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Wstęp
O znaczeniu i potrzebie rozwoju mediów w dzisiejszej dobie nikogo nie trzeba
przekonywać. Przeobrażenia, jakie zachodzą na rynku medialnym, obserwujemy
jako jego użytkownicy. Takie osiągnięcia cywilizacyjne, jak wynalezienie przez
Guglielmo Marconiego w roku 1894 radia, następnie pierwsza transmisja telewizyjna w 1928 roku i powstanie Internetu, którego początek datuje się na rok 1969,
obrazują szybkość następowania zmian w sferze środków masowego przekazu. Ich
rozwój w tak krótkim czasie wpłynął na sposoby przepływu informacji zarówno
pod względem jakościowym, jak i ilościowym, a także na możliwości mediów
i w końcu na rozwój cywilizacji. Wynikiem wprowadzania innowacyjności było
nowe spojrzenie na media w interdyscyplinarnym ujęciu. Zarówno bowiem ekonomia i zarządzanie, jak i marketing czy nowoczesne technologie mocno związały
się z przedsiębiorstwami mediowymi. Istotne znaczenie dla zmian zachodzących
w mediach mają technologie informacyjne. Internet, traktowany jako nowy kanał dystrybucji informacji, jest również środowiskiem, w którym powstają nowe
media. Oczywiście dotychczasowe ich definicje wymagają uaktualnienia, podobnie jak próby podziału mediów. Zapewne w przyszłości, podobnie jak dzisiaj,
redefiniowane ich opisy będą wymagały nowego spojrzenia. Karol Jakubowicz
wskazywał w 2011 roku na media jako organizacje dostarczające treści, które są
wytwarzane w procesie redakcyjnym i rozpowszechniane dostępnymi kanałami
dystrybucji. Tymczasem Internet umożliwił powstanie mediów społecznościowych
(są to m.in. Facebook, Instagram), a także stworzył nową ich kategorię – media
zautomatyzowane (m.in.: Google New czy Netvibes).
Czy taka zmiana jest zaskoczeniem? Zapewne kiedy Paul Baran publikował
w 1962 roku koncepcję rozproszonych, cyfrowych sieci transmisji danych, nie postrzegał ich jako środowiska, w którym media mogą przetrwać i się rozwijać. Nawet
w roku 1969, kiedy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles uruchomiono
pierwsze węzły sieci ARPANET (to tylko krok dzielący od Internetu), koncepcja
ich wykorzystania nie wykraczała poza transmisję danych. To rozwiązanie było
już jednak dla mediów przydatne. Podobnie jak wiele nowych technologii, została
ona zatem adoptowana przez przedsiębiorstwa mediowe.
Adopcja technologii informacyjnych przez media stała się procesem typowym
dla wdrażania innowacji. Najpierw powoli, jak żółw ociężale…, ale już od roku
1990, wraz z powstaniem pierwszej strony WWW uruchomionej przez CERN,
ruszyła i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej.
Zapowiedzią mających nastąpić wkrótce zmian było z pewnością niebywałe
zainteresowanie informatyką. W szarych czasach PRL-u, tzn. w latach 1986–1989,
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wydawano w Polsce aż cztery wysokonakładowe czasopisma dla młodzieży poświęcone informatyce. Co miesiąc na rynek czytelniczy trafiało ponad 500 tys. ich
egzemplarzy, tymczasem w posiadaniu młodych ludzi było nie więcej niż 100 tys.
mikrokomputerów. Obecnie czasopisma o tej tematyce mają maksymalny nakład
nieprzekraczający 20–30 tys. egzemplarzy, przy tym od kilkunastu już lat coraz
więcej tytułów prasowych trafia do Internetu. Liczba czytelników e-wydań wciąż
się zwiększa i trend ten nadal się utrzymuje.
Cyfryzacja przekształca także tradycyjne media. Konwergencja obejmuje przede
wszystkim aspekty techniczne. Przejawia się to w problematyce odnoszącej się
do odbiorców, rynków mediów, polityki oraz prawa czy kultury. Wreszcie słowo
klucz – „nowe media” w kolejnych, symbolicznie numerowanych generacjach
(1.0, 2.0, 3.0) potwierdza, że dyskusja na temat aktualności definicji mediów jest
niezwykle potrzebna.
Czteroletnie doświadczenie z prowadzenia na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii studiów o kierunku – logistyka mediów oraz pierwsze
informacje dotyczące zachowań absolwentów na rynku pracy potwierdzają dostosowanie ich programu do potrzeb szeroko pojętego rynku mediów.
Logistyka mediów pełni bowiem funkcję integratora wszelkich działań związanych ze współczesnym środowiskiem środków komunikowania.
Zamieszczony na wstępie artykuł autorstwa Wiesława Cetery Logistyka
mediów – tożsamość dyscypliny wskazuje na różnorodne możliwości rozwoju
mediów w kontekście budującego swoją tożsamość obszaru badań, jakim jest
logistyka mediów.
Aktualne badania dotyczące mediów i powiększający się zakres analiz uzasadniają potrzebę zdefiniowania nowych kierunków naukowych dociekań, które
integrują tematykę medioznawczą, ekonomiczną i techniczną z uwzględnieniem
nowych mediów oraz prognoz ich rozwoju. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi właśnie nowy kierunek studiów – logistyka mediów. Ma on zaspokajać
zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów tego kierunku, a także dzięki cyklicznym konferencjom stanowić pomost między teorią a praktyką.
Zważywszy na element zarządczy, każda firma, aby móc istnieć i funkcjonować, musi być zauważalna na rynku. Zmusza to wszystkie organizacje do
opracowania długoterminowej strategii działania. Priorytetem dla każdej z nich
powinno być dbanie o klienta i to w większym stopniu niż czyni to konkurencja.
A zatem wszelkie działania firmy powinny zmierzać właśnie w tym kierunku.
Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do systemów informacyjnych, które mają
dostarczać danych niezbędnych do poprawy jakości produktu lub usługi. Uznaje
się, że połączone systemy informacyjne oraz systemy złożone z ekspertów mają
niezwykle duże znaczenie dla osiągnięcia przez firmę założonego celu. Wiąże się
z tym nierozerwalnie postęp technologiczny, który wywiera duży wpływ na ciągłą
aktywność odbiorców. Aktywność ta wynika z ogromu informacji, jakimi jesteśmy
8

bombardowani każdego dnia, niemal w każdej chwili. Dociera do nas wówczas
bodziec w postaci informacji właśnie, a naszą reakcją jest oczekiwanie na uargumentowanie jej kolejnymi. Relacja bodziec – reakcja w przepływie informacyjnym
powinna być odpowiednio kodowana, przetwarzana i udostępniana. Właściwość
ta w znacznej mierze zależy od doboru systemu zarządzania informacją.
Jerzy Lewandowski w artykule Systemy informacyjne zarządzania wskazał
dokładnie na znaczenie odpowiednio skonstruowanego systemu. Dobrze zagospodarowane i odpowiednio przedstawione informacje stają się kartą przetargową
w rywalizacji przedsiębiorstwa o klienta.
Wraz z rozwojem mediów oraz towarzyszącą temu trendowi rozbudową sieci
informacyjnych pojawia się potrzeba tworzenia nowych aplikacji, które w szybki
i przejrzysty sposób udostępnią poszukiwaną informację. Dobrze przetworzone
dane stanowią fundament do opracowania potrzebnych aplikacji. Wiele z nich
powstało już w Warszawie. Może nie wszystkie są powszechnie znane, jednak
zainteresowane osoby potrafią je odnaleźć, zaaplikować i w konsekwencji zdobyć
przydatne wiadomości. Zbiór informacji powstaje w wyniku ich zamieszczania
w Internecie. Pochodzą one z tradycyjnych baz danych funkcjonujących w przedsiębiorstwach oraz z innych źródeł, do których zalicza się na przykład blogi, portale
społecznościowe, urządzenia lokalizacyjne, jak również osoby dostarczające cennych informacji, chociażby te zadające pytania na lokalnych forach. Odpowiednio
skonfigurowane stanowią cenną aplikację w formie feed backu. Właściwe ich
użycie i ciągła aktualizacja stanowią o silnej stronie innowacyjnego miasta. Patryk
Makulski w opracowaniu Nowoczesne technologie informacyjne jako narzędzia
wspierające poprawę życia codziennegomieszkańców polskich miast oraz funkcjonowania samorządu na przykładzie konkursu „Dane po warszawsku” wskazał
i poddał analizie sposoby realizacji inwestycji i projektów technologicznych, a także
uargumentował stosowanie polityki otwartości danych na przykładzie polskich
i zagranicznych miast. W artykule omówił najlepsze aplikacje zbudowane z wykorzystaniem udostępnionych zbiorów. Konsekwencją otwierania danych miejskich
jest powstawanie nowych przedsiębiorstw, pojawianie się nowych miejsc pracy,
a także rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych.
Informacje, jakie znajdują się w zasobach internetowych baz danych, są niemożliwe do weryfikacji. Wynika to z ciągłego ich aktualizowania, a także – co
nie jest bez znaczenia – z fizycznej niemożliwości zapoznania się z nimi przez
człowieka w związku z ogromną ich liczbą. W częściowej choć ich weryfikacji
pomocne są nowe technologie, systemy bazodanowe i języki programowania,
pozwalające budować specjalistyczne narzędzia do przeglądu zasobów Internetu. W Zakładzie Technologii Informacyjnych Mediów opracowano tego typu
specjalistyczne narzędzie do zbierania i analizowania danych Big Data, w tym
danych dotyczących materiałów wideo. Omówił je w artykule Rafinacja danych
Big Data dla materiałów wideo Dariusz Jaruga, wskazując na potrzebę stworzenia
9

Wstęp

robota Big Data. Jest on wyspecjalizowanym systemem teleinformatycznym do
ukierunkowanego monitorowania i zbierania danych ze wskazanych serwisów
internetowych. Zarejestrowana przez robota informacja zawiera dodatkowo jej
źródło (link) oraz datę publikacji albo pobrania w zależności od zakresu danych
zwracanych przez serwis. Robot, ze względu na swoją funkcjonalność, znajdzie
zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zbieranie dużej ilości danych
tekstowych na określony temat. Przytoczone w opracowaniu dane wskazują, że
użytkownicy Internetu chętnie sięgają po materiały wideo opublikowane w sieci,
a robot Big Data pomaga w określeniu częstotliwości korzystania z nich.
Zachodzące współcześnie zmiany technologiczne modyfikują w dynamiczny
sposób rynek medialny. Dla mediów publicznych może być to szansa rozwoju
i rozbudowy, a także zastosowania nowego sposobu dotarcia do szerszego grona
odbiorców. Nie można jednak pominąć zagrożeń, jakie wiążą się z przeobrażeniami
technologicznymi. W artykule Jędrzeja Skrzypczaka Społeczne aspekty cyfryzacji
mediów, poświęconym spółkom regionalnym Polskiego Radia w erze cyfrowej,
poddano analizie zmiany technologiczne, jakie pojawiają się na rynku mediów,
oraz szanse i zagrożenia związane z ich wprowadzaniem. Należy pamiętać, że
cyfrowa modyfikacja mediów to nowe wyzwania, ale i nowe koszty, z którymi
również trzeba się liczyć. Dlatego zmiany muszą być wprowadzane stopniowo,
by powoli przyzwyczajać do nich odbiorcę, licząc się przy tym z finansowaniem
tego procesu.
Interpretując zmiany na rynku medialnym, ich wpływ na rozwój mediów
oraz, co się z tym wiąże, szybkość, jakość i dostępność przekazu informacyjnego,
nie można pominąć kwestii, jaką jest edukacja medialna. Emila Musiał w pracy
Edukacja medialna. Nowe media poddała analizie właśnie ten problem. Wszechobecność mediów w życiu człowieka daje poczucie ciągłego bombardowania
informacjami. Coraz to młodsze pokolenia nie wyobrażają sobie funkcjonowania
bez świata mediów. Zjawisko to zaczyna budzić lęk. Aby właściwie odczytywać
docierające do nas medialne bodźce, należy w świadomy i krytyczny sposób odbierać przekaz medialny. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Dlatego też powstała pedagogika medialna. Jej celem jest kształtowanie umiejętności selektywnego i dogłębnego odbioru mediów, świadomego uczestniczenia
w nich w sposób kreatywny i odpowiedzialny. Praktyczną implikacją pedagogiki
medialnej jest edukacja medialna. Jak zauważa autorka, termin ten definiuje proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego
korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych
oraz wiekowych. Uwzględnia on również aspekt technologiczno-informatyczny
i związane z nim umiejętności. Należy mieć na uwadze, że edukacja medialna
to zadanie, którego podejmują się wszyscy – rodzina, szkoła, placówki edukacyjne, organizacje społeczne, instytucje państwowe, a także media. Edukacja ta
staje się pewnego rodzaju zbiorową odpowiedzialnością za rozpowszechniane
10

i interpretowane informacje. Praktycznym jej wyrazem są projekty o charakterze
edukacyjnym, czego przykładem Radiowa Akademia Młodych, Włącz się, Młodzi
i Media, Akademia Cyfrowych, Trenerzy Edukacji Medialnej – opisane w artykule. Przedstawienie, jak media funkcjonują w środowisku cyfrowym, wskazanie
ich nowych możliwości, a także zwrócenie uwagi na wyzwania, jakie wynikają
z konsumpcji cyfrowych mediów – stanowią istotny warunek świadomego i aktywnego korzystania z nich.
Ze względu na ogólnodostępność mediów, zwłaszcza społecznościowych,
należy przeanalizować korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z nich. Agata
Opolska-Bielańska wskazała w artykule Społeczna odpowiedzialność biznesu
w social media na media te jako narzędzie informowania odbiorcy o działaniach
firmy w kontekście działań społecznej odpowiedzialności biznesu. E-społeczność stanowi najpopularniejszy sposób szybkiego dotarcia do klienta. Istnieje
wzajemna zależność tych dwóch zagadnień – CSR i social media. Użytkownicy
najpopularniejszych mediów społecznościowych – Facebooka, YouTube dobrze
znają akcje społecznej odpowiedzialności stosowane przez firmy. Pozwala to na
wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów, a także uwrażliwienie odbiorcy na aktualne problemy czy zagrożenia. Platformy interakcji
miliona użytkowników stanowią miejsce realizacji inicjatyw społecznych,
a także zachęcania do udziału w nich.
Na technologię produkcji czasopism i katalogów ze zmienną zawartością
informacyjną w egzemplarzach nakładowych zwrócił uwagę w swoim artykule
Poligrafia – technologia produkcji czasopism i katalogów ze zmienną zawartością
informacyjną w egzemplarzach nakładowych Georgij Petriaszwili. Wskazał zmiany,
jakie zachodzą w tej dziedzinie. Zaobserwował istotne różnice w oczekiwaniach
odbiorców wobec współczesnej prasy, zmuszające redakcje do uatrakcyjniania
czasopism przez chociażby dołączanie dodatków. Rozwój informacyjnych technologii zarządzania produkcją poligraficzną spowodował wzrost zainteresowania
wydawców publikowaniem czasopism, książek oraz katalogów reklamowych
uwzględniających oczekiwania indywidualnego klienta. Sytuacja ta zdeterminowała
rozkwit jednego z kierunków produkcji poligraficznej – technologii selektywnego
kompletowania i oprawiania wkładów, czyli selective binding. Umożliwia ona
dostarczenie do konkretnego czytelnika wydrukowanego produktu uwzględniającego jego indywidualne predyspozycje. Zaletą tego systemu jest rentowność,
a także korzyści społeczne.
Na naturalne i nieodzowne powiązanie zachodzących przemian ze światem
mediów drukowanych i cyfrowych zwrócił uwagę Tomasz Pawlicki w artykule Wybrane elementy zintegrowanego systemu zarządzania produkcją mediów
drukowanych i cyfrowych. Autor wskazał na odpowiednie wyposażenie drukarni
pozwalające przetworzyć materiały cyfrowe, a także na maszyny wykorzystujące
technologie i konfiguracje dostosowane do współczesnego rynku. Fundamentalne
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znaczenie mają aplikacje programowe oraz rozbudowany system komputerowy
pozwalający sprawnie zarządzać produkcją. Niezbędne jest przy tym usprawnianie
procesów produkcji, zwiększanie efektywności zarządzania, jak również przekształcanie modeli biznesowych w celu podążania za zachodzącymi zmianami.
W artykule przeprowadzona została analiza wybranych systemów zarządzania
produkcją mediów drukowanych i cyfrowych. Omówione zostały drukarnie, które
dzięki modyfikacji dotychczasowego sposobu działania z powodzeniem nadal
pełnią swoją funkcję.
Zwieńczeniem rozważań nad poligrafią jest artykuł Bohdana Durnyaka
i Yaroslava Uhryna obrazujący sytuację sektora wydawniczo-poligraficznego
na Ukrainie. W artykule pod tytułem Stan branży wydawniczo-poligraficznej na
Ukrainie oraz kształcenie fachowców, autorzy wskazują na brak jednoznaczności
w ocenie jej aktualnego stanu. Wytłumaczone to zostało faktem, że przedsiębiorstwa
państwowe praktycznie przeszły w ręce prywatne. Wzrasta przy tym znaczenie
terytorialnych kompleksów zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów
wydawniczych i poligraficznych. Są one skupione wokół dużych miast, takich jak
Kijów, Charków czy Lwów. Wynika to zapewne z obecności w tych miastach
instytucji edukacyjnych i badawczych oraz wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry. Interpretując stan branży, wskazano wiele problemów hamujących rozwój
wydawnictw książkowych. Jednym z nich jest niedostateczny poziom państwowego wsparcia oraz konkurencyjność. Aby temu przeciwdziałać, należy uwrażliwić
czytelników na inne sposoby otrzymywania informacji niż Internet. Zmienił on
bowiem czytelnika i jego nastawienie do prasy i książki. Na zakończenie rozważań autorzy zamieszczają zbiór działań, które powinny stanowić rozwiązanie
problemów narodowej branży wydawniczej.
Zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły stanowią przegląd rozważań
na temat mediów XXI wieku. Wskazują zachodzące modyfikacje i napotykane
problemy. Autorzy poszczególnych artykułów starają się zaakcentować znaczenie
właściwego postrzegania mediów i odpowiedniego z nich korzystania. Nie należy
przy tym nie dostrzegać problemów, jakie niesie postęp cywilizacji, gdyż ich nie
można pominąć. Media należy odbierać z w pełni świadomą, racjonalną krytyką,
ale i z wiarą w ich niezależność i odpowiedzialność.
Kontynuacją rozważań nad tematem logistyki mediów będącej subdyscypliną
medioznawstwa, są cykliczne konferencje. III konferencja naukowa poświęcona
prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących szeroko pojętej logistyki
i administrowania mediami, odbyła się w dniach 20–21 października 2016 roku.
Prelegentami byli specjaliści, badacze, eksperci oraz praktycy związani zawodowo z prasą, radiem i telewizją, a także nowymi mediami. Dwudniowe obrady
podzielono na cztery sesje. W pierwszym dniu omawiano zagadnienia dotyczące
zarządzania, technologii i bezpieczeństwa, a także zarządzania mediami. Drugi
poświęcono analizie monetyzacji i modeli biznesowych oraz mediów, informacji,
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pieniądza i odpowiedzialności. Rozważania teoretyczne uzupełniono cennym
aspektem praktycznym, jakim były dwudniowe warsztaty.
Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość
problematyki logistyki mediów, uwrażliwienie odbiorcy na różne perspektywy
korzystania z mediów, na procesy komunikacji oraz przedsiębiorstwa z szeroko
rozumianej branży medialnej. Monografia łączy w sobie zagadnienia ekonomiczne,
technologiczne i komunikacyjne, w interdyscyplinarnym wymiarze torując drogę
rozwoju logistyki mediów. Książka stanowi istotny wkład w kształtowanie nowego
sposobu myślenia na temat mediów i mediatyzacji w XXI wieku.
Redaktorzy składają serdeczne podziękowania prof. dr. hab. Robertowi Cieślakowi i prof. dr. hab. inż. Stefanowi Jakucewiczowi za życzliwe i cenne uwagi,
które wpłynęły na kształt niniejszej publikacji.
Agata Opolska-Bieleńska
Wiesław Cetera
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Logistyka mediów – tożsamość dyscypliny
Od kilkunastu lat następują na rynku mediów istotne zmiany. Systematycznie zwiększa się rola mediów elektronicznych oraz rozwijają się nowe media i to
one determinują przeobrażenia tradycyjnych środków masowego przekazu.
Rozwój Internetu w Polsce nie podlega dzisiaj dyskusji. Liczba internautów wzrosła z 9 554 001 w roku 2005 do 25 710 000 w roku 2016 i nadal się zwiększa (tab. 1).
Tabela 1. Liczba internautów w Polsce w wieku 7 + w latach 2005 – 2016
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

9 554 001

13 126 619

14 063 506

15 461 376

17 193 434

18 211 111

19 033 662

19 336 279

21 111 258

25 710 000

Źródło: Raport strategiczny. VFP Communications sp. z o.o., Warszawa 2014;
http://zblogowani.pl/wpis/2023462/liczby-polskiego-internetu-2016/ [dostęp 24.07.2016].

Rysunek 1. Liczba internautów w Polsce w wieku 7 + w latach 2005 – 2016
Źródło: Raport strategiczny. VFP Communications sp. z o.o., Warszawa 2014;
http://zblogowani.pl/wpis/2023462/liczby-polskiego-internetu-2016/ [dostęp 24. 07. 2016].

W porównaniu z rokiem 2005 wzrost wynosi prawie 170% (rys. 1). Zwraca
również uwagę fakt, że po pierwszym gwałtownym zwiększeniu liczby internautów w roku 2006 (o ponad 37%) dalszy wzrost utrzymywał się na stałym poziomie – co roku przybywało ich około miliona.
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Współczesny rynek mediów jest złożonym systemem funkcjonującym
w globalnym świecie o dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.
Obecny stan badań nad mediami, obejmujących wciąż nowe obszary analiz,
uzasadnia potrzebę zdefiniowania nowych kierunków naukowych dociekań, które integrują tematykę medioznawczą, ekonomiczną i techniczną z uwzględnieniem Internetu jako kanału dystrybucji mediów oraz jako środowiska, w którym
powstają nowe media, by prognozować perspektywy ich rozwoju.
Transformacja rynku mediów
Analiza rynku mediów wskazuje, że równowaga między czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i technologicznymi nie jest trwała. O ile technologia jest
obiektywnym czynnikiem sprzyjającym innowacyjnemu ich rozwojowi, o tyle
ekonomia oraz czynniki społeczne mogą mieć wpływ zarówno pozytywny, jak
i negatywny [Cetera, 2015].
Medioznawcy skłaniają się do zwrócenia uwagi na teorię komunikacji masowej, analizę zawartości mediów i ich wpływu na odbiorcę, a także na język
i historię mediów, w tym dziennikarstwa, jak również na marketing medialny,
estetykę mediów i komunikowanie polityczne. B. Wirtz [2011] uważa, że współczesne media obejmują również środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji i jej udostępnianiu w postaci drukowanej, a także we wszystkich formach
wizualnych i dźwiękowych.
Tym samym do mediów został zaliczony Internet, który jest nie tylko nowym kanałem dystrybucji dla już istniejących mediów (elektronicznych i papierowych), lecz także umożliwił powstanie nowych środków przekazu, takich
jak na przykład media społecznościowe. Funkcjonuje również jako środowisko,
w którym toczy się życie gospodarcze i społeczne, a w przyszłości będzie nim
również dla znacznej części administracji. Internet i środowisko, które stanowi,
z pewnością przyspieszy proces rozwoju mediów oraz stworzy nowe rozwiązania. Natomiast dotychczasowym odbiorcom mediów udostępni niespotykane
dotąd zasoby informacji. Zapewne będzie to wiązało się z wieloma nowymi problemami dotyczącymi ich agregacji i wartościowania.
Media to termin stosunkowo niedookreślony. Jeszcze w 1979 roku nie
było go w Słowniku języka polskiego. Natomiast pojęcie „medialny” autorzy
słownika wyjaśniali jako „środkowy” lub „łatwo ulegający hipnozie, mający
cechy medium”1. W wydaniu internetowym słownika media to „środki masowego przekazu”2. Natomiast B. Wirtz [2011] uważa, że termin „media”
obejmuje wszystkie środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji i jej
udostępnianiu w formie drukowanej oraz we wszelkich formach wizualnych
1 Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1979.
2 http://sjp.pwn.pl/slowniki/media.html/ [dostęp 18.07.2 015].
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i dźwiękowych. Zalicza do nich również organizacje i instytucje, które generują i dostarczają informacje.
Taka definicja zdecydowanie wykracza poza obszar nauk o mediach opisany
przez M. Jabłonowskiego i W. Jakubowskiego, a wcześniej przez T. Goban-Klasa
[2000]. Wspomniani autorzy ekonomikę mediów umieścili wśród dziesięciu innych
dziedzin badawczych [Jabłonowski, Jakubowski, 2014]. Są wśród nich również zarządzanie i logistyka mediów. Zaproponowaną metodologię nauk o mediach potraktowali
jako refleksję do dyskusji, zatem perspektywę ekonomiczną można także uznać za
odmienne spojrzenie na tę metodologię, w ramach której to właśnie metodologia nauk
ekonomicznych i zawierających się w nich nauk o zarządzaniu jest dominującym
obszarem analiz. Natomiast same media, choć nauka o nich dysponuje własną metodologią, co podkreślają Autorzy, są coraz częściej analizowane również na gruncie
nauk ekonomicznych zarówno w odniesieniu do kosztów tworzenia treści oraz kosztów
sprzedaży, jak i uzyskanych efektów. Trudno przecież odmówić słuszności tezie, że
media rozumiane jako przedsiębiorstwa zajmujące się zdobywaniem, gromadzeniem,
agregacją (opracowaniem) i udostępnianiem informacji ponoszą koszty związane z tym
procesem. Nie może zatem dziwić sformułowanie, pozostające na gruncie ekonomii
i nauk o zarządzaniu, jako udostępnianie funkcji celu (misji), informacji przy ważnym
ograniczeniu – wynik ekonomiczny firmy jest większy od zera.
Zatem odpowiedzi na pytanie dotyczące gospodarczego sensu funkcjonowania
mediów należy poszukiwać również w obszarach wymienionych przez M. Jabłonowskiego i W. Jakubowskiego, czyli w teorii komunikacji masowej oraz badaniu mediów
pod kątem ich wpływu i zwartości, a także języka i historii, w tym dziennikarstwa,
oraz marketingu medialnego, estetyki mediów, komunikowania politycznego i audytoriów mediów.
Naukowcy stosunkowo dawno wkroczyli w obszar ekonomiki mediów. Obszernego przeglądu ekonomicznych badań nad mediami dokonał T. Kowalski [2014].
Interesujące są odwołania do pierwszych prac polskich badaczy, które choć nie należą
dzisiaj do kanonu literatury naukowej w tej dziedzinie, są istotnym argumentem potwierdzającym rangę ówczesnego obszaru badawczego, a także, co nie jest bez znaczenia,
pionierski ich charakter [Estreicher, 1961; Czarnowski, 1895]. Z kręgu polskich autorów
na uwagę zasługują prace T. Kowalskiego, który prowadził badania ekonomiczne na
gruncie ekonomii pozytywnej. Jednocześnie w ostatnich latach ten obszar badawczy
został w Polsce wzbogacony o refleksję z dziedziny zarządzania [Nierenberg, 2011].
Główny nurt badań ekonomicznych nad mediami rozwijał się od początku
ubiegłego wieku. European Media Management Association (EMMA) za wartościowe
w tej sferze uznała 276 publikacji. Zdecydowana większość prac powstała w ostatnich
latach ubiegłego wieku (rys. 2).
Początkowo poszczególne publikacje dotyczyły najstarszych mediów, czyli
radia i prasy codziennej. Dopiero w latach siedemdziesiątych większa grupa badaczy skupiła się na tematyce ekonomii mediów.
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Rysunek 2. Liczba publikacji w latach 1930–2010
Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze prace ekonomistów mediów dotyczyły ekonomii prasy [Ray,
1951, 1952; Reddaway, 1963] oraz związanych z jej funkcjonowaniem regulacji [Coase, 1950, 1954, 1959, 1966; Levin, 1958; Steiner, 1952]. W latach
1960–1970 najczęściej stosowano w badaniach metodologię ekonomii politycznej, zwracając uwagę na relacje między mediami a instytucjami państwowymi
[Smythe 1969, Schiller 1969, 1976; Mattelart i Seigelaub 1979].
W 1970 roku ekonomiści wkroczyli w obszar rozwijającej się telewizji kablowej [Owen, Beebe, Manning, 1974; Spence, Owen, 1977].
Jednym z pierwszych podręczników poświęconych analizie sektora mediów
była publikacja L’economie de medias, która ukazała się w 1978 roku [Toussaint
Desmoulins, 1978].
Prace Owena, Beebe i Manninga [1974] przyczyniły się do rozwoju w Stanach Zjednoczonych badań nad ekonomią telewizji. Pierwszy z autorów analizował wpływ ekonomii na tematykę podejmowaną w mediach [Owen, 1975].
Benjamin Compaine natomiast opublikował wyniki swych dociekań nad dystrybucją książek [Compaine, 1978].
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Dopiero od 1980 roku prowadzono spójne badania, których przedmiotem
były zagadnienia gospodarcze oraz problemy i strategie finansowe, a także zachowania przedsiębiorstw mediowych. Autorzy podejmowali próbę wyjaśnienia,
jakie czynniki gospodarcze i finansowe oraz jakie strategie wpływają na przedsiębiorstwa działające w tym sektorze. W stosunkowo krótkim czasie powstało wiele publikacji stanowiących podstawę opisu organizacji biznesowych oraz
rynków, konsumentów i producentów mediowych. Poruszano w nich problematykę wydajności, koncentracji i monopolu. W jednej z publikacji przeprowadzono analizę przedsiębiorstw i ich wpływu na społeczeństwo [Dyson, Humphries,
1990; Garnham, 1990]. Kilka ważnych tekstów dotyczyło struktur gospodarczych i organizacyjnych [Albarran, 1996; Alexander, Owers, Carveth, 1993;
Picard, 1989; Toussaint Desmoulins, 1996]. Znaczna ich część koncentrowała się na kwestiach gospodarczych dotyczących mediów na całym świecie
[Albarran, Chan-Olmsted, 1998] oraz na konkretnych sektorach mediowych [Collins, Garnham, Locksley, 1989; Dunnett, 1990; Lacy, Simon, 1993;
McFadyen, Hoskins, Gillen, 1980; Noam, 1985; Owen, Wildman, 1992; Picard,
Winter, McCombsa, Lacy, 1988; Schmalensee, 1981; Vejanouski, Bishop, 1983;
Webb 1983]. Analizowano, jak podstawowe prawa ekonomiczne mogą być stosowane do badania mediów oraz firm [Picard, 1989, 2002b].
W 1987 roku powołano do życia „The Journal of Economics”. Pierwszy tom
tego czasopisma ukazał się w 1988 roku i od tego czasu jest ono podstawowym
wydawnictwem cyklicznym podejmującym zagadnienia ekonomii mediów. Od
2004 roku wychodzi „The Journal of Media Business Studies”, który porusza
głównie tematykę firm mediowych.
Nowe technologie, jakie pojawiły się w latach 1980–1990, wpłynęły na proces zmian strukturalnych mediów. Telewizja kablowa, wideo oraz zarządzanie
dużymi organizacjami mediowymi były przedmiotem licznych badań i analiz
[Chan-Olmsted, Litman, 1988; Albarran, Porco, 1990; Chan-Olmsted, 1991;
Berry, Waldfogel, 1999; Fournier, Martin, 1983; Foley, 1992; Waterman, 1993;
Albarran, Dimmick, 1996; Sparks 1995]. Analiza literatury potwierdza wzrastające zainteresowanie ekonomią przedsiębiorstwa mediowego. Dostrzegano bowiem znaczenie tego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy coraz
częściej formułowali strategię firmy mediowej na podstawie przesłanek ekonomicznych, natomiast pojęcie misji marginalizowali do jednego z wymagań formułowanych przez otoczenie.
Media to system funkcjonujący w zmiennym otoczeniu ekonomicznym,
społecznym i technologicznym, ze znacznym wpływem uregulowań prawnych.
Wymienione czynniki oddziałują na rynek mediowy z różną intensywnością. Zachodzące zmiany w gospodarce i technologii, a także zależne od politycznych
wpływów regulacje prawne sprawiają, że równowaga na nim jest krótkotrwała. Rynek mediowy, jak wspomniano, działa w zmiennym otoczeniu z istotnym
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Rysunek 3. Miejsce przedsiębiorstwa mediowego na rynku
Źródło: opracowanie własne.

wpływem innowacyjnych technologii. Centralnym obiektem schematu przedstawionego na rysunku 3 jest przedsiębiorstwo mediowe. Wyróżnione elementy
i istniejące między nimi zależności określają zakres badań w ramach nauk społecznych i technicznych.
Gospodarka
Obiektem badań ekonomii mediów jest przedsiębiorstwo mediowe, przedmiotem zaś – jego zachowania na rynku. Termin „przedsiębiorstwo”, choć został
dokładnie zdefiniowany jako „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej”,
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na gruncie ekonomiki mediów jest dopiero doprecyzowywany3. T. Kowalski
i B. Jung definiowali przedsiębiorstwo mediowe jako miejsce, w którym dochodzi do przekształcenia ograniczonych zasobów pracy, kapitału i zasobów naturalnych w towary i usługi medialne [Kowalski, Jung, 2006]. Natomiast B. Wiertz
[2011] określił ogólniej przedsiębiorstwo mediowe jako podmiot (podmioty)
gospodarczy, w którym są generowane nowe treści pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych [Wiertz, 2011].
Ze specyfiki sektora mediowego wynika, że przedsiębiorstwo mediowe jest
obecne na rynku reklamy i informacji. Zatem z jednej strony zajmuje się kwerendą
i agregacją informacji, oferując ją potencjalnym odbiorcom, z drugiej zaś skupia
ich uwagę na swym produkcie i oferuje go w postaci czasu reklamowego. Proces
ten jest regulowany przepisami prawa, a ograniczony regułami rynkowymi, technologiami i preferencjami odbiorców. Dlatego też zawężenie funkcji przedsiębiorstwa
mediowego do produkcji treści (włączając w to między innymi film, radio i telewizję, a nawet media społecznościowe) jest dużym uproszczeniem.
Poza tym media to również organizacje i instytucje, które funkcjonują na
rynkach gospodarczych – mają właścicieli, są pracodawcami, producentami
i podlegają regułom rynkowym oraz prawnym. Dlatego też naturalną rolą ekonomisty jest spojrzenie na media przez pryzmat przedsiębiorstwa działającego na
specyficznym, dualnym rynku wyznaczonym przez rynek treści i rynek reklamy.
Za fundamentalną w tej sferze można uznać publikację R.G. Picarda [2006],
który zdefiniował obszary badawcze ekonomiki mediów, skupiając uwagę na
ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz krytycznym. Pierwsze ujęcie obejmuje
poziom mikro i makro, drugie zaś, krytyczne, poziom meta. Oczywiście tak opisane pojęcia pozostają nadal w ogólnej klasyfikacji ekonomii – ekonomii pozytywnej i normatywnej. Nie ma zatem żadnej szczególnej przesłanki, aby przedsiębiorstwa mediowe traktować inaczej niż inne. Bez zbędnej ostrożności można
zatem założyć uniwersalność praw ekonomii, które w obszarze mediów nie tracą
na aktualności.
3 Kodeks cywilny. Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz
inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do
korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Rysunek 4. Częstość występowania terminów „television”, „radio”, „journals”, „newspapers”
i „internet” w angielskim korpusie tekstowym
Źródło:https:/books.google.com/ngrams/graph?content=television%2Cradio%2Cinternet%2Cjour
nals%2Cnewspapers&year_start=1950&year_end=2008&corpus=15&smoothing=6&share=&direct_url=t1%3B%2Ctelevision%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cradio%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cinternet%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cjournals%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cnewspapers%3B%2Cc0/
[dostęp 21.07.2016].

Technologia
Interesującą ilustracją procesów zachodzących w omawianej dziedzinie są
wykresy możliwe do opracowania za pomocą aplikacji Google Books Ngram
Viewer, która wyszukuje zdefiniowane słowa kluczowe w zdigitalizowanych
zasobach książek (na przykład angielskojęzycznych, zasoby polskie są niedostępne). Aplikacja umożliwia ustalenie okresu poddanego analizie (zasoby są dostępne do roku 2008). Ostatecznie otrzymujemy wykresy trendów częstości występowania terminów: telewizja, radio, dzienniki, czasopisma i Internet (rys. 4).
Otrzymane linie trendów dobrze oddają przebieg zachodzących zmian i procesów. W początkowej fazie badanego okresu, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, najczęściej wymienianym terminem w literaturze było „radio”. Rzadziej wskazywano „dzienniki”. Później pojawiły się „telewizja” i „czasopisma”.
Częstotliwość występowania terminu „telewizja” zwiększała się systematycznie
do 1996 roku, co odpowiada trendowi rozwoju tego środka przekazu. Od tegoż
roku widoczny jest spadek zainteresowania tym medium, co z kolei jest rekompensowane systematycznym wzrostem popularności Internetu. W odniesieniu do
radia i dzienników w całym badanym okresie dało się zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie nimi. Trend ilustrujący zainteresowanie czasopismami po
okresie umiarkowanego wzrostu do roku 1981 przeszedł w fazę malejącą, która
utrzymuje się do dzisiaj. Z dużym prawdopodobieństwem można zatem stwierdzić, że tendencje zmian są w ostatnich latach bardziej wyraziste, a wzrost zainteresowania Internetem szczególnie duży.
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Rysunek 5. Cykl „życia” telewizji i radia zbudowany na podstawie wyników uzyskanych z Google
Books Ngram Viewer
Źródło: opracowanie własne.

Media takie jak radio, telewizja czy prasa konkurują ze sobą na rynku. Cykle
„życia” radia i telewizji wyznaczone przez Google Books Ngram Viewer mają
klasyczny przebieg. Zwraca uwagę ich wzajemna zależność (rys. 5).
W roku 1942 daje się zauważyć wyraźny punkt kulminacyjny w cyklu „życia” radia, po czym powolne wchodzenie w fazę schyłkową, której towarzyszy
faza wzrostu telewizji. Rok 2000 natomiast to spadek zainteresowania tematyką
telewizyjną.
Przedsiębiorstwo na rynku mediowym działa, o czym już wspomniano,
w zmiennym otoczeniu wyznaczonym przez gospodarkę, regulacje prawne, potrzeby społeczne i, oczywiście, technologie [Cetera, 2015]. Nie jest zatem nadużyciem
podkreślenie roli innowacyjnych technologii i zachowań wpływających w istotnym
stopniu na rozwój nowych mediów. Jeśli rozwinąć wizję Kondratiewa, to dzisiaj
cykl „życia” mediów wyznaczają technologie informacyjne. To przecież one wprowadziły świat w nową epokę. Właśnie one pozytywnie wpływają na przenikanie się
mediów, co w konsekwencji prowadzi do powstania nowych form medialnych oraz
modyfikacji dotychczasowych. Internet, na przykład, zapewnił wszystkim środkom
masowego przekazu możliwości modyfikacji ich oferty oraz skutecznego dotarcia do
odbiorców. Interaktywność mediów jest kolejnym krokiem na drodze ich rozwoju.
Z jednej strony pozwala na dokładne identyfikowanie potrzeb rynkowych, z drugiej
zaś oddaje kompetencje nadawców w ręce dotychczasowych odbiorców oraz, co za
tym idzie, przenosi na nich znaczną część odpowiedzialności.
Informacje o architekturze przeobrażeń uzupełniają dane o intensywności
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, czyli nowych mediów. Media społecznościowe, na przykład, są coraz atrakcyjniejszym środkiem
komunikowania i promocji dla polskich przedsiębiorstw. W 2014 roku serwisy
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społecznościowe były wykorzystywane przez 18,4% przedsiębiorstw, w roku
następnym takich firm było już 20,3% [Społeczeństwo informacyjne w Polsce
w 2015 r., GUS 2015]. Z nieco bardziej wyrafinowanych środków, takich jak
blogi lub mikroblogi, korzystało w 2014 roku 3,4% przedsiębiorstw, rok później
– 4,1%. Przy czym pod względem sięgania po serwisy społecznościowe przedsiębiorstwa były dość zróżnicowane.
Społeczeństwo
Dla przedsiębiorstwa mediowego w ujęciu ekonomicznym kryterium
przyjętej strategii działania pozostaje satysfakcja interesariuszy, czyli społeczeństwa jako całości, a także poszczególnych odbiorców, inwestorów, dziennikarzy, reklamodawców, obszernie zdefiniowanych przez Picarda [2010].
Konieczne jest jednak uzupełnienie tej listy – wpisanie na nią wszystkich pracowników mediów.
Media społecznościowe umożliwiły użytkownikom aktywny udział w tworzeniu i transferze treści. Tym samym uległ znacznemu rozszerzeniu katalog interesariuszy czynnie uczestniczących w opracowywaniu i przekazywaniu informacji.
Znaczącym wskaźnikiem roli mediów społecznościowych jest ich rola w bieżących
wydarzeniach. W lipcu 2016 roku na losy puczu wojskowego w Turcji wpłynęło
wystąpienie prezydenta R.T. Erdoğana skierowane do narodu za pośrednictwem
Facebooka. Natomiast 22 lipca 2016 roku monachijska policja, również na Facebooku, a także na Twitterze informowała o strzelaninie w centrum handlowym
Olympia. Tym samym strony tych mediów po raz pierwszy zostały wykorzystane
w tak dużym stopniu do zarządzania sytuacją kryzysową: przez 15 godzin policja
opublikowała ponad 80 tweetów w czterech językach: niemieckim, angielskim, tureckim i francuskim, w których informowała o aktualnym przebiegu akcji i udzielała
wskazówek dotyczących zachowania się jej uczestników. Jednocześnie Facebook
uruchomił dla Monachium funkcję safety-check, dzięki której użytkownicy mogli
powiadomić znajomych i przyjaciół na całym świecie, że są bezpieczni. Niemal
natychmiast policja uruchomiła własną stronę, na której świadkowie tragedii
mogli umieszczać zdjęcia, filmy i nagrania. Tak rozpoczęto zbieranie pierwszych
materiałów dowodowych, które miały pomóc w prowadzonym śledztwie. Warto
zwrócić uwagę, że policja zaapelowała jednocześnie do internautów, by nie rozpowszechniali w sieci na własną rękę materiałów z policyjnej akcji.
Warto do przywołanych przykładów dodać mniej emocjonujący polski
przypadek udziału mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej. Dzięki
Facebookowi wizerunkową klęskę wywołaną homofobiczną wypowiedzią polskiego biznesmena M. Jakubiaka (obecnie posła) zmieniono w biznesowy sukces
jego browaru.
Pojawiające się kanały dystrybucji pozostają najczęściej poza strukturą
przedsiębiorstw. Jednak wzajemne relacje zachodzące między nimi, jak rów24
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nież prognoza ich rozwoju powinny być przedmiotem badań w obszarze ekonomii i zarządzania.
Znacznej rekonstrukcji uległ łańcuch wartości, który jeszcze w propozycji
Picarda [2010] miał charakter sekwencyjny i każdemu z mediów przypisywał
różne kanały dystrybucji. Zunifikowaną propozycję łańcucha wartości dla mediów wykorzystujących nowe technologie (praktycznie wszystkie media sięgają
po nowe kanały dystrybucyjne, których możliwości wyznacza rozwój technologii informacyjnych) przedstawiono na rysunku 6.
Przedstawione dotychczas argumenty potwierdzają potrzebę prowadzenia
badań nad mediami również na gruncie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Nazwijmy je logistyką mediów. Zmieniające się podejście do zarządzania przedsiębiorstwem mediowym, które w większym niż dotychczas stopniu
uwzględnia wpływ otoczenia ekonomicznego oraz rozwój technologii, wymaga

Rysunek 6. Łańcuch wartości współczesnych mediów
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Przeciętny czas korzystania codziennie przez Amerykanów z konkretnych środków
masowego przekazu [godziny:minuty]
Media/Lata

2010

2011

2012

2013

Cyfrowe

3:11

3:49

4:33

5:16

– online*

2:22

2:33

2:27

2:19

– mobilnie

0:24

0:48

1:35

2:21

– inne

0:26

0:28

0:31

0:36

TV

4:24

4:34

4:38

4:31

Radio

1:36

1:34

1:32

1:26

Prasa

0:50

0:44

0:38

0:32

– gazety

0:30

0:26

0:22

0:18

– magazyny

0:20

0:18

0:16

0:14

Inne

0:45

0:37

0:28

0:20

* PC lub laptop.

Źródło: http://www.emarketer.com/Article/Digital-Set-Surpass-TV-Time-Spent-with-US-Media/1010096/
[dostęp 14.05.2015].

Rysunek 7. Zmiana wymiaru czasu, jaki Amerykanie poświęcają codziennie na korzystanie
z różnych mediów
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.emarketer.com/Article/Digital-Set-Surpass-TVTime-Spent-with-US-Media/1010096/ [dostęp 14.05.2015].
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uwzględnienia w logistyce mediów takich dziedzin, jak: matematyka, statystyka,
IT, bezpieczeństwo (IT i organizacji), ekonomia, metody optymalizacji, inżynieria systemów i analiza systemowa, marketing, technologie informacyjne mediów
(Internet), zarządzanie produkcją i usługami, logistyka zaopatrzenia, logistyka
produkcji, ekonomika transportu, logistyka dystrybucji, projektowanie procesów
czy finanse i rachunkowość.
Nowe technologie systematycznie restrukturyzują rynek mediów. Zdawałoby się, że kolejne media konkurują w walce o ograniczony czas odbiorcy. Statystyki wskazują jednak na stosunkowo stały czas przeznaczany przez odbiorców na konsumpcję informacji pochodzących od poszczególnych jej nadawców.
Tymczasem badania prowadzone w latach 2010–2013 w Stanach Zjednoczonych
ujawniły ciągłe wydłużanie się czasu korzystania codziennie przez Amerykanów
ze środków masowego przekazu (tab. 2). W roku 2010 wszystkie rodzaje mediów skupiały ich uwagę przez 3 godziny i 11 minut. Po dwóch latach czas ten
wynosił już 5 godzin i 16 minut.
Interesujący jest fakt, że wpływ na tę tendencję miał rozwój mediów mobilnych, które w 2010 roku absorbowały jedynie 24 minuty, natomiast w 2013
już 2 godziny 21 minut. Oczywiście nieco mniej atrakcyjne dla odbiorców stały
się tradycyjne media papierowe. Na słuchanie audycji radiowych w roku 2013
przeznaczono o 10 minut mniej niż w roku 2010, a prasie poświęcano uwagę
o 18 minut krócej.
Zmiana struktury czasu, jaki Amerykanie poświęcają codziennie na korzystanie z konkretnych mediów, jest wyraźnie zdeterminowana rozwojem technologii, a wraz z nią wzrostem konkurencyjności mediów cyfrowych (rys. 7). Interesujący jest również fakt, że wydłużył się całkowity czas korzystania z mediów.
Jest to spowodowane pojawieniem się mediów cyfrowych w dotychczas nieeksploatowanych kanałach dystrybucji.
Podobne zmiany zaobserwowano na polskim rynku. Coraz mniejszy jest nakład czasopism, zwłaszcza dzienników. Proces ten jest dość wyraźny i wykazuje
stałą tendencję (tab. 3). Od stycznia 2014 do listopada 2015 roku zmniejszyła się
średnia sprzedaż poszczególnych tytułów.
Spadek sprzedaży na poziomie kilkunastu procent był odczuwalny dla wydawców, znacznie zmniejszając ich przychody (rys. 8). Największy (26,5%)
odnotował „Dziennik Gazeta Prawna” – z 62 817 sprzedanych egzemplarzy
w styczniu 2014 do 46 142 w listopadzie 2015 roku.
Tak znaczna zmiana nakładów wpłynęła również na firmy, zmniejszając
wpływy z reklamy. Poza tym wydawcy prasy odczuli zmniejszenie przychodów
ze sprzedaży egzemplarzowej i jeszcze dotkliwiej znacznie ograniczone wpływy
z reklam. Mniej czytelników to bowiem mniejsza atrakcyjność pism dla reklamodawców. W rezultacie struktura wydatków reklamowych znacznie się zmieniła (tab. 4).
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Tabela 3. Średnia sprzedaż dzienników ogólnopolskich w 2014 roku ogółem
Miesiąc/Tytuł

„Fakt”

„Gazeta
Wyborcza”

„Super
Express”

„Rzeczpospolita”

„Dziennik
Gazeta
Prawna”

Styczeń

352 068

187 032

164 056

56 383

62 817

Luty

339 103

174 707

152 697

57 013

48 008

Marzec

342 614

171 876

152 452

56 174

49 064

Kwiecień

336 578

176 884

150 209

56 253

48 118

Maj

314 567

170 276

150 714

56 128

47 029

Czerwiec

314 202

167 287

147 806

56 116

46 691

Lipiec

312 940

156 610

147 547

54 876

45 140

Sierpień

310 075

170 058

156 724

55 162

42 616

Wrzesień

321 572

165 651

144 939

54 945

45 237

Październik

323 216

168 663

159 516

54 881

45 723

Listopad

313 510

167 267

151 396

55 005

45 029

Listopad 2015

299 819

157 055

141 058

55 055

46 142

Zmiana

-14,8%

-16,0%

-14,0%

-2,4%

-26,5%

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/spada-sprzedaz-dziennikow-gp-codziennie-i-gazetawyborcza-na-na/ [dostęp 20.01.2016].
Tabela 4. Zmiana struktury wydatków na reklamę zamieszczaną w mediach w Polsce
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TV

52%

52%

53%

52%

52%

51%

52%

53%

Prasa

21%

19%

17%

15%

14%

13%

11%

9%

Outdoor

9%

9%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

Radio

7%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

9%

Internet

10%

12%

14%

16%

18%

21%

22%

23%

Kino

1%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

Źródło: Raport Starcom MediaVest Group.
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Rysunek 8. Zmiana wielkości średniego nakładu sprzedawanych czasopism
Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/spada-sprzedaz-dziennikow-gp-codziennie-i-gazetawyborcza-na-na/ [dostęp 20. 01.2016].

Niewielkie zmiany wielkości wpływów z reklamy, które praktycznie
utrzymywały się na stałym poziomie w latach 2008–2015, odnotowała telewizja (wszyscy nadawcy) (rys. 9), do której trafiła ponad połowa funduszy
reklamowych. Na stałym poziomie pozostały także wpływy w radiu (7–9%)

Rysunek 9. Zmiana struktury wydatków na reklamę w mediach w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Starcom MediaVest Group.
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i kinie (1%). Natomiast wydatki na reklamę outdoorową zmniejszyły się nieznacznie z 9 do 5%. Znakiem przemian jest istotne ograniczenie udziału wydatków na reklamę w prasie (z 21 do 9%). Beneficjentem zmian są oczywiście
nowe technologie. Wydatki na reklamę w Internecie zwiększyły się w wydatkach ogółem z 10 do 23%. Tym samym trwały, ośmioletni trend zmian potwierdził nieodwracalność przekształceń na rynku mediów.
Regulacje prawne
Ustawodawca wywiera istotny wpływ na działalność nadawcy. Oprócz
ogólnych uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących w państwie oraz
prawa prasowego normującego zasady pracy wydawców i dziennikarzy istnieje
wiele dodatkowych regulacji bezpośrednio oddziałujących na nadawców. Są to
zasady określające na przykład przydziały częstotliwości, czy też dotyczące zagospodarowania czasu reklamowego albo w odniesieniu do nadawców publicznych między innymi zadania i źródła finansowania, do których należy dyskutowany zarówno co do zasady, jak i wielkości abonament.
Problem abonamentu nie jest jedynie dylematem politycznym. Jego obowiązywanie i wysokość mają swoje ekonomiczne odniesienia. W latach 2012–
2014 Telewizja Polska zwiększyła wpływy abonamentowe z prawie 253 mln do
444 mln zł (tab. 5). W tym okresie zmniejszyły się wpływy z reklamy i sponsoringu, utrzymując się na poziomie prawie niezmiennym (odpowiednio 859 479 zł,
816 778 zł i 847 696 zł). Jednocześnie oglądalność zmalała o 4%.
Ostatecznie można wskazać na zdecydowanie negatywny wpływ wzrostu
udziału wpływów z abonamentu w dochodach anteny. Na oglądalność natomiast
wzrost udziału wpływów z reklamy wpływa na nią dodatnio. W przypadku wpływów reklamowych mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym dodatnim:
wzrost oglądalności wpływa również na wpływy reklamowe. Oczywiście przy
Tabela 5. Wpływy TVP z abonamentu, reklamy i sponsoringu na oglądalność
2012

2013

2014

Wpływy abonamentowe [zł]

253 866,0

282 374,1

444 000,0

Wpływy ze sprzedaży reklam [zł]

748 602,0

711 737,0

738 102,0

Przychody ze sponsoringu [zł]

110 857,0

106 041,0

119 594,0

35,40

28,70

31

Oglądalność średnia dla wszystkich
anten [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie zarządu z wykorzystania przez Telewizję
Polską SA wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2014 roku. Warszawa 2015.
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Rysunek 10. Zarządzanie mediami na tle wybranych nauk
Źródło: opracowanie własne.

założeniu, że każdy zwiększony wpływ przekłada się na atrakcyjność (użyteczność dla widza) programu, zwiększając jego oglądalność.
Logistyka mediów
Schemat funkcjonowania mediów i ich otoczenia wciąż ulega modyfikacji.
Tradycyjny model dziennikarstwa również nie wytrzymuje próby czasu, ulegając
przeobrażeniom pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych. Z jednej
strony zmieniają się w dużym stopniu możliwości techniczne, z drugiej zaś ewoluują potrzeby społeczne, czyli zapotrzebowanie na informacje, na zagregowaną
wiedzę lub usługi informacyjne.
Nie ma zatem wątpliwości, że logistyka mediów jako zróżnicowany obszar
badawczy stanowi interesującą z punktu widzenia nauki dyscyplinę. Jednocześ–
nie jako innowacyjny kierunek studiów zaspokaja zapotrzebowanie rynku na kadry kompetentne w dziedzinie nowych technologii (rys. 10). Istotny jest przy tym
fakt, że kierunek ewoluuje z upływem lat (obecnie na rynek pracy wkroczyli już
pierwsi absolwenci – licencjaci). Założeniem programu studiów jest kształcenie
specjalistów, którzy potrafią nie tylko wykorzystywać nowe technologie informacyjne w mediach, lecz także tworzyć nowe.
Problemy badawcze logistyki mediów
Aktualna jest refleksja W. Gogołka [2015], według którego doświadczenia
z realizacji procesu dydaktycznego w ramach LM oraz wyniki ciągłej diagnozy
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oczekiwań rynku pracy mediów dowodzą konieczności doskonalenia przyjętego
zakresu i treści przedmiotów kierunku. Ponadto, mając na uwadze proces produkcji firm mediowych, a szczególnie firm związanych z nowymi mediami, wyróżniono główne kierunki uzupełnień przedmiotów nauczania. Są to:
– systemy wynikające z nieustającej ewolucji narzędzi wyposażonych w spolegliwy/życzliwy interfejs [Gogołek, 2010], pozwalający każdemu zbierać/rejestrować informacje oraz korzystać z mediów/treści sieciowych w dowolnym
miejscu i czasie,
– narzędzia rafinacji, weryfikacji źródeł informacji, w szczególności zasobów
Big Data. Budowanie świadomości tego, że źródła, w tym Internet, rozpowszechniają
zarówno prawdziwe i rzetelnie przygotowane informacje, jak i kłamstwa oraz dezinformację. Celem jest wydobywanie prawdziwych i wartościowych informacji,
– wiedza o potencjale autonomii maszyn wspomagających produkcję wydawnictw/redakcji. Na przykład autonomiczne tworzenie komunikatów przez maszyny,
– bezpieczeństwo, głównie teleinformatyczne, wobec aktualnych, zmieniających się zagrożeń,
– potencjał informacyjny globalnego, niewidzialnego, otaczającego sieciowego środowiska budowanego przez rozprzestrzenianie inteligentnych czujników, kamer, baz danych i centrów kontrolujących Internet rzeczy [Acosta, 2013],
– aktywna komunikacja, a w niej Augmented Reality [Snider, 2013] – nowy
interfejs informacyjny – doskonalący wejście ludzi do hybrydy przestrzeni świata rzeczywistego i wirtualnego przez wykorzystanie przenośnych/ubieralnych,
a wkrótce implantowanych technologii.
Specjaliści/absolwenci LM powinni być świadomi pozytywnych i negatywnych trendów wpływu cyfrowych zmian na rolę mediów. Obejmuje to zrozumienie rewolucyjnych zmian, będących obecnie w znacznej części pochodną
funkcjonowania nowych mediów, w najbardziej ludzkich interakcjach (szacunek,
nienawiść, miłość, zazdrość); wpływu nowych technologii (np. ergonomii) na
zdrowie4; zmian modelu powszechnej i uzupełniającej edukacji, groźby utraty
pracy anektowanej przez coraz doskonalsze narzędzia IT, sposobu uprawiania
polityki, zastosowania nowoczesnych rozwiązań nauk ekonomicznych, zmian modelu codziennego życia – także rozrywki.
Dynamika zmian w sektorze mediów i ich innowacyjny charakter, obejmujący przekształcenia technologiczne, organizacyjne i nowe procesy marketingowe, implikuje konieczność sformułowania problemów badawczych w dziedzinie
4 Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów. Ekspertyza Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa, sierpień, www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1952:wpyw-e-podrcznikw-na-rozwj-psychosomatyczny-uczniw&id=158:
e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776/.
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logistyki mediów oraz stworzenia zaplecza badawczego dla nowych środków
masowego przekazu. Do problemów badawczych należy zaliczyć m.in.:
1. Poszukiwanie skutecznych narzędzi i strategii pozyskiwania nowych źródeł informacji dziennikarskich i biznesowych oraz ich wykorzystanie w komunikacji i edukacji medialnej.
2. Tworzenie i eksploatacja metod analizy Big Data i Open Data.
3. Badanie procesów marketingowych w sieci.
4. Badanie i tworzenie nowych strategii zarządzania treścią dla nowych mediów i dziennikarstwa (rich media, tworzenie treści).
5. Badanie i tworzenie modeli biznesowych dla nowych mediów (np. wprowadzenie paywalli, Freemium vs tradycyjne modele przychodów, inne strategie
generowania dochodu dla nowych mediów).
Logistyka mediów nie może uniknąć roli „konsultanta” dla przedsiębiorstw
mediowych. W związku z tym stoją przed nią zadania, których nie sposób uniknąć. Jest to np.:
– wspieranie doradcze małych nadawców (pod tym hasłem Instytut Dziennikarstwa od trzech lat organizuje tematyczne konferencje);
– stymulowanie transferu technologii;
– kreowanie efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w mediach i edukacji;
– pomaganie w optymalnym wykorzystaniu sieciowych zasobów informacyjnych w prowadzeniu biznesu;
– wspieranie powstawania i absorbcji innowacji oraz zachowań innowacyjnych w mediach i edukacji medialnej;
– prezentacja i upowszechnianie (edukacja) najnowszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w dziedzinie potencjału komunikacyjnego wirtualnego świata oraz korzystanie z istniejących i nowych źródeł
informacji;
– wspomaganie inwestowania w realizację statutowych działań mediów
oraz w edukację medialną.
Jednocześnie zwraca uwagę refleksja pojawiająca się na gruncie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, towarzysząca podejmowanym badaniom. Dotyczy ona wyraźne zarysowujących się trendów zmian, obserwowanych dzięki
wykorzystaniu wspomnianej wcześniej funkcji Google Books Ngram Viewer
(rys. 11).
Analiza wyników podanych na wykresie wskazuje na wzrost od 1998 roku
liczby publikacji zajmujących się ekonomią mediów i zarządzaniem mediami.
Odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn tego zjawiska oraz przyszłości tego
obszaru badań można uzyskać dzięki rozwojowi metod pozwalających na analizy ilościowe. Lawinowe obecnie powstawanie dużych zbiorów cyfrowych danych, w tym danych dotyczących mediów (ich zawartości), ułatwia prowadzenie
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Rysunek 11. Trendy zmian liczby publikacji z zakresu medioznawstwa, ekonomiki mediów
i zarządzania mediami w angielskim korpusie tekstowym w latach 1980–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Books Ngram Viewer.

podobnych badań. Przez ostatnie 20 lat coraz częściej wykorzystywano ilościowe metody badawcze, które miały odpowiedzieć na pytania badawcze odnoszące
się do ekonomii mediów oraz zarządzania mediami.
Wśród dość oczywistych charakterystyk ilościowych, takich jak statystyki
podstawowe, coraz większą rolę będą odgrywać metody analizy dużych zbiorów, których przykładem rafinacja danych czy analiza sentymentów. Ich rozwój
w niedalekiej przyszłości może znacznie ograniczyć liczbę badań jakościowych,
choć zapewne te ostatnie długo jeszcze pozostaną atrakcyjnym polem badawczym.
Podsumowanie
Potrzeby sektora mediów zarówno w odniesieniu do technologii, jak i kadry,
a także niezbędność utrzymania konkurencyjności mediów przez absorbcję innowacji lub nawet tworzenie nowych stanowią o konieczności rozwoju różnorodnych dyscyplin skupionych wokół logistyki mediów. Tożsamość tego kierunku
(studiów) nie jest w pełni ukształtowana. Organizowane od trzech lat przez Instytut Dziennikarstwa (Zakład Technologii Informacyjnych Mediów) konferencje
poświęcone logistyce przybliżają nas do jej specyfikacji. Wydaje się jednak, że
jest to kierunek o niezwykle dynamicznych cechach. Tym samym jest „skazany”
na innowacyjność. Rezygnacja z proinnowacyjnej postawy zadecyduje o jego
istnieniu.
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Jerzy Lewandowski

Systemy informacyjne zarządzania.
Teoria i praktyka
Znaczenie systemów informacyjnych
Jeżeli organizacja chce sobie zapewnić pomyślną długoterminową strategię,
jej najważniejszym celem powinno być zaspokajanie potrzeb klientów skuteczniej
niż czyni to konkurencja. Każda czynność i każdy wydatek powinny przyczyniać
się do osiągnięcia tego właśnie celu. Zatem każdy wydatek na informacje musi
przynieść zysk, który jest dostrzegany przez klienta, lub obniżyć koszt produktu
albo usługi. Dlatego założenie systemu, który będzie jedynie przechowywał dane
lub dostarczał informacje o małej wartości, jest nieporozumieniem. System informacyjny musi dostarczać takie, które wpłyną bezpośrednio na poprawę jakości
produktu lub usługi. Połączone systemy informacyjne oraz systemy złożone z ekspertów mają ogromny wpływ na osiągnięcie przez organizację założonego celu.
Znaczenie informacji
Informacja, nieważne dobra czy zła, może mieć istotny wpływ na wydarzenia.
Ktoś, kto ma niedostępną dla innych informację bądź otrzymał ją wcześniej, ma
przewagę nad pozostałymi. Organizacje powinny używać informacji w sposób,
który pozwoli im reagować na pewne sytuacje szybciej niż konkurencja. Firma,
która jako pierwsza dokona strategicznych posunięć, wzmocni swoją pozycję
wobec konkurencji. Dlatego właśnie informacja jest tak wartościowa. Trzeba
jej aktywnie poszukiwać, właściwie ją przechowywać i odpowiednio jej strzec.
Z punktu widzenia firmy jest tak samo ważna, jak budynki i sprzęt. Za aktywa
przedsiębiorstwa zazwyczaj uważa się obiekty, personel, materiały czy sprzęt.
W przeciwieństwie do informacji, która jest niewidzialna i łatwa do pominięcia,
są one widoczne i trudne do przeoczenia. Nowoczesne podejście do informacji
stawia ją na równi z innymi aktywami, a nawet wyżej. Stwierdzono nawet, że
przewaga nad konkurencją wynika nie z widocznego majątku, lecz niewidzialnego,
który można opisać właśnie jako informacje lub ich przepływ. Opinia ta wynika
z założenia, że wszystkie rzeczy widoczne można kupić lub skopiować, zebranie
zaś potrzebnych informacji może zająć lata. Informacja daje siłę i przewagę osobie, która ją posiada, pod warunkiem jednak, że zostanie odpowiednio użyta. Nie
wystarczy po prostu ją mieć. Jak w przypadku innych aktywów, nie liczy się akt
własności, lecz sposób jego wykorzystania.
Informacja ma istotne znaczenie w budowie piramidy mądrości, którą przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Piramida mądrości
Źródło: opracowanie na podstawie: E. Górska, J. Lewandowski: Zarządzanie i organizacja środowiska
pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Informacja w biznesie
Informacja w biznesie obejmuje wszystkie strumienie danych w obrębie organizacji i między organizacją a ośrodkami zewnętrznymi, tj. klientami, dostawcami
i agendami rządowymi. Informacją może być fakt, plotka lub spekulacja, które
zgromadzone i wykorzystane mogą wpłynąć pozytywnie na przedsiębiorstwo.
Także dane wypływające na zewnątrz, a dotyczące organizacji, mogą na przykład pomóc klientowi w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu. Dobra informacja
jest niewątpliwie jednym z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Jednak
zaksięgowanie jej wartości jest niemożliwe.
Znane jest stwierdzenie, że wszystkie niewidzialne aktywa to tak czy inaczej
informacje. Pozwala to podzielić je na trzy grupy i sposoby przepływu. Jeżeli
informacja jest nieosiągalna lub nie jest sformułowana w sposób pozwalający na
jej wykorzystanie, jej wartość jest znikoma – nie można jej uznać za informację.
Wyróżnia się następujące jej rodzaje:
1. Informacja zewnętrzna (wpływająca do firmy), czyli:
• zintegrowana informacja o klientach: ich potrzebach i upodobaniach;
• wiedza techniczna i umiejętności: znajomość sprzętu i materiałów;
• kanały dystrybucji: ich istnienie i pojemność;
• sieci klientów: ich istnienie i otwartość na informacje.
2. Zbiorowa informacja (wypływająca na zewnątrz), czyli:
• reputacja,
• reklama,
• marketing,
• znak firmowy.
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3. Informacja wewnętrzna, czyli:
• kultura zbiorowa, np. rodzaj i efektywność przepływu informacji;
• umiejętności kierownicze, np. interpretacja i umiejętność reakcji;
• zarządzanie międzynarodowe, np. znajomość innych zwyczajów i kultur.
Obecnie przeciętna organizacja zdaje sobie sprawę z ogromnej wartości
przepływu informacji do i od klienta oraz z jego roli w osiąganiu przewagi nad
konkurencją (reklama i znak firmowy były doceniane już wcześniej).
System informacyjny
Aby umożliwić przepływ informacji od źródła do użytkownika, należy stworzyć
system zdolny do gromadzenia, przechowywania i przenoszenia informacji w obrębie przedsiębiorstwa. System taki odwołuje się do różnych działów organizacji
i zapewnia informacje na różnym szczeblu kierowniczym i pracowniczym. Słowo
„system” powinno być rozumiane w szerokim znaczeniu jako kanał przepływu
lub łańcuch kanałów, widzialnych lub nie, przez które mogą płynąć informacje
i gdzie mogą być chwilowo lub permanentnie przechowywane. Kanały przepływu
mogą być „mieszaniną” sprzętu, ludzi i instrukcji.
Zbyt często myślimy o systemie jako serii połączonych ze sobą komputerowych baz danych. Jest to dalekie od prawdy. Człowiek bowiem może być uważany za system informacyjny lub kanał. W ciągu całego życia zbieramy strzępki
informacji z różnych źródeł, większość z nich przechowujemy w pamięci. Jeżeli
na przykład sprzedawca wprowadzi zebrane informacje do komputera, zostaną
one zapisane w firmowej bazie danych i będą przechowywane do czasu, aż będą
komuś potrzebne. W ten sposób dwa systemy zostały połączone w jeden większy.
Dobry zbiorowy system informacyjny niekoniecznie wymaga wielkich nakładów
finansowych, ponieważ składa się nie tylko z części technicznych, a zbudowanie
go nie zawsze zajmuje dużo czasu i kosztuje wiele wysiłku. W skład systemu
informacyjnego wchodzą bowiem nie tylko ustalone, formalne kanały, lecz także
te nieformalne, niewidoczne.
Jednakże wszystkie te systemy składają się z czterech elementów:
• zbioru danych: faktów, liczb i plotek;
• przechowywanych danych: w komputerze, na papierze lub w głowie;
• przetwarzania danych: przeliczanie i interpretacja;
• prezentacji informacji: dostarczanie jej użytkownikowi w najbardziej pożądanej przez niego formie: słowo mówione, wydrukowane liczby lub wykresy.
Cel systemu informacyjnego
Zbiorowy system informacyjny składa się z wielu podsystemów mających
różne funkcje i cele. Owe podsystemy różnią się między sobą, ale wszystkie starają
się spełnić określone warunki:
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• zbierać i przechowywać dane, które mogą być przetwarzane w informacje
potrzebne organizacji w późniejszym terminie;
• zapewniać, w dogodnej formie, informacje operacyjne potrzebne pracownikom
w wykonywaniu codziennych obowiązków, aby jak najlepiej wykorzystać
ich umiejętności i zapewnić firmie płynną działalność;
• z apewniać, w dogodnej formie, informacje strategiczne niezbędne menadżerom do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości organizacji;
• rozszerzać łańcuch wartości firmy. Oznacza to, że system informacyjny
organizacji powinien być połączony z zewnętrznymi systemami informacyjnymi, zwłaszcza z dostawcami i klientami, co jest korzystne i jest źródłem
dodatkowych wiadomości, na przykład dla producenta bardzo przydatna
byłaby informacja o ilości towaru ostatnio zakupionego przez klientów na
rynku detalicznym.
Cena za odpowiednią informację
Z tradycyjnego systemu lub technologicznie zaawansowanego nie ma pożytku, jeżeli nie dostarcza on informacji. Może gromadzić olbrzymią ilość danych,
ale jeżeli nie ma wśród nich jednego lub dwóch elementów, które są istotne dla
przedsiębiorstwa, lub są one podane w sposób niezrozumiały, nie ma pożytku
z takiego systemu. Dwa najczęściej występujące w przedsiębiorstwach problemy
są związane z:
• dokładną wyceną produktów lub usług świadczonych przez organizację,
• oszacowaniem dochodowości usług świadczonych poszczególnym klientom.
Przedsiębiorstwa potrzebują tego rodzaju informacji, aby w przypadku walki
z konkurencją nie obsługiwały najmniej dochodowego segmentu rynku lub żeby
oferowany przez nie asortyment produktów nie składał się tylko z rzeczy uznanych przez konkurencję za niedochodowe. Takie informacje są istotne dla każdej
organizacji. Niestety, zbyt często nie są one dostępne dla kierownictwa w czasie
podejmowania decyzji strategicznych.
Technologia, oczywiście, kosztuje. Każdy system musi przynosić zyski
w postaci pewnej i szybkiej informacji mającej specyficzne zastosowanie. Trudno
ustalić cenę utrzymania takiego systemu, lecz jeszcze trudniej określić wartość
długoterminowych zysków, jakie przynosi. Kto potrafi oszacować długoterminowe zyski po zmianie asortymentu produktów? Jakie nowe produkty, rynki i zyski
może taka zmiana za sobą pociągnąć? Trudności z ich ustaleniem powodują
zawierzanie niektórym systemom i rezygnowanie z innych, lepszych, zwłaszcza
przez księgowych, ponieważ trudno jest wycenić wartość inwestycji albo czas
ich zwrotu jest zbyt długi. Kierownik powinien umieć instynktownie ocenić,
który projekt jest dobry dla jego organizacji, a nie ślepo polegać na liczbach lub
przypadkowych działaniach.
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Wpływ systemu informacyjnego na strukturę organizacji i jej strategię
Jeżeli system informacyjny ma przynosić efekty, musi być odpowiedni
dla danej organizacji. Kiedyś wierzono, że powinien grać pasywną rolę, dobrze
komponować się z charakterem działalności, generować i dostarczać informacje
w sposób akceptowany od lat. Niestety, takie systemy dostarczały informacje,
które nie zawsze były potrzebne przedsiębiorstwu. Obecnie jakość uzyskiwanych
danych jest coraz lepsza, a dzięki zaawansowanej technologii systemy informacyjne są przydatnym narzędziem. Tak przydatnym, że całe strategie biznesowe są
konstruowane wokół nich. W niektórych przypadkach sterują strukturą organizacji
i włączają się w proces podejmowania decyzji zaraz po ustaleniu prawdopodobnej
strategii.
Zmianą strukturalną na dużą skalę, spowodowaną przez system informacyjny,
może być zwolnienie dużej grupy ludzi pracujących bezpośrednio na linii produkcyjnej lub w usługach. Podobnie, jeżeli system informacyjny jest połączony
z systemem dostawcy, może to spowodować znaczące zmiany w departamencie
sprzedaży. Łącznie z rezygnacją z całego poziomu kierownictwa.
Wpływ systemu informacyjnego na strukturę organizacji przedstawiono na
rysunku 2.

Rysunek. 2. Wpływ systemu informacyjnego na strukturę organizacji
Źródło: opracowanie własne.

Rodzaje informacji potrzebne kierownictwu
W wielu organizacjach nie podejmuje się świadomych decyzji dotyczących
tego, jakie informacje mają być przekazywane kierownictwu. System rejestrujący realizuje z dnia na dzień takie transakcje, jak: płatności, wystawianie faktur
i sprawdzanie stanu zapasów. Systemy takie generują dane, które są następnie
przetwarzane na informacje dla kierownictwa – stąd informacja jest produktem
ubocznym codziennych transakcji. Systemy transakcyjne produkują olbrzymie
ilości danych, które z kolei są źródłem olbrzymich ilości informacji i zazwyczaj
to one docierają do kierownictwa. Te krążące informacje zwykle nie są przydatne wszystkim kierownikom, bo też nie zostały zaprojektowane, aby zaspokoić
potrzeby jednostki.
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Pozostawienie systemowi decyzji co do rodzaju potrzebnych informacji
powoduje, że kierownicy:
• otrzymują za dużo informacji,
• informacja nie jest „na miarę”,
• forma informacji im nie odpowiada,
• informacja jest dostarczona w nieodpowiednim czasie.
Tak więc zbyt często kierownicy nie kontrolują swojego własnego systemu
informacji i w rezultacie otrzymują informację złej jakości. W poprzednich latach
kierownictwo średniego szczebla brało sprawy w swoje ręce i osobiście zbierało
potrzebne dane. Pomocny okazał się wzrost popularności komputerów osobistych.
Tworzono w nich bazy danych na własny użytek, aby uzupełnić dane przedsiębiorstwa. Jednak z punktu widzenia firmy nie zawsze jest to słuszne, bo marnuje
się jej środki i powstają problemy z bezpieczeństwem. Dodatkowo pozwala to
kierownictwu zatrzymać informację dla siebie, blokując jej przepływ, aby zdobyć
przewagę nad innymi.
Z kolei kierownictwo wyższego szczebla nie ma czasu na sporządzanie włas–
nych sprawozdań i zbieranie własnych informacji. Ważne jest jednak to, aby te,
których faktycznie potrzebuje, docierały do niego. Pierwszym krokiem powinno
być zatem określenie, jakie informacje są jemu niezbędne. Nie powinno to jednakże ograniczać zakresu dostarczanych danych. To raczej decyzje, które mają
być podjęte, powinny określać rodzaj informacji, a te z kolei rodzaj potrzebnych
danych. Często systemy informacyjne mogą same decydować, komu przesłać
określoną informację. W takiej sytuacji decyzje wymagające dodatkowych danych
nie zostaną prawidłowo podjęte.
Decyzje podejmowane przez menadżerów
Decyzje podejmowane przez kierownictwo można podzielić na dwie kategorie, to znaczy odnoszące się do długofalowej polityki oraz dotyczące codziennej
działalności przedsiębiorstwa. Niekiedy jest używana trzecia kategoria, zwana
także środkową – są to decyzje taktyczne. Dwie pierwsze wymienione kategorie to:
• decyzje strategiczne,
• decyzje operacyjne.
Ważne jest to, aby osoba zapewniająca informacje różnicowała te kategorie,
ponieważ wymagają one odmiennych danych dostarczanych z różną częstotliwością i w różnym formacie.
Pierwsza kategoria – decyzje strategiczne – obejmują wszystkie decyzje mające
wpływ na przyszłość organizacji, na kierunek jej rozwoju i strategię biznesu, tzn.:
– czy przejąć inne przedsiębiorstwo,
– czy zacząć wojnę cenową,
– czy korzystać z usług firmy kurierskiej, czy zapewnić własny transport,
– czy wprowadzić na rynek nowy produkt.
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Takie informacje są dostarczane tylko raz. Decyzje podjęte na ich podstawie
nie mogą zostać odwołane, a ich skutki wpływają na przyszłą strategię i kierunek
rozwoju firmy.
Natomiast decyzje operacyjne przeciwnie – są krótkoterminowe, bazują na
decyzjach połączonych z planowaniem, koordynacją, monitorowaniem i kontrolą
codziennej działalności firmy, czyli dotyczą tego:
– jaką ilość produktów wytworzyć dzisiaj, jutro, za tydzień;
– jaki personel jest potrzebny, w jakim departamencie, do jakich czynności;
– czy firma dysponuje wystarczającymi środkami do kontynuowania działalności;
– jak zareagować na wzrost cen surowców.
Tego typu decyzje są podejmowane ciągle i mogą być zmieniane w czasie
krótkoterminowego planowania cyklu kontroli.
Każdy menadżer podejmuje decyzje należące do omówionych kategorii.
Ogólnie rzecz biorąc, kierownicy niższego szczebla podejmują więcej decyzji
operacyjnych, natomiast kierownicy wyższego szczebla – strategicznych. Podział
ten jest dość ogólny, a rodzaj podejmowanych decyzji zależy od charakteru działalności i okoliczności jej towarzyszących.
Podstawowe zadania w zarządzaniu systemami informacyjnymi
Pozyskanie i przetworzenie informacji jest procesem obejmującym różne
dziedziny, występującym w różnych działach przedsiębiorstwa. Bez właściwej
jego organizacji oraz odpowiedniego przygotowania osób w nim uczestniczących
zagrożona jest efektywność i gospodarne wykorzystanie systemów. Uwzględniając powyższe wymagania, można przedstawić podstawowe zadania związane z
zarządzaniem systemami informacyjnymi. Należą do nich:
• określenie wymagań wspólnie z ich użytkownikiem;
• ustalenie podstawowych danych i wskaźników oraz źródeł danych, metod
i narzędzi ich pozyskania oraz procesów przetwarzania;
• wybranie sposobów prezentacji informacji;
• ciągła optymalizacja systemu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów.
Na podstawie doświadczeń można pokusić się o stwierdzenie, że system
informacyjny zarządzania powinien być reorganizowany co półtora roku.
Metodyka tworzenia systemów informacyjnych
Systemy informacyjne mogą być projektowane w różny sposób w zależności
od zastosowanej metodyki. Definicja metodyki ich tworzenia według British Computer Society Information Systems Analysis and Desing Working Group brzmi:
Metodyka tworzenia systemów informacyjnych to zdefiniowany zestaw faz,
procedur, reguł, technik, narzędzi, dokumentacji, systemu zarządzania i szkolenia
dla projektantów systemów informacyjnych i podejścia, na którym jest ona oparta.
45

Systemy informacyjne zarządzania. Teoria i praktyka

Można wyróżnić trzy podstawowe powody, dla których powinno się stosować
metodykę w procesie tworzenia systemu informacyjnego.
Po pierwsze, zapewnia to uzyskanie lepszego produktu finalnego. Każda
metodyka budowy omawianego systemu może być dostosowana do danego
problemu w taki sposób, aby zapewniała otrzymanie produktu optymalnego,
czyli żeby kładła nacisk na najistotniejsze w danej sytuacji elementy systemu
(np. w przypadku systemu bankowego mogą to być następujące kryteria: dobra
dokumentacja, niezawodność, bezpieczeństwo, testowalność, niezależność od
ilości przetwarzanych danych itp., natomiast w odniesieniu do systemu w standardowym biurze niektóre z kryteriów to: szybkie wdrożenie, łatwość obsługi i
nauczenia, prostota, kompatybilność z dotychczas wdrożonym oprogramowaniem, ekonomiczność itp.).
Po drugie, lepszy jest przebieg cyklu projektowania i tworzenia. Dzięki zastosowaniu metodyki proces tworzenia systemu informacyjnego jest lepiej kontrolowany (terminy i produkty wyjściowe każdej z faz są określone). Poza tym
sprawnie kieruje się projektem oraz poprawia się produktywność całego procesu.
Po trzecie, zapewnia to standardową realizację procesu wytwarzania. Stosowanie określonej metodyki ułatwia komunikację między pracownikami danej firmy,
jak również umożliwia ich rotację między różnymi projektami bez konieczności
ponownego szkolenia, gdyż wszyscy w firmie korzystają z tych samych metod
i mają jednakową wiedzę oraz podobne doświadczenie.
Projektowanie systemów informacyjnych
Projektowanie tych systemów może przebiegać według następujących etapów
[Falkiewicz, 1990]:
1. Identyfikacja zbiorów użytkowników i powiązań organizacyjnych:
• należy pozyskać tych użytkowników, którzy mają największy wpływ na
kształtowanie celów;
• cele instytucji oraz zbiór osób (kadr kierowniczych), które mają najistotniejszy wpływ merytoryczny na kształtowanie tych celów, są punktem
wyjścia do ustalenia popytu na informacje.
2. Identyfikacja obszarów decyzyjnych:
• dobór użytkowników MIS oraz identyfikacja obszarów decyzyjnych są
wstępnie ustalone przez analityka systemu, następnie uzgadniane z jego
użytkownikami, to jest kadrą kierowniczą.
3. Zdefiniowanie obszarów decyzyjnych:
• sprecyzowanie szczegółowe obszarów decyzyjnych;
• nawiązanie ścisłego kontaktu projektant – użytkownik;
• ustalenie wymaganego poziomu szczegółowości, który zależy m.in. od
charakterystyki instytucji, profilu jej działania oraz cech środowiska,
w którym ona funkcjonuje.
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4. Opracowanie opisowego modelu systemu:
• model opisowy, oparty na współpracy z użytkownikiem, dotyczy samej
instytucji oraz jej otoczenia;
• zaleca się tu stosowanie odpowiednich technik, np. karty odpowiedzialności. Jest to macierz, której kolumny zawierają wykaz stanowisk kierowniczych objętych bezpośrednio lub pośrednio systemem MIS, wiersze
natomiast to nazwy obszarów decyzyjnych, które mogą być dzielone na
składowe – procesy. Elementami macierzy są oznaczenia takich działań,
jak: rozpoczęcie procesu, jego realizacja, wyrażenie aprobaty – sprzeciwu,
konsultacja, nadzór itp.
5. Opracowanie normatywnego modelu systemu:
• o ile etap opisowy udziela odpowiedzi na pytanie, co kto robi, o tyle etap
normatywny jest ukierunkowany na model formalny tych działań, które
zostały opisane w kroku poprzednim;
• model normatywny dotyczy głównie algorytmizacji modelu opisowego
(np. procedury przebiegu czynności, karty obiegu dokumentów i wykonywane czynności, księga służb itp.). Etap ten, szczególnie ważny i istotny
dla MIS, jest jednocześnie najtrudniejszy.
Szczególną uwagę, zwłaszcza podczas opracowywania opisowego i normatywnego modelu systemu informacyjnego, należy zwrócić na aspekt ergonomiczny, a mianowicie wysokość cyfr i liter, rozmieszczenie informacji głównych,
pomocniczych i drugorzędnych, kolorystykę oraz sposób prezentacji danych bądź
informacji.
6. Opracowanie zgodnego modelu systemu (synchronizacja modelu opisowego z normatywnym):
• zminimalizowanie zagrożeń systemu;
• doprowadzenie do zgodności między modelem normatywnym a opisowym,
co może wymagać zasadniczych przesunięć w sferze odpowiedzialności
i władzy;
• konieczność swoistej „obrony” modelu normatywnego oraz organizowania
sesji wyjaśniająco-szkoleniowej dla użytkowników i projektantów MIS;
• osiągnięcie zgodności modelu normatywnego z praktyką jako punkt wyjścia
do analizy informacji, będącej podstawą projektowania bazy danych MIS.
7. Identyfikacja i specyfika modelu decyzyjnego:
• ustalenie ostatecznej postaci modeli normatywnych dostarczających:
– informacji poznawczych (w postaci komunikatów o względnie stałej
informacji w formie i treści, ale adresowanych do kadr kierowniczych);
– informacji spożytkowywanych bezpośrednio w czasie podejmowania
decyzji (m.in. w formie różnego typu modeli statystyczno-matematycznych).
8. Specyfika popytu na informacje:
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Rysunek 3. Opis i wykres powiązań komórki z innymi jednostkami wszystkich szczebli
Źródło: J. Frąckiewicz: Organizacja pracy i kierownictwa. PWE, Warszawa 1997.
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Rysunek 4. Harmonogram realizacji kontraktu
Źródło: opracowanie własne.

• określenie popytu kadr kierowniczych na informacje w układzie hierarchicznym i funkcjonalnym.
Przykłady projektów systemów informacyjnych
Praktyczne wykorzystanie projektów systemów informacyjnych przedstawiono
na rysunkach 3, 4, 5, 6 i 7.
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Rysunek 5. Diagram kontekstowy projektowanego systemu informacyjnego
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Proces obsługi umów
Opracowanie własne.

Rysunek 7. Proces obsługi umów
Źródło: opracowanie własne.
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Nowoczesne technologie informacyjne jako narzędzia
wspierające poprawę życia codziennego mieszkańców polskich
miast oraz funkcjonowania samorządu na przykładzie konkursu
„Dane po warszawsku”
W ostatnich latach mamy do czynienia z przyrostem danych w postaci cyfrowej,
który dotyczy wszystkich podmiotów uczestniczących w różnych rynkach. Dane
te pochodzą zarówno z tradycyjnych baz, np. utworzonych w przedsiębiorstwach
i zawierających tzw. dane wewnętrzne, jak i z innych źródeł (dokumentów, e-maili,
blogów, mediów społecznościowych, różnego typu czujników elektronicznych,
urządzeń lokalizacyjnych, np. GPS). Zasoby danych cyfrowych określane pojęciem „Big Data”1 [Gogołek, Cetera 2014] mogą być wykorzystywane zarówno do
badań naukowych, jak i przez instytucje, przedsiębiorstwa, a także przez jednostki
samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).
Jak zauważa A. Szelągowska [2014]: Współczesne miasta to tętniące życiem
jednostki terytorialne wspomagane w istotnym stopniu innowacyjnymi technologiami. Kluczowym czynnikiem w obecnym rozwoju obszarów miejskich jest zastosowanie sieci tzw. drugiej generacji — Web 2.0 [...]. Wykorzystanie dostępnych
narzędzi komunikacji internetowej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu
miastem stanowi fundament koncepcji miasta 2.0, które jest integralnie związane
z wykorzystaniem koncepcji Web 2.0, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość
bezpośredniego współtworzenia i partycypowania w tworzeniu miast.
Coraz większą rolę w tym procesie zaczynają również odgrywać otwarte
dane – Open Data (jako jedna z podkategorii Big Data), które wyróżnia większa
dostępność oraz możliwość swobodnego sięgania po nie jako dane sfinansowane ze środków publicznych. Otwarte dane publiczne od kilku lat zyskują coraz
większą popularność na świecie, są bowiem traktowane jako warunek realizacji
idei otwartego rządu (Open Government), czyli zasobów informacyjnych, które
są w posiadaniu jednostek publicznych.
Współcześni mieszkańcy – użytkownicy Internetu – współuczestniczą w kształtowaniu życia miast, współpracując ze sobą, tworząc cyfrowe treści, wykorzystu1 Big Data są definiowane jako bazy danych o rozmiarach przekraczających możliwości typowych
narzędzi programowych baz danych związanych ze zbieraniem, utrzymywaniem, zarządzaniem i analizowaniem. Są to dane uzyskiwane z komputerów stacjonarnych i mobilnych, komórek, sensorów (RFID) i
innych urządzeń wspomagających operowanie informacjami, obejmujące sektor prywatny i publiczny (np.
opieka zdrowotna), a także zasoby Internetu, w tym sieci społecznościowych.
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jąc interaktywne platformy wymiany danych. Zapewnienie obywatelom dostępu
do informacji oraz do danych, które są w posiadaniu jednostek publicznych, jest
elementem koncepcji otwartego rządu. Koncepcja ta łączy się z kreatywnością
obywateli i przedsiębiorców w dziedzinie dostarczania nowych usług wykorzystujących zasoby informacyjne będące w dyspozycji urzędów miast. Ośrodki
miejskie wraz z ich instytucjami administracyjnymi, edukacyjnymi, kulturalnymi
i ochrony zdrowia, a także jednostkami gospodarczymi, np. spółkami komunalnymi,
generują olbrzymie ilości danych. Miasta mogą je udostępniać w postaci surowej
lub przetworzonej. Dane w urzędach miast powstają w trakcie ich pracy na rzecz
mieszkańców (np.: rejestry umów, rejestry wydatków czy zapytań o informację
publiczną). Miasta udostępniają je w postaci danych otwartych, dotyczących
np.: transportu miejskiego, rozkładów jazdy autobusów i pociągów, informacji
o lokalizacji parkingów (P&R), obiektów sportowych, kulturalnych i administracji, dostępu do adresów POI (punkty użyteczności publicznej), map, informacji
o wydarzeniach czy statystyk.
Polityka otwartości jest związana z użyciem nowoczesnych technologii wspierających przejrzyste i odpowiedzialne wykonywanie zadań publicznych. Otwartość
oznacza większą transparentność urzędu miasta podczas ich realizowania, lepszą
komunikację na płaszczyźnie urzędnik – obywatel, inspirowanie przedsiębiorczości, a także istnienie realnych warunków do innowacyjnego wykorzystywania
informacji publicznej, np. przez budowanie przez przedsiębiorców, uczelnie lub
mieszkańców aplikacji opartych na uzyskanych danych. Dzięki nowoczesnym
technologiom obywatele mają możliwość śledzenia prac samorządu, a urząd
zyskuje wymierne oszczędności co do czasu i kosztów potrzebnych do przygotowania odpowiedzi na zapytania o informację publiczną. Obywatele mogą także
uczestniczyć w konsultacjach społecznych, aby wyrazić swoje zdanie w kwestii
wprowadzania określonych udogodnień czy też wyrazić sprzeciw wobec planów,
z którymi się nie zgadzają.
Jednostki samorządu terytorialnego udostępniają informacje publiczne
w drodze (art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września
2001 roku): ogłaszania informacji publicznych w BIP („Biuletyn Informacji
Publicznej”), żądania dostępu do informacji na wniosek zainteresowanego obywatela2, wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej oraz
udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia. Zobowiązane są
do umieszczania na swoich stronach podmiotowych BIP informacji o majątku
publicznym, długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych
(art. 6 ust. 1 pkt 5). Szczególną formę dostępu do informacji publicznej stanowi
możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych. Na bazie prawa do
2 Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku. Stosowany jest wtedy, gdy informacja publiczna nie
została zamieszczona na stronach biuletynu.
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informacji publicznej powstała nowa kategoria prawa – prawo do ponownego
wykorzystania informacji publicznej. Jego podstawą jest przyjęta przez Unię
Europejską Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Prawo to zostało
zagwarantowane w Polsce wprowadzoną w 2011 roku nowelizacją do ustawy
o dostępie do informacji publicznej. W ramach tej regulacji prawnej zostało też
utworzone Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Powołane
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wpisuje się w ideę Open Data.
Ma za zadanie ułatwić dostęp i ponowne wykorzystanie zasobów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie oraz
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a będących zasobem jednostek administracji publicznej. Dostęp do tych zasobów jest możliwy także przez interfejs
programistyczny API (Application Programming Interface), umożliwiający
komunikację między systemami, uznawany za światowy standard.
W Polsce przepisy dotyczące technicznej strony udostępniania danych
publicznych w systemach informatycznych zawiera Ustawa z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2005 nr 64 poz. 565). Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. (DzU 2012 poz. 526)3 ustala minimalne wymagania
techniczne dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań
publicznych. Załącznik 2 do rozporządzenia zawiera listę formatów danych, na
której znajdują się zarówno standardy otwarte, jak i zamknięte (własnościowe).
Istotnym zagadnieniem związanym z ilością danych, z ich złożonością oraz
z liczbą źródeł informacji jest opracowanie architektury do zarządzania potencjałem Big Data. Architektura danych to formalny opis pryncypiów, modeli,
polityk, standardów oraz procesów, które są (powinny być) stosowane podczas
zarządzania gromadzeniem, przechowywaniem, integracją i używaniem danych
w organizacji [Sobczak, 2014]. Z otwieraniem danych łączy się infrastruktura
(budowa platformy, na której się znajdą), ich stan wyjściowy (np. gdy dane
wrażliwe są przemieszane z niewrażliwymi) oraz format. Aby dane można było
uznać za otwarte, muszą być4: dostępne5; aktualne i kompletne6; maszynowo

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
4 The 8 Principles of Open Government Data. OpenGovData.org/.https://public.resource.org/8_principles.
html/ [dostęp 7.09.2015].
5 Należy je publikować w formatach będących uznanymi standardami. Powinny dać się ściągnąć w łatwy
sposób – w formie jednego pliku zawierającego całość danych.
6 Poszczególne zbiory danych publicznych są udostępniane w całości, chyba że naruszyłoby to bezpieczeństwo lub prywatność.
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odczytywalne7; udostępniane w sposób niedyskryminujący8; dostępne w otwartym
formacie9 i bez ograniczeń licencyjnych10.
Wykorzystanie danych miejskich łączy się ze zbieraniem, przechowywaniem,
analizowaniem i tworzeniem systemów, usług lub aplikacji mobilnych. Projektowanie aplikacji może mieć formę konkursu lub hakatonu. O popularności hakatonów
świadczą organizowane tego typu imprezy w polskich miastach. Stanowią one pomoc
w tworzeniu projektów wspierających dążenie do poprawy życia codziennego ich
mieszkańców oraz funkcjonowania samorządu. Firmy technologiczne, takie jak:
Microsoft, Facebook czy LinkedIn, regularnie organizują hakatony wspierające
otwieranie danych miejskich. Przykładem impreza zorganizowana w maju 2015
roku w Warszawie pod hasłem „Koduj dla Warszawy”. Jej celem było utworzenie aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych, które mogą ułatwić życie
mieszkańcom miasta oraz turystom przybywającym do stolicy.
Władze samorządowe często nie są w stanie samodzielnie realizować inwestycji i projektów technologicznych. Takiego wsparcia udziela na przykład firma
Orange Polska SA. Współtworzy projekty z Warszawą, Gdańskiem i Poznaniem.
Orange promuje Open Data poprzez BIHAPI (Business Intelligence Hackathon
API). Udostępnia przedsiębiorcom Open Data i API – potrzebny do szybkiego
przetwarzania materiał, by zbudować własne innowacyjne przedsięwzięcia.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska oraz Urząd m.st. Warszawy
zorganizowały w 2014 roku już drugą edycję konkursu BIHAPI na opracowanie
nowych innowacyjnych aplikacji, programów czy platform z wykorzystaniem
miejskich danych.
Polityka otwartości rozwija się w miastach na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, o czym świadczą inicjatywy Chicago –
data.cityofchicago.org czy New Yorku – nycopendata.socrata.com. Z miast
europejskich udostępniających otwarte dane można wymienić np.: Amsterdam –
amsterdamopendata.nl, Barcelonę – opendata.bcn.cat/opendata/, Madryt (portal
otwartych danych istnieje od marca 2014 roku), Helsinki hri.fi/fi/ czy mniejsze,
np. Karlstad (Szwecja) i Enschede (Holandia).

7 Powinno się je publikować w ustrukturyzowany sposób wraz z opisem struktury pliku. Jeśli dane są
dostępne wyłącznie przez interfejs programistyczny aplikacji (API), powinna być możliwość łatwego
uzyskania ich kompletu.
8 Udostępniane bez konieczności rejestracji czy podpisywania umów.
9 Format opisany w sposób jawny (jego pełna specyfikacja jest dostępna za darmo w sieci, bez ograniczeń
w korzystaniu).
10 Dostęp i wykorzystanie danych nie mogą być ograniczone w jakikolwiek sposób prawem autorskim,
patentowym, tajemnicą handlową itp. Dozwolone jest jedynie wprowadzanie rozsądnych ograniczeń związanych z ochroną prywatności, bezpieczeństwem itp.
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W Polsce widoczne jest wzrastające zainteresowanie otwartymi danymi miejskimi. Świadczy o tym aktywność Poznania11, prace podejmowane w Gdańsku12,
Wrocławiu13, Krakowie14, Starachowicach15 oraz w Warszawie.
Inicjatywą Urzędu m.st. Warszawy związaną z otwieraniem danych miejskich był realizowany od 2013 roku projekt „Dane po warszawsku”. Powstał we
współpracy organizacji pozarządowych, firmy prywatnej i uczelni wyższej. Były
to: Fundacja TechSoup, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,
Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt Polska, Politechnika Warszawska i Centrum
Badawczo-Rozwojowe Orange Labs (Orange Polska SA). Projekt współfinansowało
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje społeczne”.
Równocześnie w Urzędzie m.st. Warszawy trwają prace nad przygotowaniem
dokumentu dotyczącego miejskiej polityki otwartości.
W ramach projektu „Dane po warszawsku” zrealizowano następujące kroki
[Osowski, 2015]:
– zidentyfikowano zbiory danych będących w posiadaniu jednostek m.st.
Warszawy i poddano je analizie pod kątem przydatności społecznej;
– stworzono platformę: www.danepowarszawsku.pl, budując zaplecze technologiczne do przetwarzania danych z wykorzystaniem OpenSource CKAN;
– wybrano i udostępniono 236 zbiorów informacyjnych w 13 kategoriach
(zgrupowanych w ponad 50 podkategoriach);
– zbudowano dedykowaną stronę udostępnianych danych: api.um.warszawa.pl.
Platforma „Dane po warszawsku” jest rozwiązaniem typu open source – jej
kod jest otwarty [Sobczak, Kulisiewicz, 2014a]16. Łączy funkcje udostępniania
danych statycznych (np. informacji o zieleni miejskiej czy położeniu obiektów
11 Poznań jest w Polsce pionierem w tej dziedzinie, tworząc portale i rejestry. Udostępnia dane na stronach API serwisu miejskiego Poznania: www.poznan.pl oraz API „Biuletynu Informacji Publicznej”: bip.
poznan.pl.
12 Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, opracowało oficjalny dokument regulujący kwestie dostępu do
miejskich danych publicznych. Powołało Zespół ds. Otwartych Danych koordynujący i przygotowujący
strategię polityki otwartości miasta (analiza wytypowanych danych m.in. pod kątem technologicznym
i prawnym). Miasto uruchomiło Portal Otwartych Danych: www.gdansk.pl/otwartygdansk.
13 Dane udostępnia Centrum Usług Informatycznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (CUI). Serwis
otwarty.wroclaw.pl obejmuje kategorie: urząd miejski, edukacja, dane przestrzenne, transport, demografia,
wydarzenia.
14 W Krakowie trwają prace nad otworzeniem zasobów z danymi miejskimi. Obecnie jedynym źródłem
danych publicznych jest „Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa” (www.bip.krakow.pl) oraz
Obserwatorium (www.msip.um.krakow.pl).
15 Prezydent miasta Marek Materek w kwietniu 2015 roku podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia
polityki otwartości gminy Starachowice.
16 Technologia informatyczna CKAN – system zarządzania danymi, ukierunkowany na specyfikę organizacji publicznych. Pozwala na udostępnienie i prezentację danych w otwarty sposób. Jest to możliwe
dzięki wzbogaceniu każdego ze zbiorów danych w metadane. Stanowi w ten sposób wartościowe, łatwe
do przeszukiwania ich źródło.
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na mapach) z danymi szybkozmiennymi (położenie tramwajów na mapie miasta
w czasie rzeczywistym).
Twórcy platformy w celu zachęcenia mieszkańców, społeczników i biznesu do
korzystania z tych informacji zorganizowali także konkurs „Dane po warszawsku”
na aplikacje z przeznaczenia dla smartfona lub strony internetowej, ułatwiające
życie w mieście. Stworzyli platformę, która udostępnia dane publiczne gromadzone
w różnych formatach, w tym dane szybkozmienne, co wyróżnia je na tle innych
podobnych rozwiązań. Na stronie: api.um.warszawa.pl publikowane są m.in. informacje: przestrzenne (ortofotomapa, lokalizacje bankomatów, miejsca opieki
zdrowotnej, noclegi), dotyczące transportu miejskiego (kursowanie komunikacji
publicznej, rower miejski, przystanki, strefa płatnego parkowania), sportu i rekreacji (informacja turystyczna, obiekty sportowe), historii i religii (cmentarze, mapy
historyczne) czy edukacji (wykaz placówek). Zbiory danych pochodzą z Urzędu
m.st. Warszawy.
Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach realizacji projektów należało
skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych. Można było dodatkowo sięgnąć
po inne otwarte dane (bez ograniczeń dostępu). Premiowane były rozwiązania
otwarte (dostępne na wolnych i otwartych licencjach) oraz osiągalne dla wszystkich
użytkowników, czyli stosujące standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines)17.
Konkurs na najlepsze aplikacje zbudowane na podstawie udostępnionych
zbiorów ogłoszono 2 marca 2015 roku. Pomysły można było zgłaszać przez
trzy tygodnie, do 22 marca, wybierając ścieżkę: MAM POMYSŁ lub BIORĘ
POMYSŁ. W ramach konkursu organizatorzy pomogli skompletować zespoły,
które zrealizowały pomysły. Do 31 marca przyjmowano zgłoszenia aplikacji do
konkursu. Do 8 kwietnia wybierano najlepsze pomysły. Wybór tych, które przeszły do drugiego etapu konkursu, przebiegał dwutorowo – 10 finalistów wybrali
jurorzy, a 10 internauci głosujący na stronie internetowej (maksymalnie na trzy
projekty). Jurorzy, oceniając zgłoszone pomysły, kierowali się kryteriami określonymi w regulaminie. Oceniane były m.in.: potencjalny pozytywny wpływ na
życie mieszkańców Warszawy, przyjezdnych i (lub) na rozwój przedsiębiorczości;
trwałość i potencjał rozwojowy rozwiązania; innowacyjne wykorzystanie technologii, danych lub API oraz walory user experience.
Wyniki ogłoszono 9 kwietnia 2015 roku. Pierwsze miejsce zajął pomysł
„Warszawski.ninja”, drugą nagrodę zdobyła aplikacja „Kurtyna w górę”, miejsce
trzecie – „Bezpieczna Warszawa”. Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy otrzymała aplikacja „GeoHermes”, nagrodę magazynu „IT Wiz” wręczono projektowi
17 Listę warunków dla systemów spełniających wymagania Web Content Accessibility Guidelines zawierają Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0), http://www.w3.org/TR/WCAG20/
[dostęp 2.09.2015].
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„Otwarty rodzic”, a nagrodę publiczności zdobyła „Rolkowa mapa Warszawy”
[Łań, 2015].
Projekt „Warszawski.ninja” to aplikacja dla osób korzystających z transportu
zbiorowego, pozwalająca na udostępnianie innym użytkownikom informacji o awariach na trasie i opóźnieniach w kursowaniu pojazdów. Rozwiązaniem agregującym
informacje o imprezach kulturalnych w Warszawie jest aplikacja „Kurtyna w górę”,
dzięki której znajdziemy wydarzenia organizowane przez największe instytucje, jak
również przez niezależnych twórców. Aplikacja „Bezpieczna Warszawa” pozwala
na informowanie znajomych i osób znajdujących się w pobliżu o sytuacji zagrożenia.
Może być wykorzystywana na przykład przez osoby chorujące przewlekłe, a także
przez wszystkich, którzy czują się bezpieczniej, wiedząc, że w każdej chwili mogą
wezwać pomoc.
Projekt „GeoHermes”, który otrzymał Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy, to
mobilny przewodnik turystyczny przybliżający użytkownikom historyczno-kulturowe bogactwo Warszawy. Projekt „Otwarty rodzic” jest aplikacją pomocną osobom
opiekującym się małymi dziećmi, dzięki której mogą wymienić się doświadczeniami
i spotkać w realnym świecie, budując tym samym sieć wzajemnego wsparcia. „Rolkowa
mapa Warszawy”, uhonorowana nagrodą publiczności, wskaże, po których stołecznych
ulicach można poruszać się bezpiecznie na rolkach lub wrotkach (z uwzględnieniem
trzech stopni trudności tras).
Na podstawie zgłoszonych do konkursu aplikacji oraz nagrodzonych projektów można wskazać, które kategorie informacji były najczęściej wykorzystywane
przez internautów. Były to dane transportowe (informacje na temat rozkładów
jazdy transportu publicznego) oraz informacje przestrzenne, dotyczące środowiska
naturalnego, a także zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i edukacji.
Konkurs „Dane po warszawsku” wpisuje się w politykę otwartości stolicy,
której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych wszystkim zainteresowanym, co może przyczynić się do poprawy życia
codziennego obywateli dzięki tworzeniu nowych usług publicznych.
Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
Urzędu m.st. Warszawy, wskazuje kierunki dalszych prac nad otwieraniem danych
w stolicy, takie jak:
– przekształcenie platformy warszawskiej w platformę metropolitalną,
– otwarcie się na współpracujące z miastem podmioty publiczne i organizacje
pożytku publicznego,
– regulacja procedur i prawnych aspektów umieszczania danych na platformie,
– nastawienie na oczekiwania mieszkańców i działanie w porozumieniu z nimi
(interakcja z mieszkańcami: weź dane – daj dane).
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Podsumowanie
Big Data i Open Data stanowią obecnie nowe źródła informacji dla mieszkańców miast. Pomagają budować i rozwijać lokalne społeczności, realizować
wspólnie konkretne projekty nie tylko w celu poprawy codziennego życia obywateli, lecz ułatwiające także funkcjonowanie samorządu. Big Data i Open Data
umożliwiają dostęp do technologicznych innowacji, przynosząc – obok korzyści
ekonomicznych – konkretne korzyści społeczne. Istotnym zyskiem z otwierania
danych miejskich może okazać się powstanie nowych przedsiębiorstw, nowych
miejsc pracy. Wykorzystanie otwartych danych może również służyć rozwiązywaniu szeroko pojętych problemów społecznych (przez innowacyjne pomysły
opierające się na wykorzystaniu i analizie danych).
Otwartość zasobów miejskich jest czynnikiem sprzyjającym współpracy
urząd – obywatel. Pozwala na aktywne zaangażowanie ludności w kształtowanie
ich najbliższego otoczenia, wzmacniając pozycję obywateli wobec władzy oraz
partycypację społeczną. Ponadto poprawia przejrzystość i transparentność działań
samorządu. Poza tym otwarte zasoby wpływają na większą wydajność samej administracji (zautomatyzowanie części procesów) oraz mogą oznaczać outsourcing
części ich pracy. Otwarte dane można postrzegać także jako element wpływający
na wizerunek miasta jako innowacyjnego i nowoczesnego.
Z wdrażaniem koncepcji Open Data jest związanych wiele nowych wyzwań, m.in.
organizacyjnych i technologicznych, po stronie jednostek samorządu terytorialnego
udostępniających te dane. Trzeba podkreślić, że wprowadzenie polityki otwartości to
długotrwały proces wiążący się z koniecznością ustrukturyzowania ogromnej ilości
danych oraz konsekwentnego ich udostępniania, aktualizowania oraz tworzenia oficjalnego dokumentu regulującego kwestie dostępu do miejskich danych publicznych.
Zmiana procedur powinna się łączyć ze zmianą myślenia o informacji o mieście oraz
ze zrozumieniem korzyści, jakie mogą uzyskać samorządy (sprawność działania,
oszczędność czasu i pieniędzy). Problemy te są akcentowane w artykułach i raportach analizujących dostępność oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego [Czubek, 2013; Buchholtz i in., 2014; Gumkowska i in. 2013]. Badacze
wyróżniają kilka kategorii problemów, które występują w polskich miastach:
– niska świadomość miejskich decydentów,
– kwestia własności danych,
– problem integracji zasobów danych (aspekty technologiczne i organizacyjne),
– słaba jakość zgromadzonych danych [Sobczak, Kulisiewicz, 2014b].
W literaturze poświęconej otwartości danych publicznych [Buchholtz i in.,
2014] rekomenduje się m.in. szersze współdziałanie samorządów z sektorem prywatnym w zakresie wdrażania nowych technologii czy organizowanie konkursów
nakierowujących wykorzystanie ISP na rozwiązywanie konkretnych problemów lub
adresowanie konkretnych potrzeb (model tak zwanych wyzwań – „challenges”).
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Rafinacja danych Big Data dla materiałów wideo
Big Data – dane nigdy nie śpią
Cyfrowy świat liczy obecnie około 3,2 bln osób1. Od 2013 do 2015 roku liczba
korzystających z sieci Internet wzrosła o 0,8 mld2. W każdej minucie na świecie
nasza cywilizacja produkuje niewyobrażalną dla ludzkiego umysłu ilość danych.
Opracowana przez firmę DOMO infografika uzmysławia, jak wiele informacji
generują internauci w ciągu minuty w wybranych serwisach i portalach.

Rysunek 1. Dane nigdy nie śpią
Źródło: blog firmy DOMO Inc. https://www.domo.com/blog/2015/08/data-never-sleeps-3-0/ [dostęp
1.09.2015].
1 Blog firmy DOMO Inc. https://www.domo.com/blog/2015/08/data-never-sleeps-3-0/ [ dostęp
1.09.2015].
2 Ibidem.
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Aby łatwiej sobie wyobrazić, z jak ogromną liczbą wiadomości mamy do
czynienia tylko na jednym z portali społecznościowych (np. w serwisie YouTube), warto uciec się do pewnego porównania. Otóż przyjmując założenie zgodne
z danymi GUS3, że średnia długość życia w Polsce bez względu na płeć wynosiła
w 2014 roku 77,7 roku, łatwo policzyć, że jedno ludzkie życie wystarczy do obejrzenia wszystkich materiałów wideo, które zostały wgrane na platformę YouTube
niespełna w 38 godzin. Liczba informacji produkowanych przez użytkowników
Internetu przekracza fizyczne możliwości zapoznania się z nimi, jak również
dokonania ich oceny. Rozwój technologii, systemów bazodanowych i języków
programowania pozwala budować specjalistyczne narzędzia wspierające człowieka w tej sferze. W Zakładzie Technologii Informacyjnych Mediów opracowano
tego typu urządzenie do zbierania i analizowania danych Big Data, w tym danych
dotyczących materiałów wideo opisanych w dalszej części artykułu.
Wideo jako dominujący, atrakcyjny kanał przekazywania i odbierania
informacji
We współczesnym świecie oglądanie materiałów wideo stało się dominującym,
atrakcyjnym sposobem przekazywania i odbierania informacji. Coraz większa
liczba cyfrowych urządzeń multimedialnych, w tym mobilnych, sprzyja rozwojowi tej formy przekazu wiadomości. Tezę tę potwierdza raport opracowany przez
eMarketer.com4, z którego wynika, że dorośli coraz więcej czasu poświęcają na
oglądanie cyfrowych materiałów wideo na komputerach i urządzeniach przenoś–
nych. Wskazuje to na wzrastającą siłę komunikacyjną tej formy rozpowszechniania
informacji. Jest ona z powodzeniem wykorzystywana we wszelkich przekazach
informacyjnych – od marketingu, przez biznes i politykę, do rozrywki i edukacji.
Zasadne zatem jest zwrócenie uwagi na czynniki, które decydują o skuteczności
pełnienia tej funkcji przez materiały wideo. Równie interesująco przedstawiają
się wyniki badań (dane z lat 2010–2014) zawarte w raporcie eMarketer5, które
wskazują, że średni czas spędzany dziennie przez dorosłego Amerykanina na
oglądaniu cyfrowych materiałów wideo wydłużył się z 6 minut w 2010 do 55
minut w 2014 roku. Oznacza to dziewięciokrotny wzrost oglądalności materiałów
udostępnianych za pośrednictwem Internetu.
W tym samym badaniu popularność witryn i aplikacji udostępniających cyfrowe wideo wśród badanej populacji widzów w Stanach Zjednoczonych wynosiła
3 Z danych GUS wynika, że średnia życia mężczyzn w 2014 roku w Polsce wyniosła 73,8 roku,
kobiet – 81,6 roku. Obliczona na tej podstawie średnia arytmetyczna wynosi 77,7 roku. Źródło: L. Rutkowska: Trwanie życia w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne GUS. Warszawa 2015, s. 16.
4 Raport: CROSS-PLATFORM VIDEO TRENDS ROUNDUP. https://www.emarketer.com/ [dostęp
18.02.2015].
5 Raport: CROSS-PLATFORM VIDEO TRENDS ROUNDUP. https://www.emarketer.com/ [dostęp
18.02.2015].
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Rysunek 2. Obecność TVP, TVN i Polsatu na platformie YouTube oraz uruchomienie własnej
platformy VOD
Źródło: opracowanie własne.

odpowiednio: YouTube – 75%, Facebook – 33%, Netflix – 28%, Yahoo – 17%,
Hulu – 14%, Instagram – 10%, Hulu Plus – 9%, Vimeo – 7%, Dailymotion – 7%
i Vine – 7%.
Serwis YouTube rozpoczął swoją działalność w maju 2005 roku i w ciągu dekady stał się niekwestionowanym światowym liderem w dziedzinie współdzielenia
materiałów wideo tworzonych przez osoby o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu
– od profesjonalistów do amatorów. Tylko w Polsce w ciągu ostatnich ośmiu lat
liczba osób korzystających z tego serwisu zwiększyła się czterokrotnie. Raport6
z lutego 2015 roku, opracowany przez firmę Gemius, nie pozostawia wątpliwości – w listopadzie 2014 roku 16,2 mln polskich internautów odwiedziło stronę
YouTube.com, co stanowi ponad 75% populacji polskich internautów w wieku
powyżej siódmego roku życia.
Nie powinien zatem dziwić fakt, że nadawcy telewizyjni nie tylko inwestują
w swoje własne platformy, lecz także korzystają z dostępnych i popularnych platform do współdzielenia wideo w celu zdobycia jak największego grona odbiorców
VOD (Video on Demand – wideo na żądanie). Tak więc trzech dużych nadawców
w Polsce (TVP, TVN i Polsat) ma swoje kanały w serwisie YouTube7.
Wymienieni operatorzy, których programy są nadawane również w systemie
naziemnym, dysponują swoimi indywidualnymi platformami internetowymi udostępniającymi VOD: TVP – VOD.tvp.pl8, TVN – player.pl9 oraz Polsat – Ipla10.
Początki platform cyfrowych VOD i uruchomionych kanałów na YouTube w przypadku każdego z nich wyglądały inaczej.
Wśród omawianych operatorów telewizyjnych pierwszym, który wykorzystał platformę YouTube jako medium cyfrowego wideo, była Telewizja Polska.
Pozostałe stacje telewizyjne również uruchomiły swoje kanały. W przypadku Cy6 Raport. https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/czterokrotny-wzrost-liczbyuzytkownikow-youtubea-w-osiem-lat.html/ [dostęp 4.03.2015].
7 http://www.youtube.com/yt/about/pl/ [ dostęp [23.02.2015].
8 http://vod.tvp.pl/ [dostęp 24.02.2015].
9 http://player.pl/ [dostęp 24.02.2015].
10 http://ipla.pl/ [dostęp 24.02.2015].
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Rysunek 3. Uruchomienie tematycznych kanałów na YouTube przez TVP
Źródło: opracowanie własne.

frowego Polsatu, inaczej niż w TVP i TVN, na platformie YouTube w pierwszej
kolejności został uruchomiony kanał dotyczący platformy VOD (Ipla), a dopiero
później oficjalny kanał telewizji Polsat. Wraz z rozwojem oferty programowej
TVP utworzyła na YouTube kanały dedykowane dla poszczególnych programów
tematycznych, takich jak: Seriale TVP, Publicystyka TVP, TVP Historia i TVP Info.
Dane dotyczące materiałów wideo na platformie YouTube, dostępne w sposób
otwarty dla każdego, zawierają interesujące informacje przydatne w badaniach
społecznych, w tym związanych z cechami decydującymi o tym, że określone
materiały wideo cieszą się większą lub mniejszą popularnością w porównaniu
z innymi.
Podobnie jak treści opublikowane na stronach internetowych, takich jak:
blogi, fora dyskusyjne, serwisy informacyjne czy portale, dane zawarte w serwisie
YouTube mogą być również przedmiotem rafinacji.
Robot Big Data – narzędzie do zbierania i kolekcjonowania danych
Jest to wyspecjalizowany systemem teleinformatyczny służący do ukierunkowanego monitorowania i zbierania danych ze wskazanych serwisów internetowych.
Kolekcjonuje on dane z serwisów WWW, takich jak portale informacyjne
oraz serwisy społecznościowe, które udostępniają informacje w sposób otwarty
(Open Data) dla każdego bez konieczności autoryzacji (logowanie się do danego
serwisu). Każda zarejestrowana przez robota informacja, poza właściwą treścią,
zawiera dodatkowo źródło informacji (link) oraz datę jej publikacji albo pobrania
w zależności od zakresu danych zwracanych przez serwis. Cykliczne monitorowanie przez robota Big Data serwisów pozwala zebrać niezbędną ilość danych,
łącznie z pojawiającymi się na bieżąco, które stanowią podstawowy surowiec do
prowadzenia badań sentymentów.
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Rysunek 4. Schemat blokowy robota Big Data wykorzystanego w omawianym projekcie badawczym
Źródło: opracowanie własne.

Konstrukcja systemu Big Data
System Big Data składa się z szeregu modułów, z których każdy pełni określoną
funkcję. Do najważniejszych należą moduły: zbierania danych, kolekcjonowania,
monitorowania i wykonywania kopii bezpieczeństwa.
Od strony technicznej zbieranie danych polega na pobraniu treści ze źródła
w oryginalnej niezmienionej postaci. Kolekcjonowanie to w dużej mierze gromadzenie tych treści i ich bezpieczne magazynowanie w bazie danych w celu
dalszej obróbki i udostępnienia pozostałym modułom. Prawidłowość procesu
zbierania i kolekcjonowania danych musi być ciągle monitorowana, aby zapewnić
poprawność, wiarygodność i niezmienność zebranych już treści przeznaczonych
do badania. Każdy system teleinformatyczny jest narażony na awarię. Zbierane
przez robota treści muszą być zatem odpowiednio chronione przed nieodwracalnym
zniszczeniem. Dlatego wykonywanie kopii bezpieczeństwa zebranych danych jest
niezbędne, aby w możliwie największym stopniu zminimalizować ryzyko utraty
materiału badawczego.
Zbieranie danych
W skład modułu zbierania danych wchodzi wiele równocześnie działających
robotów (agentów). Każdy z nich w określonych i zdefiniowanych jednostkach
czasu wchodzi w interakcję z monitorowanym serwisem, będącym źródłem informacji. Symuluje wówczas swoją pracą zachowanie człowieka przeglądającego
serwisy internetowe. Zatem sposób działania robota Big Data nie łamie zasad
etykiety stosowanej przez internautów. Robot ten z założenia pracuje w trybie
7/24/365, a zbieranie informacji odbywa się w sposób ciągły.
67

Rafinacja danych Big Data dla materiałów wideo

Magazynowanie danych
Dane zebrane w trakcie pracy przez moduł zbierania danych są magazynowane w module kolekcjonowania danych, w skład którego wchodzi relacyjna
baza danych.
Informacje zawarte w niej są wykorzystywane przez moduł raportujący,
który generuje dane dla zewnętrznego oprogramowania, na przykład do badania
sentymentów w formacie wymaganym przez to oprogramowanie.
Źródła danych
Robot Big Data ze względu na swoją funkcjonalność znajdzie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie konieczne jest zbieranie dużej ilości danych tekstowych na
określony temat z wybranych serwisów internetowych (źródeł danych). Zebrane
przez niego dane stanowią źródło informacji dla kolejnych systemów, na przykład
do badania sentymentów, i mogą być użyteczne do predykcji przyszłych wydarzeń
czy trendów w rozwoju zjawisk społecznych.
Ponieważ technologie internetowe i zachodzące w nich zmiany są procesem naturalnym, robot Big Data wymaga okresowych aktualizacji, których
celem jest dostosowanie go do ciągle zmieniającej się rzeczywistości cyfrowego świata.
Od produkcji i publikacji materiału wideo do jego oceny
Omawiany robot Big Data został dwukrotnie wykorzystany do rafinacji danych dotyczących materiałów wideo opublikowanych na YouTube.
Pierwsze z badań dotyczyło zebrania informacji o wszystkich materiałach
wideo opublikowanych na 16 kanałach trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN
i Polsat – od momentu powstania kanałów do 20 lutego 2015 roku.
Po zebraniu i rafinacji danych w tabeli przedstawiono zagregowane wyniki
odnoszące się do kilku wybranych parametrów wskazujących poziom zainteresowania odbiorców materiałami opublikowanymi przez stacje telewizyjne na
platformie YouTube.
YouTube jako platforma udostępniania wideo ze względu na liczbę korzystających z niej osób sprawia, że stacje telewizyjne nie mogą jej ignorować.
Nieco ponad pół miliarda wyświetleń oraz liczba stałych odbiorców na poziomie około pół miliona wskazują wyraźnie, że platforma ta może być kanałem nie
tylko zwiększającym przekaz, lecz także ważnym źródło pozyskiwania i utrzymania
widza. Zebrane dane (tab.) ilustrują podstawowe informacje dotyczące obecności
badanych stacji telewizyjnych na platformie YouTube.
Drugim przykładem rafinacji danych wideo jest badanie cech materiałów
wideo. Google Trends uznało je (http://www.google.pl/trends/hotvideos) za popularne w okresie od 1 sierpnia 2014 do 17 stycznia 2015 roku.
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Tabela. Podstawowe dane dotyczące kanałów YouTube następujących stacji telewizyjnych:
TVP, TVN i Cyfrowego Polsatu – dane z 20 lutego 2015 roku
Źródło: opracowanie własne.

Raporty popularności materiałów wideo w wybranym dniu na platformie
YouTube są dostępne z 27 państw, takich jak: Arabia Saudyjska, Argentyna,
Australia, Brazylia, Egipt, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie,
Japonia, Kanada, Korea Południowa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Polska, Rosja,
Stany Zjednoczone, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania
i Włochy.
Rafinacja danych polega przede wszystkim na precyzyjnym ich odfiltrowaniu
ze zbioru Big Data. Informacje te mogą zostać poddane obróbce statystycznej.
W przedmiotowej rafinacji danych dotyczących popularnych materiałów wideo
(omówione w dalszej części artykułu) przedstawiono kilka wybranych wyników
uzyskanych metodą statystyki opisowej.
Popularność materiałów wideo w podziale na państwa/regiony
Jak zaznaczono na wstępie, platforma Google Trends (https://www.google.
pl/trends/hotvideos) pozwala obserwować popularne klipy wideo osobno dla każdego z 27 państw/regionów. Zebranie danych ze wszystkich regionów w badanym
okresie pozwoliło obliczyć udział popularnych materiałów wideo w każdym z nich.
Ustalono zatem, że zdecydowanym liderem w tej kategorii jest Wielka Brytania
– 9,37%, na drugim miejscu znalazła się Rosja z udziałem na poziomie 7,96%.
Polska uplasowała się na dzięsiątym miejscu z wynikiem 4,29%.
69

Rafinacja danych Big Data dla materiałów wideo

Rysunek 5. Procentowy udział materiałów wideo na platformie YouTube według państwa/regionu
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Popularne klipy wideo w podziale na kontynenty
Źródło: opracowanie własne.
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Zagregowane dane otrzymane z 27 regionów pozwoliły określić udział popularnych klipów wideo z podziałem na poszczególne kontynenty11.
Po wykonaniu obliczeń okazało się, że najwięcej popularnych materiałów
wideo zamieszczanych na platfornie YouTube powstaje w Europie, następnie
w Azji. Ostatnie miejsce zajmuje Afryka. Zaskakujące jest to, że kontynent, na
którym powstał YouTube, zajął trzecią pozycję.
Od publikacji (premiery) do popularności
Zebrane i zrafinowane w wyniku badania dane pozwoliły również odpowiedzieć na pytanie, po jakim czasie materiały wideo uzyskały popularność, licząc
od daty ich opublikowania (premiery) na platformie YouTube. Na podstawie
otrzymanych w ten sposób danych stwierdzono, że największa liczba materiałów
wideo zdobyła popularność w pierwszych 30 dniach od daty publikacji – nieco
ponad 25% populacji. W drugim miesiącu nieco ponad 19% materiałów wideo
uzyskało status popularności. Kolejne trzy miesiące przyniosły popularność w granicach 13–14%. Począwszy od szóstego miesiąca liczba materiałów wideo, które

Rysunek 7. Czas od publikacji do uzyskania statusu popularności
Źródło: opracowanie własne.
11 Ze względu na fakt, że część krajów (Rosja, Turcja) leży na dwóch kontynentach, w przypadku
Rosji przyjęto założenie procentowego podziału danych z uwzględnieniem gęstości zaludnienia.
I tak 78% należy do Europy, a pozostała część do Azji (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rosji/ [dostęp 4.02.2015]).
Dla Turcji, która również leży na dwóch kontynentach – w Europie i w Azji, postąpiono analogicznie, przyjmując za kryterium podziału gęstość zaludnienia (źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.
php?id=268/ [dostęp 27.01.2015]). Wówczas 8,75% danych dotyczy Europy, a 91,25% – Azji.
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zdobyły popularność, gwałtownie zmalała do poziomu 4,7%. Oceniając wartość
skumulowaną liczby obserwacji, można wyciągnąć wniosek, że w grupie materiałów wideo mających status popularności w Google Trends prawie 91% filmów
uzyska go w czasie pierwszych siedmiu miesięcy od daty publikacji. W kolejnych
sześciu miesiącach (do 12 miesięcy) status popularności uzyska już tylko 3,57%
tych materiałów.
Na podstawie analizy uzyskanych danych można wyciągnąć następujące
wnioski:
• Popularne materiały wideo osiągają status popularności w pierwszym roku
od momentu ich publikacji na platformie YouTube (94,24%).
• Najwięcej, bo 91% populacji popularnych materiałów wideo osiąga popularność w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, a w kolejnych sześciu szanse na
zdobycie popularności gwałtownie maleją.
• Kolejną szansą na zdobycie przez materiał wideo popularności jest drugi
i trzeci rok od momentu publikacji – odpowiednio 3,8% i 1,8%.
• Powyżej trzeciego roku od momentu publikacji szanse na zdobycie popularności są praktycznie równe zeru. W badanej populacji we wskazanym okresie
jedynie 0,1% filmów uzyskało popularność.
Zaawansowana rafinacja danych Big Data dla materiałów wideo
Możliwości rafinacji materiałów wideo nie ograniczają się tylko i wyłącznie do zbierania danych statystycznych wyrażonych liczbą wyświetleń, głosów
pozytywnych i negatywnych itp. Dostępność źródłowego pliku wideo pozwala
analizować również jego konstrukcję, czyli podział na sceny wraz z analizą przejść
między nimi, poziomu kompresji (zastosowane kodeki audio i wideo), rozdzielczości, czasu trwania i dźwięku, a następnie badać korelację między konstrukcją
materiału a jego popularnością. Schemat badania tego typu zależności przedstawiono na rysunku 8.
Materiał przygotowany do publikacji w sieci Internet, poza przypisanym
przez autora tytułem, kategorią, opisem i zawartością merytoryczną, ma określoną i niepowtarzalną budowę techniczną. Umieszczony w sieci jest oglądany
i oceniany przez widzów za pośrednictwem dostępnych w serwisach społecznościowych funkcji, takich jak: polubienia, oceny negatywne, komentarze, recenzje
itp. Są dwa główne strumienie danych (rys. 8). Jedne to dane POST, powstające
w wyniku aktywności widzów, drugie to dane PRE, będące pochodną konstrukcji
materiału wideo.
W przypadku danych POST, poza zebraniem danych o charakterze czysto
numerycznym, czyli na przykład liczby wyświetleń, istnieje możliwość analizy
sentymentów zawartych w komentarzach lub innych tekstach opublikowanych przez
widzów. Zebranie danych z dwóch wymienionych kanałów pozwala przeprowadzić analizę statystyczną oraz wyznaczyć dla dużej grupy materiałów wideo siłę
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Rysunek 8. Schemat rafinacji danych dla materiałów wideo
Źródło: opracowanie własne.

związku między ich konstrukcją a popularnością. Podjęte w ID badanie pilotażowe
wykazało, że dla ściśle określonej tematyki materiałów zachodzi silny związek
między ich konstrukcją a popularnością mierzoną liczbą wyświetleń. Daje to podstawę do wnioskowania, że konstrukcja materiału wideo jest parametrem, który
ma wpływ na prawdopodobieństwo zdobycia przez niego określonej popularności.
Ma to sens tylko wówczas, gdy materiał ten powstaje w sposób zaplanowany,
a nie przypadkowy, i nie dotyczy zarejestrowanego nieprzewidzianego zdarzenia,
takiego jak: katastrofa, wypadek lub inne wydarzenie, które zostało nagrane bez
odpowiedniego przygotowania, a wzbudza powszechne zainteresowanie widzów.
Podsumowanie
Nagrywanie materiałów wideo przestało być już domeną tylko i wyłącznie
profesjonalistów. Liczba nagrań tworzonych i publikowanych przez zwykłych ludzi
(amatorów) osiągnęła rozmiary, które trudno sobie nawet wyobrazić. Praktycznie
każdy mieszkaniec Ziemi, o ile ma tylko dostęp do Internetu i posiada dowolne
urządzenie do utrwalania ruchomego obrazu wideo i dźwięku, bez większych
trudności może dołączyć do dużej społeczności twórców filmowych globalnej
wioski. Motywy działania i cel w każdym przypadku są odmienne, jednak jeden
element zawsze pozostaje wspólny. Jest nim chęć podzielenia się z innymi tym, co
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dla autora jest ważne. Kamera wideo jako nieodłączny element wielu powszechnie
dostępnych urządzeń elektronicznych sprzyja twórcom i pomaga im realizować
własne cele. Poza klasyczną cyfrową kamerą wideo, urządzenie do nagrywania
wideo jest w każdym nowoczesnym aparacie fotograficznym, telefonie komórkowym, smartfonie, tablecie, laptopie, notebooku, telewizorze, konsoli do gier etc.
Kamery są również powszechnie dostępne w takich urządzeniach, jak: samochodowe rejestratory wideo, rejestratory sportów ekstremalnych, szeroko rozumiany
monitoring, aparatura medyczna i specjalistyczna. Taniejąca elektronika i coraz
nowocześniejsze technologie powodują, że nasycenie tymi urządzeniami jest
ogromne. Kamerę wideo można spotkać praktycznie wszędzie, począwszy od
sklepów, urzędów, biur, środków komunikacji miejskiej, monitoringu miejskiego aż po wyspecjalizowane urządzenia montowane na przykład w lesie w celu
obserwacji żyjących tam zwierząt. Z urządzeń do nagrywania ruchomego obrazu
i dźwięku korzystają wszyscy – od najmłodszych do seniorów.
Popularność wideo w Internecie otwiera również drogę do publikowania przez
regionalne media ciekawych materiałów opracowywanych dla lokalnej społeczności relatywnie małym kosztem. Media te mogą je zamieszczać na istniejących
portalach społecznościowych, takich jak YouTube czy Facebook.
Osobną kwestią są koszty przygotowania nagrania i montażu materiału wideo
przez profesjonalistów. Za każdym razem tego typu przedsięwzięcie powinno
jednak zostać przez lokalne media przeanalizowane pod kątem opłacalności.
Przytoczone w niniejszym opracowaniu dane wskazują, że użytkownicy Internetu chętnie sięgają po materiały wideo opublikowane w sieci. Wydaje się, że
media regionalne nie powinny uchylać się od tego rozwiązania, lecz traktować je
raczej jako uzupełnienie publikowanych treści tekstowych i zdjęć.
Nurt nowoczesnej formy przekazu, jakim jest wideo, popularyzują nie tylko
media ogólnopolskie, lecz jest on również wynikiem oczekiwań odbiorców informacji.
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Społeczne aspekty cyfryzacji mediów
Spółki regionalne Polskiego Radia a realizacja misji publicznej
w erze cyfrowej
Nie budzi wątpliwości fakt, że zmiany technologiczne przeobrażają dziś
rynek medialny w sposób niezwykle dynamiczny. Można wręcz mówić o rewolucji cyfrowej [Góralska, 2008]. Dla mediów publicznych rozwój przekazów
cyfrowych może rodzić szanse, ale i zagrożenia [Jaskiernia, 2006; Ociepka,
2003; Feintuck, Varney, 2006; Ociepka, 2001; Harrison, Wessels, 2005].
Byt tego sektora zawsze był uzależniony od decyzji politycznych, zwłaszcza
zapewniających odpowiednie finansowanie. Dlatego też od dłuższego czasu,
przynajmniej od momentu pojawienia się nadawców komercyjnych, stawia się
pytanie o sens istnienia albo co najmniej o ramy funkcjonowania tego sektora.
Przede wszystkim jednak o zasady wydatkowania na media publiczne odpowiednich środków finansowych [Ociepka, 2003]. Chodzi zatem o precyzyjne
określenie zakresu zadań publicznych, w szczególności o rozstrzygnięcie modelu
finansowania powierzonych zleceń [Doktorowicz, 2002]. Pojawiają się bowiem
zarzuty, że finansowanie tych mediów ze środków publicznych może zakłócać
konkurencję na rynku, co jest przecież niedozwolone w świetle prawa Unii
Europejskiej [Nierenberg, 2007]. Dlatego też należy postawić tezę, że kwestia
dalszego funkcjonowania mediów publicznych to raczej problem odpowiednich decyzji natury politycznej, dotyczących ich kształtu i zakresu działania,
a także zasad finansowania w postaci odpowiednich rozwiązań prawnych, a nie
zagadnienie technologiczne. Nowe technologie nie są przecież zagrożeniem dla
mediów publicznych, wręcz przeciwnie – stwarzają nowe możliwości kontaktu
i relacji z odbiorcami. Podobnie regulacje prawne, choć zwykle nie nadążają
za błyskawicznym postępem technologicznym, w końcu dostosowują się do
zmieniającej się rzeczywistości. Trudno natomiast się dziwić, że istnienie
programów publicznej radiofonii i telewizji, które upodobniają się do oferty
stacji komercyjnych czy wręcz z nimi konkurują, jest kwestionowane. Jednym
z przekonujących argumentów przemawiających za zapewnieniem stabilnego,
publicznego finansowania podmiotów publicznej radiofonii i telewizji jest
konieczność zagwarantowania wszystkim obywatelom, bez względu na status
zawodowy, wykształcenie czy miejsce zamieszkania, dostępu do wybitnych
treści kulturalnych i edukacyjnych oraz rzetelnej debaty społecznej (w tym
politycznej). Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to media publiczne, relacjonując różnorodne dyskusje i spory polityczne, powinny służyć odbiorcom, a nie
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politykom. To właśnie między innymi dlatego mowa jest o mediach publicznych, a nie państwowych czy rządowych. Przeciwnicy istnienia tych mediów
w dotychczasowym kształcie odpowiadają, że treści takie dostępne są także
w wielu tematycznych programach nadawców komercyjnych. Dlatego też
przekonują, że uzasadnione może być jedynie kierowanie środków publicznych
do nadawców tworzących i emitujących programy dostępne powszechnie,
nieodpłatnie, wyłącznie w technice rozsiewczej naziemnej, a nie na innych
platformach dostępowych. Krytykują zatem stanowczo operowanie tego typu
podmiotami na innych płaszczyznach dystrybucji (Internet, telewizja mobilna
itp.). Z kolei zwolennicy zachowania funkcji i roli mediów publicznych na
wszystkich płaszczyznach dostępu i w pełnej ofercie formułują swoisty manifest ich aktywności w erze cyfrowej. Zgodnie z tą koncepcją [Holznagel, 2000;
Dyczewski, 2003] nadawcy publiczni powinni gwarantować: wysoki poziom
wiarygodności i jakości oraz niezależności przekazywanych treści; dostęp do
rzetelnych informacji, treści i debat uwzględniających interesy krajowe oraz ich
artykułowanie dla szerszej publiczności; dostęp ogółu społeczeństwa do dobrodziejstw wynikających z ery cyfrowej; wypełnianie luk w ofercie nadawców
komercyjnych; dbałość o tożsamość kulturową i ochronę języka narodowego;
promocję krajowej i europejskiej produkcji audiowizualnej; wspieranie rozwoju
i innowacyjności społeczeństwa. Warto przypomnieć, że wskazywany często
jako wzór brytyjski model publicznych mediów cyfrowych opiera się na założeniu, że w erze cyfrowej powinny one tworzyć tzw. wartość publiczną. Należy
ją rozumieć jako wartość demokratyczną, kulturalną, twórczą, oświatową, globalną, wreszcie społeczną i środowiskową, przejawiającą się w kształtowaniu
spójności społecznej (poszczególnych grup oraz całego społeczeństwa) opartej
na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu [Jakubowicz, 2008].
Korzystną dla mediów publicznych wizję przyszłości przedstawiła Rada
Europy [Jakubowicz, 2008]. Podobnie Unia Europejska dostrzega istotną rolę
oraz znaczenie radiofonii i telewizji publicznej. W raporcie przygotowanym
dla Komisji Europejskiej w 1998 roku stwierdzono, że publiczna radiofonia
i telewizja mają niezwykle ważną funkcję do wypełnienia na polu promowania
różnic kulturowych między krajami. Służyć ona powinna ponadto właściwemu
informowaniu opinii publicznej, gwarantowaniu pluralizmu oraz zapewnianiu
dostępu do rozrywki na odpowiednim poziomie [The digital age. European
audiovisual policy, 1998]. Przypomnieć także należy treść art. 14 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, upoważniającego zarówno całą Unię, jak
i państwa członkowskie do zapewnienia podmiotom odgrywającym zasadniczą
rolę w systemie gospodarczym i społecznym danego kraju odpowiednich instrumentów i środków do wypełniania ich misji. Za takie podmioty mogą być uznani
nadawcy publiczni. W nawiązaniu do tego przepisu przyjęto Protokół w sprawie
systemu publicznej radiofonii i telewizji w krajach członkowskich [Protocol…,
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1997], zwany protokołem amsterdamskim, będący jednym z załączników do
traktatu amsterdamskiego [Traktat…, 1997]. Zawarto w nim przekonanie, że
„system publicznej radiofonii i telewizji jest ściśle związany z demokratycznymi,
socjalnymi i kulturalnymi potrzebami każdego ze społeczeństw i niezbędnym
czynnikiem wspierającym pluralizm w mediach”. Zgodnie z tym dokumentem
warunki i reguły ustanowione w traktacie, bez szkody dla kompetencji każdego
z państw członkowskich, będą uwzględniać zasady finansowania mediów publicznych, przy założeniu, że wdrażane rozwiązania pozwolą tym podmiotom
wypełniać misję publiczną, zdefiniowaną i zorganizowaną przez same państwa
członkowskie. Warunkiem koniecznym jest jednak zapewnienie, że tak określone środki i fundusze nie zakłócą warunków wolnego handlu i konkurencji
w obrębie Unii. Z kolei w Komunikacie Komisji Europejskiej z 15 listopada
2001 r. w sprawie udzielenia pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej [Communication…, 2001] zaproponowano bardzo szerokie ujęcie misji
publicznej. Trzeba zaznaczyć, że w języku polskim pojęcie „misja publiczna”
wiąże się z zapewnieniem dostępu do kultury wysokiej, do treści o najwyższej jakości, ale małej oglądalności. W języku angielskim w przywoływanym
komunikacie używa się określenia „public service remit”, a więc „zakres obowiązków nadawców publicznych”. Wydaje się, że określenie to powinno być
rozumiane jako zakres obowiązków powierzanych tym podmiotom i finansowanych ze środków publicznych. W punkcie 33 komunikatu stwierdza się, że
„szeroka definicja, powierzająca konkretnemu nadawcy zadania nadawania
zrównoważonego i zróżnicowanego programu zgodnie z określoną misją i przy
utrzymaniu pewnego udziału w widowni, może być rozpatrywana jako prawomocna (z punktu widzenia przepisów), jako zgodna z zadaniem realizowania
demokratycznych, społecznych i kulturalnych potrzeb danego społeczeństwa
oraz gwarantowania pluralizmu, w tym pluralizmu kulturowego i językowego”
[Komunikat…, 2001]. Ponadto, co warto podkreślić, wyrażono tu przekonanie,
że określenie misji publicznej może obejmować usługi, które nie są programami
w tradycyjnym sensie, jak na przykład informacyjne usługi internetowe, o ile
służą one zaspokajaniu demokratycznych, społecznych i kulturalnych potrzeb
społeczeństwa. Unia Europejska, powierzając państwom członkowskim kompetencje w sprawie sprecyzowania tzw. misji publicznej, wymaga jednocześnie,
aby została określona jasno i precyzyjnie, gdyż spełnienie tych warunków
umożliwi Komisji stwierdzenie, czy misja publiczna jest zgodna z przepisami
unijnymi. Jednocześnie zezwolono nadawcom publicznym na podejmowanie
działań niemisyjnych, tzn. komercyjnych, których jednak nie można finansować
ze środków publicznych. Wydaje się, że do tak ogólnie sformułowanych celów
nikt nie powinien mieć zastrzeżeń. Zwykle jednak pojawiają się problemy na
etapie ich konkretyzacji i realizacji. Dlatego też w większości państw europejskich precyzowanie tak szeroko pojmowanej misji publicznej odbywa się albo
79

Społeczne aspekty cyfryzacji mediów

w ramach koncesji otrzymywanych od regulatorów na nadawanie określonego
programu, albo tzw. licencji programowych [Skrzypczak, 2010]. Broniąc zatem
istnienia mediów publicznych w erze cyfrowej, postuluje się potrzebę ich przebudowy. Konieczna jest między innymi redefinicja zadań oraz – co jest nie mniej
istotne – modelu i zasad ich finansowania. Dyskusja dotyczy także struktury
mediów publicznych i form ich organizacyjnego funkcjonowania. W szczególności stawia się pytania, czy forma organizacyjna w postaci spółki akcyjnej jest
najbardziej odpowiednia, choć ta kwestia w kontekście zadań i funkcji mediów
publicznych wydaje się drugorzędna. Ponadto, czy powinien funkcjonować
jeden podmiot (tak jak w przypadku TVP SA) i to w pełni konwergentny, czy
może raczej wiele jednostek, tak jak obecnie na rynku radiowym.
Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji [Ustawa…, 1992] publiczna radiofonia i telewizja zobowiązują się wypełniać misję
publiczną. Natomiast zgodnie z wolą ustawodawcy zadanie to powinno polegać
na oferowaniu całemu społeczeństwu oraz poszczególnym jego grupom zróżnicowanych programów i innych usług w dziedzinie informacji, publicystyki,
kultury, rozrywki, edukacji i sportu. Materiały takie powinny się cechować
pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, a także wysoką jakością i integralnością przekazu. Ponadto w ust. 1a
przywołanego przepisu wyliczono przykładowe zadania mediów publicznych
wynikające z realizacji misji. Wskazano tu takie powinności, jak tworzenie
i rozpowszechnianie między innymi programów regionalnych. Obowiązkiem
podmiotów pełniących misję publiczną jest także przygotowywanie innych
programów zaspokajających demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby
lokalnych społeczności. Media publiczne powinny popierać twórczość artystyczną,
literacką i naukową oraz działalność oświatową; upowszechniać wiedzę o języku polskim; tworzyć i udostępniać programy edukacyjne na użytek środowisk
polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą. Warte podkreślenia jest
to, że do zadań radiofonii i telewizji publicznej zaliczono jednocześnie budowę
i eksploatację nadawczych oraz przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych
oraz prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych [Sobczak, 2008]. Stwierdzić należy, że
ocena realizacji tych zadań przez jednostki radiofonii i telewizji publicznej jest
zazwyczaj bardzo krytyczna. Podejmowano także, jak się okazało, nieudane
próby zmiany omówionego stanu prawnego [Kosiorowski, 2008]. Należy jednak zwrócić uwagę, że – analizując dzisiejszy stan prawny – ustawodawca nie
rozstrzygnął podstawowego dylematu mediów publicznych ery cyfrowej, tzn.
jaki ich model będzie obowiązywał. Chodzi zwłaszcza o rozstrzygnięcie kwestii modelu i zakresu funkcjonowania tych mediów, przede wszystkim jednak
przesądzenie o obecności nadawców publicznych na wszystkich platformach
cyfrowych. Zagadnienia tego z pewnością nie rozwiązuje ogólna wzmianka
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w ustawie, zgodnie z którą zadaniem mediów publicznych jest prowadzenie prac
nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych.
Zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji
publiczna radiofonia i telewizja zostały zorganizowane wyłącznie w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa [Sobczak, Skrzypczak, 2006].
Choć taka forma organizacyjna może budzić pewne wątpliwości i zastrzeżenia,
to przeważa argumentacja, że ze względu na dorobek doktryny i judykatury w tej
dziedzinie spółka akcyjna zapewnia obecnie największą pewność prawną. Nadana
przez ustawodawcę forma organizacyjna spółki akcyjnej każe stosować przepisy
kodeksu spółek handlowych [Ustawa…, 2000]. Jedynie zgodnie z art. 26 ust. 4
do spółek tych nie stosuje się art. 312 i 402 wspomnianego kodeksu.
Obecna struktura organizacji radiofonii publicznej w Polsce jest dość rozbudowana. Funkcjonują bowiem Polskie Radio – Spółka Akcyjna, zawiązana
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych
oraz programów dla odbiorców za granicą, oraz spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. Działa 17 takich
podmiotów, a mianowicie: Radio Wrocław, Radio Pik z siedzibą w Bydgoszczy,
Radio Lublin, Radio Zachód w Zielonej Górze, Radio Łódź, Radio Kraków,
Radio dla Ciebie w Warszawie, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Białystok,
Radio Gdańsk, Radio Koszalin, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Olsztyn,
Radio Merkury w Poznaniu i Radio Szczecin [Kowalczyk, 2007]. Jak widać, o ile
w przypadku telewizji mamy do czynienia z jednym podmiotem, o tyle w radiu
mamy w sumie 18 spółek.
Termin „cyfryzacja” definiuje się różnie, najczęściej wskazując na jego
znaczenie techniczne [Pisarek, 2006]. W tym najpopularniejszym rozumieniu
jest to „proces przetwarzania elektrycznego sygnału analogowego (ciągłego
w funkcji czasu) na dyskretny ciąg cyfr, najczęściej binarnych, reprezentowanych
w torze przesyłowym przez impulsy elektryczne o unormowanym kształcie”
[Załącznik…, 2006]. Inaczej mówiąc, technologia ta polega na tym, że dźwięk
i obraz po odpowiedniej obróbce technicznej zostają przetworzone w ciąg zer
i jedynek [Goban-Klas, 2008]. Cyfryzacja może być jednak rozumiana jako
określony proces metamorfozy mediów, polegający na wdrażaniu emisji cyfrowych na platformach naziemnych, kablowych i satelitarnych. W konsekwencji następuje rezygnacja z analogowych transmisji sygnału (tzw. switch-off).
Zwraca się uwagę, że na te przekształcenia składają się w istocie dwie odrębne
rewolucje technologiczne [Williams, 2008]. Po pierwsze konwersja analogowo-cyfrowa, po drugie tzw. przejście „od cyfry do informatyki” [Raport…,
2003, s. 9]. Formułuje się przy tym tezę o determinizmie technologicznym lub
cyfrowym, podkreślając, że jest to proces nieodwracalny [Konarska, 2007]. I tak
jest w istocie, choć z pewnością można antycypować kolejne takie metamorfo81
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zy. Owa „mediamorfoza” [Goban-Klas, 2005] na poziome sprzętu używanego
przez nadawców radiowych i telewizyjnych już się dokonała [Hołyński, 2008].
Obecnie pojęcie to należy odnosić przede wszystkim do zjawiska konwersji
cyfrowej na płaszczyźnie dystrybucji (a więc transmisji) sygnału i konsumpcji
(odbioru) przekazów. Cyfryzacja na etapie emisji pozwala uniknąć największych wad mediów analogowych. Radiofonia cyfrowa to nie tylko możliwość
przekazywania dużo większej liczby programów przy tej samej niemalże infrastrukturze nadawczej, lecz także możliwość proponowania usług dodatkowych
i interaktywnych. Poza tym konwergencja mediów w erze cyfrowej sprawia, że
aktywność radiowa upodabnia się do telewizyjnej, oferując coraz częściej już
nie tylko dźwięki, lecz również obrazy. Dlatego też niekiedy słyszy się twierdzenie, że podział na radiofonię i telewizję jest obecnie już nieco archaiczny
i niedostosowany do aktualnej sytuacji. Trzeba także pamiętać, że zjawisko
konwergencji mediów należy łączyć z dywergencją. Oznacza to, że te same
treści mogą trafiać do odbiorców przez różne płaszczyzny dystrybucji, takie jak
przekazy naziemne, kablowe, satelitarne, internetowe, media społecznościowe
czy media spersonalizowane.
Według wyników badań opublikowanych w 2015 roku w dokumencie
Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015–2020, 50% ankietowanych
deklaruje, że słucha radia w domu, około 30% – w samochodzie, a prawie 18% –
w pracy. Większość z tego grona przyznaje, że odbiera radio naziemne w systemie
FM. Nie odnotowano radiosłuchaczy mających dostęp do oferty programowej
w systemie DAB+. W 2013 roku 22% słuchaczy poniżej 40. roku życia słuchało
radia w Internecie (tj. 3,2 mln osób). Co interesujące i zaskakujące, większość
internautów słucha tych samych stacji na FM i to najczęściej w komputerze,
nieco rzadziej w smartfonach, a najrzadziej w radiu połączonym z Internetem.
Polskie Radio Merkury, czyli jedna ze spółek regionalnych radiofonii
publicznej, emituje program również naziemnie (zarówno analogowo, jak i w
multipleksie cyfrowym). Poza tym udostępnia swoją ofertę w Internecie jako
streaming, a także wybrane audycje dostępne są on-demand. Ponadto materiały
przygotowane przez dziennikarzy obecne są na różnych platformach mediów
społecznościowych (w tym na Facebooku, YouTube, Twitterze, Snapchat), jak
i w aplikacjach na smartfony. Utworzono odrębną redakcję i zatrudniono w niej
osoby, które można określić jako digital natives. Trzeba też zaznaczyć, że forma
przekazu w tych przypadkach została dostosowana do specyfiki każdej z tych
platform. Warto również wspomnieć o bardzo obiecującym projekcie NETRADIO, który jednak nie wyszedł poza fazę testową. Otóż był on realizowany przez
niektóre rozgłośnie regionalne Polskiego Radia SA, w tym Radio Merkury oraz
Poznańskie Centrum Super Komputerowo-Sieciowe. Idea tego pomysłu polegała
na wprowadzeniu systemu automatycznego tworzenia indywidualnego programu
radiowego na żywo, skonstruowanego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, i jego
82

Społeczne aspekty cyfryzacji mediów

transmisji w sposób, który nie będzie się różnił od „normalnego” radiowego programu live. W ten sposób realizowana miała być idea radia spersonalizowanego.
Projekt NETRADIO w założeniu powinien sprzyjać wykorzystaniu bogatych
zasobów znajdujących się w archiwach rozgłośni regionalnych Polskiego Radia
oraz wysokiej klasy contentu o charakterze informacyjno-publicystycznym,
produkowanego na bieżąco przez rozgłośnie. Zasadnicza różnica w porównaniu
z innymi występującymi na świecie rozwiązaniami technologicznymi polegała
na wprowadzeniu systemu automatycznego tworzenia indywidualnego programu
radiowego na żywo, skonstruowanego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, i jego
transmisji w sposób, który nie będzie się odróżniał od „normalnego” radiowego
programu live. NETRADIO miało być uzupełnieniem oferty broadcastingowej
i streamingowej (w ujęciu tradycyjnym, czyli internetowej transmisji jednego
kanału), funkcjonując z wykorzystaniem tych samych materiałów, które są produkowane dla „normalnego” programu. Nie można tu nie wspomnieć, że Radio
Merkury obecne jest także w multipleksie DAB+ (Digital Audio Broadcasting+).
Dla porządku dodajmy, iż jest to techniczny standard radia cyfrowego wysokiej jakości zgodny z ustaleniami ETSI 102 563 i EN 300401, z kompresją HE
AACv2 (High Efficiency Advanced Audio Coding Version 2), zapewniający
bardzo wysoką jakość dźwięku, a dodatkowo możliwość przekazywania fotografii lub innych obrazów towarzyszących emisji programów radiowych oraz
efektywne wykorzystanie częstotliwości. Pozwala on na umieszczenie nawet
do 25 programów, przy zastosowaniu algorytmu kompresji AAC. Standard ten
sprawdza się zarówno przy odbiorze stacjonarnym, jak i w ruchu i to z dużą
prędkością przemieszczania się w warunkach zaniku fal radiowych na skutek
wielokrotnych odbić (tzw. propagacji wielodrogowej). Sygnał może być rozpowszechniany w wersji naziemnej i satelitarnej, choć to pierwsze rozwiązanie jest
szczególnie popularne. Zapewnia wysoki stopień czystości dźwięku zarówno przy
odbiorze programów z odbiorników stacjonarnych, jak i w ruchu oraz dodatkowo możliwość przenoszenia tekstu, danych i obrazu. Wprowadzenie standardu
T-DAB wydaje się łatwe z technicznego punktu widzenia, ponieważ podczas
tzw. simulcastu nie trzeba nadawać na tych samych zakresach częstotliwości.
Problemem jest jednak cena odbiorników oraz brak przekonania słuchaczy, że
standard ten gwarantuje przekazy o zdecydowanie lepszej jakości niż analogowe. Byłby to istotny czynnik zachęcający słuchaczy do sporego wydatku na
zakup urządzeń odbiorczych. A przecież radio jest traktowane jako medium
towarzyszące (odbierane na przykład w samochodach). W Polsce promotorem
emisji cyfrowej jest Polskie Radio SA. Obecnie sygnał w standardzie DAB+
dostępny jest w kilkunastu największych miastach. W multipleksie oferuje się
programy Polskiego Radia, dostępne także na FM, oraz dodatkowe programy
PR24, Radio Rytm, PR Poland, Radio Dzieciom, a ponadto programy analogowe
regionalnych spółek Polskiego Radia, jak również dodatkową ofertę niektórych
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spółek regionalnych, tj. OFF Radio Kraków, Radio Szczecin 94,4 (program
muzyczny) i Radio Wrocław Kultura (program o tematyce kulturalnej). Pojawiła się jednak bardzo silna opozycja wobec tego projektu, w szczególności ze
strony nadawców komercyjnych. Argumentują oni, że standard DAB+, który
jest planowany do wprowadzenia w Polsce, technicznie nie wnosi wiele nowego
w porównaniu z UKF, a generuje ogromne koszty po stronie nadawców. Ponadto zauważono, że obecnie wszystkie dostępne w ofercie naziemnej programy
można również odbierać w postaci streamingowej w Internecie. Postawa taka
jest w pewnym stopniu zrozumiała, jeżeli uwzględni się konflikt interesów,
który można tu dostrzec. Otóż możliwości techniczne, jakie oferuje standard
DAB+, spowodują, iż potencjalna liczba programów, które będą mogły być
dostępne na rynku, znacząco wzrośnie – z kilku ogólnopolskich programów
do kilkudziesięciu po przeprowadzeniu konwersji. To jest prawdopodobnie tak
naprawdę powodem sprzeciwu ze strony nadawców koncesjonowanych. Dziś
rynek nadawców radiowych oraz rynek reklamowy wydają się być ustabilizowane
i stabilnie podzielone między najważniejszych graczy. Wprowadzenie nowej
oferty wielu programów o zasięgu ogólnokrajowym z pewnością doprowadzi
do segmentacji audytorium, a tym samym do zachwiania pozycji rynkowej najważniejszych podmiotów obecnych na rynku radiowym. Dlatego też podkreśla
się, że konieczne jest przyjęcie odrębnej regulacji prawnej, takiej jak w przypadku wdrożenia DVB-T, w której ustali się termin switch-off w tym obszarze,
wprowadzi obowiązek przeprowadzenia kampanii medialnej popularyzującej
ten standard, i wreszcie wdroży standardy techniczne.
Podsumowanie
Czy spółki publicznej radiofonii regionalnej wykorzystują w pełni nowe
możliwości technologiczne? Wydaje się, że nie. Żaden z podmiotów nie tworzy
na przykład dodatkowego programu dostępnego w Internecie. A przecież nie
ma tu ograniczeń koncesyjnych czy też związanych z deficytem częstotliwości
radiowych. Trzeba jednak pamiętać, że cyfryzacja radia stwarza nowe wyzwania,
w tym organizacyjne i finansowe (na przykład kwestie rozliczeń z organizacjami
zbiorowego zarządzania prawem autorskim i prawami pokrewnymi). Konieczne
jest przy tym zapewnienie obecności treści na wszystkich płaszczyznach, a to
rodzi określone koszty, które nie były wymagane w czasach analogu. Natomiast
za fałszywy należy uznać pojawiający się niekiedy dylemat: DAB+ czy radio
internetowe. DAB+ to alternatywa dla FM, a nie dla przekazów dostępnych
w sieci. Z pewnością cyfryzacja naziemnego nadawania radiowego to trudniejszy proces niż konwersja cyfrowa telewizji zarówno po stronie nadawców, jak
i gospodarstw domowych. Ponadto należy dostosować ofertę programową do
specyfiki określonej platformy dostępowej oraz adresatów, a także uwzględnić
możliwości realizacji nowych, użytecznych funkcji. Niezbędne jest z pewno84
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ścią zachęcenie nadawców do przechodzenia na emisję cyfrową (na przykład
przez zmniejszenie opłat z tytułu korzystania z częstotliwości w okresie równoczesnej emisji analogowej i cyfrowej). Nie ma, jak dotąd, odpowiedzi, kto
zapłaci za dodatkowe koszty związane chociażby z koniecznością uiszczania
opłat nadawczych w okresie simulcastingu. Realizacja misji publicznej nigdy
nie będzie miała sensu bez słuchaczy. Dlatego też za niezwykle ważne uważa
się kampanie informacyjne i promocyjne przekazujące prawdziwe informacje
o korzyściach płynących z nowych technologii.
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Edukacja medialna. Nowe media
Media, stanowiące obecnie codzienne środowisko życia człowieka,
zmieniły nasze społeczeństwo i kulturę. Ponadto wywarły ogromny wpływ
na politykę, a także stały się jednym z ważniejszych sektorów gospodarki.
Pod ich wpływem głębokiemu przekształceniu „ulegają poczucie przestrzeni
i czasu, fizyczne podstawy wszelkiego społecznego i ludzkiego doświadczenia” [Castells, 1996].
Co więcej, ogromna i wciąż wzrastająca rola mediów doprowadziła do narodzin współczesnej cywilizacji medialnej [Goban-Klas, 2005], wręcz „nieustannego
społeczeństwa” – społeczeństwa wciąż aktywnego, będącego cały czas w ruchu,
które traci zdolność wyłączenia się (Inability To Switch Off – ITSO). Trwa bowiem
przy klawiaturze, twittuje, wymienia się informacjami w dzień i w nocy, w domu
i w biurze [Cantelmi, 2015].
Owa konieczność nieustannego przebywania w środowisku medialnym wraz
z ciągłą potrzebą bycia na bieżąco i lękiem przed tym, że coś, co dzieje się w sieci, może nas ominąć (Fear of Missing Out – FOMO), jest szczególnie istotnym
czynnikiem przemawiającym za upowszechnianiem wiedzy o mediach. Innymi
słowy, wszechobecność, wszechstronność i w pewnej mierze wszechmoc mediów
kierowanych przez człowieka, ale i kierujących nim, zaczyna przerażać. Dlatego, aby nie obawiać się mocy mediów, istotny jest świadomy i krytyczny odbiór
przekazów medialnych przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Edukacja medialna – krótka charakterystyka
Media stanowią łącznik między człowiekiem i kulturą. Co więcej, według
kanadyjskiego językoznawcy M. McLuhana jako technologiczne przedłużenie
ludzkiego ciała, na przykład ludzkich zasobów pamięci, stają się narzędziami
gromadzenia, przetwarzania i generowania informacji. Rozwijają możliwości
komunikowania się, udoskonalają formy i metody nauczania i uczenia się. Niosą
także zagrożenia dla człowieka, zwłaszcza w sferze osobowościowej, dotyczącej
potrzeb emocjonalnych i egzystencjalnych oraz zachowań jednostki.
Dlatego też jednym z najważniejszych celów stosunkowo nowej subdyscypliny, jaką jest pedagogika medialna, jest niewątpliwie kształtowanie umiejętności
selektywnego i dogłębnego odbioru mediów, a także świadomego uczestniczenia
w nich w sposób kreatywny i odpowiedzialny. Warto zauważyć, że przedmiotem
zainteresowań pedagogiki medialnej jest przede wszystkim [Strykowski, 2002]:
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– wieloaspektowa analiza właściwości i możliwości różnego rodzaju mediów;
– określanie ich funkcji edukacyjnych;
– odkrywanie i wyjaśnianie mechanizmów uczenia się przez media;
– badanie skuteczności oraz sposobu oddziaływania mediów na emocje,
światopogląd oraz wartości, głównie dzieci i młodzieży;
– modelowanie komunikatów medialnych o charakterze dydaktycznym
i wychowawczym;
– opracowywanie metodyki wykorzystywania mediów w procesie kształcenia,
wychowywania, samokształcenia, kształcenia na odległość oraz kształcenia równoległego.
Przedstawiciele pedagogiki medialnej zwracają także uwagę, że jednym
z ważniejszych obszarów jej działań i przedmiotem badań powinno być poszukiwanie teoretycznych modeli interakcji między mediami a człowiekiem [Morbitzer,
2007], jak również zdobywanie wiedzy o tym, jakimi działaniami można wywołać pewne pożądane zjawiska związane z mediami lub uniknąć niepożądanych
następstw [Juszczyk, 1998].
Praktycznym wymiarem pedagogiki medialnej jest edukacja medialna. Termin
ten oznacza proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego
i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. Uwzględnia on również aspekt technologiczno-informatyczny i związane z nim umiejętności.
Warto zauważyć, że w procesie edukacji medialnej mieszczą się zarówno
media globalne, jak i środowiskowe. Jedne i drugie uczestniczą w wychowywaniu
„do” mediów i „przez” media, a w szerszym znaczeniu – w przygotowaniu do
zadań oraz wyzwań współczesnej kultury. Media globalne edukują w kontekście zmian ogólnych, które zachodzą w danym kraju czy na świecie. Uogólniają
zachodzące przemiany, mody, trendy. Natomiast media lokalne skupiają się na
odkrywaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu rzeczywistości najbliższej w sferze
kultury regionalnej, dziedzictwa danego regionu, tradycji, obyczajów, gospodarki,
polityki, postrzegania zachodzących zmian i codziennego życia użytkowników
mediów środowiskowych [Rogulska, 2012].
Edukacja medialna może obejmować różne treści i być prowadzona w różnych formach w zależności od tego, który z wyszczególnionych celów chcemy
osiągnąć i do kogo jest adresowana. Pełny program edukacji medialnej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych można znaleźć w nowym katalogu 2.0 pt. Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych z 2014 roku. Zawarta w nim lista
kompetencji została podzielona na dziesięć obszarów tematycznych i sześć grup
wiekowych (poziomów zaawansowania). Są to następujące obszary tematyczne:
– korzystanie z informacji: skuteczne wyszukiwanie i organizacja informacji,
a także ocena wiarygodności źródeł;
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– jednostka w środowisku medialnym: komunikowanie się za pomocą mediów,
budowanie wizerunku i działanie w społecznościach internetowych;
– język mediów: znaczenie słów, obrazu i dźwięku, funkcja komunikatów
medialnych i kultura komunikacji;
– kreatywne korzystanie z mediów: tworzenie i prezentowanie własnej twórczości w mediach;
– etyka: poszukiwanie odpowiedzi na pytania o dobro, zło i granice wolności
w mediach;
– bezpieczeństwo: anonimowość, prywatność i podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z mediów;
– prawo: prawa użytkowników mediów i instytucje powołane do ich obrony;
– ekonomiczne aspekty działania mediów: reklama, wartość informacji,
finansowanie i rynek mediów;
– kompetencje cyfrowe: podstawy obsługi komputera, myślenie informatyczne;
– mobilne bezpieczeństwo: bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych.
W katalogu wyróżniono określone grupy wiekowe/poziomy zaawansowania:
– edukacja formalna: wychowanie przedszkolne (4–6 lat), szkoła podstawowa
klasy 1–3 (7–10 lat), szkoła podstawowa klasy 4–6 (10–12 lat), gimnazjum (13–15
lat), szkoła ponadgimnazjalna (16–18 lat), szkolnictwo wyższe;
– standard edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: dla osób dorosłych.
Wynika z tego, że system edukacji powinien być dziś nastawiony na kształcenie całego społeczeństwa i przez całe życie z zastosowaniem przy tym różnych
narzędzi i metod tak, aby wybiegając w przyszłość, można było oferować jednostkom adekwatne do dynamiki zachodzących zmian umiejętności i kompetencje.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że w ramach reformy podstawy programowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło strategiczne decyzje dotyczące modelu
funkcjonowania edukacji medialnej w polskim systemie edukacyjnym. Kluczową
decyzją było zlikwidowanie ścieżki edukacji medialnej (wraz z innymi ścieżkami)
i rozproszenie związanych z nią treści między różne przedmioty. W efekcie elementy edukacji medialnej występują w celach i wytycznych kształcenia różnych
przedmiotów, niekiedy w formie szczegółowych wskazań, czasami zaś w formie
hasłowej i ogólnikowej. Ponadto znaczna część występujących w podstawie
programowej celów i treści edukacji informacyjnej i medialnej koresponduje
z koncepcjami media i information literacy jako kluczowymi umiejętnościami
warunkującymi proces uczenia się przez całe życie oraz aktywnego uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym.
Nowe media – przegląd
Media, najogólniej rzecz biorąc, oznaczają systemy bądź narzędzia do
utrwalania informacji (słowa, obrazy, dźwięki) w czasie oraz przekazywania jej
w przestrzeni lub służące rozrywce. Nie ulega wątpliwości, że podlegają one
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ciągłej ewolucji. Mamy do czynienia ze swoistą mediamorfozą, która została spowodowana w dużej mierze oddziaływaniem złożonych technologicznie innowacji.
Wynikiem tego stanu rzeczy jest używanie często w literaturze terminu „nowe
media” (chodzi o media współczesne).
Nowe media, uwypuklające dominację cyfrowej formy informacji, w odniesieniu do komunikacji sieciowej są interpretowane jako „technologie komunikacyjne
i informacyjne oraz ich otoczenie społeczne obejmujące narzędzia programowo-techniczne, mające bezpośredni związek z siecią bądź ułatwiające gromadzenie
i udostępnianie informacji na drodze komunikacji sieciowej” [Gogołek, 2010].
Rozwój Internetu i związane z tym liczne przykłady przenikania się poszczególnych typów mediów, powstawania społeczności internetowych oraz występowania siły „zbiorowej inteligencji” internautów utwierdzają nas w przekonaniu,
że narodziła się era sieci społecznych i mobilnych mediów, z których większość
jeszcze kilka lat temu nie miała znaczącego wpływu na naszą rzeczywistość (np.:
Wikipedia, YouTube, Facebook). Dlatego też P. Levinson [2010] nazywa media
„nowsze” a nie „nowe”, wyróżniając w nich następujące elementy odróżniające
je od klasycznych przykładów nowych mediów (poczty elektronicznej, stron
internetowych):
– możliwość bycia jednocześnie konsumentem i producentem,
– autentyczność wynikająca z braku profesjonalizmu,
– możliwość wybrania preferowanego przez siebie medium,
– bezpłatny dostęp do oferowanych treści,
– wzajemna katalityczna relacja mimo rywalizacji.
Nieodzownym warunkiem funkcjonowania nowych mediów (reprezentujących technologię Web 2.0) jest ich społecznościowy wymiar, który czyni z nich
narzędzie swobodne i niemal bezustannie wykorzystywane przez młodych ludzi.
Do tego typu technologii należą media społecznościowe, umożliwiające łączenie
ludzi i budowanie relacji (Facebook, Twitter), blogi i mikroblogi (formy sprzyjające bardziej osobistej komunikacji) oraz serwisy skoncentrowane na jednym typie
komunikatów, np.: wideo (YouTube), encyklopedyczna informacja (Wikipedia)
oraz linki i skróty najważniejszych wiadomości (Digg).
Czymś naturalnym i niezbędnym w codziennym rytmie zajęć staje się wirtualna obecność w serwisach społecznościowych. Te interaktywne portale są miejscem spotkań w sieci ludzi, którzy poszukują nowych (i nie tylko) znajomości,
wymieniają się informacjami, historiami, przemyśleniami i emocjami, opierając
się na swoich indywidualnych profilach i wykorzystując do tego celu specjalny
interfejs. W większości służą one do podtrzymania znajomości, wymiany zdjęć
czy plików oraz do zaspokojenia ciekawości ich użytkowników.
Jak zauważył P. Levinson [2010], „perswazja ruchomych obrazów zapewniających informację i rozrywkę jest na tyle silna, że przyciąga rzesze odbiorców,
którzy chcą korzystać z materiałów informacyjnych i rozrywkowych o dowolnej
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porze i kiedy się tylko chce”. Dlatego tak wielki sukces osiągnął YouTube. Znajduje się tu ogromna liczba klipów nieprofesjonalnych producentów telewizyjnych,
nagrań z telefonów komórkowych i innych nie najlepszej jakości filmów, często
dotyczących ludzi z pierwszych stron gazet, wyprodukowanych za pomocą najprostszej kamery. Jest to przykład medium, które podporządkowuje sobie zarówno
czas, jak i przestrzeń – pozwala użytkownikom oglądać znajdujące się w serwisie
filmy i teledyski nie tylko w dowolnej chwili, lecz także prawie w każdym miejscu
na świecie.
Medium, które opiera się na piśmie i którego podstawowym celem jest tworzenie encyklopedii, a pierwszoplanową cechą nie jest społecznościowy charakter,
jest Wikipedia. Ta internetowa, niekomercyjna encyklopedia zachęcająca użytkowników do jak największej aktywności i uczestnictwa, pełniąca także funkcję
gazety online, tworzona od podstaw przez internautów, odniosła niebywały sukces
– stała się bezpłatnym i łatwo dostępnym źródłem informacji wykorzystywanym
codziennie przez miliony internautów.
Najstarszym i najpełniejszym przykładem najnowszych mediów są blogi.
To nie tylko prosty internetowy pamiętnik, lecz także miejsce pozwalające
wyrazić emocje i uczucia – element internetowej agory umożliwiającej zaprezentowanie swoich opinii na ważne dla autorów tematy. Jedną z form blogów
są mikroblogi – krótkie, jednozdaniowe wpisy, na przykład w serwisie Twitter, informujące o tym, co robimy lub co zrobiło na nas wrażenie. Ta krótka
forma tekstu, którą jest zwykle łatwiej wyprodukować niż materiał audio czy
wideo, stanowi z pewnością uosobienie natychmiastowości – jednowierszowe
informacje można zamieszczać, wysyłać i odbierać błyskawicznie, co maksymalnie skraca czas dzielący myśl i zapis wiadomości od jej odbioru przez
adresatów [Levinson, 2010].
Medialne kompetencje
Znamienną cechą społeczeństwa informacyjnego jest łatwy i szybki
dostęp do informacji – nie musimy już zabiegać, aby otrzymać jakiekolwiek
dane. Musimy jedynie wykazać się umiejętnością ich weryfikacji, aby wybrać
te, które – naszym zdaniem – są najlepsze i które najlepiej opisują otaczającą
nas rzeczywistość.
Wiadomości medialne obejmują kreatywne i informacyjne treści zawarte
w tekście, dźwięku i obrazach, przekazywane za pośrednictwem różnych form
komunikacji, w tym: telewizji, kina, wideo, stron internetowych, radia, gier wideo i wirtualnych społeczności. Dlatego istotne jest kształtowanie świadomości
medialnej, mające na celu lepsze i szybsze zrozumienie przez nas (głównie dzieci
i młodzież) różnych komunikatów występujących w mediach (reklamy, filmy,
treści internetowe).
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Zrozumienie i krytyczna ocena sposobu funkcjonowania nie tylko tradycyjnych,
lecz przede wszystkim nowych mediów – wykorzystywanie potencjału mediów
w dziedzinie rozrywki, dostępu do kultury, międzykulturowego dialogu, uczenia
się i codziennych zastosowań — wymaga nabycia między innymi następujących
kompetencji [Katalog kompetencji…, 2014]:
• w kontekście korzystania z informacji – przykładem: umiejętność wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych i portali informacyjnych dostępnych
w Internecie w celu dotarcia do potrzebnych informacji (np. grupa znajomych na
Facebooku może przekazać cenne informacje o tym, co warto zobaczyć w czasie
wakacji); rozumienie wad, zalet i ograniczeń różnych typów źródeł informacji (np.
Wikipedia jest aktualizowana na bieżąco, ale jej wiarygodność i obiektywność
może być mniejsza niż encyklopedii drukowanej);
• w kontekście relacji w środowisku medialnym – przykładem: umiejętność,
w zależności od potrzeb, tworzenia i modyfikowania swojego wizerunku (np.
ujawnianie niektórych danych w serwisach randkowych); rozumienie znaczenia
ustawień prywatności w portalach społecznościowych; aktywne uczestniczenie
w wybranych społecznościach online (np. wymienianie się informacjami, wyrażanie opinii i prowadzenie dyskusji w różnych sieciach społecznych w Internecie); zainicjowanie powstania grupy i podejmowanie innych grupowych działań
w Internecie (np. założenie grupy dyskusyjnej albo zaplanowanie wydarzenia na
portalu społecznościowym i zachęcanie innych do uczestnictwa);
• w kontekście języka mediów – przykładem: znajomość zjawiska konwergencji
mediów (wykorzystanie możliwości odbierania przez Internet w formie podcastów
tradycyjnych audycji i programów telewizyjnych); umiejętność dyskutowania,
formułowania własnych opinii w mediach społecznościowych oraz koncentracji
na merytorycznej stronie przekazu;
• w kontekście kreatywnego korzystania z mediów – przykładem: współtworzenie w grupie prostych tekstów i prezentacji multimedialnych z użyciem narzędzi
umożliwiających sieciową współpracę; gromadzenie notatek z wykorzystaniem
narzędzi pozwalających na pracę w chmurze (np.: blog, sieciowy edytor tekstu
albo dedykowane do gromadzenia notatek narzędzie lub usługi przechowywania
danych Dropbox, Google Drive i inne); tworzenie otwartych i zamkniętych grup
tematycznych w serwisach społecznościowych (np. na potrzeby rozwijania własnych zainteresowań); zamieszczanie informacji o wydarzeniach w serwisach
społecznościowych, wznawianie ich z nową datą, przygotowywanie ich opisów
i zapraszanie do uczestnictwa; obsługiwanie narzędzi do prowadzenia zbiorowej
komunikacji z wykorzystaniem dźwięku i wideo (np. Skype, Hangouts itp.);
• w kontekście etyki i wartości w komunikacji i mediach – przykładem:
rozumienie, dlaczego korzystając z materiałów dostępnych w Internecie, należy
szanować pracę innych, dlaczego normy moralne i wartości odnoszą się także do
mediów i komunikacji przez media;
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• w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji i mediach – przykładem:
znajomość narzędzi zwiększających bezpieczeństwo komunikacji; umiejętność
kształtowania cyfrowego wizerunku; świadomość istnienia powiązań między
własnymi działaniami w mediach a innymi sferami życia (np. publikowanie nieprzemyślanych wypowiedzi może skutkować złą opinią pracodawcy lub nawet
zamknięciem pewnych dróg kariery);
• w kontekście prawa w komunikacji i mediach – przykładem: świadomość
faktu, że w ramach zawartej umowy na portalu społecznościowym zgadzamy się
na wyświetlanie reklam lub przekazujemy usługodawcy swoje dane osobowe, które
ten może wykorzystać na przykład do celów marketingowych; odpowiedzialność
za treści, które umieszczamy w sieci, jeśli naruszają dobra osobiste innych osób;
umiejętność samodzielnego prowadzenia działalności medialnej (np. zarządzanie
serwisem internetowym); zabezpieczenia danych osobowych, które przetwarzamy
w charakterze administratora (np. prowadząc bloga lub inny serwis internetowy
dopilnowujemy ustawień bezpieczeństwa serwisu hostingowego);
• w kontekście ekonomicznych aspektów działania mediów – przykładem:
znajomość metod finansowania treści w mediach (np. lokowanie produktu oraz
reklama);
• w kontekście kompetencji cyfrowych – przykładem umiejętność: wykonywania prostych czynności konfiguracyjnych aplikacji; rozróżniania komunikatów informacyjnych, ostrzegawczych i komunikatów błędów; samodzielnego
stworzenia i pozyskania obrazu graficznego, nagrania i odtworzenia dźwięku,
odtworzenia wideo;
• w kontekście bezpieczeństwa mobilnego – przykładem: świadomość faktu, że operator serwisu społecznościowego może kontrolować komunikację
użytkowników, decydując np. o wyświetleniu lub zablokowaniu danych postów
konkretnym osobom bądź o usunięciu prowadzonej w takim serwisie „strony”;
umiejętność świadomego kształtowania swoich nawyków związanych z korzystaniem z technologii (np. wylogowanie się z sieci społecznościowej lub zamykanie
komunikatora, by nie rozpraszać się podczas pracy).
Edukacja medialna to wspólne zadanie rodziny i szkoły (te środowiska
wychowawcze można uznać za najwłaściwsze do prowadzenia wychowania
medialnego). W edukację medialną angażują się również organizacje społeczne,
instytucje państwowe, media, a nawet kościoły. Takie właśnie wspieranie zadań
z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest przygotowanie do
świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych
ze stymulowaniem działań twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi, dobrze
obrazują liczne projekty o charakterze edukacyjnym, np.: Radiowa Akademia
Młodych (rejestracja dźwiękowa folkloru z danego regionu kraju i archiwizacja
nagrań), Włącz się. Młodzi i media (przygotowanie kampanii społecznej łączącej
działania wirtualne z akcjami w realu), Akademia cyfrowych kompetencji (aktywi95

Edukacja medialna. Nowe media

zacja młodych osób na rzecz lokalnej społeczności oraz praca nad scenariuszem
zajęć z zakresu edukacji medialnej), Trenerzy edukacji medialnej (przygotowanie
osób pracujących w instytucjach kultury do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej
dla dzieci i młodzieży).
Podsumowanie
Uczenie i wychowanie odbiorców, tak aby korzystali ze wszystkich funkcjonujących na świecie mediów bez szkody i z pożytkiem, to zadanie niezwykle ambitne,
ważne, powszechne i globalne. Lepsze upowszechnianie wiedzy i zrozumienie,
w jaki sposób media funkcjonują w środowisku cyfrowym, a także jakie nowe
możliwości oraz wyzwania stwarza konsumpcja cyfrowych mediów – to warunek
konieczny do aktywnego i pełnego obywatelstwa [Bednarek, 2012].
Współczesne media, które ułatwiają uczenie się oparte na interakcji i uczestnictwie (zachęcają do tworzenia wiedzy i dzielenia się nią) mają potencjał i mogą
zmienić środowisko uczenia się, na którego kształt może mieć wpływ tylko świadomy użytkownik mediów rozumiejący ich język, dbający o swoje bezpieczeństwo
i mający odpowiednie kompetencje medialne.
Dlatego należy upowszechniać umiejętność korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych. Edukacja medialna powinna stać się naszą pozytywną
odpowiedzią na media, których przestaliśmy się lękać, a zaczęliśmy się uczyć.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu w social media
Postęp cywilizacyjny wpłynął na powstanie społeczeństwa pluralistycznego.
To z kolei spowodowało modyfikację sposobu realizacji przez przedsiębiorstwa
celów strategicznych. Dotychczasowe metody osiągania przewagi konkurencyjnej
– optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, dbałość o jakość produktów
i obsługi klienta, a także obniżanie kosztów produkcji – nie są już wystarczające.
Nie ulega jednak wątpliwości, że są one nadal niezwykle istotne. Zależności zachodzące między organizacją a otoczeniem w kontekście ekonomicznym, społecznym
i środowiskowym podlegają licznym przemianom. Jednakże fundamentalnymi
elementami sukcesu firmy są jej pracownicy, interesariusze i klienci. Czynnik
ludzki stanowi bowiem niezwykle cenne źródło inspiracji organizacji oraz, co jest
z tym związane, najważniejszy jej kapitał.
Naprzeciw innowacyjnym oczekiwaniom rynku wychodzi koncepcja społecznej
odpowiedzialności biznesu. Polega ona na dobrym porozumiewaniu się z interesariuszami, na dbałości o pracowników oraz uwzględnianiu ich potrzeb, a także
na uwrażliwianiu ich na wizje rozwoju firmy. Pozwala to na sprawne zarządzanie
przedsiębiorstwem z uwzględnieniem interesów otoczenia społecznego, w tym
również konieczności ochrony środowiska. W efekcie następuje wzrost wartości
przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) powinny być
uwzględniane w strategii organizacji. Zaangażowanie społeczne firmy wpływa
bowiem w znaczny sposób na jej rozwój oraz znaczenie na konkurencyjnym rynku
i czyni ją bardziej wiarygodną dla otoczenia. Aby zaprezentować swoją społeczną
działalność, firmy zamieszczają na platformach społecznościowych informacje
o podjętych akcjach. Można zarzucić im w związku z tym marketingowy charakter
tych działań, przyznając jednocześnie, że najszybszym sposobem poinformowania
odbiorcy o prowadzonej kampanii są właśnie media społecznościowe. Profile firm
na Facebooku czy kanały na YouTube należące do organizacji to w dzisiejszym
świecie najpowszechniejszy sposób nawiązania relacji z klientem. Dlatego też
media społecznościowe stanowią narzędzie rozpowszechniania informacji na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu w poszczególnych firmach.
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie działań społecznej odpowiedzialnością biznesu, prowadzonych w ramach social media. Społeczna
odpowiedzialność stanowi integralny element związków biznesu z otaczającym
środowiskiem, uwrażliwia ten świat na inne walory sukcesu, jakimi są człowiek
i jego najbliższe otoczenie. Jest to niezwykle istotne w przypadku mediów spo99
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łecznościowych, stanowiących powszechne źródło informacji dla społeczeństwa.
Są ważnym narzędziem wsparcia procesu zarządzania CSR, a także miejscem
informowania o akcjach prowadzonych przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa – bez względu na ich
rodzaj i zakres działalności – mogą wykorzystywać media społecznościowe do
propagowania idei CSR oraz angażowania odbiorców social media w akcje przez
siebie organizowane. Pozwala to na promowanie działań społecznie odpowiedzialnych wśród użytkowników social media oraz uwrażliwianie ich na zdefiniowane
potrzeby i oczekiwania.
Koncepcja i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu
Początki koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sięgają roku 1899,
w którym ukazała się publikacji Andrew Carnegie’go pod znamiennym tytułem
The Gospel of Wealth (Ewangelia bogactwa) [Carnegie, 1889]. Autor opiera genezę CSR na dwóch zasadach – miłosierdzia i włodarstwa. Pierwsza nawiązuje do
braterstwa i pomocy osobom mniej szczęśliwym. Druga – to wprost żądanie, aby
zamożni obywatele i ludzie biznesu traktowali siebie jako opiekunów innych oraz
używali swojego majątku w sposób społecznie akceptowalny [Stoner, Freeman,
Gilbert, 1999]. Na fundamencie tych założeń powstała idea społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmująca trzy filary: odpowiedzialności, etyki biznesu oraz
demokracji. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest następstwem
przeobrażeń, jakie nastąpiły w XX wieku w otoczeniu przedsiębiorstw, jak również
pojawienia się nowych poglądów w aspekcie społeczno-gospodarczym. Narodziła
się ze sposobu funkcjonowania organizacji, a także świadomości konieczności
zmian w dotychczasowym działaniu. Niezwykle ważne okazało się scalenie celów
ekonomicznych z przestrzeganiem zasad prawnych i etycznych oraz odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zapoczątkowało to
działania poszczególnych przedsiębiorstw jako miejsca przyjaznego człowiekowi
i środowisku [Wachowiak, 2013]. Od lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to po
raz pierwszy zdefiniowano społeczną odpowiedzialność jako zobowiązanie przedsiębiorstwa do realizacji odpowiedniej polityki oraz podejmowania takich decyzji
i działań, które są pożądane z punktu widzenia celów i wartości społeczeństwa
[Bowen, 1953], definicja CSR ulegała licznym modyfikacjom.
W 2001 roku w Zielonej księdze Komisja Europejska określiła koncepcję
społecznej odpowiedzialności biznesu jako dobrowolne uwzględnienie przez
przedsiębiorstwa interesu społecznego oraz kwestii ochrony środowiska naturalnego – zarówno w działalności biznesowej, jak i w relacjach z interesariuszami.
W praktyce przejawia się w dwóch wymiarach – wewnętrznym i zewnętrznym.
Wymiar wewnętrzny oscyluje wokół zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa i higieny pracy, programów etycznych dla pracowników, zarządzania
ochroną środowiska, a także zasad nadzoru korporacyjnego. Zewnętrzny wymiar
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natomiast obejmuje klientów, dostawców, partnerów handlowych, społeczności
lokalne, ekologię w kontekście globalnym oraz przestrzeganie praw człowieka
[Commissin of the European Communities, 2001]. Dziesięć lat później, w roku
2011, Komisja Europejska udostępniła nową definicję społecznej odpowiedzialności, w której określono CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich
wpływ na środowisko. W celu wypełnienia zobowiązań w tej sferze przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych,
środowiskowych i etycznych oraz związanych z prawem człowieka, jak również
z problemami konsumentów, ze swoją działalnością oraz podstawową strategią
[Komisja Europejska, 2011]. Kolejne lata przyniosły następne definicje społecznej
odpowiedzialności związane z określonymi potrzebami otoczenia.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat idea CSR ulegała wielu modyfikacjom.
Najpierw była ogólna i wieloznaczna, co z upływem czasu doprowadziło do
skupienia się na problemach szczegółowych, czyli na: wpływie działań przedsiębiorstwa na otoczenie, zobowiązaniu organizacji do ochrony i poprawy dobra
społecznego, wypełnianiu obowiązków nałożonych przez prawo i gospodarkę,
a także wykraczaniu poza te obowiązki. Społeczna odpowiedzialność biznesu
ma wymiar ekonomiczny, prawny i etyczny, jak również spełnia oczekiwania
społeczeństwa wobec przedsiębiorstwa w danym czasie [Visser, Matten, Pohl,
Tolhurst, 2010].
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi odzwierciedlenie imperatywów społecznych oraz społecznych konsekwencji osiągnięcia sukcesu w biznesie. Dlatego też zawiera jasno określone zasady strategii oraz praktyki działania
przedsiębiorstw ukazujące odpowiedzialność biznesu wobec dobra społecznego
[Matten, Moon 2008].
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, nie ma zatem jednolitej, spójnej
definicji. Tłumaczy się to faktem, że jest to termin ogólny, ewoluujący w czasie.
Spójne dla wszystkich definicji jest to, że w strategii organizacji ważne są nie
tylko założenia ekonomiczne, lecz także społeczne i ekologiczne. Niezwykle
istotne jest racjonalne gospodarowanie zasobami tak, aby za ich pomocą przedsiębiorstwo mogło uzyskać przewagę konkurencyjną w działaniach obecnych
i przyszłych. Jak można zauważyć, działalność taka przynosi korzyści dopiero po dłuższym czasie. Dlatego tak cenną sprawą jest budowanie dobrego
wizerunku przedsiębiorstwa, który stanowi klucz do sukcesu. Firma dbająca
o pracowników, wspierająca cele społeczne, uczciwa wobec kontrahentów,
zawsze będzie lepiej oceniana. Na wysoką ocenę wśród konkurencji wpływa
również jej zaangażowanie w działalność społeczną. Dzięki zawarciu w misji
elementów etycznych i społecznych organizacja wzmacnia swoją reputację,
staje się wiarygodna. W konsekwencji wpływa to na sposób jej postrzegania
przez interesariuszy. Przedsiębiorstwa wdrażające działalność CSR nie wchodzą
w konflikty, gdyż w związku ze swoją społeczną działalnością ciągle kooperują
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z inwestorami, pracownikami i lokalną społecznością. Sprzyja to budowaniu
właściwych relacji, mocnych więzi i przyjaznej atmosfery. Efektywnie prowadzone działania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności prowadzą do lepszej
współpracy. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy przekłada się na
rozwój kapitału intelektualnego i innowacyjności oraz wzrost elastyczności
działań. W konsekwencji będzie to skutkowało większą satysfakcją klientów
[Kreng, Huang 2011].
Mimo tak licznych dowodów wskazujących na potrzebę wdrażania idei
społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności organizacji koncepcja ta
spotyka się z głosami sprzeciwu. Przeciwnicy CSR twierdzą, że działanie zgodne
z założeniami społecznej odpowiedzialności ogranicza funkcjonowanie wolnego
rynku. Powołują się na teorię Miltona Friedmana, która wskazuje, że jedynym
obowiązkiem społecznym przedsiębiorstwa jest pomnażanie zysków do momentu
ich zgodności z zasadami wolnej konkurencji [Friedman, 1970]. Głosy krytyki
są oczywiście dostrzegane. Można przy tym zauważyć, że zalety mają przewagę
nad zarzutami. Argumenty za wdrażaniem idei CSR w życie firmy wskazują na
duże korzyści dla jej holistycznego rozwoju.
Social media
W literaturze przedmiotu często występuje termin „social media”. Pochodzi on z języka angielskiego. Potocznie stosuje się go do określenia mediów
społecznościowych. Według jednej z definicji jest to zespół rozwiązań aplikacji
sieciowych opierających się na ideologicznych i technologicznych podstawach
Web 2.0 [Kaplan, Haenlein, 2010]. Innym terminem, z jakim możemy się spotkać,
jest „e-społeczność” [Kaczorowska-Spychalaska, 2012]. Odmienność mediów
społecznościowych od powszechnie rozumianych mediów polega na tym, że
to sami użytkownicy są ich twórcami. Dzięki możliwości wymiany informacji
w postaci sprzężenia zwrotnego odbiorca ma sposobność ustosunkowania się do
otrzymanej informacji. Ta zależność spowodowała, że media społecznościowe
szybko zyskały aprobatę użytkowników. Wzajemna wymiana myśli oraz możliwość podzielenia się informacją w prosty i przejrzysty sposób zaowocowały
dużą ich popularnością. Trudno wyobrazić sobie obecnie kontakty interpersonalne bez e-społeczności, gdyż częściej jesteśmy w stanie napisać wiadomość
na platformie społecznej niż spotkać się fizycznie czy nawet zadzwonić. Aby
potwierdzić to założenie, należałoby zapytać przypadkową osobę, ile razy dziennie
loguje się na portalach społecznościowych i pobiera stamtąd informacje, a ile
razy spotyka fizycznie czy nawet prowadzi rozmowy telefoniczne.
Do najpopularniejszych, a zatem – co jest z tym związane – i najbardziej rozpowszechnionych mediów społecznościowych zalicza się Faceboka oraz YouTube.
Korzystają z nich zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Zadziwiający
jest fakt, że mniejszym zainteresowaniem cieszą się takie portale, jak: nk.pl; lin102
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kedin.pl; goldenline.pl; Google+ czy Twitter. Na zależność tę wskazują wyniki
badań polskich firm w mediach społecznościowych, przeprowadzone w 2012 roku
[Surma, Krzycki, Prokurat, Kuisiak, 2012].
Z racji największego zainteresowania portalami Facebook oraz YouTube na
nich skupimy analizę problemową.
Facebook jest globalnym portalem społecznościowym umożliwiającym
tworzenie różnego rodzaju grup społecznościowych przez wzajemne zapraszanie
się, a w późniejszych etapach dzielenie informacjami, zdjęciami, aplikacjami.
Facebook nie jest portalem wyłącznie dla osób prywatnych. Logować mogą się
na nim również firmy, organizacje, jednostki publiczne. Oznaczenie danej osoby
czy przedsiębiorstwa jako „polubionego” jest równoznaczne z otrzymywaniem
wszelkich informacji, jakie on zamieszcza na swojej stronie. Istotna w tej zależności jest możliwość wzajemnej wymiany myśli przez dodawanie komentarzy
czy udostępnianie treści znajdujących się na fanpage’u. Ważną kwestią jest fakt
szybkiego rozprzestrzeniania się na tym portalu informacji, gdyż zaakceptowanie
danej przez użytkownika skutkuje jej upowszechnieniem dla wszystkich znajomych.
Odmiennie jest natomiast w serwisie YouTube. Skupia się on na kumulowaniu filmów, które zamieszczają użytkownicy, oraz ich udostępnianiu każdemu
zainteresowanemu. Istnieje również możliwość zarejestrowania się na platformie
i stworzenia własnego kanału, co z kolei pozwala na zamieszczanie własnych
filmów. Jest to często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Dobrze znany
jest chociażby kanał korporacji Samsung Polska czy firmy Nokia Poland. Są to
w znacznej mierze działania marketingowe, ale zakres zastosowania YouYube
może być znacznie większy.
Jak można zauważyć, media społecznościowe stanowią cenne narzędzie
w rozwoju poszczególnych sekcji firmy, takich jak chociażby obsługa klienta,
zarządzanie innowacyjnością czy B+R, a także w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością biznesu. Aby zaznaczyć wartość social media w działalności CSR,
należy wskazać na:
– informowanie interesariuszy o bieżących akcjach społecznych prowadzonych przez firmę,
– zachęcanie do wymiany opinii na temat podejmowanych inicjatyw społecznej
odpowiedzialności, co skutkuje szybką informacją zwrotną,
– uzyskanie wiedzy na temat działań innych podmiotów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności,
– umocnienie marki dzięki uaktualnianiu kanału CSR w social media.
Media społecznościowe są zatem pośrednikiem między firmą a odbiorcami,
wskazującym na praktyki CSR organizacji i zachęcającym tym samym do udziału
w nich, a także uwrażliwiającym na aktualne problemy czy zagrożenia. To, co
szczególnie wyróżnia social media, to ich komunikacyjny charakter – udostępnianie informacji interesariuszom i czekanie na odpowiedź.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu a social media – aspekt praktyczny
Media społecznościowe w analizowanej sferze przyczyniają się do propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy tym, co istotne,
pokazują przez swoją aktywność konkretne akcje, w jakie się angażują. Umożliwia
to obserwowanie firmy na płaszczyźnie działań CSR oraz zachęca konkurencję do
podobnych praktyk. W celu dobrego zrozumienia tej wzajemnej relacji zostaną
przytoczone wybrane przykłady organizacji praktykujących działania CSR na
platformach social media. Należy mieć jednak świadomość, że niemal każda firma ma swój profil na Facebooku i kanał na YouTube, gdzie zamieszcza bieżące
informacje, w tym wskazujące na działania społecznej odpowiedzialności, co
zapewnia jej, że jest dostrzegana na rynku.
Pierwszą firmą, która właściwie korzysta z dobrodziejstw social media, jest
Nivea Polska. W ramach licznych projektów odnoszących się do społecznej odpowiedzialności co roku angażuje miliony Polaków. Stanowi to element strategii
biznesowej, a także uświadamia, że dzięki realizowanym projektom firma zmienia
rzeczywistość na lepsze. Przez 15 lat społecznej działalności marka Nivea zrealizowała między innymi takie akcje, jak: „Bezpiecznie z NIVEA i WOPR”, „Błękitne
żagle”, „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”, „Szkółki piłkarskie NIVEA” czy
„Podwórko NIVEA”. Na portalu Facebook są zamieszczane bieżące informacje
o działaniach CSR firmy. Istnieje także możliwość dodawania komentarzy przez
klientów oraz pracowników Nivea, co przyczynia się do pozytywnej interakcji
firmy z odbiorcą. Na platformie YouTube firma dysponuje własnym kanałem podzielonym tematycznie. W jego obrębie funkcjonują programy – filmiki o funkcji
reklamowej, edukacyjnej, wizerunkowej oraz społecznej. Wśród programów o funkcji
społecznej można wskazać następujące: Akademię Pielęgnacji Nivea – porady,
Program Nivea Q10 – program edukacyjny, Nivea Baby – pielęgnacja niemowląt,
Szkółka Nivea – szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży, a także Pielęgnuj bliskość z Nivea – programy promujące więź z bliską osobą. Programy te powstały
dla konkretnej grupy docelowej. Bogata szata graficzna, udział ekspertów, profesjonalny i zarazem ciekawy sposób wykonania sprawiają, że pozostają na długo
w pamięci odbiorcy. Należy pamiętać, że głównym zamierzeniem filmików jest
edukacja, a nie lokowanie produktów. Reklama produktów jest bardzo dyskretna
i subtelna, co może również wpływać na jej skuteczność.
Przykładem firmy promującej praktyki CSR na portalu Facebook jest Comarch.
Od początku działalności angażuje się w działalność społeczną. Cele CSR definiuje
rozdział X Kodeksu etycznego Comarch pt. Biznes społecznie odpowiedzialny. Jedna
z wielu akcji firmy, ogłaszana na profilu Facebooka, jest prowadzona pod hasłem
„Staże Comarch”. Zamieszczane są tam informacje o wakacyjnych programach
stażowych dla studentów w celu wdrożenia młodych ludzi do pracy w świecie
korporacji i zdobycia przez nich potrzebnych praktycznych umiejętności. Co roku
około dwustu studentów kierunków informatycznych odbywa trzymiesięczne
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płatne staże letnie. Otrzymują oni merytoryczne wsparcie dla swoich projektów,
uczestniczą w warsztatach, konferencjach naukowych czy wizytach edukacyjnych
w siedzibie Comarch. Mają także szanse przetestowanie siebie w Comarch Innovation Lab – programie umożliwiającym studentom sprawdzenie opanowanej
wiedzy w praktyce. Profil pomaga w wymianie informacji między firmą a zainteresowanym oraz stanowi cenne miejsce informacji o aktualnościach. Firma
Comarch została uznana za przedsiębiorstwo przyjazne studentom, a stosowane
praktyki CSR to potwierdzają.
Poza bazą informacji Facebook jest miejscem wspierania działalności fundacji.
Są one zakładane często przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności. Przykładem może być Fundacja TVN „Nie jesteś sam” czy Fundacja
Polsatu. Na swoich profilach Facebook zamieszcza informacje o inicjatywach
podejmowanych przez fundacje na rzecz pomocy potrzebującym, a także na rzecz
edukacji dzieci i młodzieży. Aktualne posty o bieżących ich działaniach wpływają
na tworzenie pozytywnych relacji z otoczeniem i stanowią wsparcie dla działań
fundacji. Dla odbiorcy jest to miejsce obserwowania aktualnych ich poczynań,
dokonywania ich oceny i wyrażania opinii. Posty od osób obdarowanych pomocą
przez daną fundację stanowią wiarygodne źródło jej społecznej działalności oraz
całej korporacji.
Interpretując działania firm na płaszczyźnie medialnej, nie można pominąć
akcji firmy Milka. Dokonała ona zestrojenia pozytywnego wizerunku marki ze
skutecznie prowadzoną kampanią społecznej odpowiedzialności. Kampania „Milka.
Razem dla Tatr” została zainicjowana wiosną 2010 roku i odniosła spektakularny
sukces zarówno marketingowy, jak i społeczny. Celem akcji było uwrażliwienie
odbiorcy na konieczność ochrony przyrody w Tatrach oraz edukacja na temat
problemów tatrzańskiej przyrody i zasad uprawiania odpowiedzialnej turystyki.
Milka przekazała 1 milion złotych na rzecz ochrony unikalnych przyrodniczo
miejsc oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Kampania odniosła wielki
sukces. O jej efektywności społeczno-marketingowej mogą świadczyć wyniki:
16 mln Polaków dowiedziało się o akcji, a Tatry awansowały z 5. na 1. miejsce
wśród polskich regionów, które wymagają ochrony. Prawie 3 mln internautów
odwiedziło oficjalną stronę akcji (www.razemdlatatr.pl), a pół miliona wzięło udział w głosowaniu na symbole tatrzańskiej przyrody. Przy tym 123 850
polubień na oficjalnej stronie akcji na Facebooku oraz 67 480 fanów akcji na
Facebooku. Liczne filmiki obrazujące kampanię na YouTube są oglądane z dużą
częstotliwością. Kampania „Milka. Razem dla Tatr” ociepliła wizerunek firmy,
spowodowała wzrost świadomość marki i zwiększyła jej sprzedaż. Konsumenci
chętnie sięgają po ulubioną czekoladę ze świadomością, że wspierają środowisko
naturalne polskich gór.
Jak już zaznaczono, social media są wykorzystywane przez organizacje do
propagowania praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki ich dużemu
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zasięgowi docierają do niezmierzonej liczby odbiorców, którzy poznają działania
CSR na przykładzie konkretnych akcji i wyrabiają sobie opinię o danej marce.
Silnie uwidacznia się tu zjawisko synergii – działanie dwóch czynników jest
efektywniejsze niż każdego z osobna. Aktywność organizacji na portalach społecznościowych sprzyja zatem budowie pozytywnego jej wizerunku oraz dotarciu
do szerokiego grona użytkowników.
Podsumowanie
Analiza społecznej odpowiedzialności biznesu w social media wskazała na
silne zależności tych dwóch dziedzin. Media społecznościowe są wsparciem dla
działań CSR prowadzonych przez organizacje, a także służą ich realizacji. Przez
liczne platformy społecznościowe firmy informują o prowadzonych kampaniach
i zachęcają do czynnego w nich udziału. Wymiana opinii dostarcza dodatkowych
informacji o działalności społecznej odpowiedzialności konkretnych instytucji.
Obecnie niemal każdy człowiek ma profil na Facebooku czy też jest użytkownikiem
YouTube. Spotyka się więc z inicjatywami CSR firm. Ta często nieświadoma interakcja wzmacnia wizerunek firmy w oczach odbiorcy. Z drugiej zaś strony social
media same stanowią narzędzie do realizacji inicjatyw społecznych, zwłaszcza że
są platformą interakcji miliona użytkowników na świecie. Postawiona na początku
teza została zatem potwierdzona.
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Poligrafia – technologia produkcji czasopism i katalogów
ze zmienną zawartością informacyjną w egzemplarzach
nakładowych
Współczesna produkcja poligraficzna czasopism, gazet i innych wydań
o charakterze informacyjnym cechuje się zmniejszeniem wielkości nakładów przy
jednoczesnym zwiększeniu liczby tytułów. Wzrastające wymagania czytelników
dotyczące zawartości informacyjnej wydań oraz skrócenia czasu dostarczenia
wydrukowanego egzemplarza o możliwie mniejszej cenie końcowego produktu
stwarzają problemy dla wydawców, drukarń i kolporterów. W konsekwencji
zdarzają się przypadki, kiedy nawet znaczna część nakładu nie zostaje sprzedana
i jest zwracana wydawcom, co powoduje straty ekonomiczne i materiałowe.
Duża liczba niesprzedanych wydań świadczy między innymi o tym, że zawartość informacyjna wydania nie dotarła z różnych przyczyn do właściwego
odbiorcy. Poprawa tej sytuacji wymaga z jednej strony znacznego zwiększenia
efektywności produkcji poligraficznej, z drugiej zaś poszukiwania nowych rozwiązań logistycznych i informatycznych oraz zmian w zarządzaniu produkcją w celu
wytwarzania takich wydań czasopism, w których każdy egzemplarz mógłby być
przystosowany do indywidualnych zainteresowań konkretnego czytelnika lub
grupy czytelników, z uwzględnieniem jego treści i czasu dostawy.
W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku amerykańskie koncerny poligraficzne RR Donnelley & Sons, Quad Graphics i inne zaproponowały systemy
selektywnego kompletowania składek we wkładach wydań [Abram, Denis, Heinze,
Johnson, Taylor, 1972; Anderson, Reed, Harris, 1971]. Opatentowane systemy
zapewniały możliwość kompletowania różnych składek we wkładach czasopism
według opracowanych założeń marketingowych. Niestety w wyniku niedostatecznej
w latach siedemdziesiątych wydajności procesów przetwarzania informacji oraz
zarządzania bazami danych metoda ta nie znalazła powszechnego zastosowania
w przemyśle poligraficznym.
We współczesnej poligrafii bardziej rozpowszechniły się cyfrowe metody
drukowania wydań ze zmienną treścią informacyjną (Variable Information Printing – VIP) oraz produkcja książek na zamówienie klienta (Book on Demand).
Technologie te, oprócz zalet, mają wiele wad: jakość druku cyfrowego nie
dorównuje jeszcze jakości druku offsetowego. Poza tym format i wydajność cyfrowego drukowania są znacznie mniejsze niż drukowania offsetowego, a koszty
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Rysunek 1. Przykłady selektywnego kompletowania składek w kolejnych cyklach wytwarzania
egzemplarzy czasopism:
cykl a – wkład składa się z 6 składek (1, 2, 3, 5, 7, 8);
cykl b – wkład składa się z 5 składek (1, 2 ,4, 6, 8);
cykl c – wkład składa się z 5 składek (1, 2, 3, 6, 7)

produkcji nakładu powyżej tysiąca egzemplarzy, wydrukowanych metodą cyfrową,
są znacznie wyższe.
Rozwój informacyjnych technologii zarządzania produkcją poligraficzną
zwiększył zainteresowanie wydawców publikowaniem czasopism, książek oraz
katalogów reklamowych, w których mogłyby być uwzględniane oczekiwania
indywidualnego klienta. Sytuacja ta zdeterminowała rozwój jednego z kierunków
produkcji poligraficznej: technologii selektywnego kompletowania i oprawiania
wkładów (selective binding).
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Przez pojęcie „selektywne oprawianie” należy rozumieć taki rodzaj oprawiania wielkonakładowych produktów poligraficznych, w przypadku których każdy
pojedynczy egzemplarz produktu jest kształtowany z myślą o konkretnym jego
odbiorcy lub grupie odbiorców i do tego odbiorcy jest adresowany.
Rozwój technologii selective binding stał się możliwy dzięki zastosowaniu
w drukarniach sieciowych struktur zarządzania produkcją poligraficzną (Digital
Workflow), które polegają na stosowaniu międzynarodowego standardu CIP4 z opisem procedur sterowania procesami technologicznymi w formacie Job Definition
Format [Petriaszwili, Skroński, Sosnowski, 2010; Jędrasik, Petriaszwili, Chwedczyn, 2006]. W wyniku realizacji procesu selektywnego oprawiania wkłady wydań
są kompletowane ze składek (o ustalonej przez wydawców treści informacyjnej)
wydrukowanych na wysoko wydajnych maszynach offsetowych. Po oprawieniu
na automatycznych liniach sposobem szycia drutem lub klejenia skompletowanych
wkładów uzyskuje się czasopisma, katalogi i inne produkty z różną informacyjną
zawartością w każdym egzemplarzu lub w serii egzemplarzy wydań.
Na rysunku 1, na przykładzie ośmiostacyjnej linii zbierającej, przedstawiono
schemat selektywnego kompletowania składek we wkłady z różną zawartością
informacyjną w kolejnych cyklach (a – b – c) wytwarzania egzemplarzy wydań.
Wyprowadzenie odpowiednich składek umieszczonych w magazynach 1–8 linii
zbierającej, sterowane według określonego algorytmu, opracowano na podstawie
zebranej i przetworzonej w bazie danych informacji.
Nowoczesne automatyczne linie oprawiające wyposażone w technologię
selective binding umożliwiają nie tylko selektywne kompletowanie składek
we wkłady, lecz także wykonywanie dodatkowych operacji, takich jak: przyklejanie, insertowanie spersonalizowanych próbek produktów lub zadrukowanych arkuszy do składek, nadruk cyfrowy metodą ink-jet na odpowiednich
miejscach w składkach spersonalizowanej informacji dla konkretnego klienta
(np. o uzyskanych przez niego punktach premiowych lub wyjątkowym obniżeniu dla niego ceny za produkt) czy nadrukowywanie na opakowaniu adresu
dostarczenia czasopisma.
Technologia selective binding umożliwia dostarczenie do konkretnego czytelnika wydrukowanego produktu, w którym mogą być uwzględnione jego zainteresowania profesjonalne i osobiste, region zamieszkania, przyzwyczajenia do
konkretnych produktów. Kompletowanie zawartości może również uwzględniać
okresy największych zakupów. Tak więc nawet najprostszy podział prenumeratorów czasopisma na kobiety i mężczyzn sprawia, że informacje o nowościach
w modzie damskiej, wydrukowane w odpowiednich składach i nakładzie, trafią
bezpośrednio do czytelniczek magazynu, natomiast część męska prenumeratorów
otrzyma czasopisma ze składkami według ich osobistych zainteresowań [Howland,
1989]. Inny przykład: możliwość przetwarzania informacji o płatnościach kartami
kredytowymi pozwala dużym amerykańskim koncernom handlowym kierować
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katalogi reklamujące odpowiednie produkty bezpośrednio do konkretnych klientów, kupujących podobne produkty.
System selektywnego kompletowania, oprócz ekonomicznej opłacalności,
może przynieść również korzyści społeczne. W USA jest zabronione na przykład
dostarczanie czasopism z reklamami tytoniu do szkół. W wyniku umowy zawartej
w 2005 roku między fundacją National Association of Attorneys General (NAAG)
oraz wydawnictwami czasopism: „Time”, „Newsweek”, „People”, „Sports Illustrated”, które są popularne wśród amerykańskiej młodzieży, do bibliotek szkolnych, dzięki zastosowaniu technologii selektywnego kompletowania, czasopisma
te są dostarczane bez reklam wyrobów tytoniowych1. Składki z reklamą tytoniu
w czasopismach „szkolnych” zamienia się na składki zawierające informacje
odpowiednie dla młodzieży szkolnej.
Szczególne znaczenie dla selektywnego kompletowania składek ma odpowiednio przygotowana baza danych o prenumeratorach i potencjalnych klientach
czasopism lub katalogów reklamowych oraz prawidłowe opracowanie algorytmu
sterowania procesami drukowania i kompletowania składek. Uzyskane według
tej technologii produkty mogą zawierać we wkładach różną liczbę i rodzaje
składek, kilka odmian okładek oraz różne elementy dodatkowe. Przeprowadzona
analiza konstrukcji opraw i szczegółów realizacji technologii selective binding
pozwoliła – na podstawie wprowadzonej nowej definicji wydania poligraficznego
jako nośnika informacji o odpowiedniej strukturze i konstrukcji oraz określonym
zestawie parametrów – połączyć informacyjne i techniczne właściwości wydań
z wymaganiami zleceniodawcy oraz właściwościami produkcji poligraficznej
[Petriaszwili, 2008]. Dla zapewnienia efektywnego projektowania konstrukcji
i produkcji wydań z różną zawartością informacyjną w nakładzie konieczna jest
integracja technologii informacyjnych i poligraficznych, realizujących następujące
główne zadania w:
• technologii informacyjnej selective binding
– zebranie danych i przygotowanie ich bazy dotyczącej czytelników (odbiorców produktów) oraz jej ciągła aktualizacja;
– określenie kryteriów selekcji czytelników, na przykład: geograficznego,
demograficznego, zainteresowań, wykonywanego zawodu itd.;
– opracowanie koncepcji produktu poligraficznego z uwzględnieniem technologii selektywnego kompletowania według następujących parametrów wydań:
grubości, liczby dodatków, nadruku cyfrowego itd.;
– sporządzenie algorytmu sterującego pracą automatycznej linii do selektywnego kompletowania i oprawiania produktów;
1Agreement Reached to Eliminate Tobacco Advertising from School Library Editions of „Time”. „News–
week”, „People” and „Sports Illustrated”. http://www.ag.ny.gov/press-release/agreement-reached-eliminate-tobacco-advertising-school-library-editions-time-newsweek/.
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• technologii poligraficznej selective binding
– selektywne kompletowanie składek we wkłady według opracowanego algorytmu wraz z selektywnym nadrukiem oraz przyklejeniem próbek produktów;
– selektywne narzucenie okładek na wkłady (w przypadku szycia drutem);
– oprawianie sposobem szycia drutem lub klejenia z selektywnym dostarczeniem okładek;
– selektywna personalizacja zewnętrznej strony okładki (adresowanie, kodowanie, numerowanie);
– selektywne pakowanie (według kodów pocztowych) wraz z nadrukiem cyfrowym;
– selektywne zaopatrywanie w etykietę lub arkusz adresowy paczki zapakowanych produktów;
– wysyłka produkcji według założeń zamawiającego.
Wysoki poziom współczesnych technologii komputerowych w połączeniu
z technologią selektywnego oprawiania selective binding umożliwia otrzymanie
nakładów z różną informacyjną zawartością w poszczególnych egzemplarzach,
co pozwala produkować wydania zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem
czytelników i z zastosowaniem wysoko wydajnych technik wielobarwnego drukowania offsetowego.
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Wybrane elementy zintegrowanego systemu zarządzania
produkcją mediów drukowanych i cyfrowych
Industry 4.0 – media drukowane i cyfrowe
Pojęcie „przemysł 4.0” [Pawlicki, 2010] jako odwołanie do czwartej rewolucji
przemysłowej określa współczesny świat, który błyskawicznie się zmienia dzięki
technice informatycznej, automatyzacji i wirtualizacji procesów oraz cyfrowym
danym i treściom. Media drukowane i cyfrowe w różnej postaci są naturalną
i nieodzowną częścią tego świata i tych przemian, które obserwujemy.
Aby móc skutecznie konkurować i zdobywać zlecenia, nowoczesna drukarnia musi mieć przede wszystkim odpowiednie wyposażenie, które pozwala
odpowiednio przetworzyć otrzymane materiały w postaci cyfrowej, oraz maszyny
drukujące i introligatorskie wykorzystujące technologie i konfiguracje dostosowane do potrzeb obsługiwanego segmentu rynku (opakowania, akcydensy, prasa,
książki itd.). Jednak kluczowe znaczenie ma posiadanie przez drukarnię aplikacji
programowych oraz rozbudowanego systemu komputerowego pracującego w sieci
LAN, co zapewni sprawne zarządzanie produkcją. Niezależnie od tego, czy są to
drukarnie akcydensowe, prasowe czy opakowaniowe, część z tych, których stopień zautomatyzowania, a także model funkcjonowania w przestrzeni zewnętrznej
opiera się na rozwiązaniach online oraz rozwiązaniach w chmurze, można nazwać
„drukarniami 4.0” [Pawlicki, 2010].
Wynika z tego, że – podobnie jak w innych branżach – drukarnie są zmuszone
do ciągłego wzbogacania swojej oferty i obszarów działania, bo tego wymaga od
nich rynek. Jest to po prostu elastyczne reagowanie na potrzeby klientów – wydawnictw, agencji reklamowych, sieci sprzedażowych czy międzynarodowych
korporacji. Poza tym muszą one nie tylko usprawniać procesy produkcyjne i poprawiać efektywność zarządzania, lecz także modyfikować modele biznesowe.
Bardzo często, zwłaszcza w przypadku drukarń mających już doświadczenie
w wykorzystaniu Internetu, można zauważyć przesuwanie się tradycyjnego przedsiębiorstwa poligraficznego w kierunku zarządzania treścią i wielokanałowego jej
publikowania. Proces ten rozpoczął się w sposób zauważalny już prawie ćwierć
wieku temu wraz z pojawieniem się Internetu w 1992 roku i dynamicznym rozwojem treści online. Oczywiście duże znaczenie miało wprowadzenie standardów
zapisu informacji, takich jak np. PostScript, PDF, JDF, oraz kontroli zgodności
kolorystycznej w postaci chociażby profili ICC.
Dobrym przykładem, jak zmieniają się wymagania rynku, jest dywersyfikacja wydatków na reklamę oraz wzrost znaczenia kanałów cyfrowych, takich
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jak Internet i urządzenia mobilne, przy podobnym poziomie korzystania z radia
i telewizji, a w mniejszym stopniu z materiałów drukowanych. Potwierdzają ten
fakt liczne, prowadzone każdego roku, globalne badania rynku, między innymi
ZenithOptimedia.
Co daje Media Asset Management (MAM)?
W opisywanym między innymi przez van Niekerka [2007] zintegrowanym
systemie zarządzania produkcją mediów drukowanych i cyfrowych (Media Asset
Management – MAM) ważną rolę odgrywa współpraca z systemami typu MIS
(Management Information System), CRM (Customer Relationship Management),
W2P (Web to Print) czy ERP (Enterprise Resource Planning). Istotne są również
rozwiązania serwerowe i logistyczne w chmurze (Cloud Computing), pozwalające
całościowo zarządzać procesami produkcyjnymi, relacjami z klientami i zasobami
oraz wykonywać wielowątkowe i alternatywne kosztorysowanie, zapewniające
dostęp do produktów i usług online oraz realizowanie wielokanałowej produkcji
medialnej. Ponadto bardzo często są dołączane funkcje monitorujące i optymalizujące procesy pod kątem maksymalizacji wskaźnika wykorzystania wyposażenia
(Overall Equipment Effectiveness – OEE).
Systemy typu MAM umożliwiają wykorzystanie różnego rodzaju danych
(teksty, zdjęcia, ilustracje, zapisy wideo) w złożony sposób i przez wielu
odbiorców oraz dystrybuowanie ich różnymi kanałami (np.: druki, aplikacje
mobilne, Internet). Ponadto automatyzowanie procesu aktualizacji treści
wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne w czasie rzeczywistym. Dzięki danym
zapisanym w systemach CRM umożliwiają personalizowanie ich treści oraz
ich wersjonizację, co znacznie zwiększa możliwości wielowymiarowej komunikacji z końcowymi odbiorcami.
Ważne jest przy tym zrozumienie, że rozwiązania te charakteryzują się zazwyczaj dużą konfigurowalnością, ergonomicznością i skalowalnością, co pozwala
znaleźć zbliżone do optymalnego rozwiązanie zarówno dla mniejszych drukarń,
jak i dla tych, których skala działania jest ogromna (kilka – kilkanaście tysięcy
zleceń dziennie w przypadku materiałów drukowanych).
Jeśli mówimy o typowej drukarni internetowej działającej według modelu
Web-2-Print, system MAM może być sprowadzony do modułu administratora
i użytkownika, pracujących z wykorzystaniem przeglądarki zasobów w chmurze.
Zarówno moduł użytkownika (moduł front-end), jak i moduł administratora (moduł back-end) umożliwiają tworzenie i edycję treści. Tylko moduł administratora
publikuje (w zasadzie przekazuje) treści w postaci gotowych dokumentów cyfrowych do innych systemów (np. wspomnianego MIS), bezpośrednio uruchamiając
ich produkcję.
Nowe rozwiązania systemów MAM (np. Heidelberg Prinect Media Manager)
[Pawlicki, 2015] pozwalają na tworzenie zamkniętych systemów produkcji i publi116
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Rysunek 1. Systemy MAM zintegrowane z tradycyjnym modelem procesów realizowanych
w drukarni
Źródło: opracowanie własne.

kowania treści w relacji drukarnia (agencja) – użytkownik końcowy (zlecający).
Są to rozwiązania przeznaczone dla tych drukarń, które obsługują określone grupy
klientów końcowych. Zaliczają się do nich przede wszystkim te podmioty, które
muszą regularnie aktualizować i publikować informacje na temat oferowanych
produktów. Informacja jest przygotowywana do produkcji cenników, katalogów,
broszur, ofert online i sklepów internetowych. Zazwyczaj bazę stanowią ustalone
układy graficzne, które mogą być w różnych wersjach językowych lub być spersonalizowne pod kątem użytkownika końcowego. Główną zaletą zintegrowanego
systemu typu MAM będzie szybsze i sprawniejsze koordynowanie procesu przygotowania i produkcji materiałów oraz ich modyfikacji, korekt i zatwierdzania.
Istotne jest także to, że rozwiązanie to umożliwia współpracę wielu osób przy
danym projekcie w ramach grupy rozproszonej.
Model działania
„Drukarnia 4.0” wyposażona w rozwiązania MAM – w zależności od grupy
docelowej, która korzysta z jej usług – może być postrzegana jako:
– tradycyjna drukarnia offsetowa, cyfrowa,
– drukarnia online – klienci indywidualni (W2P),
– drukarnia online – klienci biznesowi (W2P, closed shops),
– podmiot oferujący usługi cross-mediowe.
Kluczowe przy tym jest nie to, jakie maszyny i urządzenia są wykorzystywane
w realizacji procesów, lecz jak jest zbudowany zintegrowany system produkcji
i zarządzania treścią w różnych kanałach. Ogromne znaczenie ma doświadczenie,
wiedza know-how oraz autorski model biznesowy.
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Wśród europejskich drukarń online wyróżnia się Flyeralarm, która powstała jako
niewielka firma w Würzburgu w 2002 roku. Obecnie zatrudnia około 1500 pracowników i ma pięć zakładów produkcyjnych w Niemczech. Oferuje produkty poligraficzne,
materiały reklamowe i druk 3D w kilkunastu europejskich krajach. Flyeralarm odniosła sukces dzięki doprowadzeniu do perfekcji zarządzania procesami przyjmowania
i przetwarzania zleceń online oraz wykorzystaniu do produkcji wielkoformatowych
tradycyjnych maszyn drukujących, które drukują po kilkanaście zleceń na jednym
arkuszu. Tym wszystkim steruje opracowane przez firmę własne oprogramowanie
z wykorzystaniem dostępnych na rynku rozwiązań. O skali działalności mówią następujące liczby: prawie 350 tys. klientów, 240 t dziennego zużycia papieru i około
15 tys. zleceń realizowanych każdego dnia. Klienci mogą wybierać z palety kilkuset
wystandaryzowanych produktów, a każdy z nich w wielu zestawieniach.
Wśród polskich drukarń warto wspomnieć CGS z Poznania oraz Colours Factory (niezależna witryna internetowa drukomat.pl ) w Pile, które z powodzeniem
funkcjonują z jednej strony jako tradycyjnie drukarnie, z drugiej zaś w ramach
modelu biznesowego oferują usługi online (dedykowane portale i rozwiązania
online dla klienta indywidualnego i biznesowego), a także usługi kompleksowej
produkcji materiałów reklamowych i cross-mediów.
Sposobem wzbogacenia wachlarza oferowanych usług może być powiązanie
zintegrowanego systemu zarządzania produkcją mediów drukowanych i cyfrowych
z rozwiązaniami pozwalającymi na tworzenie, śledzenie, analizowanie i aktywne
reagowanie na efekty kampanii marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem
sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, akcje e-mailingowe i wysyłanie wiadomości tekstowych (sms).
Jednym z dobrych przykładów tego rodzaju oprogramowania, z którego
korzysta wiele firm z różnych branż, w tym duże międzynarodowe koncerny, jest
ClickDimensions, współpracujący z systemami CRM oferowanymi przez Microsoft
(Microsoft Dynamics CRM).
Jeśli tego typu oprogramowanie zostanie połączone z wysyłkową bazą
klientów, drukarnia może zaoferować pełną ich obsługę od etapu kreacji, przez
produkcję materiałów drukowanych i cyfrowych, aż po ich dystrybucję różnymi
kanałami – tradycyjnymi i cyfrowymi (mobilnymi) – wraz z przygotowaniem
raportów dotyczących danej kampanii.
Mimo że nadal na rynku funkcjonują małe niewyspecjalizowane zakłady
poligraficzne, znaczna ich część będzie musiała wpisać się w nową rzeczywistość
i choćby w minimalnym stopniu zaimplementować rozwiązania informatyczne
oraz systemy, bez których trudno będzie realizować nawet proste, niezbyt złożone
zlecenia.
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Stan branży wydawniczo-poligraficznej na Ukrainie
oraz kształcenie fachowców
Aktualny stan branży wydawniczo-poligraficznej na Ukrainie trudno jednoznacznie ocenić. W porównaniu z rokiem 1990 wielkość zarówno produkcji
poligraficznej, jak i wydawniczej, przypadająca na jednego mieszkańca, są nieco
mniejsze. Jednocześnie dynamika zmian najważniejszych wskaźników ilustrujących rozwój branży w latach 2001–2014 pozwala dostrzec zarówno pozytywne,
jak i negatywne tendencje rozwoju poligrafii w warunkach gospodarki rynkowej
(rys. 1).
W dynamice zmian liczby przedsiębiorstw branży wydawniczo-poligraficznej
można wyróżnić trzy okresy: 2001–2005, 2006–2008 i 2009–2014. W pierwszym
okresie średnioroczne tempo wzrostu utrzymywało się na poziomie 5–6%, w drugim zaś liczba przedsiębiorstw się zmniejszyła (rok 2008 w porównaniu z rokiem
2005) – wydawnictw o 5,67%, a przedsiębiorstw poligraficznych o 3,5%. Natomiast
w trzecim okresie już w roku 2009 liczba wydawnictw wzrosła o 5,04%, a firm
poligraficznych o 1,78%. W kolejnym roku, tzn. 2010, nastąpił gwałtowny spadek
liczby przedsiębiorstw odpowiednio o 5,07% i 11,87%. Zwraca uwagę osiągnięta
w latach 2011–2014 względna stabilizacja ich liczby z niewielkimi wahaniami.
Na uwagę zasługuję fakt, że w latach 2001–2005 niemal o 30% wzrosła liczba
przedsiębiorstw poligraficznych, co było efektem rozwoju małego biznesu.

Rysunek 1. Liczba przedsiębiorstw branży wydawniczo-poligraficznej w latach 2001–2014
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Rysunek 2. Struktura: a) wydawnictw, b) drukarń – według form własności

Rysunek 3. Dynamika zmian zysku netto (w mln hrywien) wydawnictw w latach 2001 – 2013

Liczba dużych i średnich przedsiębiorstw (wydawnictw i firm poligraficznych) zmniejszyła się w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2001 o 40%. Należy
zauważyć, że w 2004 roku, po wprowadzeniu ukraińskiego kodeksu cywilnego,
przyjęto trzy formy własności: prywatna, państwowa i komunalna. Przedsiębiorstwa państwowe praktycznie przeszły w ręce prywatne. Na Ukrainie funkcjonują
przedsiębiorstwa komunalne, które są własnością wspólnot regionalnych, ale ich
liczba jest znikoma. Zwraca uwagę fakt, że w całej branży wydawniczo-poligraficznej w roku 2014 dominowała prywatna forma własności.
W ramach reformy społeczno-ekonomicznej i administracyjno-terytorialnej, którą dziś wprowadza się na Ukrainie, wzrasta znaczenie terytorialnych
kompleksów zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów wydawniczych
i poligraficznych.
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Rysunek 4. Dynamika zmian zysku netto drukarń (w mln hrywien)

Rysunek 5. Dynamika zmian nakładów i liczby tytułów wydanych książek

Rozkład liczby wydawnictw w poszczególnych regionach jest następujący:
w Kijowie działają 1183 wydawnictwa, co stanowi 42,9% ogólnej ich liczby na
Ukrainie, w województwie charkowskim – 183, a w województwie lwowskim
–176 wydawnictw.
Z danych statystycznych wynika, że 33,9% firm poligraficznych działa w Kijowie. Liderami są również województwo charkowskie (242 drukarnie) i lwow123
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Rysunek 6. Dynamika zmian nakładów i liczby tytułów wydanych czasopism

skie (183 drukarnie). Taki rozkład potencjału wydawniczo-poligraficznego jest
spowodowany przede wszystkim działaniem w tych województwach instytucji
edukacyjnych i badawczych oraz, co naturalne, występowaniem wykwalifikowanej
i doświadczonej kadry z tej branży.
Wymienione województwa są liderami zarówno w liczbie wydanych tytułów, jak i wielkości nakładów. W Kijowie w 2013 roku wydano 7653 tytuły
wydrukowane w łącznym nakładzie 29 974 tys. egzemplarzy, w województwie
charkowskim – 6674 tytuły w łącznym nakładzie 27803,1 tys. egzemplarzy oraz
w województwie lwowskim – 1729 tytułów wydrukowanych w łącznym nakładzie
3196,8 tys. egzemplarzy. W ogólnym bilansie w wymienionych trzech wojewódz-

Rysunek 7. Dynamika zmian na rynku gazet
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Rysunek 8. Struktura rynku usług poligraficznych według rodzajów produkcji (%)

twach wydano ponad 60% wszystkich tytułów, jakie ukazały się na Ukrainie.
Praktycznie w tych trzech województwach powstają terytorialne kompleksy
wydawniczo-poligraficzne, które dobrze funkcjonują.
Pomyślnie rozwijają się podobne terytorialne kompleksy w województwach
dniepropietrowskim, winnickim, zaporoskim, odeskim, tarnopolskim, czerkaskim
i czerniowieckim. W innych rejonach ich tworzenie wymaga jednak szczególnej uwagi.
Dynamika wzrostu dochodu netto dużych, średnich i małych przedsiębiorstw
wydawniczych w latach 2001–2004 charakteryzowała się znaczącym tempem
wzrostu. W 2005 roku sytuacja się zmieniła: wysokość dochodów netto dużych

Rysunek 9. Liczba zakupionych książek przez dorosłych obywateli Ukrainy (1 kwartał 2013 roku)
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i średnich przedsiębiorstw zmniejszyła się o 5,87%, małych – o 2,66%. W 2006
roku w dużych i średnich przedsiębiorstwach zysk zmniejszył się o 38,6%,
natomiast małe przedsiębiorstwa zwiększyły dochód netto o 3,65%. W latach
2007–2008 wszystkie grupy przedsiębiorstw zwiększyły zyski. Podobnie w okresie 2010–2012 zaobserwowano pozytywną dynamiką dochodów (z minimalnym
spadkiem w 2013 roku).
W okresie 2001–2013 drukarnie systematycznie zwiększały dochód netto
z produkcji i usług. W przeciwieństwie do wydawnictw w działalności poligraficznej w latach 2001–2003 udział wszystkich rodzajów przedsiębiorstw w ogólnym
dochodzie netto był praktycznie równy. W 2004 roku udział dużych i średnich
przedsiębiorstw wzrósł do 58,0%, w 2008 roku – do 69,1%. Następne lata charakteryzowały się znikomym przyrostem zysku.
Powszechnie uznanym wskaźnikiem dynamiki rynku książek jest liczba tytułów wydanych książek i broszur. Do 2000 roku na Ukrainie wskaźnik ten miał
stałą, malejącą tendencję, jedynie w latach 2000–2008 liczba wydanych tytułów
wzrosła z 7749 do 24040. Istotne jest przy tym to, że w latach 2011–2013, po
znikomym jej zmniejszeniu w 2009 roku, daje się obecnie zauważyć wzrost tej
liczby do 26323 tytułów.
W latach 1990–2012 liczba tytułów czasopism charakteryzowała się tendencją
wzrostową. Zwiększyła się z 185 w 1990 do 3259 w 2013 roku. Zaobserwowano
również wzrost rocznych nakładów, w szczególności w 2013 roku w porównaniu
z rokiem 1995 (wydano wówczas około 444 mln egzemplarzy) – wielkość nakładów wzrosła aż o 18,5 razy!
Liczba tytułów gazet w latach 1990–2002 wciąż się zwiększała: z 1787 w 1990
roku do 3045 w 2002 roku. Natomiast w latach 2004–2013 wystąpiła tendencja
spadkowa – z 3014 do 2270. Jednocześnie zmniejszyła się liczba tytułów oraz
wielkość nakładów jednorazowych i rocznego nakładu.
Zasadniczą część rynku usług poligraficznych zajmują przedsiębiorstwa
(50,4%), których asortyment wykracza poza produkcję wydawniczą. Znaczną część
tego rynku stanowią również przedsiębiorstwa wydawnicze, które specjalizują się
w edycji gazet (20,3%), książek (11,4%) i czasopism (9,9%).
Jeśli porównamy strukturę rynku usług poligraficznych na Ukrainie i w Unii
Europejskiej, to w krajach Unii główną część produkcji stanowią opakowania –
29%. Zatem mniejszy popyt na produkcję książek wskazuje, że ten kierunek usług
może zostać uznany za priorytetowy.
Podsumowanie
Analiza stanu branży poligraficzno-wydawniczej pozwala wyróżnić wiele
poważnych problemów, które hamują rozwój wydawnictw książkowych. Należy
tu wskazać przede wszytkim niedostateczny poziom państwowego wsparcia, małą
konkurencyjność oraz małe zapotrzebowanie obywateli Ukrainy na książki. Wyniki
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badania, przeprowadzonego przez GFK Ukraine [z inicjatywy Międzynarodowego
Funduszu „Відродження” („Odrodzenie”)] oraz The Fund for Central and European Book Projekt (Amsterdam), potwierdzają, że Ukraińcy tracą zainteresowanie
produkcją książkową. Zwraca uwagę fakt, że aż 41% badanych nie nabyło w ciągu
pierwszego kwartału 2013 roku żadnej książki. Najważniejszą przyczyną małego
popytu jest całkowity brak zainteresowania książką. Podobne tendencje pojawiają
się w Unii Europejskiej. Z dostępnych danych wynika, że zainteresowanie książką
zmniejszyło się w zależności od kraju od 15 do 25%.
Za jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania książkami, czasopismami
i gazetami należy uznać zmianę orientacji czytelników, którzy sięgają po inne
źródła informacji. Dominuje Internet, który zmienił czytelnika. Według szacunków firmy In Mind Factum Group poziom korzystania z Internetu na Ukrainie na
koniec 2012 roku wynosił 43,5%, co oznacza ponad 20 mln internautów.
W kraju tym zarejestrowano ponad 129 500 stron internetowych. Web-rynek ocenia się na 52 mln dolarów (bez rynku reklam). Ponad 1600 wydawnictw
internetowych działa z sukcesem, każdej doby odwiedza je 5 mln internautów.
W celu rozwiązania problemów branży wydawniczej konieczne jest podjęcie
zdecydowanych działań, w tym:
– przyznanie branży wydawniczej strategicznego narodowego priorytetu
oraz prowadzenie jednolitej państwowej polityki związanej z działalnością sektora wydawniczego;
– wsparcie tworzenia ogólnonarodowej sieci dystrybucji książek, zorientowanej na produkcję ojczystego wydawcy;
– rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie wydawania i dystrybucji książek, popularyzowanie ukraińskiej książki za granicą, utworzenie
funduszu wsparcia tłumaczeń ukraińskich autorów na języki obce;
– opracowanie programu popularyzacji krajowej książki, zwłaszcza przez
ustalenie specjalnych stawek dotyczących ich reklamy, oraz określenie czasu
i miejsca emisji reklam ukraińskiej książki w mediach.
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