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W tym roku
Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej
po raz pierwszy postanowiła przeprowadzić
- własnymi siłami - badanie zjawiska spamu w Polsce.
Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem
ankiet elektronicznych.
W badaniu wzięły udział 603 osoby.

Przemysław Marcol
Prezes Zarządu FORCE
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1. Co rozumiesz pod pojęciem „spam”?

83%
33%
79%
16%
13%
7%
3%
22%
0%
5%

Wiadomości e-mail, których nie chcesz otrzymywać

Wiadomości, które coś reklamują

Niezamówione informacje handlowe

Wiadomości wysyłane w języku innym niż język polski

Newslettery, na które się zapisałeś(aś)
Wiadomości wysyłane przez firmy, które uzyskały
Twoją zgodę na przesłanie oferty
Wszystkie wiadomości, które nie są
wiadomościami prywatnymi

Wiadomości od osób, których nie znasz

Trudno powiedzieć

Inne

Zdecydowana większość ankietowanych pod pojęciem spamu
rozumie „Wiadomości e-mail, których nie chcesz otrzymywać”
(83% odpowiedzi) oraz „Niezamówione informacje handlowe”
(79% odpowiedzi). Niestety, ciągle znaczna część badanych
uważa, że spam to „newslettery, na które się zapisałeś” oraz
„wiadomości, które coś reklamują” (odpowiednio 13% oraz 33%
respondentów). Zauważyć można zatem, iż świadomość co do
tego, czym jest spam jest wysoka, jednakże istotną grupę
stanowią osoby, które mają problem z odróżnianiem legalnej
komunikacji e-mailowej od spamu (najczęściej nielegalnego).
Zgodnie z polskim systemem prawnym, w zakresie wysyłania
wiadomości elektronicznych kluczowe wydają się dwa akty
prawne, tj. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
która w art. 10 zakazuje przesyłania niezamówionych
informacji handlowych do oznaczonego odbiorcy będącego
osobą fizyczną (za pomocą środków elektronicznych
oczywiście) oraz ustawa prawo telekomunikacyjne, która
w art. 172 zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub
użytkownik końcowy uprzednio
wyraził na to zgodę.
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Mając na uwadze treść powyższych przepisów powołanych
ustaw, jasno można stwierdzić, iż na dzień dzisiejszy niezgodne
z polskim prawem jest przesyłanie (za pomocą
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli telefonów,
smartfonów, tabletów, komputerów podłączonych do sieci),
informacji z zakresu marketingu bezpośredniego (a więc
również informacji handlowych) do osób, które uprzednio
nie wyraziły na to zgody.
Pojęcie spamu to jednak szersze zjawisko niż tylko zakres
regulowany przez prawo. W Internecie obowiązuje "prawo
zwyczajowe" nazywane Netykietą. Dlatego też Fundacja
FORCE stoi jednak na stanowisku, iż spam to nie tylko
treści zabronione przez prawo, ale w ogóle jakiekolwiek
wiadomości, których adresat po prostu nie chce i nigdy nie
zamawiał (np. akceptując regulamin usługi darmowej
poczty).

Raport badania zjawiska spamu w Polsce 2015

2. Ile posiadasz kont pocztowych?
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Wyniki pokazują, że co najmniej 1⁄3 badanych posiada 5
i więcej kont pocztowych, a aż 90% badanych ma co najmniej 2
konta pocztowe. Wynika to z faktu, iż coraz więcej osób ma
skrzynkę prywatną oraz firmową – zgodnie z badaniami
z Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych (2014) e-mail to
ciągle najpopularniejsza forma komunikacji.
Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika ponadto,
iż użytkownicy coraz częściej zakładają konta pocztowe i dzielą
je na takie, które wykorzystują typowo do prywatnej
korespondencji ze znajomymi oraz takie które wykorzystują do
korzystania z usług w internecie, tj. do newsletterów, do
rejestracji na różnych portalach, itd. Niektóre konta tworzone
są typowo do przeprowadzania transakcji w sieci. Stąd też
liczba skrzynek mailowych z roku na rok rośnie.
Nasze wyniki pokrywają się z raportem z XI Badania
Wykorzystania Poczty Elektronicznej (SARE, 2014) - niemal 1⁄3
użytkowników posiada 5 i więcej kont pocztowych.
Dla porównania rok wcześniej zdecydowana większość
ankietowanych posiadała tylko jedno konto
pocztowe (65%).
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3. Z jakich skrzynek mailowych
korzystasz?

78%
20%
36%
67%
1%

darmowych

prywatnych, płatnych

prywatnych, bezpłatnych

Ponad ¾ badanych korzysta z tzw. darmowych skrzynek
pocztowych, 67% ankietowanych korzysta ze skrzynek
służbowych (co pokazuje, iż w naszej codziennej pracy e-mail
również cieszy się bardzo dużą popularnością), 1⁄5 zaś korzysta
ze skrzynek prywatnych płatnych. Korzystanie ze skrzynek
darmowych najczęściej wiąże się z koniecznością wyrażenia
zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną od podmiotu udostępniającego tą skrzynkę, jak
również od jego partnerów handlowych. To sprawia zaś, że
liczba niechcianych przez nas wiadomości e-mail rośnie.

służbowych

innych
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4. Z jakiego serwisu pocztowego
korzystasz?

78%
33%
30%
25%
16%
29%
15%

Zdecydowana większość ankietowanych korzysta ze skrzynek
pocztowych oferowanych przez firmę Google – 78%. Co trzecia
osoba ma skrzynkę pocztowązałożoną w portalu Onet.pl
a 29% osób korzysta ze skrzynek prywatnych.

Gmail

Poczta Onet

Poczta WP.PL

Poczta O2

Interia

Posiadam prywatną skrzynkę pocztową

Inny
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5. Ile wiadomości e-mail dostajesz na wszystkie swoje
skrzynki (średnio dziennie)?
1-10 (9%)
11-20 (15%)
21-50 (38%)
51-80 (15%)
81-100 (8%)
100 i więcej (15%)

15% 9%
15%

8%

Aż 91% ankietowanych dostaje na swoją skrzynkę więcej niż 10
maili dziennie. Największą grupę stanowią osoby otrzymujące
od 21 do 50 e-maili. 100 i wiecej widomosci e-mail otrzymuje
dziennie ok. 15% badanych.
Wobec takich danych nie można odmówić e-mailom statusu
jednej z najpopularniejszych form komunikacji.

15%
38%

6. Ile niechcianych e-maili (spamu) otrzymujesz na
wszystkie skrzynki (średnio dziennie)?
Nie otrzymuję (1%)
1-10 (41%)
11-20 (28%)
21-50 (23%)
51-80 (3%)
81-100 (0%)
100 i więcej (4%)

3% 4% 1%
23%

41%

Zauważyć można, iż u 4% badanych spam nie przekracza
dziennie 10 wiadomości e-mail. Jedynie u 23% osób mieści się
w przedziale od 21-50, a u 28% badanych w przedziale od
11-20. Jednakże patrząc bardziej ogólnie na zebrane wyniki
stwierdzić można, że aż 92% badanych otrzymuje codziennie
spam w liczbie od 1-50 wiadomości e-mail! Tylko 1% badanych
wskazał, iż nie otrzymuje spamu wcale.

28%
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6. Czy oznaczasz niechciane e-maile ręcznie jako spam?
Tak, zawsze (58%)
Nie, bo nie wiem jak (10%)
Nie, bo nie mam takiej możliwości (8%)
Nie, z innego powodu (24%)

24%
58%

8%
10%

7. Czy niektóre wiadomości w Twoich skrzynkach są
automatycznie oznaczane jako spam?
Nie (6%)
Tak, tylko automatycznie (37%)
Tak, tylko ręcznie (3%)
Tak automatycznie i ręcznie (54%)

54%

6%

Aż 58% osób oznacza niechciane wiadomości ręcznie jako
spam. Niestety co dziesiąty badany nie wie, jak może oznaczyć
wiadomość jako spam, 8% nie ma w ogóle takiej możliwości.
Prawie ¼ ankietowanych nie robi tego głównie z uwagi na
lenistwo i brak chęci oraz, jak napisali niektórzy wg nich
„za dużo tego jest”.
Optymistyczne jest to, że dla 91% respondentów, oznaczanie
spamu jest wspomagane przez systemy automatyczne.
Pewien niepokój może budzić fakt, że aż 10% badanych nie wie
jak oznaczyć daną wiadomość jako spam, a aż 8% nie ma
w ogóle takiej możliwości – pytanie czy dla tych osób
funkcjonalność danego konta pocztowego w tym zakresie jest
nieintuicyjna, czy po prostu administratorzy poczty nie dają
użytkownikom w ogóle takiej możliwości (wydaje się to raczej
mało prawdopodobne).

37%

3%
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8. Jeśli oczyszczasz skrzynkę z niechcianych wiadomości,
ile czasu dziennie zwykle Ci to zajmuje?
Nie robię tego (8%)
Poniżej 1 minuty (14%)
Do 2 minut (28%)
Powyżej 2 minut (16%)
Powyżej 5 minut (25%)
Powyżej 10 minut (9%)

9% 8%
14%
25%
16%

28%

Niestety aż 1⁄3 badanych przeznacza na oczyszczenie swojej
skrzynki mailowej ze spamu powyżej 5 minut dziennie.
Niedużo ? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż średnio każdy
pracuje ok. 22 dni w miesiącu to daje już 110 minut w skali
miesiąca (prawie dwie godziny!) a w skali roku to aż 1320
minut, czyli 22 godziny. Zatem nagle okazuje się, że w skali
roku tracimy prawie trzy dni pracy na oczyszczanie skrzynki ze
spamu! 8% badanych nie robi tego w ogóle (nie oczyszcza
skrzynki ze spamu), a aż 83% poświęca na to od 1-5 minut.
Ponad 9% badanych poświęca codziennie ponad 10 minut na
oczyszczenie swojej skrzynki ze spamu.
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9. Czy zgłaszasz spam do administratora swojej poczty lub
do innego podmiotu, który zajmuje się tym zjawiskiem?
Tak (23%)
Nie, bo nie widzę takiej potrzeby (25%)
Nie, ponieważ nie wiem jak to zrobić (22%)
Nie wiem, trudno powiedzieć (12%)
Nie – z innych powodów (18%)

18%

23%

12%
25%

22%

10. Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby administrator Twojej
skrzynki pocztowej wprowadził przycisk zgłaszający spam
do właściwych instytucji, które mogłyby zająć się
problemem?
Nie, nie potrzebuję (11%)
Tak, chciałbym mieć taką
możliwość (71%)
Mam taki przycisk (8%)
Nie wiem, trudno
powiedzieć (10%)

10% 11%
8%

23% ankietowanych regularnie zgłasza spam do administratora
swojej poczty – niestety aż 25% badanych twierdzi, że tego nie
robi ponieważ nie widzi takiej potrzeby. Średnio co piąty
badany nie wie, jak to zrobić. Powyższe informacje prowadzą
do wniosków, iż po pierwsze osoby nie widzą nic w złego
w spamie i w zagrożeniach które spam może za sobą nieść,
po drugie być może administratorzy poczty nie dbają o to żeby
w jasny i klarowny sposób wyjaśnić osobom korzystającym
ze skrzynek jak zgłosić naruszenie. Spośród innych powodów
niezgłaszania problemu do administratora najczęściej pojawiał
się brak skuteczności, duża czasochłonność oraz brak wiedzy
o takiej możliwości.
71% ankietowanych chciałoby, żeby administratorzy ich
skrzynek pocztowych uruchomili specjalny przycisk
zgłaszający spam do właściwych instytucji, które mogłyby się
zająć tym problemem. 8% ankietowanych oświadczyło,
iż posiada taki przycisk. Jest to czytelny sygnał dla oferujących
konta pocztowe, że wielokrotnie przeładowane
funkcjonalnościami panele można jeszcze rozbudować.

71%
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11. Czy słyszałeś/aś o adresie
abuse@(dowolna domena)
i czy wiesz do czego służy?

24%

Tak słyszałem i wiem
do czego służy (24%)
Tak słyszałem, ale nie
wiem do czego służy (7%)

7%
69%

Nie, nie słyszałem (69%)

12. Czy korzystałeś/aś z możliwości
raportowania spamu
poprzez adres
abuse@(dowolna domena)?
Tak (28%)
Nie (72%)

28%

72%

Faktem jest to, że aż 69% badanych nie słyszało nigdy o adresie
abuse@(dowolna domena) który, co do zasady, służy do
zgłaszania wszelkich naruszeń związanych ze spamem. Tylko
31% słyszało o tym adresie i tylko 24% wie do czego on służy.
Jedynie 28% spośród osób, które wiedzą, do czego służy adres
abuse@(dowolna domena) korzystało z mozliwości
raportowania spamu przy pomocy tego adresu. 60% badanych
mających wiedzę na temat adresu abuse@(dowolna domena)
uważa, że ta metoda raportowania spamu jest skuteczna –
40% uważa wręcz przeciwnie. Niestety, administratorzy wielu
sieci komputerowych bądź serwisów pocztowych, nie
przywiązują wagi do zgłoszeń o naruszeniach prawa bądź
Netykiety przez swoich klientów. Prowadzi to często do tego,
że inni ich klienci cierpią z powodu np. blokad (RBL). Warto
zastanowić się nad polskim odpowiednikiem listy rfc-ignorant,
aby przestrzegać przed takimi operatorami.

13. Jak oceniasz skuteczność
raportowania spamu
poprzez adres
abuse@(dowolna domena)?
Bardzo skuteczna (20%)
Skuteczna (40%)
Nieskuteczna (30%)
W ogólne nieskuteczna (10%)

10%

20%

30%
40%
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14. Czy wykorzystujesz filtry antyspamowe (przynajmniej
w jednej ze skrzynek)?
Tak (71%)
Nie (18%)
Nie wiem, trudno
powiedzieć (11%)

11%
18%

Bardzo dużo, bo aż 71% badanych, korzysta z tzw. filtrów
antyspamowych, które są oferowane przez administratorów
poczty bądź producentów oprogramowania. Ten fakt cieszy.
Użytkownicy korzystają bowiem z dostępnych narzędzi walki
ze spamem.

71%

15. Czy znasz przepisy regulujące usługi świadczone drogą
elektroniczną?
Tak. Jakie? (31%)
Nie znam (28%)
Nie wiem, trudno
powiedzieć (41%)

31%
41%
28%

Badania pokazują również, iż ok. 69% osób, które wzięło udział
w badaniu nie potrafiło zadeklarować znajomości przepisów
regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną. Z 31%
ankietowanych, którzy mieli pojęcie o funkcjonowaniu
jakichkolwiek regulacji prawnych związanych ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną, tylko kilka procent ma świadomość
tego, że świadczenie tych usług jest regulowane – poza ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jeszcze przez inne
akty prawne.
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Spam jest wykroczeniem – zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną – jednakże wie o tym tylko 38%
badanych.

16. Czy wiesz, że spam można zgłosić na Policję jako
wykroczenie?
Tak (38%)
Nie (48%)
Nie wiem,
trudno powiedzieć (15%)

15%
38%

48%

17. Czy otrzymujesz tzw. wiadomości phishingowe, za pomocą
których nadawca próbuje wyłudzić Twoje dane
(np. do konta w banku, do konta Skype, itp.)?
Tak (59%)
Nie (27%)
Nie wiem,
trudno powiedzieć (14%)

14%
27%

Między wiadomościami spamowymi możemy również bardzo
często znaleźć tzw. wiadomości phishingowe, za pomocą
których nadawca próbuje wyłudzić nasze dane dostępowe
(np. do konta w banku, do skrzynki pocztowej, do Skype, itd.).
Blisko 3⁄5 badanych zadeklarowało, iż otrzymuje tego typu
wiadomości.

59%
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18. W celu ochrony konsumenta przed otrzymywaniem
niechcianych treści powstała e-Lista Robinsona.
Osoby na niej zapisane, są dodatkowo chronione.
Czy zapisałaś/eś swój adres e-mail na taką listę?
Tak (7%)
Nie, ponieważ nigdy wcześniej o niej nie słyszałam/em (54%)
Nie, ponieważ nie wiem jak to zrobić (14%)
Nie, bo nie widzę takiej potrzeby (25%)

7%

25%
14%

54%

19. Czy znasz instytucje, które wspierają internautów w walce
ze spamem?
Tak, jakie? (20%)
Nie (63%)
Nie wiem, trudno powiedzieć (16%)

Ponad połowa ankietowanych (54%) nigdy nie słyszała
o e-liście, 14% nie wie jak się na nią zapisać, tylko 7% zapisało
się. Dokładnie ¼ badanych nie widzi potrzeby skorzystania
z tego rodzaju rozwiązania. E-lista Robinsona to system
wspomagający ochronę adresów e-mail odbiorców.
Dzięki niemu każda osoba czy firma działająca na rynku
polskim będzie mogła nieodpłatnie skorzystać z listy celem
sprawdzenia czy adres e-mail, na który osoba ta chce wysłać
wiadomość elektroniczną nie znajduje się na niej i należy
uszanować jej wolę (więcej na: listarobinsona.pl).

16%

20%

Alarmujący jest fakt, że 63% badanych nie zna instytucji,
które mogą pomóc w walce ze spamem! Jedynie 1⁄5 osób
ma świadomość istnienia takich instytucji jak GIODO, UKE,
UOKiK, CSA czy SpamCop.

63%
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Ponad połowa (53%) spośród ankietowanych
pracuje w branży internet/technologie lub ecommerce,
gdzie znajomość regulacji prawnych
dotyczących zjawiska spamu jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania.
Większość badanych mieści się
w przedziale wiekowym 26-49 lat.
55% to mężczyźni.
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