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dr inż. Wiesław Cetera 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

 

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Wiesław Cetera 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej: 

1. 2012 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – „Innowacyjność małych i 

średnich przedsiębiorstw w sektorze poligraficznym” (załącznik 1). 

2. 2004 – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – Studia Podyplomowe 

– Wycena nieruchomości (załącznik 2). 

3. 1985 – Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Dzienne Studia Dziennikarskie 

na WDiNP (załącznik 3). 

4. 1982 – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Religioznawstwa – 

Metodologia religioznawstwa (załącznik 4). 

5. 1980 – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki – Projektowanie i 

organizacja systemów informacyjnych (mgr inż.). 

 

3. Informacje dotyczące zatrudnienia: 

1. 2016 – adiunkt, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. 2014–2016 – adiunkt, Zakład Technologii Informacyjnych Mediów, Instytut 

Dziennikarstwa.  

3. 2015 – staż naukowy w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Lwów.  

4. 2013–2014 – Instytut Dziennikarstwa UW (umowa), wykłady na kierunku 

Logistyka Mediów. 

5. 2010–2011 – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, sekretarz Rady 

Naukowej I Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej. 

6. 2009 – prezes Zarządu Stowarzyszenia Fair Business. 
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7. 2004–2008 – przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa Promocja XXI Sp. 

z o.o.  

8. 1989–2004 – prezes Zarządu Wydawnictwa PAW Sp. z o.o. 

9. 1986–1990 – Redaktor naczelny czasopisma „Informatyka, Komputery, 

Systemy”. 

10. 1983–1986 – dziennikarz.  

11. 1980–1983 – Wojskowy Instytut Informatyki, programista, operator systemu, 

wykładowca. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym 

w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 ze zm.): 

 

Jako szczególne osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 

2013 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym, wskazuję spójną część dorobku 

naukowego pod wspólnym tytułem: 

 

Logistyka mediów jako subdyscyplina nauki o mediach 

  

  

Na dorobek składają się: 

 

Monografie:  

1. „IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986–1989. Studium przypadku”. 

SFB, ID UW, Warszawa 2016, ss. 228. 

2. „Logistyka mediów. Poligrafia”. SFB, ID UW, Warszawa 2016, ss. 220. 

 

Leksykon tematyczny: 

3. „Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT”. W. Gogołek, W. Cetera. WDiNP 

UW, Warszawa 2014, ss. 246. 
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Artykuły: 

4. “Polish Printing in Transition”. “Economics and Organization of Enterprise” 

2015/2(781), s. 90–103. 

5.  “TV licence fee or the mission – a step towards economic”. “Economics and 

Organization of Enterprise” 2015/11, s. 110–121. 

6. „Logistyka mediów. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”. EiOP 2016/2, 

s. 26–35. 

7. „The effectiveness of innovations in the Polish printing industry”. EiOP 

2016/7, s.19–30. 

8. „The nationalisation of the Polish printing industry”. Case study. „Printing 

Historical Journal”, 2017 (zakwalifikowany do druku). 

 

Artykuły w wydawnictwach zbiorowych: 

9. “The availability of Internet services for people with disabilities”. XVII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Ergonomia 

niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa”. Łódź 2015. 

10. „Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku”. HIGH-TECH za 

Żelazną Kurtyną, elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL. 

Katowice, 23–24.09.2015. 

11. „Logistyka mediów – tożsamość dyscypliny”. [W:] „Logistyka i 

administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – 

cyfryzacja – poligrafia”. W. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.]. WDiNP UW, 

Warszawa 2016. 

 

Współautorstwo artykułu w wydawnictwach zbiorowych: 

12. „Dynamika zmian w sektorze poligraficznym”. B. Ziewiec, J. Grzegorek, M. 

Suskiewicz. [W:] „Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty 

teoretyczne i aplikatywne”. W. Cetera, K. Kowalik [red.]. WDiNP UW, 

Warszawa 2015. 

 

Redakcja pracy zbiorowej: 

13. „Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne”. 

W. Cetera, K. Kowalik [red.]. WDiNP UW, Warszawa 2015. 
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14. „Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne”. 

W. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.]. WDiNP UW, Warszawa 2016 

 

Impact factor – 72 

Indeks Hirscha (Harzing’s Publish Or Perish) – 2 

 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze, po obronie pracy doktorskiej, skupiały się 

przede wszystkim na zagadnieniach transformacji mediów oraz ewolucji ich zaplecza 

technologicznego i organizacyjnego, stanowiącego obecnie element rozwijającego się nowego 

obszaru edukacji oraz kształtującej się subdyscypliny w ramach nauki o mediach, czyli  

logistyki mediów. Ponadto w kręgu moich zainteresowań badawczych znalazły się kwestie 

odnoszące się do zastosowań technologii informatycznych, których początek datuje się już od 

lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w okresie powszechnego zainteresowania 

mikrokomputerami, oraz rozwój wielkonakładowej prasy komputerowej dla młodzieży.  

Całokształt moich zainteresowań badawczych w okresie po obronie pracy doktorskiej 

obejmuje cztery następujące obszary: 

1. Rola czasopism informatycznych wydawanych w latach osiemdziesiątych w 

realizowanym współcześnie procesie cyfryzacji. 

2. Transformacja sektora poligraficznego i jego pozycja w polskiej gospodarce. 

3. Kształtowanie się nowej dyscypliny badawczej i edukacyjnej – logistyki 

mediów. 

4. Ekonomia mediów w odniesieniu do nowych technologii oraz zarządzania 

innowacjami i ich efektywności. 

Jednocześnie starałem się, aby moja działalność naukowo-badawcza  była użyteczna i 

znajdowała zastosowanie w praktyce gospodarczej. 

 

 

A. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników wraz z 

zaprezentowaniem ich praktycznego wykorzystania: 

a. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986–1989. Studium przypadku 

Materializację wyników moich badań nad ewolucją i historią mediów stanowi monografia 

„IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986–1989. Studium przypadku”, która obejmuje 

pierwsze lata masowego zainteresowania komputerami. Wówczas to „trafiły pod strzechy” 
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pierwsze urządzenia elektroniczne – w polskich domach pojawiły się takie komputery, jak ZX 

Spektrum, Amiga, Atari itp. Byłem w owym czasie założycielem i redaktorem naczelnym 

jednego z pierwszych magazynów edukacyjnych poświęconych upowszechnianiu wiedzy na 

temat technologii informacyjnych, który ukazywał się w nakładzie 200 tys. egzemplarzy.  

  

Media stanowią innowacyjny sektor gospodarki. Dominują w nich trzy elementy: człowiek 

– kreatywny twórca i wymagający odbiorca oraz, w coraz większym stopniu, nowoczesna 

technologia i poprawne zarządzanie. Spójność i wzajemną zależność owych dominant daje się 

łatwo zauważyć. Postęp techniczny oraz wdrażanie informacyjnych technologii zmieniają 

oblicze mediów. Warsztat dziennikarza jest dzisiaj nierozerwalnie związany z technologią. 

Jednocześnie współczesne technologie informacyjne przez nowe formy gromadzenia 

informacji, ich przetwarzania, dystrybucji sprzyjają powstawaniu nowych mediów. W 

związku z tym hybryda w postaci logistyki mediów, łącząca elementy technologii 

informacyjnych, ekonomii, marketingu i zarządzania, staje się naturalnym obszarem 

badawczym i edukacyjnym. 

Stanowi też o tym, iż z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jakim jest każde wydawnictwo, 

które chce aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym i wzmacniać swoją pozycję na 

rynku, kluczowe znaczenie ma budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu 

innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i 

marketingowych, a także dzięki efektywnemu gospodarowaniu kapitałem społecznym, który 

potrafi kreować zachowania innowacyjne zarówno ludzi, jak i firm.  

Zachodzący obecnie w Polsce proces cyfryzacji rozpoczął się jeszcze w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to fascynacja informatyką objęła szerokie rzesze 

odbiorców, głównie młodzieży. W rezultacie znakomita większość ówczesnych pasjonatów 

komputeryzacji uczestniczy obecnie w kreowaniu zmian i często jest ich liderem.  

Mimo, że dość nagłe zainteresowanie mikrokomputerami w Polsce datuje się od latach 

osiemdziesiątych, to jednak obecność technologii komputerowych była już wówczas faktem. 

Początkom cyfryzacji, pojmowanej jako proces edukacyjny adresowany głównie młodzieży, 

poświęcona jest monografia „IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986–1989. Studium 

przypadku”. Owo studium jest próbą wskazania uwarunkowań funkcjonowania medium. 

Uwarunkowań, jakimi były i pozostały polityka, misja, sytuacja społeczna (w tym wiedza 

informatyczna) oraz otoczenie wpływające na zarządzanie, a także technologie i 

infrastruktura. Monografia ta, poza wymiarem dokumentacji historycznej, ma i tę istotną 
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cechę, że wskazuje na ważny element rysujących się prawidłowości, który można uznać za 

godną uwagi, nowatorską składową Nauki o Mediach.  

Warto przy tym dodać, że w Polsce w owym czasie istniała już profesjonalna informatyka 

do zastosowań przemysłowych oraz masowego przetwarzania danych. We wrocławskiej 

fabryce Elwro produkowano duże maszyny matematyczne, nazwane później komputerami, 

serii Odra. Były one między innymi podstawowym wyposażeniem Zakładów Elektronicznej 

Techniki Obliczeniowej (ZETO). Maszyny matematyczne stanowiły jednak wówczas dla 

większości społeczeństwa świat zamknięty i niedostępny.  

Tematem monografii jest analiza miesięcznika „IKS – Informatyka, Komputery, Systemy” 

oraz „Zeszytów Programów Komputerowych”. Oba tytuły ukazywały się w latach 1986–1989 

jako periodyki Wydawnictwa „Czasopisma Wojskowe”. Wychodziły one jako dodatek do 

„Żołnierza Wolności” – dziennika, który wspierał stan wojenny i jako organ wojskowy był 

propagandową tubą ówczesnej władzy. Fakt ten jest niezwykle intrygujący z punktu widzenia 

oceny miesięcznika. Poza tym, co wydaje się dość ciekawym przyczynkiem do historii 

mediów, „IKS” powstał chwilę po okresie, w którym cybernetyka była uznawana za naukę 

wrogą, imperialistyczną. 

Ze względu na kwerendę danych ważna jest informacja, że w latach 1986–1989 autor 

kierował redakcją miesięcznika „IKS”. Dlatego też dla zachowania obiektywizmu analiz 

większą wagę przywiązywano w monografii do obiektywnych metod ilościowych. Natomiast 

analizy jakościowe starano się opierać na opiniach innych autorów oraz na odbiorze i ocenach 

czytelników. 

Istotny jest przy tym fakt, jak niezwykle uboga jest literatura podejmująca problematykę 

prasy informatycznej wychodzącej w omawianym okresie. Nieliczne publikacje ukazywały 

się jedynie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie uwzględniały jednak 

wysokonakładowej prasy informatycznej. Liczne zaś obecnie strony internetowe traktują to 

zagadnienie ogólnikowo, wymieniając jedynie tytuły pism w kontekście sentymentalnych 

wspomnień czynnych dzisiaj zawodowo informatyków, a także będących na emeryturze. 

Gwoli ścisłości dodać jednak należy, że istnieje również kilkanaście stron internetowych, 

które oferują bezpośredni dostęp do wydań archiwalnych1. Poza tym archiwalne numery 

                                                 
1
Są to m.in. (bez stron aukcyjnych): 

https://mac.gov.pl/projekty/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-do-2020-r/ [dostęp 2017.04.20]; 

https://pebx.pl/t/iks-miesiecznik-numery-archiwalne.621737/ [dostęp 2017.04.20]; 

http://stare.e-gry.net/czasopisma/iks-informatyka-komputery-systemy/ [dostęp 2017.04.20]; 

http://www.reduksy.pl/category/uncategorized/pozostale-reduksy/ [dostęp 2017.04.20]; 

 https://archive.org/details/InformatykaKomputerySystemyKompletPLJPG /[dostęp 2017.04.20]; 

https://mac.gov.pl/projekty/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-do-2020-r
https://pebx.pl/t/iks-miesiecznik-numery-archiwalne.621737/
http://stare.e-gry.net/czasopisma/iks-informatyka-komputery-systemy
http://www.reduksy.pl/category/uncategorized/pozostale-reduksy/
https://archive.org/details/InformatykaKomputerySystemyKompletPLJPG
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„Bajtka”, „Komputera” i „IKS-a” są sprzedawane w serwisach internetowych (np. Allegro). 

Zatem studia literaturowe i kwerenda internetowa dopełniły zebraną przez autora 

dokumentację dotycząca wydawania „IKS-a”.  

Druga połowa lat osiemdziesiątych jest postrzegana jako okres gospodarczego upadku i 

społecznej bezradności. Tymczasem wbrew panującemu przekonaniu o powszechnej niemocy 

gospodarczej i istnieniu niemożliwych do pokonania przeszkód (na ustawy M. Wilczka, w 

których ostatecznie zmaterializowała się zasada, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, 

trzeba było jeszcze poczekać dwa lata) na rynku pojawiły się czasopisma poświęcone 

mikrokomputerom w niespotykanym dotąd masowym nakładzie. Obok pism dla fachowców, 

drukowanych w parotysięcznych nakładach, wydawano miesięczniki w liczbie egzemplarzy 

dorównującej nakładom pracy codziennej.  

 „IKS – Informatyka, Komputery, Systemy” był adresowany przede wszystkim do 

młodzieży, której najczęściej nie było stać na ówczesne mikrokomputery. Poza tym 

miesięcznik był wydawany przez wojskowego wydawcę, a redakcja funkcjonowała w 

strukturze dziennika „Żołnierz Wolności” o jak najgorszej reputacji. Tymczasem pismo 

odniosło sukces, a jego nakład doszedł do 200 tys. egzemplarzy. Analiza tego edytorskiego 

przedsięwzięcia z dzisiejszej perspektywy nauki o mediach jest wielce interesująca. 

Zwłaszcza że już nigdy, nawet w latach gospodarki rynkowej, swobodnego dostępu do 

reglamentowanego niegdyś papieru, w czasach bez cenzury oraz w warunkach powszechnego 

korzystania z komputerów, laptopów, notebooków i smartfonów żadne czasopismo 

poświęcone tej tematyce nie osiągnęło podobnego nakładu.  

Zasadniczym celem autora było zatem określenie misji miesięcznika „IKS – 

Informatyka, Komputery, Systemy”. Była nią przede wszystkim edukacja informatyczna, 

czyli upowszechnianie wiedzy o komputerach, programach i programowaniu. Czasopismo 

realizowało ją w latach 1986–1989.  

Z tego punktu widzenia istotne są odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie tematy były poruszane na łamach miesięcznika? 

2. Jakie były proporcje publikacji na określone tematy? 

3. Jakie inicjatywy podejmowała redakcja? 

4. Jakie formy dziennikarskie stosowano w miesięczniku? 

5. Czy redakcja, mimo funkcjonowania w strukturze „Żołnierza Wolności”, utrzymała 

niezależność w sferze merytorycznej? 

                                                                                                                                                         

http://allearchiwum.pl/klasy-386-i-slabsze-6951/0,0/ [dostęp 2017.04.20]. 

 

http://allearchiwum.pl/klasy-386-i-slabsze-6951/0,0
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By odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono analizę zawartości prasy. Opierano się 

przy tym na ujęciu tego zagadnienia przez Walerego Pisarka (1983), według którego analiza 

zawartości prasy jest zespołem różnych technik systematycznego badania strumieni lub 

zbiorów przekazów, polegającego na możliwie obiektywnym (w praktyce zwykle: 

intersubiektywnie zgodnym) wyróżnianiu i identyfikowaniu ich możliwie jednoznacznie 

skonkretyzowanych, formalnych lub treściowych elementów oraz na możliwie precyzyjnym (w 

praktyce: ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów i na głównie 

porównawczym wnioskowaniu, a zmierzającego przez poznanie zawartości przekazów do 

poznania innych elementów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego. Analiza zawartości 

prasy powinna zatem charakteryzować się następującymi właściwościami (Pisarek 2007): 

musi uwzględniać tylko syntaktyczne i semantyczne elementy przekazu; musi być obiektywna; 

musi być systematyczna; musi być ilościowa. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że prasa komputerowa nie była dotychczas przedmiotem 

analiz. Tematyka ta, choć niezwykle atrakcyjna w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 

znajdowała się poza nurtem badań prasoznawczych. Jedyna publikacja dotycząca tego 

zagadnienia (W.M. Kolasa, „Prasa komputerowa w Polsce – historia i statystyka”, 2001) była 

prezentacją wydawanych tytułów i zawierała propozycję ich typologii z uwzględnieniem 

również pism wychodzących w latach 1989–2000. 

W monografii przedstawiono genezę powstania czasopisma „IKS – Informatyka, 

Komputery, Systemy”, a także jego charakterystykę pod kątem logistyki technicznych 

zagadnień wydawniczych oraz redakcyjnych i finansowych. Natomiast w analizie ilościowej i 

jakościowej uwzględniono specyficzną dla tego rodzaju zagadnienia typologię materiałów.  

Z punktu widzenia funkcjonowania redakcji i jej relacji z czytelnikami istotne jest 

częściowo zachowane archiwum korespondencji od czytelników. Nadsyłane wówczas do 

redakcji listy i ankiety czytelników są szansą na poznanie ówczesnych odbiorców 

miesięcznika oraz ich potrzeb. 

„IKS” ukazywał się w latach 1986–1989. Obok „Bajtka” i „Komputera” należał do 

pierwszych wysokonakładowych czasopism informatycznych w Polsce i, co ważne, choć 

legendarne już dzisiaj pismo poświęcone informatyce „Byte” było wydawane od roku 1975, 

to pozostawało na zbliżonym poziomie aktualności technologicznej.  

Jeśli zawierzyć poglądom A.W. Gouldnera (1976), rozwój technologii komunikacyjnych 

wpływa bezpośrednio na przemiany w historii politycznej. Dlatego też rok 1986 w Polsce, 
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kiedy to na rynku pojawiają się trzy wysokonakładowe czasopisma omawiające nowe 

technologie, może potwierdzić tę hipotezę.  

Co prawda D. McQuail (2007) uważa, że „narodziny epoki informacyjnej, zapowiadanej 

przez media masowe, wyznaczają jednak nową i odrębną ścieżkę historyczną”. W tym 

kontekście obecność na polskim rynku masowych czasopism komputerowych można 

traktować jako zapowiedź fundamentalnych zmian. Niespotykaną aktywność czytelników 

„IKS-a” w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w okresie gospodarczej zapaści 

kraju i politycznej dominacji upadającej ideologii, można traktować, zgodnie z przyjętą przez 

autorów misją, jako tworzenie intelektualnego fundamentu realizowanych obecnie procesów 

cyfryzacji. Zapewne z pokoleniowego punktu widzenia można zauważyć, że to właśnie oni, 

czytelnicy pism komputerowych w latach osiemdziesiątych XX wieku, stanęli dzisiaj po 

stronie konstruktorów „społeczeństwa sieci”. Potwierdza to wagę trafności misji medium i jej 

znaczenia. Owa aktywność czytelników dowodziła ich zainteresowania tematyką oraz 

wartości publikowanych w piśmie materiałów. Było to, poza atrakcyjnością zawartości 

gazety, dowodem na wagę niezależności i obiektywizmu prezentowanych materiałów. 

Wówczas nikt z ówczesnych decydentów/cenzorów nie miał dostatecznych kompetencji w 

zakresie publikowanych w „IKS-ie” treści, by w nie ingerować. Fakt ten potwierdza 

nieprzemijające fundamentalne znaczenie niezależności prezentowanych przez media treści. 

Czteroletnia obecność wysokonakładowych miesięczników komputerowych na polskim 

rynku nie została dotychczas odnotowana w kalendariach wydarzeń o szczególnym znaczeniu 

dla cyfryzacji Polski. Rok 1986 kojarzy się w większym stopniu z katastrofą w Czarnobylu 

niż z pierwszymi wdrożeniami Windowsa 1. Jednak to właśnie prasa sprzyjała edukacji 

informatycznej czytelników w roku 1986. Dopiero w 1993 roku powstały superszybkie łącza, 

rok później CERN umożliwił dostęp do World Wide Web, w tym samym roku powstała 

przeglądarka Yahoo, a na Google trzeba było poczekać aż do 1998 roku. 

Lata osiemdziesiąte w Polsce to początek procesu intensywnej edukacji informatycznej, 

który praktycznie trwa do dzisiaj. Wynikał on z rozwoju technologii informacyjnych na 

świecie w drugiej połowie XX wieku, który determinował pojawienie się nowych zjawisk 

społecznych i ekonomicznych. Te zaś były źródłem wielu rewolucyjnych zmian. Nic zatem 

dziwnego, że okres ten nazywa się dzisiaj „rewolucją komunikacyjną”, „wiekiem informacji”, 

„erą informacyjną” oraz „trzecią falą”2 czy też „globalną wioską”, zdefiniowaną jeszcze przez 

M. McLuhana w 1962 roku. Oceny dokonywane z perspektywy czasu syntetycznie ujmują 

                                                 
2
 Alvin Toffler, Trzecia fala, Wyd. PIW 1997, s. 43. Marshall McLuhan, Zrozumieć Media, przedłużenie 

człowieka, WNT, Warszawa 2004 
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charakter tego procesu. Dla ówczesnych twórców (współtwórców) inicjatyw edytorskich 

wytyczona droga nie była tak oczywista. Naturalnie redakcja „IKS-a” miała nakreśloną 

ogólnie ideologię: Najpierw trzeba się uczyć myśleć; myśleć jasno, przejrzyście i 

jednoznacznie formułować swe poglądy, maszyna bowiem nie toleruje niedomówień i choć 

rozkazy wykonuje szybko i bezbłędnie, to jednak nie myśli. Informatyka to przede wszystkim 

jej zastosowanie profesjonalne – tu liczby mówią prawdę: jedynie.  

Gwałtowny rozwój technologii mikrokomputerów sprzyjał niezwykłej popularności 

informatyki. Przy czym dominującym czynnikiem wpływającym na to zainteresowanie w 

Polsce była rozrywka. Gry komputerowe zdecydowały o popularności ówczesnych 

mikrokomputerów, które z punktu widzenia użyteczności przetwarzania danych nie miały 

takiego znaczenia. Jednak ich obecność w domach zmniejszała znacznie dystans do 

najnowszych technologii. Przy tym gry stanowiły formę, nośnik przekazu edukacyjnego, czyli 

wpisywały się w pewnym stopniu w realizowaną przez „IKS-a” misję. Poza tym komputer w 

rękach młodych użytkowników oswajał ich w dużym stopniu z informatyką. Doświadczenie 

to potwierdza w pełni siłę formy nośnika przekazu medialnego. 

Szybko osiągnięty wysoki nakład „IKS-a”, podobnie jak wymienionych miesięczników, 

świadczył o niezwykłej popularności tematyki informatycznej oraz ogromnym 

zapotrzebowaniu na informację.  

 „IKS” wychodził naprzeciw tym potrzebom. Dawał też szansę rozwoju przyszłym 

informatykom. Redakcja, w odróżnieniu od pozostałych pism, nie kierowała się w stronę gier 

i rozrywki, lecz przez publikowanie programów o różnym charakterze i przeznaczeniu, a 

także prowadząc kursy programowania, starała się budować podstawy wiedzy informatycznej. 

Ten wybór miał oczywiście swoje konsekwencje – stosunkowo duża objętość materiałów o 

charakterze edukacyjnym mogła ograniczać krąg odbiorców. W odniesieniu do „Bajtka”, 

publikującego głównie gry i ich opisy, „IKS” miał poważny edukacyjny charakter. W jego 

zespole redakcyjnym znajdowało się wielu zawodowych informatyków i nauczycieli 

akademickich (dzisiaj profesorów). To właśnie dzięki nim publikowano materiały na dobrym 

poziomie merytorycznym. Przy małym, co trzeba zaakcentować, udziale rozrywki, czyli gier.  

Redakcji uznała, a było to efektem wielu rozmów i dyskusji, niekiedy nawet sporów, że 

dystans do nadrobienia w sferze informatyki w szybko zmieniającej się rzeczywistości lat 

osiemdziesiątych jest tak duży, że szkoda czasu na zabawę. Przede wszystkim więc edukacja. 

Jednak w rezultacie okazało się, że właśnie programy gier jako nośnik przekazu edukacyjnego 

zapewniały stałą grupę czytelników i to one utrwaliły się najbardziej w pamięci odbiorców. 
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Cykl „Liga Myślących” oraz zagadki matematyczne skłaniały czytelników do podejmowania 

trudu samodzielnego programowania. 

Patrząc z tej perspektywy na obecność „IKS-a” na rynku czasopism, można z całą 

stanowczością stwierdzić, że miesięcznik dobrze wpisał się w proces edukacyjny, który 

jeszcze w latach osiemdziesiątych miał spontaniczny charakter. Dlatego też spójny program 

kształceniowy zaproponowany przez redakcję mógł odegrać pozytywną rolę. Metodyczne 

kursy zamieszczane w ostatnich numerach „Zeszytów Programów Komputerowych” należały 

do pierwszych tego rodzaju publikacji adresowanych do początkujących informatyków.  

Miesięcznik miał wydawcę wojskowego, korzystał zatem z kadrowych zasobów resortu. 

Byli to przede wszystkim eksperci z Wydziału Cybernetyki WAT oraz Wojskowego Instytutu 

Informatyki. „IKS” początkowo był traktowany z dystansem, mimo że odbiegał w dużym 

stopniu zawartością od dotychczasowego katalogu tematów podejmowanych przez prasę 

wojskową. Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej misji, wspomnianej niezależności i 

omijaniu cenzury (brak kompetencji cenzorów), redakcja czasopisma uniknęła, mimo 

uwarunkowań politycznych, uprawiania propagandy typowej dla „Żołnierza Wolności”. 

Osiągnięty sukces rynkowy spowodował zainteresowanie zarówno tytułem, jak również 

jego tematyką. Z jednej strony miał licznych czytelników głównie w środowisku 

pozawojskowym, z drugiej zaś dysponenci prasy wojskowej próbowali zdyskontować sukces 

rynkowy czasopisma, wykorzystując go propagandowo. Redakcji udało się uchronić 

miesięcznik przed publikacjami o takim charakterze. Nieliczne materiały związane z 

wojskiem dotyczyły jedynie techniki zastosowań nowego medium lub działalności klubów 

komputerowych w środowisku wojskowym, które, tak jak każde środowisko, miało podobne 

problemy – brak sprzętu.  

Pojawiające się od numeru 5. z 1987 roku na stronie tytułowej zdjęcia o tematyce 

wojskowej czy fotoreportaże z wojskowych klubów informatycznych trudno uznać za 

propagandę uprawianą przez „Żołnierza Wolności”. Co prawda redaktor naczelny „IKS-a” 

wchodził w skład kolegium redakcyjnego „Żołnierza Wolności”, co miało podkreślać 

integralność obu redakcji, udało się jednak utrzymać miesięcznik z dala od głównego nurtu 

tematycznego, i politycznego, dziennika. Ostatecznie nawet podtytuł „IKS-a” – dodatek 

„Żołnierza Wolności” – pozostawał dla czytelników bez znaczenia. 

 „IKS” jest dzisiaj eksponatem w Muzeum Informatyki. W rzeczywistości 6 mln 185 tys. 

egzemplarzy miesięcznika i jego dodatku, które trafiły na rynek czytelniczy w latach 1986–

1989, pozostawiły trwały ślad na drodze do informatyzacji Polski. Analiza przypadku „IKS-
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a” jest wartościowym źródłem informacji o wartości misji medium oraz o sposobie jej 

realizacji, a także wskazania drogi izolowania się od polityki. 

O powodzeniu edukacyjnej misji „IKS-a” dowodzi wielu dzisiejszych informatyków, 

którzy swoje pierwsze kwalifikacje zdobywali dzięki prasie komputerowej z lat 

osiemdziesiątych. „IKS” miał w tym swój udział. Tym samym ówcześni czytelnicy wpływają 

dzisiaj na rzeczywistość. Jeśli pozostaniemy jedynie w świecie mediów, to możemy 

stwierdzić, że rozwój technologii mediowych nie byłby możliwy bez wykształcenia 

odpowiednich kompetencji. K. Jakubowicz (2011) zwraca uwagę, że dla rozwoju mediów 

kluczowe znaczenie mają uwarunkowania kulturowe uwzględniające również poziom 

wykształcenia. Stąd też korelacja między realizowaną przez pisma komputerowe z lat 

osiemdziesiątych misją a procesem cyfryzacji jest wyraźna i nie budzi wątpliwości.  

  

 

b. Logistyka mediów. Poligrafia 

 

 

Egzemplifikacją moich zainteresowań są badania sektora poligraficznego jako 

technologicznego zaplecza mediów. Transformacja mediów determinowana zmianami w tej 

sferze jest dzisiaj procesem przebiegającym niezwykle intensywnie oraz silnie wpływającym 

nie tylko na społeczne funkcje mediów, lecz również na ich otoczenie, w tym gospodarcze.  

Można nawet sformułować tezę, iż właśnie owa transformacja była przełomowym 

momentem w procesie kreowania nauki o mediach. Wynika z tego, że zmiany technologiczne 

są znaczącym elementem tej nauki. Technologie związane z procesami i zachowaniami 

innowacyjnymi oraz z zarządzaniem wskazują na jeden z ważnych fundamentów nauki o 

mediach – na logistykę. 

Nie ma zatem wątpliwości, że logistyka mediów, osadzona w naukach społecznych i 

technicznych (schemat 1),  jest obszarem intensywnych dociekań, w tym badań nad jej 

tożsamością oraz zakresem i przedmiotem nauczania, Logistyka wykorzystuje nowe 

technologie informacyjne w mediach oraz tworzy nowe publikatory. Podstawowa wiedza z 

fizyki, matematyki i informatyki jest ważnym uzupełnieniem dotychczasowego 

standardowego pakietu dyscyplin społecznych towarzyszących mediom. Tym samym 

logistyka mediów wykorzystuje metodologie nauk będących  dotąd poza obszarem 

zainteresowania nauki o mediach.  Jest rzeczą oczywistą, że zdefiniowana nauka nie może 

ograniczać się do jednego podejścia. Determinanty nauki o mediach, ich geneza, struktura, 

funkcjonowanie i zastosowanie skłaniają do uwzględnienia także nauk technicznych oraz 
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towarzyszących im nauk ścisłych.  Nauki te są zintegrowane w ramach dyscypliny określanej 

jako logistyka mediów, przynależnej  przez funkcjonowanie i zastosowanie naukom o 

mediach. M. Jabłonowski i T. Gackowski (2015),  definiując nauki o mediach, pozostawili w 

nich obszary do zagospodarowania (subdyscypliny). Stąd też występowanie w nich logistyki 

mediów. 

 

Schemat 1. Logistyka mediów na tle wybranych nauk (opracowanie własne) 

 

Nowe technologie systematycznie wpływają na rynek mediów, powodując jego 

restrukturyzację i zmieniając w istotnym stopniu jego oblicze. Cyfryzacja, na przykład, 

spowodowała odejście od tradycyjnych mediów – rezygnację z dotychczasowych 

analogowych nośników, a przynajmniej znaczne ograniczenie ich stosowania. Problematyka 

ta jest bezpośrednio związana z moimi badaniami nad sektorem poligraficznym, stanowiącym 

technologiczne zaplecze tradycyjnych mediów. Chodzi tu przede wszystkim o intensyfikację 

poszukiwań – w sferze logistyki – panaceum na poprawę kondycji sektora poligraficznego. Ta 

jest zagrożona, choćby przez internet, który posłużył jako kanał dystrybucji informacji, a 

także skutecznie/efektywnie sprawdził się jako środowisko, w którym powstają i rozwijają się 

nowe media. Zmienił się w związku z tym radykalnie warsztat dziennikarza, pracownika 

mediów. Obecnie w jego pracy niezbędna jest znajomość nowych technologii 

informacyjnych. Należy przy tym zaznaczyć, że zmiany szybko objęły wszystkich 

interesariuszy mediów, definiując nowe relacje między nimi.  



  

 

14 

 

Media tradycyjnie związane z prasą, radiem i telewizją są beneficjentami technologii 

informacyjnych. Jednocześnie zachodzące w nich zmiany, szczególnie w odniesieniu do prasy 

drukowanej, w istotnym stopniu wpływają na cały sektor poligraficzny stanowiący krytyczne 

ogniwo łańcucha wartości funkcjonującego w branży mediowej.  

Sektor poligraficzny, zwłaszcza fundamentalne determinanty jego funkcjonowania, czyli 

zarządzanie i technologie, ewolucja organizacji i absorpcja innowacji, został poddany analizie 

w monografii „Logistyka mediów. Poligrafia”. Istotne, wręcz rewolucyjne przeobrażenia w 

sektorze przedsiębiorczości poligraficznej rozpoczęły się w roku 1989 dzięki jego uwolnieniu 

z gorsetu cenzury oraz reglamentacyjnych ograniczeń. W centrum zmian, które nastąpiły w 

minionym ćwierćwieczu, znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące 

zdecydowaną większość wśród firm poligraficznych. Ich umiejętność dostosowania się do 

zmian technologicznych oraz nowych potrzeb rynku miała decydujący wpływ na rozwój 

polskiej poligrafii. Zwłaszcza że planów odnoszących się do przyszłości nie można było 

opierać jedynie na doświadczeniach innych krajów, lecz przede wszystkim na własnej 

praktyce oraz zdolności kreowania dnia jutrzejszego. Przedsiębiorcy w różnych obszarach 

aktywności gospodarczej poszukiwali przewagi konkurencyjnej. Wielu z nich nie dokonało 

jednak trafnych wyborów, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji ich firm. Dodać 

przy tym trzeba, że skutki tych wyborów były zdeterminowane nie tylko sposobem realizacji 

podjętych decyzji, lecz także zewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania zakładów 

poligraficznych.  

Monografia obejmuje dwudziestopięciolecie rozwoju sektora poligraficznego w III 

Rzeczypospolitej (1989–2014). Transformacja systemów gospodarczych, zainicjowana w 

1989 roku, sprawiła, że prywatna przedsiębiorczość poligraficzna powstawała praktycznie od 

podstaw. Jednak jej tradycji trzeba szukać dużo wcześniej. Dlatego monografia sięga 

perspektywą czasową do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości (1918–1939) oraz 

obejmuje okres powojenny (1945–1989).  

Pierwsze rozdziały książki poświęcono przemysłowi poligraficznemu w okresie 

międzywojennym. Jego analiza opiera się na dostępnych informacjach statystycznych 

publikowanych w „Małym roczniku statystycznym” (1930, 1933, 1938) oraz na studiach 

literaturowych i udokumentowanych losach nielicznych polskich przedsiębiorstw tego 

sektora. Z danych w nich zawartych wynika, że w czasach II Rzeczypospolitej poligrafia 

należała do nowoczesnych gałęzi przemysłu. Praca drukarza była bardzo dobrze płatna, a 

wysoko wykwalifikowani specjaliści, maszyniści – drukarze czy linotypiści, należeli do 

robotniczej elity finansowej. Tym samym zawód drukarza stanowił elitarną grupę wśród 
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innych profesji. Dowodzi to tego, że już wówczas technologia stanowiła fundamentalne 

uwarunkowanie funkcjonowania poligrafii – ważnej składowej mediów.  

Poziom polskiej poligrafii w okresie międzywojennym ilustruje ruch wydawniczy w 

Wielkopolsce. Liczne, zróżnicowane publikacje, często o wysokim poziomie wykonania, a 

także różnorodne nakłady świadczą o możliwościach technologicznych i organizacyjnych 

przemysłu poligraficznego. Oczywiście prasa, książki i inne wydawnictwa nie wyczerpują 

wszystkich dziedzin jego aktywności. Trudno jednak o lepiej mierzalny obraz tego sektora, 

tym bardziej że nie ma informacji na przykład o produkcji opakowań czy skali wykorzystania 

formularzy urzędowych, które również były przedmiotem zamówień.  

W polskiej literaturze publikacje poświęcone zagadnieniom ekonomicznym odnoszącym 

się do sektora poligraficznego są nieliczne (Jóźwiak 2010, Cetera 2007, 2008, 2009). 

Działające w Polsce ośrodki naukowe, takie jak: Wydział Papiernictwa i Poligrafii 

(Politechnika Łódzka), Zakład Technologii Poligraficznych (Politechnika Warszawska) oraz 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie nie 

prowadzą badań na temat podjęty w niniejszej pracy.  

Wszystkie przeprowadzone w sektorze poligraficznym badania i weryfikowane hipotezy, a 

także wnioski i propozycje rozwiązań, które przedstawione są poniżej, mają unikalny 

charakter (można nawet stwierdzić, że w tym sektorze pionierskie), ponieważ podobne 

badania w sektorze poligraficznym nie były dotychczas podejmowane i mimo 

funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego 

nie są prowadzone. COBRPP jest instytucją o ograniczonym budżecie, a funkcję jednostki 

transferu technologii doskonale w tym sektorze pełnią dostawcy. 

Stan poligrafii po drugiej wojnie światowej w Polsce także opisano na podstawie danych 

statystycznych. Obraz ten został uzupełniony studiami przypadku pochodzącymi z dostępnej 

dokumentacji znajdującej się Archiwum Akt Nowych oraz zgromadzonych przez autora 

jawnych akt postępowań sądowych dotyczących nacjonalizacji polskiego przemysłu. 

Odbudowę poligrafii w latach powojennych zobrazowano przykładami pochodzącymi z Ziem 

Zachodnich i Kujaw. Użycie terminu „odbudowa” jest jednak w tym przypadku pewnym 

nadużyciem, ponieważ często proces ten polegał na nacjonalizacji istniejących 

przedsiębiorstw prywatnych. Choć realizowano go zgodnie z obowiązującym wówczas 

prawem, niekiedy dochodziło do pogorszenia stanu przemysłu poligraficznego. I tak mniej 

efektywne przedsiębiorstwa państwowe powstawały na gruzach nacjonalizowanych zakładów 

prywatnych.  
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Dane statystyczne z lat 1989–2014, choć w pewnych okresach niepełne i agregowane 

według różnych, zmieniających się kryteriów, umożliwiają ilustrację rozwoju sektora 

poligraficznego do roku 2012 (w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw dane dotyczą 

początku roku 2014). Kwerenda dostępnych danych statystycznych została uzupełniona 

wynikami badań ankietowych, które autor przeprowadził wśród przedsiębiorstw 

poligraficznych w latach 2004–2008 (na temat zastosowanych technologii informacyjnych 

oraz zachowań innowacyjnych), oraz wywiadów z przedstawicielami zlikwidowanych firm 

poligraficznych, a także badań z lat 2012–2014, dotyczących efektywności procesów 

innowacyjnych w sektorze poligraficznym oraz koniunktury (schemat 2). Analizy 

statystyczne oraz badania ankietowe dopełniono prezentacjami siedmiu przedsiębiorstw 

poligraficznych, które są dobrym przykładem różnych modeli zarządzania – zarówno 

nieskutecznych, realizowanych przez firmę państwową, jak i tych, które były podstawą 

sukcesu przedsiębiorstw.  

Badania te, poza dokumentacją historii poligrafii, szczególnie w okresie transformacji 

polskiej gospodarki, wskazują wagę procesów innowacyjnych i innowacji, które stanowią o 

sukcesach firm. Jednocześnie zidentyfikowane prawidłowości skutecznych strategii pomagają 

w podejmowaniu w przyszłości dobrych decyzji. Rzecz jasna prawidłowości te nie stanowią 

trwałego katalogu czy schematu zachowań.  Zmienne otoczenie, a w przypadku sektora 

mediów szczególnie nowe technologie informacyjne sprawiają, że kanon modelowych decyzji 

wymaga modyfikacji. I jeśli jest w nim uniwersalne przesłanie to bez wątpienia jest nią 

zmienność.   
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Schemat 2. Model przeprowadzonych analiz i badań (opracowanie własne) 
 

Powstanie wolnego rynku, pojawienie się konkurencji oraz zniesienie wymienionych 

ograniczeń (cenzura, papier) wpłynęły na rozwój przedsiębiorczości poligraficznej oraz 

usprawnienie procesów logistycznych w tym sektorze. Przy tym zwiększały się wobec 

niej wymagania jakościowe. Jednocześnie w pierwszych latach przemian niebywale 

trudne były warunki finansowania zarówno inwestycji, jak i bieżącej działalności. 

Sprawiło to, że menedżerowie musieli funkcjonować w niespotykanych dotychczas 

uwarunkowaniach. Jednocześnie luka technologiczna między wschodem a zachodem 

Europy utrudniała dotarcie do zagranicznych rynków. Dopiero przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej w 2005 roku otworzyło przed polskimi firmami szerokie 

perspektywy, tym samym i nowe rynki, oraz ułatwiło dostęp do nowych technologii. 
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Poligrafowie starali się wykorzystać swoją szansę. Firmy wkraczały w istniejące 

nisze rynkowe lub budowały przewagę konkurencyjną w niezagospodarowanych 

obszarach. Początkowo uzyskiwano przewagę na rynku lokalnym głównie dzięki 

nowym technologiom. Zapotrzebowanie rodzimego rynku wyraźnie wyprzedzało 

jednak możliwości produkcyjne przemysłu poligraficznego, w którym nie 

optymalizowano procesów logistycznych i nie wprowadzano rozwiązań 

organizacyjnych i marketingowych.  

Przedstawione w pracy wyniki analizy i badań sektora poligraficznego zostały 

uzupełnione informacjami zawartymi w raporcie NIK, która badała procesy 

transformacji w wybranych państwowych przedsiębiorstwach poligraficznych. Ich 

dobór nie był przypadkowy – kontrolowano jedynie te podmioty, w których procesy 

transformacji budziły zastrzeżenia. Nie ma zatem podstaw, aby wyciągnięte wnioski 

uogólniać, czyli odnosić do wszystkich państwowych przedsiębiorstw poligraficznych. 

Jednak zidentyfikowane negatywne zjawiska powinny stanowić katalog niepożądanych 

zachowań co zaostało uwzględnione w sformułowanych rekomendacjach. 

Sytuację w omawianym sektorze opisano na podstawie badań koniunktury. Zostały 

one przeprowadzone w lutym i we wrześniu 2012 roku oraz w kwietniu 2013, po czym 

powtórzono je w kolejnym roku. W pierwszym badaniu uczestniczyło 177 

przedsiębiorstw poligraficznych. Do drugiego udało się zaprosić 330 małych i średnich 

firm. W trzecim ankietowano 356, natomiast w czwartym – 320 przedsiębiorstw. 

Pytania dotyczyły bieżącej sytuacji firm, a także trzymiesięcznego okresu przed datą 

badania oraz trzymiesięcznej perspektywy po jego zakończeniu. Kwerenda danych w 

latach 2005–2012 objęła również dane ekonomiczne dotyczące wydatków 

przedsiębiorstw na innowacje. Informacje dotyczące struktury nakładów na innowacje 

technologiczne, organizacyjne i marketingowe, a także dane na temat zmian w 

przyszłych przychodach po wdrożeniu innowacji pozwoliły na określenie ich 

efektywności. 

Przeprowadzone badania zidentyfikowały istotne dla sektora poligraficznego 

determinanty rozwoju: 

1. Przedsiębiorcy w znikomym (niewystarczającym) stopniu wspierają swoje decyzje 

wynikami badań rynku.  

2. Dominującym źródłem inspiracji inwestycyjnych są dostawcy technologii. 

3. Wzrost wydajności produkcji w sektorze poligraficznym jest mniejszy niż w 

przemyśle ogółem. 
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4. Największą efektywność osiągają przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje 

technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Poprzestanie jedynie na 

innowacyjnych technologiach jest nieefektywne. 

5. Osiągnięte zdolności produkcyjne przekraczają zapotrzebowanie rynku. 

 

Czynniki wpływające na rozwój sektora poligraficznego w latach 1989–2014 są 

dostrzegane nie tylko w sferze kapitału materialnego i ludzkiego, lecz także społecznego, 

który jest traktowany jako zbiór wartości i cech opisujących wiedzę, kwalifikacje i motywacje 

człowieka oraz normy społecznego zachowania. Transformacja gospodarcza nie może być 

zatem postrzegana jedynie jako proces wprowadzania w życie reform ustrojowych, lecz także 

jako gruntowna zmiana postaw i oczekiwań społecznych.  

Według danych GUS z 1991 roku działalność poligraficzną prowadziło 76 przedsiębiorstw 

państwowych oraz funkcjonowały już 5263 prywatne. Cztery lata później w sprawozdaniach 

uwzględniono 107 państwowych przedsiębiorstw poligraficznych i aż 11 510 prywatnych. Jak 

wynika z przytoczonych danych liczba prywatnych przedsiębiorstw poligraficznych zwiększyła 

się ponad dwukrotnie w latach 1991–1995.  

Przeprowadzone w monografii badania dowodzą, że nowoczesne i efektywne technologie 

oraz zmiany organizacyjne wpłynęły na wzrost wydajności oraz zdolności produkcyjnych 

sektora, znacznie zwiększając zakres świadczonych usług. Jednocześnie automatyzacja 

procesów wymusiła zmianę kompetencji pracowników – rzemieślników zastąpili technicy i 

inżynierowie. Niestety, inwestycje w sektorze poligraficznym nadal koncentrują się przede 

wszystkim na sprzęcie ze szkodą dla sfery nieprodukcyjnej, obejmującej badania i rozwój 

oraz organizację i marketing. Sektor charakteryzuje się również nadprodukcją strukturalną. 

Jej wielkość szacuje się nawet na 30%. Sytuacja ta jest wynikiem zmniejszenia popytu na 

wiele produktów drukowanych, a także wzrastającej konkurencji światowej oraz zwiększenia 

wydajności maszyn. Zasygnalizowane fakty i dalej przedstawiona analiza potwierdzają 

niezmienną wagę technologii, innowacji i organizacji w sektorze poligraficznym. 

Nie bez znaczenia jest zmiana nawyków czytelniczych oraz korzystanie w większym 

stopniu z mediów internetowych i elektronicznych, które w znacznym wymiarze zmniejszyły 

popyt na druk, a także negatywnie wpłynęły na dochody z papierowych reklam. Wzrost 

produkcji poligraficznej ogranicza się głównie do opakowań drukowanych i druku cyfrowego. 

Jednocześnie konkurenci z krajów o niskich kosztach produkcji, zwłaszcza w Azji, potrafią 

spełniać europejskie standardy jakości oraz wywierają silną presję na ceny. W rezultacie na 
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przykład import produktów drukowanych z Chin do UE zwiększył się w ostatnim 

dziesięcioleciu ponad czterokrotnie
3
. 

Kryzysy w ostatnich latach miały duży wpływ na europejski sektor poligraficzny, który 

jest wrażliwy na wahania cyklu koniunkturalnego. W efekcie znacznie zmniejszył się popyt 

na produkty drukowane oraz zwiększyła niechęć instytucji finansowych do udzielania 

pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom poligraficznym (takich jest zdecydowana 

większość w sektorze), które utraciły płynność finansową.  

Wzrastające w Europie koszty produkcji, zwłaszcza energii, surowców i pracy, 

zmniejszyły rentowność sektora poligraficznego. W związku z tym przechodzi on głęboką 

transformację, obejmującą również likwidację przedsiębiorstw i redukcję zatrudnienia. Na 

konsekwencje bezrobocia w sektorze nakłada się mała mobilność siły roboczej, głównie ze 

względu na specjalistyczne umiejętności, specyficzne dla poligrafii. Jednocześnie możliwości 

wynikające z rozwoju technologii i stosowania nowych modeli biznesowych zmieniają 

kompetencje, uzupełniając je o zdolności, którym obecni pracownicy często nie potrafią 

sprostać. 

Na funkcjonowanie europejskiego sektora poligraficznego wywierają duży wpływ ściśle 

określone wymagania środowiskowe. Zobowiązuje to przedsiębiorstwa do podejmowania 

realnych działań na rzecz ochrony środowiska, co nie pozostaje bez znaczenia dla 

ponoszonych kosztów. Ortodoksyjni obrońcy środowiska uważają, że mimo tych wysiłków 

druk na papierze negatywnie oddziałuje na otoczenie.  

Pojawienie się nowych mediów i technologii wspiera budowanie bliższych relacji z 

klientami oraz tworzenie większej wartości dodanej przez zróżnicowanie usług, choćby 

oferowanie druku połączonego z zarządzaniem bazami danych. Przykładem tego jest 

drukowanie w technologii 3D. Integracja usług komunikacyjnych i multimedialnych nie tylko 

zwiększa gamę produktów, lecz także atrakcyjność sektora i to zarówno dla klientów, jak i 

pracowników.  

Menedżerowie polskich przedsiębiorstw poligraficznych nie brali pod uwagę analiz 

rynków globalnych. Makroekonomiczne procesy pozostawały poza horyzontem refleksji, a 

planowanie ograniczało się najczęściej do krótkoterminowej perspektywy 

mikroekonomicznej. W Polsce, w przeciwieństwie do sytuacji na europejskim rynku, jeszcze 

w roku 2009 wzrastała produkcja poligraficzna. Polski przedsiębiorca wygrywał bowiem 

konkurencję z przedsiębiorstwami poligraficznymi z krajów „starej” Unii głównie dzięki 

                                                 
3
 W. Cetera, Poligrafia – wymiana handlowa 2000–2007, Promocja XXI, Warszawa 2009.  
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niższym cenom. Przewaga konkurencyjna opierająca się na tym właśnie parametrze okazała 

się, niestety, nietrwała, a procesy inwestycyjne, uwzględniające postępującą integrację 

gospodarek, obciążone dużym ryzykiem.  

Zjawiska zachodzące w Europie można było zaobserwować również na rynku lokalnym. 

W 2011 roku wyraźnie zmniejszyła się liczba tytułów wprowadzonych do sprzedaży – o 9% 

w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszył się także średni nakład do 5410 egzemplarzy, 

czyli był o 5% mniejszy w porównaniu z rokiem 2010. Łączny nakład książek wydanych w 

2011 roku wynosił 122,4 mln egzemplarzy i był o 12% mniejszy niż w roku poprzednim.  

Zmiany na polskim rynku, zwłaszcza mniejsze nakłady wydawnictw drukowanych, były 

rekompensowane większym eksportem usług. Gros menedżerów przywiązujących nadmierną 

wagę do rozwiązań technologicznych trwała w iluzji wzrastającej sprzedaży usług. W krótkiej 

perspektywie ocena sektora w latach 2005–2009 mogła nawet wypaść dobrze. Tymczasem w 

sferze popytu na rynku poligraficznym zachodziły radykalne przeobrażenia. 

Znaczenie globalizacji dla poligrafii jest niekwestionowaną determinantą koniunktury tej 

branży, podobnie jak i pozostałych wymiarów mediów w Polsce. Ma to kapitalne znaczenie w 

poprawnych strategiach zarządzania krajowymi. 

Od roku 2010 narastający kryzys bankowy oraz gwałtowny spadek popytu spowodował 

problemy polskiego sektora poligraficznego, których rozwiązanie leży w gestii menedżerów, 

organizacji okołobiznesowych i państwa.  

Część tych problemów wynika z rozwoju mediów elektronicznych, które szybko 

wkraczają na rynek czytelniczy. Mimo że obecnie rynek e-booków w Polsce stanowi 2–3% 

całego rynku książki, to w przeciwieństwie do tradycyjnych wydań rozwija się bardzo 

dynamicznie. Proces ten wspierają ekolodzy, którzy zwracają uwagę na poprawę stanu 

środowiska dzięki rozpowszechnianiu książek elektronicznych.  

Obecnie w sektorze poligraficznym w naszym kraju daje się zauważyć wiele negatywnych 

zjawisk. Przedsiębiorstwa mają nadmiar mocy produkcyjnych. Towarzyszy temu krótka 

perspektywa planowania produkcji oraz spadające ceny usług. W większości firm nie docenia 

się innowacji marketingowych i organizacyjnych. Wciąż przywiązuje się nadmierną wagę do 

technologii. Powoduje to pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Z 

przeprowadzonych przez autora badań wynika, że jedynie 10% firm rozwija się dynamicznie, 

reagując na zmiany popytu. Zasygnalizowane zjawiska dowodzą fundamentalnej roli 

zarządzania w poligrafii oraz wskazują na wykorzystanie narzędzi wykraczających poza 

technologię. 
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Zwraca przy tym uwagę fakt, że na tle całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) poziom wykształcenia menedżerów firm poligraficznych jest bardzo korzystny – 

wyższym wykształceniem legitymowało się stosunkowo więcej menedżerów badanych firm 

niż we wszystkich MŚP w Polsce.  

Cechą charakterystyczną omawianego sektora jest duża dynamika zmian techniczno-

organizacyjnych. W związku z tym okres moralnego zużycia wprowadzanych technologii nie 

jest zgodny ze standardem na ogół pięcioletniej amortyzacji. Ponadto przy zmniejszaniu 

rentowności produkcji wysokie oprocentowanie kredytów opóźnia procesy innowacyjne w 

przedsiębiorstwach, ponieważ korzyści z innowacji są niewiele większe niż koszt ich obsługi 

finansowej. 

Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw dostrzegają bariery w działalności 

gospodarczej – główne w czynnikach zewnętrznych, wśród których wymieniają trudno 

dostępne kredyty oraz brak alternatywnych źródeł finansowania.  

Niestety, pozytywnemu ich stosunkowi do technologii nie towarzyszy sprawne 

posługiwanie się instrumentami finansowymi w procesie zarządzania. Przedsiębiorcy słabo 

wykorzystują kredyty na nowe technologie. Udział kapitałów własnych w tych działaniach 

jest niepokojąco duży. Przyczyną małego udziału finansowania zewnętrznego są 

obowiązujące procedury instytucji finansowych, a także obawa przed silniejszą ich pozycją.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie bezpieczniejszym sposobem 

finansowania (poza kapitałem własnym) jest kredyt.  

Kolejnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych analiz jest niedocenianie funkcji 

nowoczesnych instrumentów finansowych w poligrafii.  

Menedżerowie zakładów poligraficznych w zasadzie nie współpracują  

z instytucjami naukowymi i innymi jednostkami badawczymi. Ma to negatywny wpływ na 

zachowania innowacyjne kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Złą praktyką jest także 

zawierzanie w planowaniu innowacji głównie dostawcom technologii. W szybko zmieniającej 

się rzeczywistości brak wiedzy dotyczącej perspektyw rozwoju sektora oraz wiarygodnych 

prognoz może być przyczyną poważnych problemów. Przykładem wysiłek finansowy firmy, 

który może być skierowany na nieefektywne usługi znikające z globalnego rynku. 

W polskiej literaturze przedmiotu nie ma analiz ekonomicznych dotyczących sektora 

poligraficznego. Planowanie jego przyszłości sprowadza się zatem do słuchania podpowiedzi 

dostawców technologii oraz obserwowania zmieniających się rynków zagranicznych. 

Tymczasem naśladownictwo, nawet innowacyjnego partnera czy konkurenta, to za mało, aby 

w globalnej gospodarce prowadzić efektywne działania w kilkuletniej perspektywie.  
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Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań, autor monografii przedstawia 

propozycje zmian dla przedsiębiorstw, placówek badawczo-rozwojowych i państwa.  

Dużą rolę powinny odegrać w tym procesie organizacje okołobiznesowe. Niestety, ich 

funkcjonowanie nie zostało poddane procesowi transformacji.  

Przedstawione poniżej wyniki badań, będące zarazem wnioskami do uwzględnienia w 

zarządzaniu przedsiębiorstwami, powinny pozytywnie wpłynąć nie tylko na zachowania 

innowacyjne firm poligraficznych, lecz także całego sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, a w konsekwencji również na jego kondycję ekonomiczną. Realizacja wielu 

z tych wniosków w formie propozycji nie wymaga wysiłku finansowego lub potrzebne są 

jedynie niewielkie nakłady.  

W odniesieniu do przedsiębiorstw poligraficznych w ich dążeniu do zwiększenia 

aktywności innowacyjnej wskazane jest, aby
4
: 

1. menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw na bieżąco uzupełniali swoją 

wiedzę zarówno specjalistyczną na temat prowadzonej działalności, jak i ogólną z 

zakresu ekonomii i finansów;  

2. stanowiska kierownicze zajmowali w nich wykształceni menedżerowie, którzy 

dostrzegają innowacyjność również poza sferą technologiczną, czyli będą sięgać w 

procesie zarządzania po innowacje organizacyjne i marketingowe, co pozwoli 

lepiej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa; 

3. przedsiębiorcy, wprowadzając innowacje i inicjując zachowania innowacyjne w 

swoich firmach, kierowali się nie tylko podstawowymi kryteriami ekonomicznymi, 

takimi jak zmniejszenie kosztów, poprawa jakości i wzbogacenie oferty 

świadczonych usług, lecz także wyznaczali cele wykraczające zarówno poza 

doraźną potrzebę osiągnięcia wysokiego zysku, jak i poza krótką perspektywę 

czasową; 

4. kierujący przedsiębiorstwami, podejmując działania innowacyjne, poszukiwali 

inspiracji również poza rynkami lokalnymi; konkurowanie na europejskim rynku 

usług poligraficznych powinno być normą, wówczas bowiem wyrównanie 

standardów między przedsiębiorstwami z różnych państw jest oczywistym 

powodem wprowadzania innowacji; 

5. przedsiębiorcy, realizując innowacje, brali pod uwagę fakt, że źródłem przewagi 

konkurencyjnej jest nie tylko wielkość i koszt produkcji. W małych i średnich 

                                                 
4 

Wymienione propozycje nie wymagają wysiłku finansowego. 
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przedsiębiorstwach poligraficznych ważna jest również unikalność świadczonych 

usług;  

6. sięgając po fundusze unijne, przedsiębiorstwa korzystały z analiz ekonomicznych 

uwzględniających nie tylko aspekty technologiczne rekomendowane przez 

dostawców technologii (nawet innowacyjnych), lecz także prognozy dotyczące 

całego sektora; 

7. w obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorcy, finansując przedsięwzięcia 

innowacyjne, częściej sięgali po kredyty, ograniczając jednocześnie finansowanie 

w formie leasingu;  

8. przedsiębiorcy wnikliwiej niż dotychczas przyglądali się zmianom otoczenia i 

poznawali potrzeby klientów – zarówno potencjalne, jak i standardy obsługi. 

Przedsiębiorstwa muszą nie tylko dopasowywać się do bieżących potrzeb klientów, 

lecz powinny także przewidywać ich zmianę.  

9.  Ważnym elementem zarządzania firmą poligraficzną jest powiązanie strategii jej 

funkcjonowania i rozwoju z globalizacją branży. 

 

W tym kontekście dużego znaczenia nabiera obserwacja i analiza zachowania całego 

rynku poligraficznego, szczególności konkurencji. Kolejne przedstawione propozycje 

wymagają nakładów finansowych: 

1. przedsiębiorstwa w podejmowanych działaniach innowacyjnych muszą częściej 

niż dotychczas współpracować z firmami konsultingowymi, wyższymi 

uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi – ograniczanie się jedynie do 

własnej wiedzy i doświadczenia jest błędem; 

2. w przedsiębiorstwach większą wagę powinno się przywiązywać do 

permanentnego szkolenia pracowników, na wszystkich szczeblach, z zakresu 

obejmującego specjalizacją świadczonych usług;  

3. kadra kierownicza przedsiębiorstw musi zabiegać o kształtowanie postaw 

proinnowacyjnych pracowników, pokonując ich obawy przed zmianami; 

4. poszukując inspiracji w działalności innowacyjnej, przedsiębiorcy częściej niż 

dotychczas powinni współpracować z kooperantami w procesie produkcji, a także 

sięgać po własne pomysły, zwłaszcza w dziedzinie marketingu i organizacji 

zarządzania – unikatowa własna technologia wymaga również unikatowej obsługi 

klienta;  
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5. przedsiębiorstwa powinny częściej korzystać ze wsparcia specjalistów od spraw 

finansów lub firm konsultingowych; 

6. firmy powinny wykorzystywać technologie informacyjne, zwłaszcza 

oprogramowanie wspierające zarządzanie; w tym przypadku przedsiębiorcy 

muszą pamiętać, że wiedza z informatyki zdobyta przez pracowników sprzyja 

wdrażaniu tej technologii;  

7. przedsiębiorstwa częściej powinny uczestniczyć w targach i wystawach 

międzynarodowych, aby w ten sposób skuteczniej niż dotychczas zabiegać o 

wzrost eksportu zarówno na Wschód, jak i Zachód. 

 

W przypadku placówek badawczo-rozwojowych w zasadzie wszystkie sformułowane 

propozycje działań na rzecz wprowadzania innowacji wymagają wysiłku finansowego. 

Niemniej w przypadku sektora poligraficznego, w którym zachodzą obecnie szybkie, wręcz 

rewolucyjne zmiany technologiczne, działania tych placówek (np. Centralnego Ośrodka 

Badań i Rozwoju Przemysłu Poligraficznego – COBRPP) powinny obejmować:  

1. badania porównawcze rynków zagranicznych zarówno pod kątem popytu, jak i 

podaży usług poligraficznych; 

2. analizy dotyczące określenia optymalnych uregulowań odnoszących się do 

prowadzenia działalności zarówno w sferze technologicznej, ekonomicznej, jak i 

prawnej; 

3. sporządzanie i publikację prognoz uwzględniających wieloletnie perspektywy 

rozwoju sektora; 

4. informowanie o najnowszych technologiach poligraficznych oraz perspektywach 

ich wykorzystania; 

5. współpracę z przedsiębiorcami przez organizowanie szkoleń z zakresu ekonomii, 

zarządzania produkcją, zarządzania przedsiębiorstwem i finansami, z 

uwzględnieniem specyfiki sektora; 

6. lepszą komunikację między nimi a przedsiębiorcami, między innymi przez 

publikowanie wyników badań w prasie specjalistycznej, czy też prezentowanie 

ich na własnej stronie internetowej; 

7. wspieranie prac badawczych podejmowanych w przedsiębiorstwach;  

8. nawiązanie współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, 

zwłaszcza nad opracowywaniem prognoz dotyczących rozwoju sektora.  
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W odniesieniu do państwa, rozumianego w tym przypadku jako administracja centralna i 

terenowa oraz ustawodawca, powinno ono wspierać działalność małych i średnich 

przedsiębiorstw. Niemal natychmiast, bez nadmiernych nakładów finansowych – co w okresie 

kryzysu ma istotne znaczenie – może ono wesprzeć innowacyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw. Można to zrobić, tworząc na przykład otoczenie prawne ułatwiające 

prowadzenie działalności innowacyjnej oraz zmniejszające ryzyko podejmowanych przez 

przedsiębiorców działań przez:  

1. ustawowe skrócenie okresów amortyzacji innowacyjnych technologii (to zadanie 

dla ustawodawcy);  

2. finansowe wspieranie obsługi prawnej MŚP, pomagającej przedsiębiorstwom w 

sytuacjach kryzysowych (obsługa taka mogłaby być świadczona w organizacjach 

branżowych czy stowarzyszeniach przedsiębiorców).  

 

W dłuższej perspektywie czasowej wydaje się koniecznie podjęcie działań 

wymagających nakładów. Chodzi m.in. o: 

1. wspieranie przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe w formie na przykład 

refinansowania części nakładów w przypadku uruchomienia produkcji lub 

publikacji wyników tych badań; 

2. wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji organizujących szkolenia dla 

menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw5; 

3. wspieranie funduszy poręczeniowych umożliwiających finansowanie innowacji; 

4. wpływanie na system bankowy (np. dodatkowe gwarancje lub obowiązek 

tworzenia mniejszych rezerw na udzielone kredyty), aby uprościć procedury 

kredytowe związane z działalnością innowacyjną; 

5. utworzenie konkurencyjnej dla COBRPP jednostki badawczej, która uwzględni w 

planach badań problematykę ekonomiczną i organizacyjną. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań, które są prezentowane w monografii, zostały 

wykorzystane w praktyce. W szczególności dotyczące finansowania działalności, zwłaszcza 

                                                 
5 W roku 2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu systemowego 

„Kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw” („Biznes dla Edukacji”). 

Celem projektu jest upowszechnianie współpracy przedsiębiorców z placówkami oświatowymi (szkoły wyższe, 

szkoły zawodowe) w dziedzinie unowocześniania oferty edukacyjnej oraz dostosowywania jej do potrzeb rynku 

pracy. 
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innowacyjnych technologii. Potwierdziły one tezę o wadliwej konstrukcji prawnej i 

powszechnie stosowanej praktyce ogólnych warunków umów leasingowych. W rezultacie 

wspomniane wyniki zostały wykorzystane przez Stowarzyszenie Fair Business (którego 

jestem prezesem od roku 2005). Stowarzyszenie to, na podstawie sformułowanych wniosków 

ze wspomnianych prac i badań, przygotowało projekt zmiany uregulowań dotyczących umów 

leasingowych i przedstawiło go na obradach sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”. Podjęte 

działania zakończyły się sukcesem – wprowadzeniem zmian do praktyki w sferze leasingu. 

Tym samym umowy leasingowe, których rocznie zawiera się około 250 tys., stały się dla 

przedsiębiorców, szczególnie dla małych i średnich firm, bezpieczniejsze. 

 

------------------------------------------ 

Poza omówioną monografią znaczna część moich prac badawczych była poświęcona 

również sektorowi poligraficznemu. Zajmowałem się przede wszystkim zagadnieniami 

innowacji – ważnej składowej logistyki – w poligrafii, zachowań innowacyjnych 

przedsiębiorstw oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi.  

Istotnym moim wkładem w ocenę sektora poligraficznego była propozycja systematyki 25-

lecia jego funkcjonowania, czyli rozwoju w latach 1989–2014. Ostatecznie w pracy 

usystematyzowany został okres transformacji („Polish Printing in Transition”, 2015). 

Wyróżnione zostały następujące okresy: 

– gwałtownego rozwoju przedsiębiorczości poligraficznej (1989–1995), 

– dojrzałości i stabilizacji sektora poligraficznego (1996–2004), 

– inwestycji i utrwalania przewagi konkurencyjnej (2005–2009), 

– redukcji i restrukturyzacji sektora (2010–2014 i kolejne).  

 

W latach 1989–1995 przedsiębiorstwa poligraficzne powstawały żywiołowo przede 

wszystkim dzięki dostępności środków produkcji (maszyn i urządzeń drukujących).  

Większość urządzeń poligraficznych pochodziła z rynku wtórnego, czyli z likwidowanych 

zakładów poligraficznych należących do dużych przedsiębiorstw i organizacji społecznych. 

Często dotychczasowi maszyniści „prywatyzowali” maszyny, na których pracowali, i 

uruchamiali własną działalność gospodarczą.  

Popyt na usługi poligraficzne zwiększał się zdecydowanie szybciej niż ich podaż. Z 

dostępnych danych wynika, że był to czas ponadprzeciętnej rentowności tego sektora. Co 

charakterystyczne dla tego okresu, to podstawa przewagi konkurencyjnej oraz gwarancji 
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gospodarczego sukcesu, którą było posiadanie podstawowych środków produkcji 

(jakiejkolwiek maszyny drukującej).  

W kolejnych latach, czyli 1996–2004, do wymagań stawianych produkcji poligraficznej 

rynek dołączył jakość. Oczekiwania klientów były coraz większe. Z rynku powoli znikały 

firmy oferujące wielobarwny druk na jednokolorowej maszynie. Zakłady poligraficzne 

zaczęły zatem inwestować w wyposażenie. W większości były to urządzenia produkcji 

czeskiej, słowackiej i niemieckiej. Klient oczekiwał dobrego jakościowo oraz wykonanego w 

terminie produktu. W tym okresie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw jednoosobowych. 

Prowadzenie przysłowiowej firmy garażowej stało się już niemożliwe. Przedsiębiorstwa 

poligraficzne rozwijały się, tworząc działy obsługi klienta oraz handlowe. Wskazuje to na 

kolejny element (jakość) procesu zarządzania, który ma wpływ na rozwój firmy 

poligraficznej. Coraz częściej musiały także zabiegać o klienta. Stało się przy tym oczywiste, 

że nie wystarczy jedynie posiadanie kompetencji zawodowych. Jednocześnie polskie 

przedsiębiorstwa wkraczały na rynki Europy Zachodniej. Oferowały porównywalną do firm 

europejskich jakość oraz niską cenę usługi. Stosunkowo małe koszty (między innymi ze 

względu na małe wynagrodzenie pracowników) stanowiły podstawę do zdobycia przewagi 

konkurencyjnej. 

Bez wątpienia lata 2005–2010 były dla poligrafii okresem największych inwestycji. 

Fundusze unijne i otwarte rynki europejskie po wstąpieniu Polski do Unii były kołem 

zamachowym rozwoju tego sektora gospodarki. Przedsiębiorstwa otrzymały pokaźny zasób 

nowych środków produkcji. W nowych technologiach upatrywano również źródła redukcji 

kosztów pracy (wydajniejsze maszyny, krótszy czas przezbrojenia). Wniosek ten wyróżnia 

kolejny czynnik przewagi konkurencyjnej – redukcję kosztów.  

Ostatni wyróżniony okres rozpoczyna się w 2010 roku. W roku 2011 wyraźnie 

zmniejszyła się liczba tytułów wprowadzonych do sprzedaży – o 9% w stosunku do roku 

poprzedniego. Zmniejszył się także średni nakład do 5410 egzemplarzy, czyli był o 5% 

mniejszy w porównaniu z rokiem 2010. Łączny nakład książek wydanych w 2011 roku 

wynosił 122,4 mln egzemplarzy i był o 12% mniejszy niż w roku poprzednim. 

- - - - - - - - 

Podsumowując omówienie opracowanych przeze mnie pozycji literaturowych, pragnę 

dodać, że wszystkie wymienione publikacje były pierwszymi dotyczącymi sektora 

poligraficznego w Polsce, w których została przeprowadzona analiza sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw mediowych. Podjęto w nich także zagadnienia budowy efektywnych modeli 
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zachowań, jak również sformułowano rekomendacje zarówno dla przedsiębiorców, jak i 

otoczenia biznesowego. 

Zwraca uwagę fakt, że przeprowadzone, w długim wymiarze czasowym, badania sektora 

poligraficznego umożliwiły ocenę efektywności innowacji technologicznych, 

organizacyjnych i marketingowych („The effectiveness of innovations in the Polish printing 

industry”, 2016). W pracy zostały również obliczone parametry modelu naukometrycznego, 

definiującego zależności między nakładami na logistykę, a w niej na: innowacje 

technologiczne, organizacyjne i marketingowe w polskim sektorze poligraficznym. 

Proponowany model jest pierwszą tego rodzaju propozycją przygotowaną dla przedsiębiorstw 

poligraficznych i nie ma odpowiednika w literaturze dotyczącej innych sektorów. Jego 

zastosowanie wskazuje na celowość poszukiwania przewagi konkurencyjnej również poza 

technologiami.  

Parametry przedstawionego modelu potwierdzają efektywność innowacji 

marketingowych – każdy procent sprzedaży przeznaczony na ten ich rodzaj zwraca się 

niemal pięciokrotnie (4,98). W przypadku innowacji organizacyjnych jeden procent 

sprzedaży przedsiębiorstwa, który zostanie przeznaczony na ich realizację, skutkuje 

wzrostem sprzedaży przypadającej na jednego pracownika o 4,66%. Najmniej 

efektywne są wydatki na innowacje technologiczne – tylko 1,21%. Wskazane relacje 

między nakładami na różne rodzaje innowacji burzą dotychczasowe przywiązanie 

przedsiębiorców do nowoczesnych technologii. Okazuje się bowiem, że jest wprost 

przeciwnie – nadmierna waga przywiązywana do nich z pominięciem nakładów na innowacje 

marketingowe i organizacyjne może być powodem utraty przewagi konkurencyjnej. 

Na złożoną sytuację w sektorze poligraficznym wskazywałem w publikacjach naukowych 

wydrukowanych w latach 2012–2016. Były to następujące opracowania: „Koniunktura w 

sektorze poligraficznym” (2013), „Polish Printing in Transition” (2015), „Dynamika zmian w 

sektorze poligraficznym” (2015), „The effectiveness of innovations in the Polish printing 

industry” (2016) oraz w ośmiu publikacjach popularnonaukowych. Wyniki badań 

dotyczących polskiego sektora poligraficznego prezentowałem na międzynarodowej 

konferencji zorganizowanej przez Rochester Institute of Technology (NY USA) Summit 

2014. Wygłosiłem na niej referat na temat „Transformation of the Polish printing industry – 

1989–2014”. Chcę zaakcentować, że byłem pierwszym przedstawicielem polskiej nauki na 

tym forum, będącym jednym z najważniejszych ośrodków zajmujących się badaniami sektora 

poligraficznego, w tym również problemami ekonomii i organizacji. 
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Chcę dodać, że od roku 2014 opublikowałem 13 artykułów naukowych i pozycji 

książkowych, z których kilka jest poświęconych mediom. Oto one: „The availability of 

Internet services for people with disabilities” (2015), „TV licence fee or the mission – a step 

towards economic” (2015), „Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i 

aplikatywne” (2015, red.), „Logistyka mediów” (2016), „Prasa informatyczna dla młodzieży 

1986–1989. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku” (2015).  

Podejmując wskazaną tematykę, zwracam przede wszystkim uwagę na ekonomiczne 

aspekty funkcjonowania mediów. Pragnę podkreślić, że tematyka ta świadczy o tożsamości 

uprawianej przeze mnie dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi także duży obszar 

moich zainteresowań badawczych. 

Otrzymane rezultaty przeprowadzonych badań statystycznych pozwalają mi wskazać 

między innymi na zdecydowanie negatywny wpływ wzrostu udziału wpływów z abonamentu 

w dochodach anteny na oglądalność („TV licence fee or the mission – a step towards 

economic”, 2015).  

Mimo systematycznego wzrostu liczby gospodarstw domowych mających dostęp do 

internetu, niemal 30% pozostaje w sferze cyfrowego wykluczenia. Zagadnienie to omówiłem 

w pracy „The availability of Internet services for people with disabilities” (2015). Brak 

infrastruktury technicznej, a także negatywny stosunek do internetu osób z niego 

niekorzystających skutecznie opóźnia rozwój tej technologii. Na tle krajów Unii Europejskiej 

sytuacja w Polsce nie napawa optymizmem. Obszar wykluczenia cyfrowego jest dość 

znaczny – duża grupa osób niepełnosprawnych z powodu niedostosowania technologii do ich 

potrzeb pozostaje poza jego zasięgiem. Serwisy internetowe w zdecydowanej większości nie 

spełniają wymagań ujętych w specyfikacji WCAG 2.0. Dotyczy to zarówno serwisów 

organów i instytucji państwowych, jak i komercyjnych. W przypadku serwisów państwowych 

regulacje prawne nakładają obowiązek dostosowania stron WWW do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Natomiast serwisy komercyjne takiego obowiązku nie mają. Można 

zatem oczekiwać, że dopiero dostrzeżenie licznej grupy osób niepełnosprawnych jako 

konsumentów sprawi, że podmioty gospodarcze podejmą wysiłek budowy przewagi 

konkurencyjnej na tym rynku oraz stworzenia przyjaznego wizerunku firmy.  

 

Szczególne miejsce wśród prowadzonych przeze mnie badań zajmuje definiowanie 

tożsamości nowego  kierunku dydaktycznego w ramach nauki o mediach – Logistyki Mediów 

(2016). Dynamika zmian w sektorze mediów i ich innowacyjny charakter, obejmujący 

przekształcenia technologiczne i organizacyjne oraz nowe procesy marketingowe, implikuje 
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konieczność sformułowania problemów badawczych w ramach Logistyki Mediów oraz 

stworzenia zaplecza badawczego dla nowych środków masowego przekazu. Autorski wkład 

w budowę tożsamości tej dyscypliny nauki obejmuje sformułowanie problemów badawczych, 

do których należą:  

1. Zakres specjalistycznej, niezdefiniowanej wcześniej,  podstawowej wiedzy w 

zakresie Logistyki Mediów – ramy edukacji logistycznej ekspertów sektora 

mediów. 

2. Poszukiwanie skutecznych narzędzi i strategii pozyskiwania nowych źródeł 

informacji dziennikarskich i biznesowych oraz ich wykorzystanie w komunikacji i 

edukacji medialnej.  

3. Tworzenie i eksploatacja metod analizy Big Data, w tym Open Data.  

4. Badanie procesów marketingowych w sieci. 

5. Analizowanie i tworzenie nowych strategii zarządzania treścią dla nowych mediów 

i dziennikarstwa (rich media, tworzenie treści). 

6. Badanie i tworzenie modeli biznesowych dla nowych mediów (na przykład 

wprowadzenie: paywalli, Freemium vs tradycyjne modele przychodów, innych 

strategii generowania dochodu dla nowych mediów). 

 

Jednocześnie wcześniejsze doświadczenie menedżerskie oraz przeprowadzone analizy 

rynku mediów pozwalają mi na stwierdzenie, że logistyka mediów nie może uniknąć roli 

stałego „konsultanta” dla przedsiębiorstw mediowych. W związku z tym stoją przed nią 

zadania, których nie można uniknąć, w szczególności: 

1. wspieranie doradcze małych nadawców (pod tym hasłem wcześniej Instytut 

Dziennikarstwa, a obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii od 

trzech lat organizuje tematyczne konferencje, których jestem organizatorem);  

2. stymulowanie transferu technologii;  

3. kreowanie metod efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w 

mediach i edukacji medialnej; 

4. wspieranie optymalnego wykorzystania sieciowych zasobów informacyjnych w 

prowadzeniu biznesu;  

5. wspieranie powstawania i absorpcji innowacji oraz zachowań innowacyjnych w 

mediach i edukacji medialnej; 

6. prezentacja i upowszechnianie (edukacja) najnowszych rozwiązań 

technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w dziedzinie potencjału 
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komunikacyjnego wirtualnego świata oraz korzystanie z istniejących i nowych 

źródeł informacji;  

7. wspomaganie inwestowania w realizację statutowych działań mediów oraz w 

edukację medialną. 

 

Logistyka Mediów jest nowym kierunkiem edukacji (subdyscypliną nauki o mediach), 

zatem jej tożsamość jest in statu nascendi. Przy tym dynamicznie rozwijające się technologie 

nie pozwolą na określenie jej ostatecznego kształtu oraz obszaru zainteresowań. Jedną z 

pierwszych prób opisania terminologii odnoszącej się do tej dziedziny był „Leksykon 

tematyczny. Zarządzanie, IT”, przeznaczony dla studentów kierunku Logistyka. Zawiera on 

definicje pojęć związanych z logistyką mediów. Ukazał się w roku 2014 i z dzisiejszej 

perspektywy, choć jest nadal przydatny, wymaga uzupełnienia i aktualizacji.  

 

Podsumowując własne osiągnięcia naukowo-badawcze, których egzemplifikacją są 

zaprezentowane publikacje, chciałbym wskazać, że ich wspólnym mianownikiem jest 

problematyka dotycząca doskonalenia zarządzania jako elementu logistyki mediów. Równie 

ważna jest także identyfikacja przemijających i pojawiających się nowych wyzwań w sferze 

organizacji funkcjonowania mediów w kontekście ich skuteczności. 

 

  

B. Projekty badawcze 

Po obronie doktoratu zrealizowałem trzy projekty badawcze (czwarty w realizacji): 

1. Projekt SIMP: Badanie koniunktury w sektorze poligraficznym 2011, 2012, 2013, 

2014 

Projekt był realizowany na zlecenie Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i 

Mechaników Polskich. Obejmował unikatowe w skali kraju badania koniunktury sektora 

poligraficznego. Opracowane wyniki potwierdziły wrażliwość polskiej poligrafii na zmiany 

koniunktury. Wcześniej zdefiniowany stan firm poligraficznych poszukujących przewagi 

konkurencyjnej w obszarze technologii zdeterminował inercję przedsiębiorstw, a w 

przypadku pogorszenia koniunktury utrudniał wyjście z trudnej sytuacji. 

Projekt polegał na kwartalnych badaniach sektora poligraficznego. Czteroletni okres 

badawczy ujawnił nadmiar mocy produkcyjny przy jednocześnie przestarzałym charakterze 
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środków produkcji. Odnotowano przy tym niewiele postaw proinnowacyjnych 

przedsiębiorców. Badania prowadzone zgodnie z metodologią GUS były jedynymi pomiarami 

koniunktury w sektorze.  

  

 

2. Dynamika zmian w sektorze poligraficznym w latach 1989 – 2014 oraz 

perspektywa jego restrukturyzacji w latach 2015–2025  

Projekt był kontynuacją wcześniejszych badań, jednak realizowano go w Instytucie 

Dziennikarstwa UW. Dlatego też analizowano również wpływ konwergencji mediów na ten 

sektor gospodarki oraz na rozwój logistyki mediów. Badania potwierdziły negatywny wpływ 

konwergencji mediów na poligrafię.  

W projekcie kompleksowo analizowano sektor poligraficzny, zwracając szczególną uwagę 

na relacje między mediami a technologiami poligraficznymi. Potwierdzono hipotezę o 

nieprzystosowaniu sektora poligraficznego do zmian zachodzących w tradycyjnych mediach 

drukowanych, w tym wskazano na konieczność przekształceń organizacyjnych oraz na 

potrzebę ustawicznej edukacji kadry. 

 

 

3. Założenia metodologiczne projektu dotyczącego badań za pomocą narzędzi Big 

Data na temat działalności B+R+I Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

W ramach autorskich prac nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w zarządzaniu 

podstawowym surowcem mediów – informacją, zainicjowałem (2015) projekt identyfikujący 

aktualne problemy współczesnej nauki w sensie largo. Z jednej strony realizacja projektu 

miała wskazać wagę problematyki B+R+I w aspekcie jej rozwoju, z drugiej – zbudowanie w 

ramach projektu narzędzia będącego unikatowym generatorem informacji mediowych, które 

są ukryte w zeta bajtowych zasobach informacji sieciowych – Big Data. Realizacja 

założonego celu projektu była możliwa dzięki doświadczeniu uczestniczących w nim 

przedstawicieli katedry Technologii Informacyjnych Mediów oraz moim badaniom, 

dotyczącym sektora poligraficznego, w których wykorzystałem w pewnym zakresie narzędzia 

rafinacji informacji sieciowych. 

Przygotowałem założenia metodologiczne projektu dotyczącego badań za pomocą narzędzi 

Big Data na temat działalności B+R+I. Badaniu poddano zasoby sieci oraz zbiory 

ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane metodą rafinacji informacji i analizy sentymentów 

zawierających informacje z dziedziny B+R+I. Założenia projektu uwzględniały możliwości 
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rafinacji informacji z dużych zasobów sieciowych (Big Data) oraz przesłanki wynikające z 

analizy sentymentów.  

Idea rafinacji, która obejmuje specjalistyczną analizę nieustrukturyzowanych (głównie 

tekstowych) danych, ma swoje źródło w Data Mining
6
. Jest to proces identyfikujący lub 

wyszukujący informacje z dużych ustrukturyzowanych, głównie ilościowych (nie 

tekstowych), zbiorów danych. Najczęściej jest wykorzystywany do odnajdywania 

prawidłowości w określonych procesach, do odkrywania nieznanych struktur oraz korelacji w 

celu formułowania hipotez.  

Jednym z ugruntowanych filarów rafinacji jest Culturomics. Obejmuje on aktywności 

związane z eksploracją kulturowych trendów przez analizę bogatych zbiorów 

umożliwiających spojrzenie na funkcjonowanie społeczeństw. Korzystanie z narzędzi 

Culturomicsu sprawnie sygnalizuje ważne kulturalne, naukowe i historyczne zmiany. Mając 

na uwadze szersze spektrum informacji Big Data, proces uzyskiwania nowych informacji, 

głównie z WWW, nazwano ich rafinacją. Pozwala ona na dostrzeganie w obszarze informacji 

podstawowych informacji wtórnych, które są ukryte w zasobach WWW.  

Uzyskane w ten sposób dane tworzą nie tylko obraz potrzeb i zachowań indywidualnych 

użytkowników, lecz także społeczności jako całości. Rafinacja pozwala uzyskać liczby 

opisujące wartości wybranych wymiarów przestrzeni badanego przedmiotu. Na przykład 

liczby pozytywnych (jeden wymiar) i negatywnych (drugi wymiar) opinii na temat wybranej 

osoby, zdarzenia, firmy (przedmiot rafinacji). Wartości wymiarów umożliwiają 

monitorowanie zmiany przedmiotu rafinacji, określanie jego bieżącego stanu oraz szacowanie 

jego przyszłych zmian. Przykładem zastosowania uzyskanych w ten sposób informacji są 

alerty – automatyczne powiadamianie użytkownika o ważnych dla niego (przekroczenie 

progu zadanej wartości wymiaru/ów) zmianach stanu przedmiotu rafinacji. 

W odniesieniu do mediów chodzi także o automatyczne monitorowanie sieci w 

poszukiwaniu ilościowo ocenianych najpopularniejszych informacji. Rafinacja obejmuje trzy 

zasady pozyskiwania informacji z Big Data: 

 pierwsza – ilościowa ocena przedmiotu badań, np. liczby występowania określonych 

słów; 

                                                 
6
 W. Gogołek, D. Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, „Studia 

Medioznawcze. Media Studies” 2016 nr 4 (67). 
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 druga – kontekstowa ocena przedmiotu badań, np. liczby występowania słowa 

„edukacja” w sąsiedztwie słów: „powszechna”, „podstawowa”, „krajowa”, 

„zachodnia” itp.; 

trzecia – ocena sentymentów związanych z przedmiotem badań, np. liczby  

 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi do rafinowania milionów postów, blogów i 

artykułów dostępnych online pozwala na uzyskanie wcześniej niezauważanych informacji 

dotyczących społecznych fenomenów, państw, organizacji i osób indywidualnych. W wyniku 

rafinacji można otrzymywać także wartościowe informacje dotyczące oceny emocjonalnych 

relacji, takich jak: sympatia, uraza/rozgoryczenie, poczucie szczęścia, optymizm, pesymizm, 

obawa, niepokój. Proces ten jest określany mianem „analiza sentymentów”. 

 Rafinacja umożliwia wykrywanie na zadanym poziomie ufności obrazu przeszłego 

oraz aktualnego statusu informacyjnego rzeczywistości, a nawet prognozowanie przyszłości. 

Na przykład, odnośnie do przeszłości i współczesności, korpus ponad 5 mln książek w formie 

cyfrowej umożliwia ilościową ocenę kulturowych trendów, używając kolektywnej pamięci, 

którą zawierają różnorodne publikacje, a także rozpoznawanie adaptacji technologii czy 

historii epidemiologii lub zmiany obecności słów związanych z edukacją. Innym przykładem 

nowych danych uzyskanych dzięki rafinacji jest łączenie tradycyjnych źródeł informacji z 

relatywnie nowymi – crowdsourcing. W sumie w połączeniu z tradycyjnymi zasobami 

pozwala uzyskać rzetelniejszy obraz świata, na przykład w odniesieniu do doskonalenia 

procedur doboru aktualnej tematyki publikacji medialnych.  

Tym samym wykorzystanie tej metody badawczej w dziedzinie B+R+I jest zasadne. 

Potwierdza to, między innymi, najwyższa ocena złożonego przez UW (V.2017), 

wspomnianego wyżej projektu identyfikujący aktualne problemy współczesnej nauki. 

 

4. Eksploracja źródeł danych odnoszących się do działalności B+R+I  

Projekt – w postaci Systemu Rafinacji Informacji (RI) – jest realizowany dla 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od czerwca 2017 roku.  Budowa RI została zlecona 

w wyniku przetargu, w którym dokumentacja była oceniana pod względem merytorycznym 

(metodologia, źródła danych i testowanie hipotez) oraz ceny (z wagą 10%).  Wraz z prof. W. 

Gogołkiem jestem współautorem koncepcji RI oraz  merytorycznej i formalnej dokumentacji 

przetargowej. 

Zaproponowana metodologia zakłada eksplorację  zasobów Big Data, czyli  operowanie 

informacjami, a zatem istotnym przedmiotem nauki o mediach.  Rafinacja informacji 
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umożliwi osiągnięcie celu wskazanego przez NCBR (zleceniodawca), czyli dostarczy 

wartościowych, aktualnych informacji odnoszących się do  wskazanego przedmiotu badań. 

Projekt jest unikalny, ma charakter innowacyjny, a jego wartość oszacowano na kwotę 

1 820 400 zł.  

 Multidyscyplinarna metodologia wysoko ocenionego projektu wprowadza do nauk o 

mediach metody i narzędzia zaczerpnięte z innych dziedzin (informatyka, statystyka, 

lingwistyka, bibliologia), tym samym  kształtuje tożsamość logistyki mediów  jako 

subdyscypliny nauki o mediach. 

 

 

C. Staże 

 W roku 2015 odbyłem staż naukowy w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie. 

Uczestniczyłem wówczas w projekcie naukowo-dydaktycznym pt. „Rozwój technologii 

multimedialnych na Ukrainie”. Na seminariach w UAK prezentowałem również program 

realizowanych w ówczesnym Instytucie Dziennikarstwa UW studiów na kierunku Logistyka 

Mediów.  

 

D. Konferencje 

W okresie po obronie doktoratu uczestniczyłem w 8 konferencjach: 

15. „Transformation of the Polish printing industry (1989-2014)”.  Konferencja Summit 

2014, RIT, Rochester 2014.  

16. „Dynamika zmian w sektorze poligraficznym”. I Konferencja Logistyka Mediów, ID 

UW, Warszawa 2014 (członek rady naukowej, przewodniczący komitetu 

organizacyjnego). 

17.  Międzynarodowa Konferencja Produkt and Packaging, Łódź, 24–25.11.2014. 

18. “The availability of Internet services for people with disabilities”.  XVII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia niepełnosprawnym – 

integracja społeczna i zawodowa”, Politechnika Łódzka, 2015. 

19. „Prasa informatyczna dla młodzieży 1986–1989. IKS – Informatyka, Komputery, 

Systemy – studium przypadku”. HIGH-TECH za Żelazna Kurtyną, elektronika, 

komputery i systemy sterowania w PRL, Katowice, 23–24.09.2015. 

20. „Misja czy abonament — krok poza rynek mediów”.  II Konferencja Logistyka 

Mediów – Media regionalne, ID UW, Warszawa 2015 (członek rady naukowej). 
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21. „Big Data – w badaniach socjologicznych”. Metodologiczne Inspiracje 2016 – Badania 

ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy. Instytut Filozofii i 

Socjologii PAN, Jabłonna, 28–30.09.2016. 

22. „Między kasą a widownią”. III Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, 

Monetyzacja. WDIiB UW, Warszawa 2016 (członek rady naukowej, przewodniczący 

komitetu organizacyjnego). 

 

Na wszystkich konferencjach występowałem jako prelegent. Za najważniejszą z nich 

uważam Konferencję Summit 2014. Odbywała się w Rochester Institute  of Technology. 

Swoje wystąpienie poświęciłem sektorowi poligraficznemu w Polsce oraz problemom 

towarzyszącym jego transformacji w latach 1990–2014. Byłem pierwszym przedstawicielem 

Polski na tym najważniejszym forum naukowców związanych z sektorem poligraficznym. 

Poza tym podczas spotkań kuluarowych przedstawiałem dwuletnie doświadczenie związane z 

prowadzeniem kierunku studiów Logistyka Mediów, który korespondował z powstającym w 

RIT Cross Media Innovation Centre.  

Szczególną wagę przywiązuję do Konferencji Logistyka Mediów. Zostały zorganizowane 

trzy jej edycje: w roku 2014, 2015 i 2016. Podczas każdej z nich pełniłem funkcję 

przewodniczącego komitetu organizacyjnego oraz członka rady naukowej. Konferencje te 

stały się forum pozwalającym na określenie tożsamości logistyki mediów. Brało w nich udział 

kilkadziesiąt osób, a dwudniowe obrady stanowiły, uznane w środowisku, forum wymiany 

doświadczeń dla badaczy zajmujących się logistyką mediów, w tym ich ekonomią i 

technologią. W II Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ukraińskiej Akademii 

Drukarstwa – rektor prof. Bohdan Durnyak i prorektor prof. Yaroslav Uhryn. 

Konferencje pozwoliły na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami 

środowisk akademickich spoza Polski oraz były forum promocji nowego kierunku badań i 

kierunku studiów – Logistyki Mediów. Efekty konferencji dokumentują pokonferencyjne 

monografie, których byłem redaktorem (w 2015 roku wraz z K. Kowalikiem, w 2016 – z A. 

Opolska-Bieleńską). 
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E. Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Prowadzę zajęcia – według autorskiego programu w aspekcie doboru treści i stosowanych 

form – na Uniwersytecie Warszawski (w Instytucie Dziennikarstwa, obecnie na Wydziale 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) z następujących przedmiotów: 

1. Ekonomia przedsiębiorstwa medialnego  

2. Ekonomika środków przekazu  

3. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw  

4. Logistyka przedsiębiorstwa 

5. Projektowanie procesów  

6. Zarządzanie ryzykiem  

7. Ekonomia  

8. Ekonomika transportu  

9. Finanse i rachunkowość  

10. Zarządzanie produkcją i usługami  

 

Promocje prac dyplomowych 

Byłem promotorem 42 prac licencjackich, recenzentem 22 prac licencjackich i 22 

magisterskich. 

 

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim 

W latach 2015–2017 pełniłem obowiązki promotora pomocniczego pracy doktorskiej 

Rafała Głębockiego nt. „Model kształcenia informatycznego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w społeczeństwie sieci”. Praca została obroniona w marcu 2017 roku. 

Pełnię również obowiązki promotora pomocniczego pracy doktorskiej Patryka 

Makulskiego nt. „Nowe technologie komunikacyjne w budowie marki polskich miast”. 

Planowana obrona – jesień 2017 roku. 

 

 

 

https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-M-D1EPME
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D6EKSP-LMM
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D4LZLD
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-Z4LOPR
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D4PRPR
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D4ZARY
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-Z1EKON
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D3EKTR
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D3FIRA
https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2101-LM-L-D3ZAPU
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Autorstwo programów studiów 

 

Aktualizacja programów 

Jestem współautorem zmian w programie studiów licencjackich na kierunku 

Logistyka Mediów oraz współautorem programu studiów magisterskich (uruchomionych 

w 2016 roku). W projektowaniu programów wykorzystałem doświadczenie menedżerskie i 

sądzę, że zdefiniowany zbiór kompetencji absolwenta kierunku studiów Logistyka Mediów 

pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. Obecnie na studia I stopnia na tym kierunku 

kandydowało 13 absolwentów szkół średnich na jedno miejsce. 

 

Nowe programy  

Od roku 2016 są prowadzone na wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

studia II stopnia na kierunku Logistyka Mediów – jestem współautorem ich programu 

(współautor K. Kowalik). 

Jestem również autorem programu studiów inżynierskich Logistyka Mediów oraz 

programu studiów podyplomowych Technologie Informacyjne Mediów. Z obserwacji 

kariery zawodowej absolwentów studiów licencjackich oraz aktywności studentów 

trzeciego roku tych studiów wynika, że profil absolwenta jest dostosowany do potrzeb 

rynku pracy.  

Jednocześnie program studiów II stopnia uzupełniłem przedmiotem dotyczącym 

oprogramowania wspierającego zarządzanie. Dzięki współpracy z firmą COMARCH SA 

pracownia komputerowa została bezpłatnie wyposażona w oprogramowanie klasy ERP (30 

stanowisk). 

 

Opieka nad studentami 

W roku 2015 podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich byłem organizatorem i 

opiekunem naukowym konferencji organizowanych przez studentów Logistyki Mediów:  

a. Forum Innowatorów,  

b. Transformacja na Rynku Mediów. 

Wymienione wydarzenia były ważnym doświadczeniem dla uczestniczących w nim 

studentów, a także promocją nowego kierunku studiów. 

Poza tym zabiegam o aktywność naukową i udział studentów w spotkaniach 

branżowych, co sprzyja budowie ich kapitału społecznego.  
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 Studenci Logistyki Mediów z mojej inicjatywy uczestniczą w letnich warsztatach 

organizowanych przez firmę Heidelberg Polska Sp. z o.o., które odbywają się w 

Heidelbergu (Niemcy).  

Dwoje studentów, którzy napisali prace dyplomowe pod moim kierunkiem, 

opublikowało artykuły związane z prowadzonymi w ramach pracy badaniami w 

miesięczniku „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (lista B – 12 pkt.). 

 

F.  Recenzje 

 

W ostatnich dwóch latach napisałem dziesięć recenzji. 

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa:  

1. Aleksandra Gancarczyk, „Crowdfunding”, 2016. 

2. Jędrzej Skrzypczak, „Spółki regionalne Polskiego Radia a realizacja misji publicznej 

w erze cyfrowej”, 2016. 

3. Agata Opolska-Bielańska, „Społeczna odpowiedzialność jako element 

funkcjonowania mediów”, 2016. 

4.  Magdalena Bigaj, „Polski rynek usług wideo na żądanie (VOD). Preferencje 

internautów i dostęp do nielegalnych źródeł”, 2016. 

5. Piotr Kubiszewski, „Strategie sprzedaży treści online”, 2016. 

6. Włodzimierz Gogołek, „Rafinacja dużej skali zasobów sieciowych – Big Data. 

Dziennikarskie źródło informacji”, 2016. 

7. Patryk Makulski, „Open Data w zarządzaniu miastem”, 2016. 

8. Olaf Flak, „Wykorzystanie układu wielkości organizacyjnych do pomiaru aktywności 

menedżera”, 2017. 

 

Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania 

1. Gabriela Kmita-Fudalej, Włodzimierz Szewczyk, „Tektury jako materiał na 

opakowania do żywności”, 2017. 

2. Małgorzata Kwiecień, Konrad Olejnik, „Techniczne aspekty zanieczyszczenia 

wytworów papierowych”, 2017. 
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G. Publikacje popularnonaukowe: 

23. „Koniunktura w sektorze poligraficznym”. „Świat Druku” 2012/04, s. 74–76. 

24. „Koniunktura w sektorze poligraficznym”. „Świat Druku” 2012/12, s. 27. 

25. „Great Changes in the Printing Industry”. “The World of Printing” 2013, s.17. 

26.  „Koniunktura w sektorze poligraficznym”. SFB, Warszawa 2013, ss. 20. 

27. „Sytuacja w sektorze poligraficznym”. „Świat Druku” 2013/10, s. 70–72.  

28. „Ewolucja mediów, ewolucja druku. SUMMIT 2014”. „ Świat Druku” 2014/12, s.19 

29. „Sprawozdanie z konferencji SUMMIT 2014, Rochester 15-16 października 2014”. 

„Studia Medioznawcze” 2014/ 4, s.170–174.  

30. „Transformacja na rynku mediów”. „Świat Druku” 2015/1, s. 19–22. 

31. „25 lat transformacji sektora poligraficznego (Polish Printing In Transition)”. „Świat 

Druku” 2015/4, s.19–25. 

32. „Dynamika zmian w sektorze poligraficznym”. „Świat Druku” 2015/5. 

33. „Logistyka i administrowanie w mediach”. „ Świat Druku” 2015/11. 

34. „Innowacje, procesy i zachowania innowacyjne. Materiały szkoleniowe. Heidelberg 

Sp. z o.o. Warszawa 2016, ss. 48. 

 

 

H. Działalność ekspercka 

Ważnym obszarem mojej aktywności zawodowej i naukowej jest innowacyjność. Jestem 

autorem kilkudziesięciu opinii dotyczących innowacji technologicznych, marketingowych i 

organizacyjnych. Opinie-ekspertyzy dotyczyły stosowania najnowszych rozwiązań w 

praktyce. Opracowania były wykonywane na zlecenie administracji publicznej i instytucji 

finansowych oraz sądów. Dla centralnej administracji państwowej napisałem ekspertyzy i 

opinie dotyczące działania przedsiębiorstw związanych z technologiami mediów. Wśród 

zleceniodawców jest również administracja kościelna. 
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Wykonałem ekspertyzy dla: 

1. Ministerstwa Gospodarki 

1. Ekspertyza w zakresie szczegółowego określenia stanu maszyn i urządzeń 

istniejącego w przedsiębiorstwie „Drukarnia S. Buszczyńskiego” w Toruniu, 

ul. Mostowa 3 w dniu 5 lutego 1946 roku, Warszawa 2011.  

2. Opinia w zakresie szczegółowego określenia faktycznej (rzeczywistej) 

zdolności zatrudnienia pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy 

produkcji na jedną zmianę roboczą w przedsiębiorstwie pn. „ST. BURTAN I 

Sp.” ZAKŁADY CERAMICZNE w Krakowie, ul. Basztowa 17, Cegielnia – 

Zielonki, w dniu 5 lutego 1946 roku, Warszawa 2011.  

2. Ministerstwa Edukacji (załącznik 8) 

1. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauczania 

początkowego. Warszawa 2016. 

2. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauki matematyki. 

Warszawa 2016. 

3. Wydawnictwa i Księgarni św. Wojciecha Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu 

(załącznik 9, 10)  

1. Opinia wskazująca na stan ilościowy maszyn i urządzeń (środków trwałych) 

w przedsiębiorstwie Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Piotra 

Wawrzyniaka 37, 39, 41, ul. Jackowskiego 30 i al. K. Marcinkowskiego 21 

na dzień 5 lutego 1946 roku. Recenzja W. Gogołek, W. Cetera, Warszawa 

2014 

4. Sądów – opinie biegłego sądowego dotyczące: 

1.  wycen maszyn, urządzeń i praw (6), 

2.  jakości wyrobów i poprawności systemu zapewnienia jakości (8), 

3.  innowacyjności urządzeń i rozwiązań organizacyjnych (3). 

 

5. Organizacji i podmiotów gospodarczych (opinie o innowacyjności):  

1. Innowacyjność maszyny drukującej KIP C7800 drukującej w technologii 

LED, Warszawa 2012. 
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2. Technologia produkcji opakowania uzupełniona uszlachetnioną techniką 

druku z użyciem folii hot-stampingowej, Warszawa 2014. 

3. Nowa technologia zadrukowywania i uszlachetniania powierzchni 

opakowań artykułów luksusowych, Warszawa 2014.  

4. Opinia o wdrożeniu innowacyjnej technologii – Drukarnia MULTIPRESS 

Sp. z o.o. (działanie 4.3), Warszawa, marzec 2014. 

5. Opinia o ekonomicznie uzasadnionych kosztach naprawy. Sąd 

Gospodarczy, XXVI Wydział, Warszawa, listopad 2014.  

6. Opinia dotycząca weryfikacji przyczyn i konsekwencji ekonomicznych 

awarii maszyny poligraficznej, Open Expert, czerwiec 2014.  

7. Opinia o innowacyjności technologii, KEA, Warszawa, luty 2014.  

8. Opinia o innowacyjności nowej technologii, Polski Druk Publishing, 

Warszawa, październik 2014.  

9. Opinia o innowacyjności technologii produkcji opakowań z tektur 

powlekanych i niepowlekanych o podwyższonych parametrach użytkowych 

nadruku, Warszawa, październik 2015. 

10. Opinia o innowacyjności produkcji wysokojakościowych książek i 

katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej 

rozszerzonej rzeczywistości, Warszawa 2015. 

11. Opinia dot. innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i 

sprzętowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów 

poligraficznych w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost innowacyjności i 

konkurencyjności CGS Drukarnia Sp. z o.o. poprzez inwestycję w maszynę 

drukarską LED UV w celu produkcji wysokojakościowych książek i 

katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej 

rozszerzonej rzeczywistości”, Warszawa 2015. 

12. System kontroli produkcji opakowań on-line. Warszawa 2016 

 

I. Inne kompetencje 

Rzeczoznawca dyplomowany SIMP (załącznik 5) 

105 – rzecznik ds. innowacji,  

120 – marketing i zarządzanie w przemyśle,  

217 – maszyny i technologie poligraficzne,  
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