze rozwi$zanie cz!&ciej wybieraj$ 
osoby z#niskim poziomem FOMO ni% wysoko sfomowani (odpowiednio 69% 
i# 50%), którzy przede wszystkim stawiaj$ na dbanie o# rozwój poza sieci$ 
(55% z#wysokim i#61% z#niskim FOMO). Co ciekawe jednak, a% 90% osób 
z#niskim FOMO cz!sto dba o#rozwój poza sieci$ (codziennie lub kilka razy 
w#tygodniu), natomiast tylko po"owa badanych z#wysokim poziomem FOMO 
radzi sobie równie dobrze w# tym obszarze (54%). Podobnie próby dbania 
o# relacje offline lepiej udaj$ si! w#grupie nisko sfomowanych. Codziennie 
dba o#nie 61% z#tej grupy i#tylko 44% osób z#wysokim FOMO.

Prawie po"owa badanych (47%) deklaruje, %e kontroluje czas, który sp!dza 
online (40% osób z#wysokim FOMO), przy czym tylko 12% wykorzystuje 
do tego aplikacje zliczaj$ce czas w#sieci. Cz!&ciej ni% grupa ogólna korzystaj$ 
z#tego rodzaju sposobu dbania o#higien! cyfrow$ osoby z#wysokim poziomem 
FOMO (19%). Wysoko sfomowani cz!&ciej te% podejmuj$ wysi"ki w#kierunku 
poszerzania wiedzy na temat utrzymywania dobrostanu cyfrowego (14% vs. 
9% ogó"u badanych). Warto jednak zauwa%y(, %e w#stosunku do 2021 roku 
znacz$co spad"a liczba respondentów z# wysokim FOMO wybieraj$cych te 
ostatnie strategie. Wówczas z#aplikacji korzysta" co trzeci badany z#tej grupy 
(29%), a# strategie polegaj$ce na dokszta"caniu si! z# zakresu dobrostanu 
cyfrowego wybiera" prawie co czwarty (23%).

Ch!tniej z# pomocy technologii, czyli specjalnych aplikacji monitoruj$cych 
czas sp!dzany w#sieci, w#dbaniu o#zdrowe nawyki cyfrowe, korzystaj$ m"odzi 
doro&li w#wieku 20-24 lat (20%) oraz osoby z#grupy 25-34-latków (16%), 
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najrzadziej za& u%ytkownicy w# wieku 45-45 lat (2%). Obecni 20-latkowie 
to pokolenie, dla którego nowe technologie i#dost!p do internetu s$ czym& 
naturalnym, a# bycie zawsze dost!pnym (ang. always on) to powszechny 
wzorzec zachowania. Ch!tniej ni% starsi u%ytkownicy korzystaj$ z# aplikacji 
mobilnych w#ogóle i#maj$ wi!ksze zaufanie do technologicznych nowinek. 
By( mo%e t"umaczy to w# jakim& stopniu wi!ksz$ popularno&( w#ich grupie 
aplikacji, które pozwalaj$ kontrolowa( korzystanie z# internetu i# urz$dze' 
cyfrowych jako metody wspomagaj$cej proces zmiany wzorców zachowania 
w#sieci na bardziej korzystne dla zdrowia.

Interesuj$c$ ró%nic! mo%na zauwa%y( pomi!dzy sposobami na zachowanie 
cyfrowego dobrostanu, które wybieraj$ kobiety i#m!%czy)ni. Dbanie o#relacje 
poza sieci$ cz!&ciej wybiera"y respondentki (69% vs. m!%czy)ni 50%), 
podczas gdy badani m!%czy)ni na pierwszym miejscu wskazywali dbanie 
o#w"asny rozwój poza sieci$ (54% vs. kobiety 58%).

Zapytali&my te% badanych, czy czuj$, %e potrzebuj$ pomocy w#podejmowaniu 
prób utrzymywania zdrowych nawyków w#korzystaniu z#nowych technologii 
i#dbaniu o#równowag! cyfrow$. Podobnie jak w#latach ubieg"ych twierdz$co 
na to pytanie odpowiedzia"o 14% ogó"u respondentów (14% w#2021 roku, 
14% w#2019). Tylko 26% osób wysoko sfomowanych zadeklarowa"o potrzeb! 
takiej pomocy – mniej ni% w# poprzedniej edycji badania (34% w# 2021 
roku, 31% w# 2019). Co drugi badany z# wysokim FOMO (55%) przyzna",  
%e nie potrzebuje pomocy w# dbaniu o# dobrostan cyfrowy. W# grupie  
ogólnej odpowiedzia"o tak 65% respondentów. Co ciekawe a% 80% 
badanych z grupy najstarszej (65+) zadeklarowa"o, i% nie potrzebuje wsparcia  
zachowania w#u%ywaniu nowych technologii.
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Ci, którzy ch!tnie skorzystaliby z# pomocy innych osób, za najbardziej 
skuteczne uwa%aj$ wskazówki p"yn$ce ze strony najbli%szych osób – rodziny 
i# przyjació" podobnie jak w# poprzednich latach (45% w 2022 roku; 50% 
w#2021 roku). W#stosunku do poprzedniej edycji badania mo%na zauwa%y( 
wzrost zaufania wobec eksperckich stron internetowych (37% w#2022 roku 
vs. 28% w#2021 roku), porad udzielanych przez ekspertów w#mediach (32% 
w#2022 roku vs. 29% w#2021 roku) oraz firm technologicznych (21% w#2022 
roku i#10% w#2021 roku). Nadal jednak wskazówki tych ostatnich uwa%ane 
s$ przez badanych za najmniej skuteczne.

Kobiety ufaj$ przede wszystkim rodzinie i# przyjacio"om (53%), natomiast 
m!%czy)ni jako pomocne wskazuj$ raczej porady ekspertów na stronach 
internetowych (43%) oraz wskazówki kolegów z#pracy (40%).

Osoby wysoko sfomowane zdecydowanie bardziej ni% ogó" badanych polegaj$ 
na wskazówkach kolegów z# pracy (41%; vs.30% w# grupie ogólnej), zaraz 
potem ufaj$ poradom zamieszczanym na stronach internetowych ekspertów 
(37%) oraz przyjacio"om i# rodzinie (35%). Za najmniej skuteczne uwa%aj$ 
narz!dzia i# aplikacje cyfrowe zaprojektowane do utrzymywania zdrowych 
nawyków (20%), a# tak%e firmy technologiczne (16%). Tegoroczne wyniki 
potwierdzaj$ wniosek z#raportów z#lat wcze&niejszych, i% badani maj$ wi!ksze 
zaufanie do pozyskiwania potrzebnej wiedzy w#sposób nieformalny i#szukaj$ 
wsparcia przede wszystkim w&ród osób, z# którymi "$cz$ ich bezpo&rednie 
i#bliskie relacje (rodzina, przyjaciele, znajomi z#pracy).

Jak badani widz$ swoj$ rol! we wspieraniu innych osób w# budowaniu 
przez nie zdrowych nawyków zwi$zanych z#u%ywaniem urz$dze' cyfrowych 
i# korzystaniu z# internetu? Badanie pokazuje, %e nadal niezbyt ch!tnie 



59

anga%uj$ si! w#tego rodzaju dzia"ania – przyzna"a si! do tego mniej ni% po"owa 
(46% w# grupie ogólnej, 50% w# grupie z# wysokim FOMO). Jednak wyniki 
tegorocznego badania pokazuj$ tak%e co& pozytywnego w# tym obszarze. 
W#stosunku do roku 2021 zmniejszy"a si! liczba osób, które odpowiedzia"y 
negatywnie na pytanie o#udzielanie innym wsparcia w#wysi"kach na rzecz 
zbilansowanego korzystania z#sieci i#urz$dze' cyfrowych (62% w#2021 roku, 
43% w#obecnej edycji). By( mo%e do&wiadczenia w"asne z#okresu pandemii 
zwi$zane z#prze%ywaniem zwi!kszonego przeci$%enia cyfrowego i#obserwacja 
podobnych trudno&ci u#osób najbli%szych zwi!kszy"a &wiadomo&( badanych 
z# jednej strony na temat wagi higieny cyfrowej, a# z# drugiej – w# kwestii 
potrzeby wzajemnego wspierania si! w# wysi"kach na rzecz zachowania 
zdrowej równowagi pomi!dzy &wiatem cyfrowym a# aktywno&ciami poza 
sieci$. Kobiety cz!&ciej ni% m!%czy)ni zwraca"y innym uwag! z powodu  
ich niezdrowych nawyków w korzystaniu z technologii (odpowiednio 
52% i# 39%), co mo%e by( zwi$zane z# nieco wi!kszym zaanga%owaniem 
w# kszta"towanie prawid"owych nawyków cyfrowych u# dzieci. Je&li chodzi 
o#grup! wiekow$, to najbardziej aktywne na tym polu by"y osoby w#wieku 
45-54 lata (56%). Je%eli ju% badani decydowali si! na zwrócenie uwagi 
w# sprawie szkodliwego korzystania z# sieci, to najcz!&ciej kierowali je do 
cz"onków rodziny (75% w# grupie ogólnej, 56% wysokie FOMO) oraz  
przyjació" i# znajomych (30% grupa ogólna, 44% wysokie FOMO). 
Najwa%niejsze by"o kontrolowanie czasu online (52% w#grupie ogólnej vs. 
39% wysoko sfomowanych) oraz wspólne spotkania, sp!dzanie czasu poza 
sieci$ (37% w#grupie ogólnej vs. 39% wysoko sfomowanych).

Tylko czterech badanych na dziesi!ciu (39%) wierzy"o w skuteczno&( 
udzielanej innym pomocy. Pozostali albo nie byli pewni efektów swoich 
dzia"a' (31% odpowiedzi „nie wiem” na pytanie „Czy próba pomocy 
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osobie, której w# trakcie wskazanego okresu zwróci"e&/a& uwag! na jej/
jego niezdrowe nawyki w# korzystaniu z# technologii, si! powiod"a?”) albo 
wr!cz nie wierzyli w#powodzenie podejmowanych przez siebie prób (33% 
odpowiedzi „nie”). W# grupie osób wysoko sfomowanych 41% wyra%a"o 
przekonanie, %e podejmowa"o skuteczne próby pomocy innym w#radzeniu 
sobie z# niezdrowymi nawykami cyfrowymi, 29% oceni"o te wysi"ki jako 
nieskuteczne, a#30% nie umia"o okre&li( efektów swoich dzia"a'.

Kto zdaniem badanych powinien poczuwa( si! do odpowiedzialno&ci za 
przeciwdzia"anie obawom przed u%ywaniem nowych technologii oraz 
negatywnym skutkom korzystania z nich?    
Tak jak w poprzednich edycjach na pierwszym miejscu znale)li si! rodzice 
i opiekunowie dzieci i# m"odzie%y (60% w# 2022 roku; 53% w# 2021 roku), 
nast!pnie u%ytkownicy indywidualni (45%) i instytucje edukacyjne, takie 
jak szko"y czy uczelnie (37%). Mniejsz$ odpowiedzialno&ci$ za dobrostan 
cyfrowy u%ytkowników badani obarczali firmy technologiczne (21%) 
oraz organy rz$dowe (13%). Najs"abiej postrzegana by"a w#kwestii dbania  
o# zdrowe nawyki cyfrowe rola organizacji non-profit. Jako podmiot 
odpowiedzialny za zdrowie u%ytkowników nowych technologii wskaza"o j$ 
zaledwie 11% respondentów. Co czwarty badany (18%) nie umia" udzieli( 
odpowiedzi na pytanie o# odpowiedzialno&( za dobrostan cyfrowy osób 
korzystaj$cych z#technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wskazania osób z# wysokim poziomem FOMO nie ró%ni"y si! od 
odpowiedzi udzielonych przez respondentów z#grupy ogólnej.   
Podobnie podkre&lali przede wszystkich rol! rodziców i# opiekunów dzieci 
i#m"odzie%y w#przeciwdzia"aniu negatywnym skutkom korzystania z#nowych 
technologii (48%) oraz w"asn$ odpowiedzialno&( u%ytkowników (36%),  
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cho( wysoko&( tych wskaza' by"a istotnie ni%sza ni% w# grupie ogólnej. 
W# nast!pnej kolejno&ci wskazywali instytucje edukacyjne (33%), firmy 
technologiczne (22%), organy rz$dowe (18%) i# organizacje non-profit 
(12%).

Warto podkre&li(, i% najm"odsi badani (15-19 lat) jako najwa%niejsze osoby, 
które powinny poczuwa( si! do odpowiedzialno&ci za przeciwdzia"anie 
skutkom negatywnych konsekwencji u%ywania technologii, równie% wskazali 
rodziców i#opiekunów (46%). Wynik ten mo%e dowodzi(, %e nastolatki – cho( 
postrzegamy je jako bardzo samodzielne w#sieci – dostrzegaj$, %e trudno im 
przeciwdzia"a( negatywnym skutkom zbyt intensywnego u%ywania nowych 
technologii i# zachowa( równowag! pomi!dzy &wiatem online i# offline. 
Deklaruj$ wprost, %e nadal potrzebuj$ zainteresowania, wsparcia i#pomocy 
ze strony rodziców w#tym zakresie. A% 80% osób powy%ej 65 roku %ycia tak$ 
odpowiedzialno&ci$ równie% obarczy"o rodziców.
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REKOMENDACJE

Opieraj$c si! na wynikach naszych bada' w 2021 roku, sformu"owali&my 
kilka kluczowych rekomendacji dotycz$cych dbania o higien! cyfrow$  
i budowania zdrowych nawyków w korzystaniu z technologii. Jak si!  
okazuje, w 2022 roku zalecenia te nie straci"y na aktualno&ci. Co wi!cej, 
tegoroczna edycja bada' dowiod"a, %e nadal jeste&my nara%eni na ryzyko 
nadu%ywania technologii cyfrowych i na zaburzenie higieny cyfrowej.

W 2022 roku jedynie niewielka grupa badanych osób podejmowa"a wysi"ek 
wprowadzania zasad korzystania z urz$dze' i technologii jako strategii 
dbania o w"asny dobrostan cyfrowy (29% osób w grupie ogólnej i 26%  
z wysokim FOMO). W tym kontek&cie istotne wydaje si! propagowanie 
podstawowych zasad dbania o higien! cyfrow$ i zach!canie u%ytkowników 
sieci do wdra%ania ich.

Przygotowali&my zatem zbiór czysto praktycznych porad, których 
zastosowanie mo%e zapocz$tkowa( prace nad odzyskiwaniem cyfrowej 
równowagi. Oto i one.

Ja a zarz"dzanie celami i przep%ywem informacji

• Spróbuj priorytetyzowa( tematy, o których chcesz wiedzie( wi!cej 
– zastanów si!, czego najbardziej potrzebujesz (prywatnie i/lub 
zawodowo) i skup si! w"a&nie na tym, odsiewaj$c zagadnienia 
poboczne i drugorz!dne. 

• Ustal hierarchi! wa%no&ci zada', które masz wykona( danego dnia:  
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zacznij od kilku, w miar! post!pów dodawaj do nich kolejne – skoncentruj 
si! na celu i nie pozwól, by rozprasza"y Ci! lawinowo narastaj$ce 
powiadomienia.

• Je%eli czujesz, %e Twoja wielozadaniowo&( nie przynosi spodziewanych 
efektów, przestaw si! na jednozadaniowo&( – szybciej doprowadzisz 
sprawy do ko'ca i odniesiesz sukces (mo%esz, np. w czasie pracy lub 
nauki, wy"$czy( aplikacje dzia"aj$ce w tle i serwisy spo"eczno&ciowe).

• Wybierz konkretne pory, w których si!gasz po informacje. 

• Spróbuj ograniczy( liczb! serwisów, portali i innych mediów, z których 
korzystasz w danym momencie – przymus &ledzenia wielu informacji 
p"yn$cych z ró%nych )róde" w tym samym czasie mo%e wywo"ywa( 
poczucie przyt"oczenia i utraty kontroli (a tak czuj$ si! osoby z wysokim 
FOMO) i w rezultacie systematycznie Ci! stresowa(.

• Przyjrzyj si! swoim emocjom – zwró( uwag! na to, jakie odczucia 
wywo"uje w Tobie intensywne &ledzenie nieustannego potoku newsów 
publikowanych przez znajomych na portalach spo"eczno&ciowych 
(wyniki bada' wskazuj$, %e du%e zaanga%owanie w ró%ne wydarzenia  
w %yciu znajomych mo%e podnosi( poziom stresu – a dotyka to g"ównie 
kobiety): spróbuj zidentyfikowa( najsilniej negatywnie pobudzaj$ce  
Ci! tre&ci i ograniczy( ich odbieranie.

• Pami!taj, aby krytycznie podchodzi( do informacji znalezionych  
w sieci, ale równie% do tego, jak przedstawiaj$ si! w niej Twoi znajomi 
(porównywanie swojego %ycia do starannie wyselekcjonowanych tre&ci  
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publikowanych np. w mediach spo"eczno&ciowych i koncentracja na 
budowaniu w"asnego, „ulepszonego” wizerunku stresuj$).

Ja a narz#dzia i media cyfrowe

• Gdy publikujesz co& w sieci, uwzgl!dniaj i szanuj odmienne punkty 
widzenia oraz osoby je prezentuj$ce.

• Internet traktuj cz!&ciej jako &rodek komunikacji i wymiany opinii, a nie 
jako g"ówne narz!dzie autoprezentacji: buduj pozytywne i interaktywne 
kontakty, zach!caj do my&lenia krytycznego i samodzielnych wyborów.

• Nie naginaj rzeczywisto&ci w internecie – b$d) szczery ze sob$ i z innymi.

• Przestrzegaj zasad etycznych, norm prawnych i netykiety.

• Aby zadba( o swoj$ higien! cyfrow$, rozwijaj si! i podno& kompetencje 
z zakresu edukacji medialnej; zdobywaj wiedz! o oddzia"ywaniu  
nadmiarowo u%ywanych nowych technologii (dokszta"canie si! 
w obszarze dbania o równowag! cyfrow$ powinno by( szczególnie 
wa%ne dla rodziców, poniewa% to ich nasi respondenci – w tym  
ci najm"odsi – wskazywali jako odpowiedzialnych za przeciwdzia"anie 
negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii).

• Monitoruj, ile czasu przeznaczasz na serfowanie po internecie  
i korzystanie ze smartfona: pomocne mog$ okaza( si! dedykowane  
temu (i uwa%nie stosowane!) aplikacje (mo%esz te% spróbowa( notowa().
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• Higiena cyfrowa to równie% wyciszenie umys"u przed snem oraz 
poranne powolne wej&cie w nowy dzie': zadbaj o to, aby w tych 
rytua"ach nie towarzyszy" Ci telefon (zaleca si! niekorzystanie  
ze smartfonów co najmniej 30 minut przed za&ni!ciem i po przebudzeniu).

• Zwró( uwag!, czy Twoje zaabsorbowanie ekranem nie nara%a Ci! oraz 
osób Ci! otaczaj$cych na ryzyko w &wiecie rzeczywistym – osoby wysoko 
sfomowane znacznie cz!&ciej korzystaj$ ze smartfona, prowadz$c 
samochód, jad$c rowerem czy przechodz$c przez ulic!.

Ja a alkohol

Jak wykazali&my, osoby wysoko sfomowane cz!&ciej ni% osoby z grupy ogólnej 
potwierdza"y wyst!powanie zachowa' uj!tych w kwestionariuszu CAGE, 
st$d nasze porady odnosz$ si! tak%e do w$tku spo%ywania alkoholu.

• Gdy us"yszysz uwagi na temat stylu picia konkretnej osoby, si!gnij 
po przesiewowy kwestionariusz AUDIT, by oceni( ryzyko zwi$zane 
z kontynuowaniem tego wzorca konsumpcji alkoholu.

• Rezygnuj$c z picia alkoholu, skup si! na korzy&ciach, które niesie ze  
sob$ ta decyzja: nie koncentruj si! na stratach przyjemnych do&wiadcze'.

• Gdy pojawi si! potrzeba spo%ycia alkoholu, zapytaj siebie: „Czemu to 
robi!”; „Jakie potrzeby chc! w ten sposób zaspokoi(?”: spróbuj na to 
odpowiedzie( bez si!gania po kieliszek.

• Nie obawiaj si! wizyt u specjalisty, który wesprze Ci! w walce  
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z uzale%nieniem lub pomo%e go unikn$(.

Ja a rodzina i bliscy

• Buduj i wzmacniaj relacje z bliskimi, sp!dzaj$c z nimi czas w realu: 
od"ó% telefon podczas posi"ku czy rozmowy, b$d) uwa%ny i wzajemny 
w kontaktach, unikaj natychmiastowego sprawdzania powiadomie'  
oraz zagl$dania do internetu w trakcie spotka'.

• Wycisz powiadomienia w swoich urz$dzeniach cyfrowych – szczególnie 
w czasie przeznaczonym dla Ciebie i Twojej rodziny.

• Osoby uzale%nione od telefonu komórkowego odczuwaj$ l!k, kiedy nie 
maj$ go przy sobie albo gdy nie mog$ na bie%$co sprawdza( powiadomie', 
dlatego te% – aby oswoi( si! z brakiem telefonu – warto go celowo 
wy"$cza( lub zostawia( w domu, np. podczas aktywno&ci sportowych  
czy spotka' z bliskimi.

• Ustal wspólnie z najbli%szymi zasady u%ywania mediów cyfrowych 
i wzajemnie kontrolujcie ich przestrzeganie (omawiajcie sukcesy 
i potkni!cia w ich przestrzeganiu, rozmawiajcie o nich i razem szukajcie 
rozwi$za' pojawiaj$cych si! problemów);

• Znajd) sposób, np. "$cz$ce Was hobby, na wspólne sp!dzanie czasu poza 
&wiatem cyfrowym.
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METODOLOGIA 

Narz!dziem badawczym by"a ankieta internetowa sk"adaj$ca si! 215 pyta', z#czego: 

wszystkie mia"y charakter zamkni!ty, 206 by"o jednokrotnego wyboru, a dla 199 

odpowiedzi przedstawiono za pomoc$ skali Likerta.

Dane pozyskane dla ka%dego pytania uj!li&my w#kontek&cie demograficznym (tzn. 

p"ci, wieku, poziomu wykszta"cenia i# miejsca zamieszkania). Dla przejrzysto&ci 

pytania zblokowali&my tematycznie w#nast!puj$ce grupy (nie wliczaj$c demografii): 

„Skala FOMO” (FOMO Scale), A.K. Przybylski et al. (2013); rozpoznawalno&( 

terminu FOMO i bada' „FOMO. Polacy a l!k przed od"$czeniem”; „Skala przeci$%enia 

informacyjnego” (The Information Overload Scale - IOS), Williamson, Eaker,  

& Lounsbury (2012); Kwestionariusz zaanga%owania w media spo"eczno&ciowe” 

(Social Media Engagement Questionnaire – SMEQ), A.K. Przybylski et al. (2013); 

„Dzie' fomersa”, „Skala uzale%nienia od telefonu komórkowego” (Mobile Phone 

Usage Addiction Scale – MPUAS), E. Karadag et al. (2015); utrzymywanie zdrowych 

nawyków technologicznych; „Kwestionariusz CAGE” (CAGE), J.A. Ewing (1984);  

PSS 10 – skala odczuwanego stresu (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1993; adaptacja 

Juczy'ski & Ogi'ska-Bulik, 2009). Wydanie polskie: Copyright © 2012 by Pracownia 

Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.; 

„SES – Skala samooceny Rosenberga” (Rosenberg, 1965; adaptacja: Dzwonkowska, 

Lachowicz-Tabaczek & -aguna, 2008); „NPI – Obraz Ja” (Ruskin & Hall, 1979, 1981; 

adaptacja: Bazi'ska & Drat-Ruszczak, 2000); „Strategie radzenia sobie ze stresem 

(wed"ug Kwestionariusza mini-COPE)” (The Brief Coping Orientations to Problems 

Expieriences, Brief COPE) autorstwa Carver, Scheier i Weintraub (1989); FOMO  

a komunikacja marketingowa; skala „Parszywa Dwunastka” (Jonason & Webster, 

2010; adaptacja: Czarna et al., 2016); „Skala umiej!tno&ci korzystania z nowych 

mediów” (News Media Literacy Scale - NMLS, Koc & Barut, 2016).
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W"a&ciwie badanie, po wykonaniu pilota%u 8-16 wrze&nia 2022 roku i#naniesieniu 

odpowiednich korekt, przeprowadzili&my na panelu Ariadna w#dn 23-30.X.2022 Kwoty 

dobrano wed"ug reprezentacji w#populacji polskich internautów powy%ej 15 roku 

%ycia dla p"ci, wieku, poziomu wykszta"cenia i#wielko&ci miejscowo&ci zamieszkania.  

Skorzystali&my z#CAWI. Próbka badawcza wynios"a n = 1083.

Jednym z#bloków tematycznych kwestionariusza by"o dziesi!( pyta' stanowi$cych 

tzw. skal! FOMO, opracowan$ i# zweryfikowan$ przez Andrew K. Przybylskiego 

i# in. (2013). Tak jak ostatnio pos"u%yli&my si! nimi w# celu ustalenia sposobu  

policzenia wska)nika dla Fear of Missing Out w# Polsce (nast!pnie to rozwi$zanie 

zastosowali&my dla pozosta"ych pyta'). W# tym miejscu warto przypomnie( opis 

procesu liczenia: w# ramach skali FOMO poprosili&my respondentów o wskazanie 

poziomu ich zgodno&ci z# poszczególnymi pytaniami na pi!ciopunktowej skali 

Likerta, gdzie warto&( 0 reprezentowa"o twierdzenie „w ogóle nieprawdziwe”,  

za& 4 – „ca"kowicie prawdziwe”, przy czym odpowiedzi dla ka%dego respondenta  

podzielili&myprzez 4 (czyli maksymaln$ warto&( skali). Po zsumowaniu &rednich  

warto&ci cz$stkowych, pozyskali&my &rednie wyniki dla ka%dego z dziesi!ciu pyta'  

w# zakresie od 0 do 4, gdzie wy%sze dane wskaza"y na podwy%szony poziom FOMO.  

Nale%y podkre&li(, %e elementy sk"adowe FOMO wykaza"y dobr$ wewn!trzn$  

spójno&( i# rzetelno&( na poziomie Į = 0,91 Cronbacha2, uzupe"niaj$c poprzednie 

badania w# tym obszarze/zakresie (Reinecke i# in., 2017; Buglass i in., 2017).  

Nast!pnie opracowali&my indeks FOMO, który agregowa" pozyskane wyniki 

dla pyta' ze skali FOMO. Przyj$" on posta( rekodowanego (przekszta"conego 

liniowo), ca"kowitego wyniku zestawu do zakresu warto&ci ko'cowej 0-100. Poziomy 

FOMO zidentyfikowali&my przez analiz! SD. Wysokie odchylenie standardowe  

równe i#wi!ksze (> 1ı) wskaza"o na wysok$ warto&( FOMO, na skali wyznaczaj$c 

2 Wspó"czynnik rzetelno&ci kwestionariuszy psychologicznych, inaczej: spójno&( wewn!trzna narz!dzia. 
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zakres 60-100. Niski indeks FOMO opar" si! na wynikach równych i#mniejszych ni% 

(-1ı), uzyskuj$c zakres 0-20. 

Z#kolei, w#oparciu o#pozosta"e kwestionariusze, opracowali&my indeksy dla ka%dego 

zjawiska mierzonego w&ród polskich internautów. Niskie, &rednie i#wysokie poziomy 

danego fenomenu zosta"y okre&lone na podstawie analizy odchyle' standardowych 

warto&ci indeksu. Wysokie odchylenie standardowe warto&ci danego indeksu równe 

i#wi!ksze (> 1ı) wskazuje na wysoki poziom zjawiska, niski poziom opiera si! na 

wynikach równych i#mniejszych ni% (-1ı). Na ko'cu za& sprawdzono rozk"ady stopni 

danych zjawisk w#relacji do wcze&niej zdefiniowanego poziomu Fear of Missing Out.3

Narz#dzia badawcze prezentowane w raporcie: 

1. „Skala FOMO” (FOMO Scale), A.K. Przybylski i#in. (2013).

2. „Skala przeci$%enia informacj$” (The Information Overload Scale – IOS), 

Williamson, Eaker, & Lounsbury (2012) w t"um.  M. Ledzi'skiej i N. Kominiarczuk. 

3. „Kwestionariusz zaanga%owania w# media spo"eczno&ciowe” (Social Media 

Engagement Questionnair – SMEQ), A.K. Przybylski i#in. (2013).

4. „Skala uzale%nienia od u%ytkowania telefonu komórkowego” (Mobile Phone 

Usage Addiction Scale – MPUAS), E. Karadag i#in. (2015).

5. „Kwestionariusz CAGE” (CAGE), J.A. Ewing (1984).

6. „PSS 10 – skala odczuwanego stresu”, Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1993; 

adaptacja Juczy'ski, & Ogi'ska-Bulik, 2009). Copyright © 2012 by Pracownia 

Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z# o.o. 

Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

3 �Į Cronbacha dla pozosta"ych narz!dzi badawczych zaprezentowanych w tych raporcie wynosi od 0,91 

i tym samym wykazuje ich dobr$ wewn!trzn$ spójno&( i rzetelno&(.
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7.  „Skala umiej!tno&ci korzystania z#nowych mediów” (News Media Literacy Scale, 

Koc, & Barut, 2016).

 
19 pa)dziernika 2022 roku nasz projekt pt. „FOMO 2022. Polacy a# l!k przed od"$czeniem” 

uzyska" pozytywn$ opini! uniwersyteckiej Komisji Rektorskiej ds. Etyki Bada' Naukowych 

z#Udzia"em Cz"owieka.
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 Informacje o partnerach raportu

Wydzia% Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii (www.wdib.uw.edu.pl) – najm"odszy wydzia" 

Uniwersytetu Warszawskiego. Powsta" 1 wrze&nia 2016 roku przez po"$czenie wysoko ocenianych 

instytutów kierunkowych – co potwierdza"y wyniki bada' i rankingów przeprowadzanych przez komisje 

akredytacyjne i opiniotwórcze media w kraju – Instytutu Dziennikarstwa UW i Instytutu Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wydzia" obecnie zrzesza spo"eczno&( 2500 studentów i 150 

pracowników. Od 2014 rokrocznie zajmuje pierwsze miejsca w grupie dziennikarstwo i komunikacja 

spo"eczna w rankingu kierunków studiów miesi!cznika „Perspektywy”. Dysponuje tak%e nowoczesn$ 

infrastruktur$ z profesjonalnymi pracowniami komputerowymi z niezb!dnym oprogramowaniem  

i fotograficzn$ oraz profesjonalnymi studiami: telewizyjnym i radiowym. W murach Wydzia"u dzia"a 

tak%e nowoczesne centrum badawcze – Laboratorium Bada' Medioznawczych. Wydzia" Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii to jednostka edukacyjna, która "$czy d"ugoletni$ tradycj! nauczania z dynamiczn$ 

nowoczesno&ci$.

Ariadna (https://panelariadna.pl) – ogólnopolski panel badawczy, w którym zarejestrowa"o si! ju% ponad 

110 tys. Polaków w wieku od 15 lat wzwy%. Ka%dy uczestnik panelu podlega weryfikacji i ma zagwarantowan$ 

pe"n$ anonimowo&( oraz poufno&( swoich danych osobowych. Ariadna posiada certyfikat jako&ci PJKPA, 

przyznawany – na podstawie wszechstronnego audytu – przez Organizacj! Firm Badania Opinii i Rynku 

(www.ofbor.pl). W badaniach panelu bior$ udzia" rzeczywiste osoby o ustalonej to%samo&ci. Ariadna 

wyklucza prowadzenie bada' z zastosowaniem przypadkowych metod doboru, gdzie badani s$ zbierani  

z dora)nych „"apanek” za pomoc$ pop-upów (wy&wietlanych w internecie przypadkowym osobom) albo za 

pomoc$ masowych mailingów lub sond internetowych. Panel Ariadna zapewnia realizacj! wy"$cznie bada' 

rzetelnych i wiarygodnych.

Naukowa i Akademicka Sie& Komputerowa (https://www.nask.pl) – Pa'stwowy Instytut Badawczy  

- nadzorowany przez Kancelari! Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi badania naukowe i prace 

rozwojowe na rzecz bezpiecze'stwa systemów sieciowych, a tak%e nad technologiami 

wykorzystuj$cymi sztuczn$ inteligencj! i zaawansowan$ analiz! danych NASK na mocy  

ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpiecze'stwa pe"ni zadania jednego z trzech Zespo"ów 

Reagowania na Incydenty Komputerowe (CSIRT) poziomu krajowego. W jego ramach funkcjonuje  

zespó" Dy%urnet.pl, który przyjmuje zg"oszenia dotycz$ce nielegalnych tre&ci w internecie. 

Instytut realizuj strategiczne programy z obszaru cyfryzacji Polski, a tak%e prowadzi rejestr 

domeny.pl. Jako instytut badawczy NASK wype"nia misj! edukacyjn$, eksperck$ i popularyzatorsk$ 

na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych oraz &wiadomo&ci bezpiecze'stwa 

u%ytkowników sieci. Realizuje program Ogólnopolska Sie( Edukacyjna, daj$c szko"om w ca"ej 

Polsce mo%liwo&( pod"$czenia szybkiego, bezp"atnego i bezpiecznego internetu.
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Autorzy raportu wykazuj$ si! bardzo dobr$ znajomo&ci$ literatury przedmiotu 
(…). Tak gruntowne przygotowanie pozwala im zaproponowa( now$ jako&( 
w badaniu FOMO (…). Drobiazgowy research badawczy pozwoli" wskaza( 
szereg zmiennych, które determinuj$ wyst$pienie FOMO, uwzgl!dniaj$c nie 
tylko cechy osobowo&ciowe, ale tak%e spo"eczne, kulturowe, technologiczne 
i gospodarcze. Autorzy raportu wykazuj$ si! te% bardzo dobr$ znajomo&ci$ 
metodologii bada', co pozwala im twórczo adaptowa( istniej$ce narz!dzia 
badawcze i skale do badania FOMO (…). 

Wysi"ki Autorów raportu nale%y doceni( tym bardziej, i% opisuj$ proces  
in statu nascendi, a nie ex post, co z pewno&ci$ stanowi wyzwanie badawcze,  
z którym poradzili sobie bardzo dobrze. 

Raport „FOMO 2022…” oceniam jako warto&ciowy poznawczo, dostarczaj$cy 
cennej wiedzy na temat praktyk spo"ecznych zwi$zanych z nadmiernym 
u%ytkowaniem internetu. Z pe"nym przekonaniem rekomenduj! go do 
upowszechnienia”.

Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. U1 
(fragmenty recenzji)


